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Αριθµός απόφασης 48178/2007 

Αριθµός κατάθεσης αίτησης ……/21-03-2007 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ∆ικαστή Ιωσηφίνα Αρχοντόπουλου, ∆ικαστική Πάρεδρο, η 

οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης του 

Πρωτοδικείου θεσσαλονίκης και από την Γραµµατέα Μ. Ραπτούδη. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ δηµόσια στο ακροατήριο του, την 25-10-2007, για να δικάσει τη µε 

αριθµό κατάθεσης ……/21-03-2007 αίτηση, µε αντικείµενο την παροχή αδείας για 

εκποίηση ακινήτου, ανήκοντος σε πρόσωπο που τελεί υπό πλήρη στερητική 

δικαστική συµπαράσταση. 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ∆. συζύγου Φ. E., το γένος Ν. Α., κατοίκου Σ. Γ., ως δικαστικής 

συµπαραστάτριας της µητέρας της Μ. χήρας Ν. Α., το γένος Α. Κ., που παραστάθηκε 

δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Θεοδώρας Χατζηπαντελίδου (AM 5.286), η 

οποία κατέθεσε προτάσεις. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε 

να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις της. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Η αιτούσα, µε την ιδιότητα της δικαστικής συµπαραστάτριας της τεθείσας υπό 

πλήρη στερητική δικαστική συµπαράσταση µητέρας της, Μ. χήρας Ν. Α., το γένος 

Α. Κ., κατοίκου θ. και ήδη προσωρινώς διαµένουσας, στη Σ. Γερµανίας, ζητεί, 

επικαλούµενη το συµφέρον της συµπαραστατούµενης και τη σύµφωνη 

γνωµοδότηση του οικείου εποπτικού συµβουλίου, να της παρασχεθεί η άδεια να 

προβεί, υπό την προµνησθείσα ιδιότητα της, στην εκποίηση του λεπτοµερώς 

περιγραφόµενου στην κρινόµενη αίτηση ακινήτου, κυριότητας της υπό δικαστική 

συµπαράσταση µητέρας της. για την επιχείρηση της οποίας απαιτείται κατά το νόµο η 

άδεια αυτού του ∆ικαστηρίου, προκειµένου µε το τίµηµα που θα εισπραχθεί ν' 

αντιµετωπίσει άµεσες ανάγκες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και νοσηλευτικής 

φροντίδας της τελευταίας. Η αίτηση µε το ανωτέρω περιεχόµενο και αίτηµα, 

παραδεκτώς και αρµοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του ∆ικαστηρίου 
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αυτού, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, (άρθρα 739, 740 παρ.1 και 

797 ΚΠολ∆), δεδοµένου ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόµενη από τη διάταξη του 

άρθρου 748 παρ. 2 ,4 ΚΠολ∆ νόµιµη προδικασία, µε την επίδοση πιστού 

αντιγράφου αυτής, στον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (βλ. την υπ' αριθµ. 

7.957/28-03-2007 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιµελητή στο Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης, Ι. Ο., που προσκοµίζει η αιτούσα). Είναι δε νόµιµη, στηριζόµενη στις 

διατάξεις των άρθρων 1624,1676 και 1682, ΑΚ, πρέπει εποµένως να ερευνηθεί 

περαιτέρω κατ’ ουσίαν, εφόσον προσκοµίζεται η επικαλούµενη από 02-04-2007 

γνωµοδότηση του εποπτικού της δικαστικής συµπαράστασης συµβουλίου. Από 

την ένορκη κατάθεση του µάρτυρα της αιτούσας, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του 

∆ικαστηρίου αυτού και περιέχεται στα ταυτάριθµα µε την παρούσα απόφαση πρακτικά δηµόσιας 

συνεδρίασης και από όλα τα έγγραφα που προσκοµίζει η αιτούσα, µερικά από τα οποία 

µνηµονεύονται ειδικότερα στη συνέχεια, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται κανένα 

κατά την ουσιαστική εκτίµηση της υπόθεσης, αποδεικνύονται τα ακόλουθα 

πραγµατικά περιστατικά: ∆υνάµει της υπ' αριθµ. 17.742/2006 απόφασης του 

∆ικαστηρίου αυτού, η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη (βλ. τις µε αριθµ. 7.708/ 31-05-

2006 και 7.707/31-05-2006 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιµελητή στο 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Ι. Ο. και την από 14-02-2007 Βεβαίωση επίδοσης 

του Ειρηνοδικείου Σ. Γερµανίας, σε συνδυασµό µε το υπ' αριθµ. πρωτοκόλλου 

1.491/13-03-2007 πιστοποιητικό περί µη ασκήσεως ενδίκων µέσων του Γραµµατέα 

του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης), υποβλήθηκε σε πλήρη στερητική δικαστική 

συµπαράσταση η Μ. χήρα Ν. Α., το γένος Α. Κ., διορίσθηκε δικαστική 

συµπαραστάτρια αυτής η αιτούσα κόρη της, ∆. σύζυγος Φ. Έ., το γένος Ν. Α. και 

ορίσθηκαν ως µέλη του τριµελούς εποπτικού συµβουλίου οι 1) Φ. Έ., 2) Ν.-Ε.-Μ. 

Έ. και 3) Τ.-Κ. Έ. Η συµπαραοτατούµενη έχει στην πλήρη κυριότητα, νοµή και 

κατοχή της το µε αριθµό αρίθµησης ∆2 διαµέρισµα του πέµπτου κυρίου ορόφου, 

µε πρόσοψη στις οδούς Π. και Ι. (γωνιακό), στον Ε. Θεσσαλονίκης που 

αποτελείται από δύο δωµάτια, σαλόνι-κουζίνα (ενιαίος χώρος) και 

λουτροαποχωρητήριο, έχει επιφάνεια µ.τ. καθαρών 50,53 και µετά της αναλογίας 

των κοινοχρήστων µ.τ. 62, στο οποίο αναλογεί ποσοστό εξ αδιαιρέτου στο όλο 

οικόπεδο του συγκροτήµατος των οικοδοµών και των λοιπών κοινοκτήτων και 

κοινοχρήστων χώρων, µερών και εγκαταστάσεων που ανέρχεται σε 31,528/1000, 

καθώς και µία αποθήκη στο υπόγειο της οικοδοµής, ως παρακολούθηµα του άνω 

διαµερίσµατος, εµβαδού µ.τ. 5,50 µε αριθµό αρίθµησης 11 (βλ. το υπ' αριθµ. 

6976/08-12-1999 συµβόλαιο διανοµής προ πάσης ανεγέρσεως και σύστασης 

οριζοντίου ιδιοκτησίας του συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κ. Γ., που 

µεταγράφηκε νοµίµως στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης, 

στον Τόµο 167 και αριθµό 72). Το προπεριγραφόµενο διαµέρισµα έχει 
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αντικειµενική αξία 40.747,39 ευρώ και η προπεριγραφόµενη αποθήκη έχει 

αντικειµενική αξία 594 ευρώ (βλ. φύλλο υπολογισµού της αντικειµενικής αξίας των 

ακινήτων, του διαµερίσµατος και της αποθήκης, αντίστοιχα). Η διατήρηση του 

ανωτέρω ακινήτου στην κυριότητα της συµπαραστατούµενης αποδείχθηκε 

οικονοµικά ασύµφορη για την τελευταία, λόγω των δαπανών που απαιτούνται για τη 

συντήρηση του και την αποκατάσταση των φυσιολογικών, εξαιτίας της παρόδου του 

χρόνου φθορών που υφίσταται. Επίσης, παρά την προσπάθεια της αιτούσας-

δικαστικής συµπαραστάτριας να διαχειριστεί το συγκεκριµένο ακίνητο µε τον 

επωφελέστερο για την συµπαραστατούµενη τρόπο, το ακίνητο δεν κατέστη δυνατό 

να εκµισθωθεί, µε αποτέλεσµα να παραµένει σήµερα αναξιοποίητο και απρόσοδο, 

δεδοµένου ότι, ενόψει του µειωµένου ενδιαφέροντος υποψηφίων µισθωτών, του 

πολύ µικρού µισθώµατος που µπορεί να επιτευχθεί (έως διακόσια ευρώ), και της 

ισχύουσας φορολογίας των εισοδηµάτων από µίσθωση ακινήτου, ένα τόσο χαµηλό 

µίσθωµα δεν µπορεί να καλύψει τις δαπάνες για τη συντήρηση του ακινήτου και 

συγχρόνως να αποφέρει στην συµπαραστατούµενη ένα ικανοποιητικό µηνιαίο 

εισόδηµα για την κάλυψη των αυξηµένων, λόγω της κατάστασης της υγείας της, 

αναγκών της. Αποδείχθηκε περαιτέρω, ότι η συµπαραστατούµενη, ηλικίας 80 ετών, 

η οποία πάσχει από δεξιά ηµιπληγία και αισθητική και κινητική αφασία, συνεπεία 

προηγηθέντος ισχαιµικού επεισοδίου, νοσηλεύεται προσωρινά στο ίδρυµα Έ. Ρ. 

(Ε.-Κ.) στη Σ. Γερµανίας, όπου της παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, προς τούτο δε, απαιτείται µηνιαίως η καταβολή στο 

άνω ίδρυµα ποσού κυµαινόµενου µεταξύ 1400 έως 1850 ευρώ, ανάλογα µε τις 

παροχές κάθε µήνα (βλ. τους προσκοµιζόµενους και επικαλούµενους από την 

αιτούσα λογαριασµούς του ιδρύµατος Ε.-Ρ., όπου φιλοξενείται η 

συµπαραστατουµενη, µετά των συνηµµένων µεταφράσεων τους στην ελληνική 

γλώσσα). Τέλος, η συµπαραστατούµενη λαµβάνει µηνιαίως συνολική σύνταξη 

ύψους 1100 ευρώ περίπου, που είναι το µοναδικό εισόδηµα της και που δεδοµένων 

των ανωτέρω µηνιαίων εξόδων της, δεν επαρκεί για την κάλυψη τους κι ως εκ 

τούτου αυτή δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει οικονοµικά στα έξοδα νοσηλείας της 

στο ανωτέρω ίδρυµα, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει άλλα εισοδήµατα. Για τους 

λόγους αυτούς, η δικαστική συµπαραστάτρια - αιτούσα προτίθεται να εκποιήσει το 

προπεριγραφόµενο ακίνητο (διαµέρισµα και αποθήκη), ώστε µε το τίµηµα που θα 

εισπράξει να καλύψει τα αυξηµένα έξοδα για τη νοσηλευτική φροντίδα, την 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τις αυξηµένες εν γένει ανάγκες της 

συµπαραστατούµενης µητέρας της, λόγω της κατάστασης της υγείας της. Περί της 

ανάγκης άλλωστε της άνω εκποίησης και της προφανούς για τη  

συµπαραστατουµενη ωφέλειας από αυτή, γνωµοδότησε οµόφωνα το εποπτικό της 

δικαστικής συµπαράστασης συµβούλιο στην από 02-04-2007 συνεδρίαση του (βλ. τη 
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µε ίδια ηµεροµηνία σχετική γνωµοδότηση), ενώ λόγω της βαριάς διανοητικής 

ασθένειας της συµπαραστατούµενης (βλ. την υπ' αριθµ. 17.742/2006 απόφαση 

αυτού του ∆ικαστηρίου) παραλείπεται η προσωπική επικοινωνία του ∆ικαστηρίου 

και εντεύθεν συνεκτίµηση της γνώµης της ιδίας, η οποία επιπροσθέτως, λόγω και 

της νοσηλείας της σε ίδρυµα στη Γ., είναι εκ των πραγµάτων αδύνατη. Κατόπιν 

τούτων το ∆ικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη ότι το ως άνω διαµέρισµα είναι σήµερα 

απρόσοδο, κι ότι, ακόµα κι αν εκµισθωνόταν, το εισόδηµα που µπορούσε να 

αποφέρει στην δικαιούχο θα ήταν ελάχιστο, ενώ δεν είναι δυνατή η µε οιονδήποτε 

άλλο τρόπο εκµετάλλευση του και έχοντας υπόψη τις αυξηµένες δαπάνες 

νοσηλείας της συµπαραστατούµενης, σε συνδυασµό µε τα εισοδήµατα της, ήτοι 

τη σύνταξη που λαµβάνει µηνιαίως, µε γνώµονα το συµφέρον αυτής, καταλήγει 

στην κρίση ότι η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιµη και από ουσιαστική άποψη, 

κατά τα οριζόµενα στο διατακτικό. 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆ΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. 

ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στην αιτούσα, υπό την ιδιότητα της ως δικαστικής 

συµπαραστάτριας, της υπό πλήρη στερητική δικαστική συµπαράσταση µητέρας 

της, Μ. χήρας Ν. Α., το γένος Α. Κ., να προβεί στο όνοµα και για λογαριασµό της, 

στην εκποίηση του αναφερόµενου στο σκεπτικό της παρούσας ακινήτου 

(διαµερίσµατος και αποθήκης), µε τίµηµα όχι κατώτερο των 45.000 ευρώ, το 

οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τη 

νοσηλευτική φροντίδα της συµπαραστατούµενης. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δηµοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη 

δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 28 ∆εκεµβρίου 2007. 

Η ∆ΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


