
Ειρηνοδικείο Ιλίου 
Αριθμός αποφάσεως 64/2007 

(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) 
 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Μπαμπάνη και τη Γραμματέα 
Σοφία Μαντά. 

Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό του την 27-03-2007 για να δικάσει 
την υπόθεση μεταξύ: 

Της αιτούσας: Ε.Τ., κατοίκου Χαλκίδας, την οποία εκπροσώπησε ο 
πληρεξούσιος δικηγόρος της Ιωάννης Αναγνωστόπουλος. 

Της καθ’ ής η αίτηση: Ε.Σ., αγνώστου διαμονής, άνευ κλητεύσεως. 
Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 15-03-2007 αίτησή της, η οποία 

κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 48/16-03-2007, 
προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας 
δικάσιμο και γράφτηκε στο έκθεμα. 

Κατά την συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, ο 
πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας, ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς της και 
ζήτησε να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις της. 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

Με την αίτηση που κρίνεται ζητείται να ανατραπεί η αναγκαστική κατάσχεση 
που έγινε στο ακίνητο που περιγράφεται στην αίτηση, διότι παρήλθε ο νόμιμος 
χρόνος που έπρεπε να γίνει ο πλειστηριασμός. 

Η αίτηση αρμοδίως φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου 
κατ’ άρθρο 1019 ΚΠολΔ με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθ. 686 του 
ίδιου Κώδικα) είναι νόμιμη και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, αφού η 
αιτούσα έχει έννομο συμφέρον. 

Η συζήτηση γίνεται χωρίς κλήτευση της καθ’ ης λόγω του κατεπείγοντος 
(άρθ. 687 ΚΠολΔ). 

Από τα έγγραφα που η αιτούσα προσκομίζει και νόμιμα επικαλείται 
πιθανολογήθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Η καθ’ ης διατηρώντας 
κατά της αιτούσης απαίτηση ύψους 36.500 δραχμών, προερχόμενη από αποφάσεις 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών, προέβη σε αναγκαστική 
κατάσχεση δυνάμει της υπ’ αριθ. 936/8-10-1973 εκθέσεως αναγκαστικής κατάσχεσης 
του Δικ. Επιμελητή Αργυρίου Γιαννόπουλου του ακινήτου που περιγράφεται στην 
αίτηση και την έκθεση ιδιοκτησίας της αιτούσης. Η κατάσχεση καταχωρήθηκε στα 
βιβλία κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Ιλίου στον τόμο 18 με αύξοντα αριθμό 
82. Ο πλειστηριασμός ορίστηκε για την 23-12-1973 αλλά δεν πραγματοποιήθηκε 
μέχρι σήμερα, από την καθ’ ης, ούτε αναγγέλθηκε τρίτος δανειστής όπως προκύπτει 
από την βεβαίωση της συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Στασινοπούλου. 
Άλλωστε τυχόν ουσιαστική αξίωση της καθ’ ης έχει ήδη παραγραφεί. Με τα 
δεδομένα αυτά κι εφόσον η αιτούσα έχει ως ιδιοκτήτρια έννομο συμφέρον πρέπει να 
γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Δικάζει χωρίς κλήτευση της καθ’ ης. 
Δέχεται την αίτηση. 
Ανατρέπει την αναγκαστική κατάσχεση που είχε επιβληθεί με την 936/8-10-

1973 έκθεση του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αργυρίου 
Γιαννόπουλου στο ακίνητο ιδιοκτησίας της αιτούσης που περιγράφεται στην αίτηση 



και την έκθεση κατάσχεσης και έχει καταχωρηθεί στα βιβλία κατασχέσεων του 
Υποθηκοφυλακείου Ιλίου στον τόμο 18 με αύξοντα αριθμό 82. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση 
στο ακροατήριο του στο Ίλιον στις 4-6-2007. 
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