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ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

Η πιο συχνή υπόθεση εκουσίας δικαιοδοσίας που αντιμετωπίζουν τα 

ειρηνοδικεία είναι η αίτηση για αποποίηση κληρονομιάς που επάγεται σε 

ανήλικο. Υποστηρίζεται η άποψη ότι μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την 

πορεία της οικονομίας  από τον αριθμό των αποποιήσεων ο οποίος τελεί σε 
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σχέση αντίστροφης αναλογίας με τους θετικούς δείκτες της οικονομίας.  Ο 

μεγάλος αριθμός αυτών των υποθέσεων δεν είναι τυχαίος, αλλά είναι 

αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που βίωσε πρόσφατα η χώρα μας. 

Ωστόσο, ακριβώς λόγω αυτού του μεγάλου όγκου υποθέσεων γεννήθηκαν 

πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα τα οποία οι ειρηνοδίκες κληθήκαν να 

αντιμετωπίσουν.  Εισαγωγικά επισημαίνεται ότι η αίτηση για την άδεια 

αποποίησης δεν είναι υπόθεση κληρονομικού δικαίου. Αντίθετα, όπως 

προκύπτει και από την θέση των σχετικών διατάξεων στον αστικό κώδικα, 

είναι υπόθεση οικογενειακού δικαίου και ειδικότερα συνιστά υπόθεση 

γονικής μέριμνας που σχετίζεται με την  διοίκηση περιουσίας ανηλίκου  και 

συνεπώς οι σχετικές διατάξεις  πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με την αρχή 

του υπέρτερου συμφέροντος του τέκνου που διέπει το οικογενειακό δίκαιο, 

 1α.Εισαγωγικά : Σύμφωνα με το άρθρο 1516 παρ. 1 ΑΚ καθένας από 

τους γονείς μπορεί να ασκήσει  μόνος του :  α) τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας 

του προσώπου του  ανήλικου τέκνου τους ή της τρέχουσας διαχείρισης της 

περιουσίας του και  β) τις πράξεις εκείνες που, αν και δεν είναι συνηθισμένες, 

έχουν επείγοντα χαρακτήρα.  Ωστόσο, σύμφωνα με την διάταξη του αρθ. 1526 

ΑΚ οι γονείς δεν μπορούν χωρίς την άδεια του δικαστηρίου να επιχειρήσουν 

στο όνομα του τις πράξεις που απαγορεύονται και στον επίτροπο ανηλίκου 

χωρίς την άδεια του δικαστηρίου. Ανάμεσα στις  περιπτώσεις αυτές είναι και 

η σύμφωνα με το άρθρο 1625 ΑΚ  αποποίηση κληρονομίας του ανηλίκου. Η 

με την ανωτέρω διάταξη οριοθέτηση και ο περιορισμός της ελεύθερης 

διαχειριστικής εξουσίας των γονέων αποσκοπεί στη διασφάλιση των 

περιουσιακών συμφερόντων του τέκνου. Ο νομοθέτης έχοντας υπόψη του ότι 

πολλές φορές τα ζητήματα της κληρονομικής διαδοχής άπτονται νομικών και 

όχι μόνο οικονομικών ζητημάτων θέσπισε μία πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας 

υπέρ των συμφερόντων του τέκνου σύμφωνα άλλωστε με  τον  παιδοκεντρικό 

χαρακτήρα των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου.   

 Τοπική αρμοδιότητα-κλητεύσεις τρίτων : Αρμόδιο δικαστήριο είναι 

σύμφωνα με το άρθρο 797 ΚΠολΔ το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του 

οποίου έχει τη συνήθη διαμονή ο ανήλικος. Σύμφωνα με το άρθρο 748 παρ. 2 
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ΚΠολΔ για το παραδεκτό της συζήτησης στο ακροατήριο απαιτείται 

αντίγραφο της αίτησης να έχει επιδοθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της 

περιφέρειας του δικαστηρίου. Η προθεσμία κλήτευσης καθορίζεται από το 

δικαστή προσδιορισμού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ.  

 Προθεσμία κατάθεσης της αίτησης :  Σύμφωνα με το άρθρο 1847 ΑΚ 

οι γονείς του τέκνου έχουν προθεσμία 4 μηνών για την κατάθεση της αίτησης 

η οποία αρχίζει από την γνώση της επαγωγής. Στην περίπτωση που ο 

κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή οι γονείς 

έμαθαν την επαγωγή όταν διέμεναν στο εξωτερικό η προθεσμία είναι ενός 

έτους. Στην εξ' αδιαθέτου διαδοχή η ημερομηνία γνώσης της επαγωγής θα 

ταυτίζεται κατά κανόνα με την ημερομηνία αποποίησης του γονέα. 

Περαιτέρω κατά παγία νομολογία (ενδεικτικά Α.Π. 493/2003) από τον 

συνδυασμό των διατάξεων 1847 παρ. 3,  255 και 257 παρ. 2 Α.Κ.  γίνεται δεκτό 

ότι ο χρόνος από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση της οριστικής 

απόφασης αναστέλλει την συμπλήρωση της προθεσμίας για την αποποίηση. 

Μάλιστα κατά την κρατούσα άποψη σε νομολογία και θεωρία από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης που παρέχει την άδεια εκκινεί νέα 

τετράμηνη ή στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία του 

κατοικία στο εξωτερικό ή οι γονείς έμαθαν την επαγωγή όταν διέμεναν στο 

εξωτερικό εξάμηνη  προθεσμία. Η άποψη αυτή εδράζεται στο άρθρο 257 ΑΚ 

παρ. 2 το οποίο ορίζει ότι όταν παύσει η αναστολή η παραγραφή συνεχίζεται  

σε καμία περίπτωση όμως δεν συμπληρώνεται πριν περάσουν έξι μήνες. 

Ωστόσο στην περίπτωση που η προθεσμία που τάσσει ο Νόμος είναι 

βραχύτερη των 6 μηνών, κατά συσταλτική ερμηνεία της ανωτέρω διατάξεως  

η προθεσμία αυτή συμπληρώνεται όταν παρέλθει ο βραχύτερος αυτός χρόνος.  

(ενδεικτικά ΑΠ 593/2003 ΤΝΠ ΝΟΜΟS βλ. Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, 

«Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Δεύτερη Έκδοση, 

1997, σελ 255). Ένδικα μέσα : Επί της απόφασης δεν επιτρέπεται η προσβολή 

με το ένδικο μέσο της έφεσης  σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 47 

του Ν 2447/1996. 
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 Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την χορήγηση της άδειας : Το 

δικαστήριο χορηγεί την άδεια όταν η αποποίηση είναι προς το συμφέρον του 

τέκνου. Η κάθε περίπτωση κρίνεται in concreto και η προφανής περίπτωση 

χορήγησης της άδειας είναι όταν η περιουσία έχει αυξημένο παθητικό. 

Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις όπου υπάρχει ενεργητικό αξίας  π.χ.  

ακίνητα η αποδοχή των οποίων ωστόσο είναι ασύμφορη ένεκα της 

παλαιότητας αυτών, αυξημένου κόστους συντήρησης, αδυναμία 

εκμετάλλευσης κλπ. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια για το επωφελές της 

αποδοχής συνεκτιμάται και η φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων. 

Καταληκτικά, η απόρριψη αυτών των αιτήσεων είναι εξαιρετικά σπάνια 

καθώς πλην εντελώς ακραίων περιπτώσεων και οι ίδιοι οι γονείς το συμφέρον 

των τέκνων τους επιζητούν. Άλλωστε και ο ίδιος ο νομοθέτης δεν δυσπιστεί ως 

προς τις προθέσεις των γονέων σε σχέση με το συμφέρον των τέκνων  τους,  

απλώς αποσκοπεί σε μία περαιτέρω διασφάλιση των συμφερόντων των 

τέκνων.  

 

 1β.Η περίπτωση της εκπρόθεσμης λόγω νομικής πλάνης αίτησης : 

Κατά την απολύτως κρατούσα άποψη σε νομολογία και θεωρία (ενδεικτικά 

ΟλΑΠ 3/1989 ΕλλΔνη 30.751, ΑΠ 493/2003,  Γεωργιάδη -Σταθόπουλου, 

ΕρμΑΚ, έκδ. 1996, άρθρο 1847-1848, αριθμ. 11,17, Παπαντωνίου, 

Κληρονομικό Δίκαιο, έκδ. 1989, σελ. 73) η προθεσμία της αποποίησης δεν 

αρχίζει όταν λόγω : α)  άγνοιας ή β) εσφαλμένης γνώσης των διατάξεων του 

κληρονομικού δικαίου το πρόσωπο στο οποίο επάγεται η κληρονομιά δεν 

γνωρίζει ότι καλείται ως  κληρονόμος.  Αν ο καλούμενος κληρονόμος  είναι 

ανήλικος, όπως εν προκειμένω, το ζήτημα της γνώσης κρίνεται στο πρόσωπο 

των γονιών του. Η νομική πλάνη ειδικότερα μπορεί να συνίσταται :  α) στην 

άγνοια του συστήματος αυτόματης επαγωγής της κληρονομίας, καθώς ένα 

μεγάλο μέρος των άνευ νομικής κατάρτισης πολιτών έχει την εσφαλμένη 

πεποίθηση ότι για την επαγωγή της κληρονομίας απαιτείται θετική πράξη, ότι 

δηλαδή απαιτείται αποδοχή και όχι απλώς να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

της αποποίησης. Η σύγχυση αυτή σε ένα μεγάλο βαθμό έχει προκληθεί από 
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την διάταξη του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών (Ν. 

2961/2001) με την οποία θεσπίστηκε εξάμηνη προθεσμία (Ήδη δυνάμει την παρ. 

Α.5  άρθρου 48 Ν.4646/2019,ΦΕΚ Α 201/12.12.2019 η προθεσμία είναι πλέον εννέα 

μηνών) για την δήλωση αποδοχής κληρονομίας προς την αρμόδια 

φορολογική αρχή. Επίσης, στην παραπάνω σύγχυση έχει συντελέσει και  η 

υποχρέωση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομίας 

όταν στην κληρονομιαία περιουσία περιλαμβάνονται και ακίνητα.  β) Στην 

άγνοια της  κατά ρίζα κληρονομικής διαδοχής. Και αυτή είναι μια από τις πιο 

συνήθεις περιπτώσεις νομικής πλάνης. Οι γονείς προβαίνουν σε δήλωση 

αποποίησης κληρονομιάς για τους ίδιους αγνοώντας ότι από την στιγμή της 

κατάθεσης της δικής τους δήλωσης  καλούνται στην κληρονομία τα τέκνα 

τους. γ) Στην άγνοια  της τετράμηνης προθεσμίας. Και ενταύθα ένα από τα 

αίτια της σύγχυσης είναι η προαναφερόμενη πρώην εξάμηνη -και ήδη 

εννεάμηνη- προθεσμία του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών. 

δ) Τέλος, περίπτωση νομικής πλάνης συνιστά η πεπλανημένη αντίληψη 

μερίδας πολιτών ως προς την έννοια της περιουσίας και της εντεύθεν έννοιας 

της κληρονομιάς, καθώς κατά την αντίληψη πολλών πολιτών η έννοια της 

κληρονομίας και της περιουσίας συνδέεται με ενσώματα αντικείμενα (σπίτια, 

αυτοκίνητα) ή τραπεζικές καταθέσεις σε τράπεζα, αγνοώντας π.χ. περιπτώσεις 

αδικοπρακτικής ευθύνης. Η τελευταία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με 

την πραγματική πλάνη σε σχέση με το ενεργητικό και το παθητικό της 

περιουσίας, καθώς αποτελεί διακριτή περίπτωση νομικής και όχι 

πραγματικής  πλάνης. 

Τις περισσότερες φορές συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες από τις 

παραπάνω περιπτώσεις νομικής πλάνης. Η απόδειξη τόσο της νομικής 

πλάνης όσο και του τρόπου και του χρόνου άρσης της νομικής πλάνης 

κρίνεται κατά περίπτωση, ενώ βασικό μεταξύ άλλων κριτήριο για την 

διαπίστωση της νομικής πλάνης είναι  η συνεκτίμηση της  μόρφωσης των 

γονέων του τέκνου και της -συνήθως ελλείπουσας- νομικής παιδείας αυτών ( 

βλ. 62/2019 Ειρ. Πειρ, 875/2019 Ειρ. Αθ).  Προς τούτο κρίνεται σκόπιμο κατά 

την συζήτηση να γίνεται έλεγχος αν η αίτηση έχει κατατεθεί εντός τετραμήνου 
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από την αποποίηση του γονέα, ώστε σε αρνητική περίπτωση να διαπιστωθεί 

αν το εκπρόθεσμο οφείλεται σε νομική πλάνη. Ενδιαφέρον ως προς το 

συγκεκριμένο ζήτημα παρουσιάζει η με αριθμό 350/2014 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Πειραιά. Η αίτηση επί της οποίας εξεδόθη η παραπάνω 

απόφαση κατατέθηκε μετά την παρέλευση της τετράμηνης προθεσμίας. Κατά 

την συζήτηση της υπόθεσης το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην απόδειξη του 

επωφελούς της αποποίησης, καθώς δεν υποδείχθηκε από τον νομικό 

παραστάτη της αιτούσας το εκπρόθεσμο της αίτησης. Προκειμένου να μην 

απορριφθεί άνευ ετέρου ως εκπρόθεσμη η αίτηση, με την ανωτέρω απόφαση 

διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να παρασταθεί 

αυτοπροσώπως η αιτούσα υπό την ιδιότητά της ως εκπροσώπου του ανηλίκου 

τέκνου της ώστε να διερευνηθεί πότε έμαθε την επαγωγή της κληρονομίας στο 

τέκνο της. Μάλιστα στην συζήτηση που ακολούθησε αποδείχθηκε πράγματι 

ότι το εκπρόθεσμο της αίτησης ήταν απόρροια νομικής πλάνης της αιτούσας 

και τελικώς η άδεια χορηγήθηκε (676/2015 Ειρ. Πειρ.). 

Η θέση της νομολογίας του Σ.Τ.Ε. : Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η θέση 

του Σ.Τ.Ε. ως προς την δυνατότητα αποποίησης κληρονομιάς από ανήλικο. 

Αφετηρία της θέσης αυτής είναι η διάταξη του άρθρου  1912 ΑΚ το οποίο 

ορίζει ότι σε περίπτωση μη σύνταξης απογραφής από τους γονείς του 

ανήλικου τέκνου το τελευταίο δεν εκπίπτει του ευεργετήματος παρά μόνο αν 

περάσει ένα έτος από την ενηλικίωση του και δεν πραγματοποίησε την 

απογραφή. Σύμφωνα με την θέση που ακολουθείται από την νομολογία των 

διοικητικών δικαστηρίων ναι μεν δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη με το 1912 

ΑΚ η οποία να χορηγεί δυνατότητα στον ανήλικο εντός έτους από την 

ενηλικίωσή του να αποποιηθεί την κληρονομία ωστόσο κατά συστηματική και 

τελολογική ερμηνεία της παραπάνω διάταξης, εφόσον προβλέπεται η 

δυνατότητα για το μείζον (αποδοχή με ευεργέτημα), θα πρέπει να υπάρχει 

δυνατότητα και για το έλασσον (αποποίηση). Με βάση τις παραπάνω σκέψεις 

γίνεται δεκτή  κατά αναλογία δικαίου η δυνατότητα του ανηλίκου να 

αποποιηθεί την κληρονομία εντός ενός έτους από την ενηλικίωση του. Η θέση 

αυτή είναι εναρμονισμένη με το παιδοκεντρικό-προστατευτικό πλέγμα 
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διατάξεων υπέρ των συμφερόντων του τέκνου. Επίσης με την θέση αυτή 

καλύπτεται  ένα ακούσιο νομικό κενό καθώς είναι μάλλον απίθανο  ο 

νομοθέτης να θέλησε την  δυνατότητα της αποδοχής με το ευεργέτημα της 

απογραφής –η οποία μάλιστα συνιστά μια διαδικασία που συνεπάγεται 

χρόνο και έξοδα-  το οποίο είναι το μείζον και  συγχρόνως και να μην θέλησε 

την δυνατότητα του ελάσσονος, δηλαδή την δυνατότητα απευθείας 

αποποίησης ειδικότερα μάλιστα όταν υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει 

σαφής γνώση  από τον καλούμενο ως κληρονόμο περί της έλλειψης 

ενεργητικού και της ύπαρξης αυξημένου παθητικού της κληρονομιαίας 

περιουσίας και συνεπώς η διαδικασία της απογραφής είναι περιττή. Μάλιστα 

η νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων δείχνει να παγιώνεται προς αυτήν 

την κατεύθυνση (ενδεικτικά 371/2014, 1884/2015, 2862/2013 Σ.Τ.Ε).  

 

 

1γ. Μη επικάλυψη τετραμήνου από την αποποίηση προηγούμενων 

κληρονόμων κατά την σειρά της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής και 

γενικότερα θέματα  εγκυρότητας δηλώσεων αποποιήσεων προηγούμενων 

κληρονόμων :  

Όπως προαναφέρθηκε,  η έναρξη της τετράμηνης προθεσμίας για αποποίηση 

δεν αρχίζει από την προηγούμενη αποποίηση, αλλά από την γνώση της 

προηγούμενης αποποίησης και όπως ειδικότερα αναλύθηκε,  από την γνώση 

ότι η προηγούμενη αποποίηση επιφέρει επαγωγή της κληρονομιάς. Υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου το ανήλικο τέκνο καλείται στην κληρονομιά απευθείας 

χωρίς την μεσολάβηση προηγούμενης δήλωσης αποποίησης π.χ. στην 

περίπτωση αιφνιδίου θανάτου πατρός όπου καλείται άμεσα στην κληρονομία 

το ανήλικο τέκνο ως πλησιέστερος εξ αδιαθέτου κληρονόμος πρώτης τάξης. 

Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις όπου το τέκνο καλείται στην κληρονομία 

μακρινού συγγενή με αποτέλεσμα η  επαγωγή της κληρονομίας στο ανήλικο 

τέκνο να επέρχεται μετά από μεγάλο αριθμό διαδοχικών προηγούμενων 

αποποιήσεων. Στις κάποιες περιπτώσεις το δικαστήριο διαπιστώνει ότι 

δήλωση αποποίησης ενός εκ των  κληρονόμων έχει γίνει  σε χρονικό διάστημα 
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μεταγενέστερο των τεσσάρων μηνών από την δήλωση του αμέσως 

προηγούμενου κατά σειρά κληρονόμου. Παράλληλα οι γονείς του τέκνου δεν 

έχουν –ενδεχόμενα λόγω έλλειψης σχέσεων με τον ανωτέρω κληρονόμο- την 

δυνατότητα να γνωρίζουν και να αποδείξουν πότε αυτός έλαβε γνώση της 

επαγωγής ώστε να κριθεί αν η δήλωση αποποίησης έγινε εμπρόθεσμα ή όχι. 

Ειδικά μάλιστα σε περιπτώσεις πολλαπλών αποποιήσεων μακρινών συγγενών 

η δυνατότητα πληροφόρησης εκ μέρους των γονέων του τέκνου είναι 

αδύνατη. Σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν εντελώς ανεπιεικές για το 

συμφέρον του τέκνου να απορριφθεί η αίτηση του με την αιτιολογία ότι δεν 

αποδείχθηκε η επαγωγή της κληρονομιάς σε αυτό. Σε αυτήν την  παραδοχή – 

δηλαδή της μη απόρριψης- καταλήγει σιωπηρώς και  κατ’ αποτέλεσμα το 

διατακτικό των περισσότερων αποφάσεων οι οποίες δέχονται την αίτηση 

αλλά χωρίς  ειδική αιτιολογία ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα αφήνοντας 

έτσι το τοπίο ερμηνευτικής αντιμετώπισης του ζητήματος να είναι  θολό. Σε 

αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η αίτηση για άδεια αποποίησης 

συνιστά υπόθεση φύσης οικογενειακού δικαίου και όχι κληρονομικού. 

Συνεπώς οι ανωτέρω παραδοχές μπορούν να βρουν ευπρόσωπο νομικό 

έρεισμα τεκμηρίωσης  στο γεγονός ότι λόγω της φύσης της υπόθεσης  δεν 

απαιτείται να προκύψει κατά την εκδίκαση της υπόθεσης πλήρης και 

αναμφισβήτητη απόδειξη της εγκυρότητας όλων των προηγουμένων 

δηλώσεων αποποίησης. Μόνο το γεγονός της ύπαρξης δήλωσης αποποίησης 

του προηγούμενου κληρονόμου, ακόμη κι αν δεν μπορεί να διαπιστωθεί με 

βεβαιότητα το εμπρόθεσμο αυτής, εγείρει ζήτημα για την κλήση του ανήλικου 

τέκνου στην κληρονομία και θεμελιώνει το έννομο συμφέρον των γονέων του 

για την αίτηση παροχής της άδειας. Εν προκειμένω το κρίσιμο ζήτημα το 

οποίο πρέπει να αποδειχθεί κατά πλήρη δικανική πεποίθηση είναι το 

επωφελές ή μη της αποποίησης. Εξάλλου, αν  χορηγηθεί η  άδεια για 

αποποίηση  μιας κληρονομιάς  που τελικώς δεν επήχθη στο τέκνο δεν 

προκαλείται βλάβη σε κανέναν. Χορηγήθηκε απλώς μια περιττή άδεια. 

Αντιθέτως, αν απορριφθεί  άδεια με την αιτιολογία ότι δεν αποδείχθηκε το 

έγκυρο προηγούμενης αποποίησης ενώ στην πραγματικότητα η αποποίηση 



 9 

ήταν έγκυρη, το αποτέλεσμα είναι να έχει απορριφθεί η άδεια αποποίησης 

και ενδεχόμενα να μην υπάρχει δυνατότητα νέας αίτησης. Ως προς  το υπό 

εξέταση  ζήτημα ρητή σκέψη γίνεται στην με αριθμό 442/2017 απόφαση του  

Ειρηνοδικείου Πειραιά με την οποία κρίθηκε ότι  η  έρευνα τυχόν 

ελαττώματος ως προς το κύρος της αποποίησης προηγούμενου κληρονόμου 

εκφεύγει της αρμοδιότητας  του δικαστηρίου που δικάζει την αίτηση για την 

χορήγηση της άδειας αποποίησης κληρονομιάς που επήχθη σε ανήλικο τέκνο. 

Ενδιαφέρουσες επίσης σκέψεις σε συναφές ζήτημα παρουσιάζει η με αριθμό 

191/2019 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ με την οποία ομοφώνα κρίθηκε 

απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Διοίκησης ότι η αποποίηση κληρονομίας 

που έγινε από κληρονόμο μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού 

διαστήματος από τον θάνατο του κληρονομούμενου δεν την καθιστά άνευ 

ετέρου εκπρόθεσμη και τον αποποιηθέντα  πλασματικό κληρονόμο. Είναι 

φυσικά διάφορο το ζήτημα όταν υπόψη του δικαστηρίου που δικάζει την 

αίτηση για την χορήγηση της άδειας έχουν τεθεί ενεστώσες ανοιγείσες δίκες 

σχετικά με την εγκυρότητα αποδοχής αποποιήσεων προηγούμενων 

κληρονόμων. Σε αυτήν την περίπτωση συνήθως διατάσσεται από το 

δικαστήριο όπου ζητείται η αίτηση για την άδεια αποποίησης η αναβολή 

έκδοσης  οριστικής απόφασης μέχρι τελεσιδικίας της συναφούς δίκης.   

 Οι ανωτέρω σκέψεις για την ταυτότητα του νομικού λόγου καταλαμβάνουν 

και οποιαδήποτε άλλη αιτία θέτει εν αμφιβόλω το έγκυρο προηγούμενης 

αποποίησης π.χ. όταν κατά τον έλεγχο προηγούμενων αποποιήσεων 

διαπιστώνεται ότι ένας εκ των κληρονόμων έχει κάνει δήλωση αποποίησης 

κληρονομιάς  σε αναρμόδιο δικαστήριο.  

Εξαιρετικής ερμηνευτικής χρησιμότητας ως προς το ανωτέρω ζήτημα είναι η 

απόφαση της 19ης Απριλίου 2018 του 6ου Τμήματος του Δικαστηρίου της Ε.Ε. 

επί της υπόθεσης C-565/16 (Alessandro Saponaro, Καλλιόπη-Χλόη Ξυλινά). 

Μολονότι το  ζήτημα για το οποίο είχε τεθεί το ερώτημα αφορούσε πρωτίστως  

στην διεθνή δικαιοδοσία του ημεδαπού δικαστηρίου  στην απόφαση του  

Δ.Ε.Ε. συναντώνται δύο ενδιαφέρουσες παραδοχές οι οποίες μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως ερμηνευτικά εργαλεία :  α) ρητώς στις με αριθμό 18 και 19 
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σκέψεις της απόφασης του Δ.Ε.Ε. γίνεται δεκτό ότι η αίτηση για άδεια 

αποποίησης συνιστά υπόθεση γονικής μέριμνας η οποία δεν εμπίπτει στο 

κληρονομικό δίκαιο. β) Ρητώς υπογραμμίζεται η έννοια του υπέρτερου 

συμφέροντος του τέκνου ως  θεμελιώδους  ερμηνευτικού  κανόνα  των 

νομικών διατάξεων που ρυθμίζουν τις υποθέσεις που συνδέονται με τη 

διοίκηση, τη συντήρηση ή τη διάθεση της περιουσίας του τέκνου. 

  

1δ.Η περίπτωση της αίτησης για άδεια αποποίησης τέκνων με συνήθη 

διαμονή στην αλλοδαπή :  Όπως προαναφέρθηκε, αρμόδιο δικαστήριο για 

την κατάθεση της αίτησης αποποίησης κληρονομίας ανηλίκου είναι σύμφωνα 

με το άρθρο 797 ΚΠολΔ το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει τη 

συνήθη διαμονή ο ανήλικος και όχι το Δικαστήριο της κληρονομίας. 

Συνεπώς, όταν η αίτηση υποβάλλεται σε τοπικά αναρμόδιο Δικαστήριο, 

παραπέμπεται προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο (βλ. Μον.Πρ.Ρόδου 

102/2012 NOMOS).  Εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα γεννήθηκε ως προς την 

δικαιοδοσία και  την  αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων όταν η 

αίτηση ασκείται υπέρ τέκνων με συνήθη διαμονή στην αλλοδαπή. 

Υποστηρίχθηκαν στην νομολογία δύο απόψεις. Με την πρώτη άποψη 

υποστηρίχθηκε ότι σε αυτήν την περίπτωση τα ελληνικά δικαστήρια 

στερούνται δικαιοδοσίας και συνεπώς η αίτηση είναι απορριπτέα (βλ Μον. 

Πρ. Αθ477/2009  ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Ειρ. Ξάνθης 139/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).  

Ωστόσο, με την άποψη αυτή παραβλέπεται το γεγονός ότι αν αποκλείσουμε 

την διεθνή δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, ενδεχόμενα να μην 

είναι  δυνατή η αποποίηση στο εξωτερικό. Επίσης, με την άποψη αυτήν δεν 

έγινε εκμετάλλευση της δυνατότητας που παρέχει το κύριο  χαρακτηριστικό 

της  εκούσιας  δικαιοδοσίας δηλαδή της  ελαστικότητας της, υπό την έννοια 

ότι ο δικαστής έχει την εξουσία να προσαρμόζει τη διαδικασία στις  ανάγκες 

και τις ιδιορρυθμίες της  υπόθεσης που δικάζεται, αντίθετα με τη διαγνωστική 

δίκη της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, όπου κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. 

Έτσι σύμφωνα με την δεύτερη άποψη υποστηρίχθηκε ότι ο ισχυρός σύνδεσμος 

του τόπου της κληρονομίας είναι ικανός να θεμελιώσει κατά τόπον 
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αρμοδιότητα και συνεπώς και διεθνή δικαιοδοσία ελληνικού δικαστηρίου στη 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (βλ Ειρ. Χαλανδρίου 54/2017, Ειρ. 

Καλαυρίας 37/2018).  

Η επί της  C-565/16 υποθέσεως  απόφαση του Δ.Ε.Ε.  Ιδιαίτερης μνείας ως 

προς αυτό το ζήτημα χρήζει η προμνημονευόμενη απόφαση της 19ης Απριλίου 

2018 του 6ου Τμήματος του Δικαστηρίου της Ε.Ε. επί της υπόθεσης C-565/16 

(Alessandro Saponaro, Καλλιόπη-Χλόη Ξυλινά). Η ανωτέρω απόφαση 

εξεδόθη κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος του Ειρηνοδικείου Λέρου στο 

οποίο είχε ασκηθεί αίτηση για άδεια αποποιήσεως κληρονομίας ανηλίκου με 

συνήθη διαμονή στην Ιταλία. Με την ανωτέρω απόφαση ανάμεσα σε πολλές 

άλλες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες σκέψεις έγινε δεκτό ότι δυνάμει του 

κανονισμού 2201/2003 η κατάθεση της αίτησης στα δικαστήρια κράτους 

μέλους συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή της διεθνούς δικαιοδοσίας 

αυτών και ακολούθως έκρινε ότι το ελληνικό δικαστήριο έχει διεθνή 

δικαιοδοσία για την εκδίκαση της αίτησης. Περαιτέρω με την απόφαση αυτή 

γίνεται ρητή επίκληση της έννοιας του υπέρτερου συμφέροντος του τέκνου 

ως κριτηρίου για την δυνατότητα παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας και 

υπογραμμίζεται ότι οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας που θεσπίζονται με τον 

κανονισμό αυτό καθορίζονται με γνώμονα το υπέρτερο συμφέρον του 

παιδιού.  Με την απόφαση αυτή ναι μεν καθορίσθηκαν τα κριτήρια για την 

διεθνή δικαιοδοσία των δικαστηρίων μόνο  των χωρών που αποτελούν μέλη 

της Ε.Ε. (βλ ήδη την με αριθμό 139/2018 Ειρ. Ξάνθης η οποία  έκανε δεκτή 

αίτηση για αποποίηση κληρονομιάς τέκνου με συνήθη διαμονή στην 

Γερμανία). Ωστόσο, οι σκέψεις που εμπεριέχονται στην απόφαση μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως ερμηνευτική πυξίδα κατά την εκδίκαση αντίστοιχων 

υποθέσεων ανηλίκων με συνήθη διαμονή σε χώρες της αλλοδαπής και εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

1ε. Αίτηση για άδεια αποποίησης ασκηθείσα μόνο από τον ένα γονέα : Ως 

ανωτέρω εκτέθηκε, η αίτηση για την αποποίηση της κληρονομίας από 

ανήλικο,  γίνεται από τους ασκούντες την γονική μέριμνα (βλ. άρθρ. 1510 επ. 
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ΑΚ) μετά από σχετική άδεια του Δικαστηρίου και, σε περίπτωση όπου η 

γονική μέριμνα του ενός γονέα παύει λόγω θανάτου του, από τον άλλο 

αποκλειστικά γονέα. Η σχετική αίτηση για την παροχή άδειας προς 

αποποίηση δεν αποτελεί συνήθη πράξη επιμέλειας του ανηλίκου κατ’ άρθρ. 

1516 παρ. 1 περ. 1 ΑΚ (βλ. αντίστοιχο παράδειγμα σε Κουνουγέρη-

Μανωλεδάκη, οικογενειακό δίκαιο τόμος ΙΙ εκδόσεις Σάκκουλα Δ' έκδοση 

2008, σελ. 287), αλλά σοβαρή πράξη διαχείρισης της περιουσίας του και 

ανάγεται στον πυρήνα της γονικής μέριμνας. Ωστόσο, για την άσκηση 

αγωγής ή αντιστοίχως, αίτησης για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου ενώπιον 

του αρμόδιου Δικαστηρίου, η οποία χρειάζεται κατ’ αρχήν συναπόφαση και 

κοινή ενέργεια των γονέων (δηλαδή, άσκηση της αγωγής, ως τυπικής πράξης, 

και από τους δύο γονείς) μπορεί κατά τις περιστάσεις, δηλαδή αν κινδυνεύει 

να παραγραφεί η σχετική αξίωση του τέκνου, να θεωρηθεί ως επείγουσα 

πράξη κατ’ άρθρ. 1516 παρ. 1 αρ. 1 ΑΚ και να γίνει από τον ένα μόνον γονέα 

(βλ. ΜΠρΑθ 223/1995 ΑΡΜ/1997 σελ. 1169, ΜΠρΑθ (ασφ.) 3354/2014 ΝοΒ 

2014/2309, Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη ‹‹Οικογενειακό Δίκαιο›› Τόμος ΙΙ, 

εκδ. Σάκκουλα, Δ’ Έκδοση, 2008, σελ. 285, 288-289 και το σκεπτικό της ΕφΑθ 

4971/1993 ΝοΒ/1994 σελ. 75), αρκεί ο άλλος να συναινέσει ρητά για όλες τις 

διαδικαστικές πράξεις που έλαβαν χώρα. Ως εκ τούτου, λόγω του επείγοντος 

χαρακτήρα της, η αίτηση για παροχή άδειας αποποίησης κληρονομίας που 

έχει επαχθεί σε ανήλικο, ενόψει της ύπαρξης αποσβεστικής προθεσμίας, έχει 

κριθεί ότι μπορεί να υποβληθεί μόνον από τη μητέρα του ανηλίκου τέκνου 

στην περίπτωση όπου δεν είναι ευχερής η άμεση επικοινωνία των 2 γονέων 

(λ.χ. ο πατέρας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού), αρκεί ο άλλος γονέας να 

δηλώσει, ακόμη και με υπεύθυνη δήλωση, σε μεταγενέστερο στάδιο και έως 

την έκδοση απόφασης ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της προκειμένης 

αίτησης περί παροχής άδειας αποποίησης της κληρονομιάς για λογαριασμό 

του ανήλικου τέκνου του και συναινεί τόσο στην υποβολή και συζήτηση 

αυτής όσο και στην αποποίηση της ως άνω κληρονομιάς από το τέκνο του 

μετά από άδεια του Δικαστηρίου.  
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ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

 2α.Εισαγωγικά : Σύμφωνα με το άρθρο 1516 παρ. 1 ΑΚ καθένας από 

τους γονείς μπορεί να ασκήσει  μόνος του :  α) τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας 

του προσώπου του  ανήλικου τέκνου τους ή της τρέχουσας διαχείρισης της 

περιουσίας του και  β) τις πράξεις εκείνες που αν και δεν είναι συνηθισμένες 

έχουν επείγοντα χαρακτήρα.  Ωστόσο σύμφωνα με την διάταξη του 1526 ΑΚ 

οι γονείς δεν μπορούν χωρίς την άδεια του δικαστηρίου να επιχειρήσουν στο 

όνομα του τις πράξεις που απαγορεύονται και στον επίτροπο ανηλίκου χωρίς 

την άδεια του δικαστηρίου. Ανάμεσα στις  περιπτώσεις αυτές είναι και η 

σύμφωνα με το άρθρο 1624 ΑΚ διάθεση της περιουσίας του ανηλίκου. Η με 

την ανωτέρω διάταξη οριοθέτηση και ο περιορισμός της ελεύθερης 

διαχειριστικής εξουσίας των γονέων αποσκοπεί στη διασφάλιση των 

περιουσιακών συμφερόντων του τέκνου.  

 Τοπική αρμοδιότητα-κλητεύσεις τρίτων : Αρμόδιο δικαστήριο είναι 

σύμφωνα με το άρθρο 797 ΚΠολΔ το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του 

οποίου έχει τη συνήθη διαμονή ο ανήλικος. Σύμφωνα με το άρθρο 748 παρ. 2 

ΚΠολΔ για το παραδεκτό της συζήτησης στο ακροατήριο απαιτείται 

αντίγραφο της αίτησης να έχει επιδοθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της 

περιφέρειας του δικαστηρίου. Η προθεσμία κλήτευσης καθορίζεται από το 

δικαστή προσδιορισμού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ. 

Ένδικα μέσα : Επί της απόφασης δεν επιτρέπεται η προσβολή με το ένδικο 

μέσο της έφεσης  σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 47 του Ν 

2447/1996. 

 Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την χορήγηση της άδειας : Το 

δικαστήριο χορηγεί την άδεια όταν η διάθεση είναι προς το συμφέρον του 

τέκνου. Η κάθε περίπτωση κρίνεται in concreto. Ενδεικτικά περιπτώσεις που 

νομολογιακά έχει κριθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση 

της άδειας είναι : α) εκποίηση ακινήτου για να αντιμετωπιστούν έξοδα 

διατροφής και εκπαίδευσης του ανήλικου τέκνου, β) εκποίηση ακινήτου το 

οποίο λόγω της παλαιότητας του έχει αυξημένες  δαπάνες συντήρησης χωρίς 

να αποφέρει κάποια σημαντική ωφέλεια για το τέκνο γ) άδεια εκποίησης 
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μοτοποδηλάτου του αποβιώσαντος πατρός το οποίο δεν χρησιμοποιείται από 

κάποιο μέλος της οικογένειας, δ) εκποίηση ακινήτου το οποίο βρίσκεται σε 

μεγάλη απόσταση από την κατοικία της οικογένειας δεν υπάρχει ως προς 

αυτό συναισθηματικός δεσμός και λόγω της αποστάσεως υπάρχει δυσκολία ως 

προς την εκμετάλλευση του, ε) εκποίηση επαγγελματικού οχήματος ταξί το 

οποίο λόγω της παλαιότητας του είχε αυξημένο λειτουργικό κόστος με σκοπό 

την αντικατάσταση του με  αυτοκίνητο νεότερης τεχνολογίας,  στ) μεταβίβαση 

άνευ ανταλλάγματος (δωρεά) ποσοστού ακινήτου με εκτεταμένες 

πολεοδομικές αυθαιρεσίες όπου το κόστος  για την νομιμοποίηση των 

αυθαιρεσιών υπερέβαινε την αξία του ακινήτου. Σημειώνεται ότι το 

Δικαστήριο έχει την δυνατότητα να κάνει δεκτή υπό όρους την εκποίηση π.χ. 

να καθορίσει ελάχιστο τίμημα εκποίησης. 

 

2β. Η περίπτωση αίτησης για άδεια εκποίησης ακινήτου που κληρονόμησε 

ο ανήλικος : 

Σύμφωνα με την διάταξη του εδ. α’ του άρθρ. 1527 ΑΚ «Η  κληρονομία  

που  επάγεται  στο  ανήλικο τέκνο θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή πάντοτε με 

το ευεργέτημα της απογραφής, και το τέκνο, με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 1912 ΑΚ (δηλαδή της μη σύνταξης απογραφής εντός ενός έτους 

από την ενηλικίωσή του),  δεν  εκπίπτει  από  το ευεργέτημα  αυτό».  Η 

διάταξη αυτή, η οποία έχει τεθεί στο βιβλίο του οικογενειακού, και όχι του 

κληρονομικού, δικαίου, αποτελεί μία επιπλέον εκδήλωση του παιδοκεντρικού 

χαρακτήρα του Δικαίου, καθώς γίνεται μέριμνα ώστε το ανήλικο τέκνο να 

μην ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομίας, 

με αποτέλεσμα να προτάσσονται ευθέως τα συμφέροντα του ανηλίκου έναντι 

των συμφερόντων των δανειστών της κληρονομίας. Το νόημα της ρύθμισης 

είναι ότι το ανήλικο τέκνο δεν εκπίπτει του ευεργετήματος της απογραφής σε 

καμία περίπτωση από αυτές του άρθρ. 1911 ΑΚ, δηλαδή ακόμη κι αν 

εκποιήθηκαν ακίνητα ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας χωρίς 

τον οριζόμενο στο άρθρ. 1908 ΑΚ τρόπο. Ο ανήλικος θα εκπέσει του 

ευεργετήματος μόνον αν δεν συντάξει απογραφή μέσα σε έναν χρόνο αφότου 



 15 

έγινε απεριόριστα ικανός για δικαιοπραξία (βλ. Απ. Γεωργιάδης, «Σύντομη 

Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα», Τόμος ΙΙ, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, 2013, σελ. 

892). Εξάλλου, η επαγωγή κληρονομιάς είναι ο συνηθέστερος τρόπος 

απόκτησης περιουσίας για τους ανήλικους, οι οποίοι ως μη εργαζόμενοι 

στερούνται προσωπικού εισοδήματος. Μάλιστα από τις πιο συνηθισμένες 

περιπτώσεις αίτησης εκποίησης ακινήτου που ανήκει σε ανήλικο είναι η 

αίτηση για εκποίηση ακινήτου εκ κληρονομίας αποκτηθέντος λόγω 

πρόσφατου αιφνίδιου θανάτου γονέα του, ο οποίος ανέτρεψε τον 

οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό.  

Συνεπώς, οι διατάξεις για την εκποίηση ακινήτου ανηλίκου τέκνου είναι 

ειδικότερες σε σχέση με αυτήν του άρθρου 1908 Α.Κ., όπως πρωτίστως 

προκύπτει από τον προσανατολισμό του ίδιου του Νομοθέτη για ερμηνεία 

των κανόνων δικαίου στην βάση της παιδοκεντρικής αντίληψης. Ένα 

πρόσθετο επιχείρημα είναι ότι αν ο νομοθέτης επιθυμούσε στην διαδικασία 

εκποίησης κληρονομιαίου ακινήτου ανηλίκου να εφαρμοστεί η διάταξη του 

άρθρ. 1908 ΑΚ, θα παρέπεμπε σε αυτήν. Υπογραμμίζεται ότι δεν είναι προς το 

συμφέρον του τέκνου η εκποίηση ακινήτων της κληρονομίας με 

πλειστηριασμό και κατά τον οριζόμενο στο άρθρ. 1908 ΑΚ τρόπο, δοθέντος 

ότι αφενός μεν θα μπορούσε να αποδειχθεί χρονοβόρα, αφετέρου δε οι 

πιθανότητες επίτευξης υψηλού τιμήματος μειώνονται. Τα ανωτέρω γίνονται 

δεκτά  κατ’ αποτέλεσμα από  το διατακτικό τις συντριπτικής πλειοψηφίας των  

αποφάσεων οι οποίες δέχονται την αίτηση εκποίησης ακινήτου που έχει 

επαχθεί με κληρονομιά στο ακίνητο με νομική θεμελίωση που εδράζεται κατά 

τον έλεγχο του νομίμου των υπό κρίση αιτήσεων στα άρθρα 1526 και 1624 

ΑΚ,  χωρίς αναφορά στις διατάξεις των 1901 επ. ΑΚ. Τέλος, σημειώνεται ότι 

δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου η υποχρεωτική κλήτευση των δανειστών 

της κληρονομιάς, οι οποίοι αν δεν έχουν κινηθεί δικαστικά, ενδέχεται να 

είναι άγνωστοι στους κληρονόμους. Άλλωστε, οι δανειστές της κληρονομίας 

συνεχίζουν να έχουν τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα (ενδεικτικά: έκδοση 

διαταγής πληρωμής, επιβολή κατάσχεσης, εγγραφής αναγκαστικής 
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προσημείωσης υποθήκης  σύμφωνα με το άρθρ. 1309 ΑΚ κλπ) για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων τους. 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 3α. Εισαγωγικά : Σύμφωνα με το άρθρο 782  ΚΠολΔ σε συνδυασμό με 

το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 344/1976 για την διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών 

πράξεων απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Η διόρθωση μπορεί να 

αφορά σε συμπλήρωση, αντικατάσταση ή διαγραφή καταχώρησης στοιχείου ή 

στοιχείων της ληξιαρχικής πράξης. Φύση των προς διόρθωση πράξεων : Τα 

ληξιαρχικά βιβλία ορίζονται περιοριστικά στο νόμο 344/1976. Ληξιαρχικές  

πράξεις είναι μόνο όσες έχουν ως αντικείμενο τη βεβαίωση γεννήσεως, γάμου 

ή θανάτου φυσικού προσώπου ή τη διόρθωση προηγούμενης ληξιαρχικής 

πράξης. Επομένως, τα βιβλία οικογενειακών μερίδων που τηρούν οι Δήμοι ή 

Κοινότητες δεν είναι ληξιαρχικά βιβλία ούτε οι εγγραφές σε αυτά φέρουν 

χαρακτήρα ληξιαρχικών πράξεων. Επίσης δεν είναι ληξιαρχικά βιβλία τα 

μητρώα αρρένων, οι επαγγελματικές άδειες και οι αστυνομικές ταυτότητες και 

ούτε οι εγγραφές σε αυτά φέρουν το χαρακτήρα ληξιαρχικών πράξεων. 

Συνακόλουθα, είναι μη νόμιμη η αίτηση περί διόρθωσης εγγραφής στα βιβλία 

οικογενειακών μερίδων καθώς και σε κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο που δεν 

φέρει το χαρακτήρα ληξιαρχικής πράξης, κατά τη διαδικασία της εκούσιας 

δικαιοδοσίας, εφόσον, κατ` άρθρο 782 παρ. 1 και 3 του ΚΠολΔ, η διαδικασία 

αυτή εφαρμόζεται μόνο περί διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης (πάγια 

νομολογία βλ. Κεραμέα-Κονδύλη-Νίκα (-Αρβανιτάκη), Ερμηνεία ΚΠολΔ, 

άρθρο 782, σελ. 1543, Μπρακατσούλα, Εκούσια Δικαιοδοσία, Θεωρία-

Νομολογία-Πράξη, έκδοση 8η, σελ. 225, Ειρ. Πειρ. 96/2019, Ειρ. Ρόδου 

62/2015, ΜΠρΘεσ 9021/20111. 

Τοπική αρμοδιότητα : Αρμόδιο δικαστήριο είναι σύμφωνα με το άρθρο 782 

παρ. 1 ΚΠολΔ το ειρηνοδικείο της περιφέρειας του ληξιαρχείου στο οποίο 

                                                
1 Βλ όμως και 448/2018 Ειρ. Θεσσαλ. όπου με πολύ ενδιαφέρουσα αιτιολογία έκανε δεκτή διόρθωση 

απόφασης αναγνώρισης πρόσφυγα του οικείου περιφερειακού γραφείου ασύλου καθώς και της άδειας 

παραμονής του αιτούντος πρόσφυγα. 



 17 

συντάχθηκε ή προς διόρθωση πράξη. Ωστόσο, γίνεται δεκτό, λαμβανομένης 

υπόψη της παγιωμένης νομολογιακά θέσης πως στην εκούσια δικαιοδοσία η 

καθοριζόμενη κατά τόπον αρμοδιότητα δεν είναι αποκλειστική αλλά λόγω 

της ελαστικότητας της διαδικασίας οι σχετικές διατάξεις έχουν απλώς 

καθοδηγητικό χαρακτήρα, ότι δεν αποκλείεται να θεμελιωθεί αρμοδιότητα 

και σε άλλο δικαστήριο. Αυτό συνηθέστερα  είναι το ειρηνοδικείο  της 

κατοικίας του αιτούντος εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι και κυρίως αν 

λόγω των τοπικών συνθηκών καθίσταται ευχερέστερη η συγκέντρωση του 

αποδεικτικού υλικού, εξοικονομείται χρόνος και δαπάνες με αποτέλεσμα το 

δικαστήριο να είναι σε θέση να παρέχει ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και 

ασφαλέστερη έννομη προστασία (Πάγια νομολογία ενδεικτικά Ειρ. Πειρ. 

31/2013, ΜΠρΑΘ 20/2004 ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΘ 1323/1987, Αρμ 1988. 467ΕφΠατ 

335/1973 ΝοΒ 22. 389). Στοιχεία που μπορούν να θεμελιώσουν συντρέχουσα 

αρμοδιότητα της κατοικίας του αιτούντος είναι η  έλλειψη ή η αποκοπή 

οποιουδήποτε δεσμού με τον τόπο σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης, η 

δυσκολία μετάβασης στον τόπο σύνταξης λόγω μεγάλης χιλιομετρικής 

απόστασης ή ιδιαίτερων συγκοινωνιακών συνθηκών (πχ. περίπτωση 

απομακρυσμένου νησιού) κλπ. Κλητεύσεις τρίτων Σύμφωνα με το άρθρο 748 

παρ. 2 ΚΠολΔ για το παραδεκτό της συζήτησης στο ακροατήριο απαιτείται 

αντίγραφο της αίτησης να έχει επιδοθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της 

περιφέρειας του δικαστηρίου. Η προθεσμία κλήτευσης καθορίζεται από το 

δικαστή προσδιορισμού σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ.  

Έννομο συμφέρον : Όπως ρητά ορίζεται από το άρθρο 782 ΚΠολΔ την αίτηση 

νομιμοποιείται να ασκήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον  συνεπώς και 

οι κληρονόμοι του προσώπου το οποίο αφορά η ληξιαρχική πράξη.  

Διατακτικό απόφασης : Είναι πολύ συνηθισμένο το διατακτικό αποφάσεων 

που κάνουν δεκτές αιτήσεις διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων να έχει την 

ακόλουθη μορφή :  

 "Διατάσσει την διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ληξιαρχείου............με 

στοιχεία ................. ως προς το επώνυμο πατρός της αιτούσας από το 

εσφαλμένο...............στο ορθό...." 
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Παρόλο που πρακτικά δεν δημιουργείται πρόβλημα με το ως άνω διατακτικό 

επισημαίνεται ότι δογματικά η παραπάνω διατύπωση δεν είναι ορθή καθόσον 

η απόφαση που εκδίδεται έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται 

να περιέχει διαταγή προς το ληξίαρχο για τη διόρθωση της ληξιαρχικής 

πράξης. Έτσι ορθότερη  είναι η ως κάτωθι μορφή διατακτικού : 

"Βεβαιώνει με σκοπό την διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του 

ληξιαρχείου............με στοιχεία ................. ότι το ορθό επώνυμο πατρός της αιτούσας 

είναι το ....................(αντί του εσφαλμένου.....)"  

Ενδεικτική περιπτωσιολογία στοιχείων προς διόρθωση :  διόρθωση κυρίου 

ονόματος, διόρθωση επωνύμου, διόρθωση επώνυμου γονέα, διόρθωση κυρίου 

ονόματος γονέα, απαλοιφή δεύτερου κυρίου ονόματος, πρόσθεση δεύτερου 

κυρίου ονόματος, πρόσθεση δεύτερου επώνυμου, διαγραφή δεύτερου κυρίου 

ονόματος γονέα, διόρθωση ημερομηνίας γέννησης, διόρθωση της 

οικογενειακής κατάστασης του θανόντος από διαζευγμένος σε έγγαμος, 

διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γάμου ως προς τον βαθμό γάμου των συζύγων, 

απάλειψη στοιχείων ταφής, διόρθωση ονόματος και επωνύμου συζύγου, 

συμπλήρωση ολόκληρης ημερομηνίας γέννησης του αποβιώσαντος.  

Μεταβολή πατρότητας : Ειδικής μνείας  χρήζει η περίπτωση της συχνά 

απαντώμενης αίτησης με την οποία ζητείται να διορθωθεί σε ληξιαρχική 

πράξη γέννησης η εσφαλμένη καταχώρηση του τέκνου ως γεννηθέντος εντός 

γάμου των γονέων του ενώ στην πραγματικότητα έχει γεννηθεί εκτός γάμου 

αυτών. Αρχικώς πρέπει να επισημανθεί ότι στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης 

δεν υπάρχει ειδικό  πεδίο καταχώρησης αν το τέκνο έχει γεννηθεί εντός ή 

εκτός γάμου των γονέων του. Εμμέσως μόνο προκύπτει ότι το τέκνο έχει 

καταχωρηθεί ως εντός γάμου εκ του γεγονότος της καταχώρησης των 

στοιχείων του πατέρα αυτού. Το συνηθέστερο αίτημα σε αυτές τις περιπτώσεις 

είναι η απάλειψη των στοιχείων του πατέρα έτσι ώστε να προκύπτει ότι το 

τέκνο είναι γεννημένο εκτός γάμου. Με την απόφαση αρκεί να βεβαιώνεται 

ότι το τέκνο γεννήθηκε  εκτός γάμου των γονέων του και ακολούθως ο 

ληξίαρχος θα προβεί στις ως άνω απαιτούμενες ενέργειες απάλειψης. Τα ίδια 

mutandis mutandis ισχύουν  και στην περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης 
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τέκνου ως γεννηθέντος εκτός γάμου των γονέων του ενώ στην 

πραγματικότητα έχει γεννηθεί εντός γάμου αυτών. Σε αυτήν την περίπτωση 

το αίτημα είναι η καταχώρηση των κενών στοιχείων πατέρα.  Σημειώνεται ότι  

τα ως ανωτέρω αιτήματα διόρθωσης τείνουν σε μεταβολή της αστικής 

κατάστασης του προσώπου και εν προκειμένω της πατρότητας. Ωστόσο κατά 

παγία νομολογία με την αίτηση του 782  ΚΠολΔ μπορεί να ζητηθεί και η 

διόρθωση στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης έστω και αν με τη διόρθωση 

αυτήν μεταβάλλεται η προσωπική κατάσταση του προσώπου στο οποίο 

αναφέρεται η ληξιαρχική πράξη, όπως είναι η πατρότητα. Ωστόσο,  με την 

απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δεδικασμένο για την πατρότητα του 

τέκνου, η οποία μπορεί να διαγνωσθεί μόνο κατά την τακτική διαδικασία (βλ 

ενδεικτικά : Ειρ. Λαμίας 33/2014  ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρΑΘ 2415/2012  ΝΟΜΟΣ 

ΕφΔωδ 95/2004 ΝΟΜΟΣ) 

Απόδειξη : Κάθε περίπτωση κρίνεται in concreto ανάλογα με το είδος της 

σκοπούμενης διόρθωσης. Συνήθως το σφάλμα προκύπτει από την 

αντιπαραβολή με άλλα έγγραφα προσωπικής κατάστασης π.χ. διαβατήριο, 

αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.λ.π. Σε 

περιπτώσεις μη ύπαρξης εγγράφων είναι δυνατή και η απόδειξη με μάρτυρες 

αρκεί να δημιουργείται στο Δικαστήριο πλήρη δικανική πεποίθηση για το 

γεγονός που σκοπείται η διόρθωση. 

Δυνατότητα διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων χωρίς δικαστική απόφαση : 

Εκ των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 Ν. 344/1976 παρέχεται η 

δυνατότητα διόρθωσης (αρκεί να μην αφορούν τον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος 

και ώρα τέλεσης του  βεβαιουμένου γεγονότος) με άδεια του Εισαγγελέα ή 

όπου δεν εδρεύει αυτός  του Ειρηνοδίκη. Προϋπόθεση για την παροχή της 

άδειας με αυτήν την διαδικασία είναι τα σφάλματα να είναι πρόδηλα. 

Μάλιστα αν το πρόδηλο σφάλμα αφορά τονισμό ή γραμματολογικό και 

φθογγολογικό κανόνα μπορεί να διορθωθεί και από τον ίδιο τον ληξίαρχο. 

Δικαιολογητικός σκοπός της ως ρύθμισης είναι η παροχή προς τον πολίτη της 

δυνατότητας αποφυγής της δικαστικής οδού η οποία συνεπάγεται χρόνο και 

έξοδα σε απλές περιπτώσεις. Τύπος και προϋποθέσεις χορήγησης  της άδειας 
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: Όπως προαναφέρθηκε το σφάλμα πρέπει να είναι πρόδηλο και η 

εξακρίβωση του πρέπει να είναι ευχερής με απλή αντιπαραβολή της 

ληξιαρχικής πράξης με τα άλλα έγγραφα προσωπικής κατάστασης. Π.χ. στην 

ληξιαρχική πράξη αναφέρεται ως επώνυμο Κεβεντσίδης ενώ σε όλα τα άλλα 

έγγραφα τόσο του αιτούντος όσο και της οικογενείας του αναγράφεται το 

ορθό επώνυμο Κεβεντζίδης. Για την χορήγηση της άδειας δεν προβλέπεται 

ειδικός τύπος. Στην πράξη, είτε εκδίδεται ξεχωριστό από την αίτηση έγγραφο  

με δομή που προσομοιάζει με αυτήν της  διαταγής αναγνώρισης σωματείου 

είτε μπορεί να γραφτεί το περιεχόμενο της άδειας με χειρόγραφο σημείωμα 

επί της αίτησης με παρόμοιο τρόπο που χορηγούνται τα σημειώματα 

προσωρινών διαταγών.  

 

3β. Ειδικότερα ζητήματα  ληξιαρχικών  πράξεων χωρίς εμφιλοχώρηση 

σφάλματος:   α) Δυνατότητα τροποποίησης κυρίου ονόματος : Όπως γίνεται 

νομολογιακά δεκτό με δικαστική απόφαση  μπορεί να διορθωθεί  ληξιαρχική 

πράξη προσώπου ως προς το κύριο όνομα αυτού, διότι αφενός η αλλαγή 

ονόματος δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, και αφετέρου η 

διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα 

εκάστου για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, καθιερώνει εξαίρεση 

από τη γενική αρχή, που εισάγει το άρθρο 58ΑΚ, σύμφωνα με την οποία το 

όνομα ως χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας θα πρέπει να 

διατηρείται σταθερό και αμετάβλητο για χάρη της ίδιας της προσωπικότητας, 

αλλά και της ασφάλειας των συναλλαγών. Επομένως, το πρόσωπο δικαιούται 

να ζητήσει τη με δικαστική απόφαση αλλαγή του κυρίου ονόματος του, 

εφόσον αυτή επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών και 

σχετίζεται με τον ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητάς του ή το όνομα έχει 

δημιουργήσει δικαιολογημένα μη επιθυμητές συνέπειες για τον κάτοχό του. 

(Πάγια νομολογία ενδεικτικά Ειρ. Πειρ. 96/2019, Ειρ. Βόλου 545/2019, Ειρ. 

Νεμέας 25/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 573/1981 ΝοΒ 30.422, ΕφΑΘ 3718/2008 

ΕλΔ 2009.249). Ενδεικτική περιπτωσιολογία : Αλλαγή κυρίου ονόματος μετά 

την αλλαγή θρησκεύματος ώστε να αποκτηθεί νέο σύμφωνα με το νέο δόγμα 
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του αιτούντος όνομα, αλλαγή αλλοδαπού ονόματος προς διευκόλυνση της 

ενσωμάτωσης του αιτούντος στην ελληνική κοινωνία, απάλειψη δεύτερου 

ονόματος το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, απάλειψη πρώτου κυρίου 

ονόματος υιοθετημένου τέκνου λόγω υπονοιών περί της ιδιότητας αυτού ως 

θετού. Ωστόσο, η δικαιοδοσία των Ειρηνοδικείων για την αλλαγή του 

ονόματος εκτείνεται μόνο ως προς το κύριο όνομα. Και τούτο διότι σύμφωνα 

με το  άρθρο 94 παρ 6 του ν. 3852/2010 η πρόσληψη και η αλλαγή επωνύμου 

ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων (παλαιότερα σύμφωνα με το  άρθρο 9 

παρ 9 Ν. 2307/1995  αυτή η αρμοδιότητα ανήκε στον Νομάρχη). Συνεπώς, σε 

περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο (εξελληνισμός 

επωνύμου, κακόηχο επώνυμο κλπ) να αλλάξει το επώνυμο του πρέπει 

επικαλούμενος έννομο συμφέρον να απευθυνθεί στον οικείο Δήμο και σε 

περίπτωση άρνησης να προσφύγει κατά της αρνητικής διοικητικής πράξης 

στα διοικητικά δικαστήρια (βλ.  1852/2016 Σ.Τ.Ε. με την οποία έγινε δεκτή 

αίτηση ακύρωσης κατά απορριπτικής δημαρχιακής απόφασης επί αίτησης 

αλλαγής επωνύμου). Συνεπώς η αίτηση για τροποποίηση επωνύμου η οποία 

ασκείται στο ειρηνοδικείο και δεν αφορά εσφαλμένη καταχώρηση αλλά 

εδράζεται στο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού ή σε  συναφή με αυτό βάση 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη ελλείψει δικαιοδοσίας των πολιτικών 

δικαστηρίων (πάγια νομολογία ενδ. Ειρ. Πειρ. 476/2017, Ειρ. Κω 46/2016). 

Αίτημα διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης  σύμφωνα με τον Ν.4491/2017 : Το 

άρθρο 1 του Ν. 4491/2017 ορίζει ότι το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην 

αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του. 

Περαιτέρω  με το άρθρο 2 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι σε περίπτωση 

ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρημένου φύλου το 

πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρημένου φύλου του, 

ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του 

σώματος και στην εξωτερική του εικόνα. Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 

προβλέπεται  ότι διόρθωση του καταχωρημένου φύλου γίνεται με δικαστική 

απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 782 ΚΠολΔ.  Ως πρόσθετη προϋπόθεση του 

παραδεκτού της αίτησης ορίστηκε η αυτοπρόσωπη δήλωση του προσώπου 
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ενώπιον του δικαστηρίου η οποία γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς 

δημοσιότητα. Μάλιστα ακολουθώντας προηγούμενη  παγιωμένη νομολογία 

ρητά πλέον ορίζεται στον 4491/2017 ότι για τη διόρθωση του καταχωρημένου 

φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε 

οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική επέμβαση. Ήδη έχει εκδοθεί πλήθος 

αποφάσεων δυνάμει των διατάξεων του ανωτέρω νόμου από τα ειρηνοδικεία 

όλης της χώρας  (βλ ενδεικτικά Ειρ. Πατρ 65/2019,  Ειρ. Φλώρινας 3/2018 , 

Ειρ. Σερρών 131/2018  ΝΟΜΟΣ).   

Βεβαίωση γεγονότος προς σύνταξη ληξιαρχικής πράξης : Τέλος σπανιότερες 

στην σύγχρονη εποχή είναι οι περιπτώσεις βεβαίωσης γεγονότος προκειμένου 

να συνταχθεί εξ αρχής ληξιαρχική πράξη και συνήθως αφορούν περιστατικά 

ενταφιασμού χωρίς προηγούμενη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειρ. 

Λάρισας  156/2017  ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Ειρ. Καλαυρίας  55/2018). 

 

3γ.  Ληξιαρχικές πράξεις με στοιχεία αλλοδαπότητας :  Όπως προκύπτει από 

τα στατιστικά στοιχεία των ειρηνοδικείων όλης της χώρας η συντριπτική 

πλειοψηφία των αιτήσεων για διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων αφορούν 

πρόσωπα με αλλοδαπή υπηκοότητα. Σε πολλές περιπτώσεις η διαδικασία 

διακρίβωσης του σφάλματος της ληξιαρχικής πράξης είναι ίδια με αυτήν που 

ακολουθείται σε σφάλματα ληξιαρχικών πράξεων ημεδαπών. Συνηθέστερα 

δηλαδή αντιπαραβάλλεται  η  εσφαλμένη καταχώρηση της  ληξιαρχικής 

πράξης με άλλα έγγραφα προσωπικής κατάστασης. Επίσης σχετικά απλές 

στην διακρίβωση του σφάλματος είναι οι περιπτώσεις που η εσφαλμένη 

καταχώρηση δεν αφορά στοιχεία της καταχώρησης αλλά την εσφαλμένη 

απόδοση της στα ελληνικά π.χ.  εσφαλμένη απόδοση του ρουμάνικου 

επωνύμου Panainte ως «Πανάιντε» αντί του ορθού «Παναΐντε». Σε άλλες 

ωστόσο περιπτώσεις για τον εντοπισμό τυχόν σφάλματος είναι απαραίτητη η 

γνώση των οικείων διατάξεων του οικογενειακού αλλοδαπού δικαίου όπως 

αυτό υποδεικνύεται από το  ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.  Επί 

παραδείγματι, σε ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου γονέων βραζιλιάνικης 

ιθαγένειας καταχωρήθηκε ως επώνυμο του τέκνου το επώνυμο του πατέρα 
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του. Με σχετική αίτηση οι γονείς του τέκνου ζήτησαν την διόρθωση της 

ληξιαρχικής πράξης και την πρόσθεση πριν από το επώνυμο του πατέρα και 

του επωνύμου της μητέρας. Το αίτημα έγινε δεκτό καθώς πράγματι όπως 

αποδείχθηκε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης αυτή ήταν η σχετική ρύθμιση 

του Βραζιλιάνικου δικαίου το οποίο ήταν στην συγκεκριμένη περίπτωση 

εφαρμοστέο κατ' άρθρο 18 Α.Κ.   Γνώση του αλλοδαπού δικαίου : Σύμφωνα 

με το άρθρο 337 ΚΠολΔ το δικαστήριο μπορεί να λάβει αυτεπαγγέλτως και 

χωρίς απόδειξη το αλλοδαπό δίκαιο και αν δεν το γνωρίζει μπορεί να 

διατάξει απόδειξη με όποιο μέσο κρίνει κατάλληλο. Εν προκειμένω η 

πρόβλεψη αυτεπάγγελτης λήψης του αλλοδαπού δικαίου βρίσκει εφαρμογή 

σε αρκετές υποθέσεις διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων, καθώς δεν είναι 

σπάνιο το φαινόμενο βασικές διατάξεις του οικογενειακού αλβανικού κώδικα 

να είναι γνωστές στους δικάζοντες ειρηνοδίκες λόγω του μεγάλου αριθμού 

αιτήσεων προσώπων με αλβανική ιθαγένεια. Στις περιπτώσεις που το 

δικαστήριο αγνοεί το αλλοδαπό δίκαιο η απόδειξη των διατάξεων του 

αλλοδαπού δικαίου συνηθέστερα λαμβάνει χώρα είτε με μετάφραση των 

αλλοδαπών διατάξεων συνοδευόμενη από βεβαίωση δικηγόρου είτε με 

νομική γνωμάτευση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού 

Δικαίου. 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

 4α. Σφράγιση : Σύμφωνα με το άρθρο 826 ΚΠολΔ ο ειρηνοδίκης, με 

αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί, 

για να αποτραπεί κίνδυνος, να διατάξει τη σφράγιση πραγμάτων ορίζοντας 

συγχρόνως συμβολαιογράφο  για να τη διενεργήσει. Σκοπός του νομοθέτη 

είναι η διασφάλιση των προς σφράγιση πραγμάτων, όταν συντρέχουν 

συνθήκες βάση των οποίων πιθανολογείται κίνδυνος εξαφάνισης ή αρπαγής 

τους.  Η σφράγιση δεν προκαλεί νομική, αλλά μόνον υλική, δέσμευση, είναι η 

επίθεση κρατικών σφραγίδων σε αντικείμενα, έτσι ώστε να εμποδίζεται η 

ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά και η χρήση τους δίχως την καταστροφή των 
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σφραγίδων αυτών. Έτσι, με τη σφράγιση, κλείνεται ορισμένος χώρος, κατά 

τρόπο που εμποδίζεται η πρόσβαση στο εσωτερικό του, με τρόπο ώστε, κατά 

προέκταση, να εμποδίζεται και η αφαίρεση αντικειμένων που έχουν 

εγκλειστεί εκεί, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με την 

παραβίαση των ανάγλυφων σφραγίδων, με τις οποίες βεβαιώνεται αυτό το 

κλείσιμο. Ο σφραγισμένος χώρος είναι κατά κανόνα οικία. Η απολύτως 

συντριπτική πλειοψηφία των σφραγίσεων οικίας που διατάσσονται από τα 

Ειρηνοδικεία αφορούν περιπτώσεις θανάτου ατόμων που διαβιούσαν μόνα 

τους. Οι σφραγίσεις οικίας είναι σπανιότερες στην επαρχία διότι οι περίοικοι  

γνωρίζουν τους οικείους του νεκρού, εφόσον υπάρχουν, και ειδοποιούνται 

αυτοί και όχι η αστυνομία. Αντίθετα, στην ανωνυμία των μεγάλων πόλεων οι 

οικείοι ενδέχεται να είναι άγνωστα πρόσωπα ακόμα και αν κατοικούν σε 

κοντινή γειτονιά.  Η συνηθέστερη  διαδικασία είναι η κάτωθι : Το αστυνομικό 

τμήμα της περιοχής ειδοποιείται από περίοικους περί ύπαρξης νεκρού ατόμου 

εντός συγκεκριμένης οικίας. Κατά την μετάβαση των αστυνομικών οργάνων 

στην οικία και λόγω της έλλειψης συγγενικών-φιλικών προσώπων που να 

συμβιούν με τον αποβιώσαντα διαπιστώνεται η ανάγκη περιφρούρησης της 

κινητής περιουσίας του αποβιώσαντος. Ακολουθεί διαβιβαστικό-ενημερωτικό 

σημείωμα του αστυνομικού τμήματος προς το  Ειρηνοδικείο και παράδοση 

των κλειδιών της οικίας στον γραμματέα του Ειρηνοδικείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1). Δεν είναι σπάνια η περίπτωση προσωρινής σφράγισης της οικίας από τους 

αστυνομικούς και η σύνταξη σχετικής έκθεσης προσωρινής σφράγισης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) η οποία συνυποβάλλεται μαζί με τα κλειδιά και το 

ενημερωτικό σημείωμα στο Ειρηνοδικείο. Ακολούθως ο Ειρηνοδίκης με πράξη 

εισάγει αυτεπαγγέλτως την συζήτηση της υπόθεσης κατά το συντομότερο 

δυνατό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) και εφόσον κριθεί ότι συντρέχει ανάγκη σφράγισης 

(εν προκειμένω η ανάγκη προκύπτει από το ίδιο το διαβιβαστικό της 

αστυνομίας) εκδίδει απόφαση που διατάσσει την σφράγιση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) 

και ορίζει συγχρόνως τον συμβολαιογράφο που θα την εκτελέσει, ο οποίος 

ειδοποιείται άμεσα τηλεφωνικά αλλά και με διαβιβαστικό έγγραφο 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5). Λιγότερο συχνή αλλά όχι σπάνια είναι η αίτηση 
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σφράγισης οικίας χωρίς προηγούμενη ενέργεια του αστυνομικού τμήματος 

αλλά με αίτηση τρίτου προσώπου η οποία κατατίθεται στην γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου κατά τις διατάξεις της εκουσίας δικαιοδοσίας. Σαφώς 

προκύπτει από την διάταξη του 826 ΚΠολΔ ότι ο τρίτος πρέπει να επικαλεστεί 

και να αποδείξει έννομο συμφέρον για την διάταξη της σφράγισης.  

Συνηθέστερα   έννομο συμφέρον να αιτηθούν την σφράγιση  έχουν  πρόσωπα 

που αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα επί της περιουσίας του αποβιώσαντος 

και συνεπώς των κινητών πραγμάτων που βρίσκονται εντός της οικίας. 

Επίσης συνιδιοκτήτες της οικίας οι οποίοι, αν και δεν διέμεναν στην οικία, 

έχουν κινητά πράγματα  κυριότητας τους σε αυτήν. Διάκριση από την 

σφράγιση  του άρθρου 737 ΚΠολΔ και του 267 ΚΠΔ :  Όπως 

προαναφέρθηκε, η επιβαλλόμενη σφράγιση του 826 ΚΠολΔ, ως ρυθμιστικό 

μέτρο της εκουσίας δικαιοδοσίας, είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη 

ασφαλιστέας απαίτησης και αποσκοπεί στην διασφάλιση των σφραγιζόμενων 

πραγμάτων από τον κίνδυνο εξαφάνισης ή διαρπαγής τους. Κατά τούτο 

διακρίνεται από τη σφράγιση του άρθρου 737 ΚΠολΔ  ως ασφαλιστικό μέτρο, 

η οποία αποβλέπει στην υλική δέσμευση περιουσιακών αντικειμένων του 

οφειλέτη, ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαστική εκτέλεση όταν ο δανειστής 

αποκτήσει τίτλο εκτελεστό (λ.χ. αίτηση σφράγισης από τους δανειστές της 

κληρονομίας ως ασφαλιστικό μέτρο). Επίσης, διακρίνεται από την σφράγιση 

του άρθρου 267 ΚΠΔ με την οποία  ρυθμίζεται η ασφάλιση των πραγμάτων 

που έχουν κατασχεθεί στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας. Τοπική 

αρμοδιότητα-κλητεύσεις τρίτων : Αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της 

περιφέρειας που βρίσκονται τα πράγματα.  Δεν απαιτείται κλήτευση του 

εισαγγελέα ωστόσο ο Ειρηνοδίκης μπορεί  να  διατάξει την κλήτευση τρίτων 

που έχουν έννομο συμφέρον από τη δίκη σύμφωνα με το άρθρο 748 παρ 3 

ΚΠολΔ. Αντικατάσταση συμβολαιογράφου : Στο Βιβλίο της Εκουσίας 

Δικαιοδοσίας και δη στα άρθρα που αφορούν στη σφράγιση πραγμάτων και 

την αποσφράγιση (άρθρ. 826 επ. και 831 επ. ΚΠολΔ) δεν υπάρχει ειδική 

διάταξη νόμου που να προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις 

αντικατάστασης του ορισθέντος από το Δικαστήριο για να διενεργήσει τη 



 26 

σφράγιση ή, αντιστοίχως, την αποσφράγιση συμβολαιογράφου. Συνεπώς, και 

λόγω της ομοιότητας των καταστάσεων, εφαρμόζεται αναλογικώς, και στο 

μέτρο που δεν έρχεται σε αντίθεση με την φύση και τους σκοπούς των 

διατάξεων των άρθρ. 826 επ. και 831 επ. ΚΠολΔ, η διάταξη της παρ. 3 του 

άρθρ. 370 ΚΠολΔ, κατά την οποία, σε περίπτωση που έχει διοριστεί 

πραγματογνώμονας και προκύψει ανάγκη αντικατάστασής του για εύλογη 

αιτία, μπορεί αυτός να αντικατασταθεί από το Δικαστήριο που τον διόρισε, το 

οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Εύλογη αιτία, 

εφόσον ο νόμος δεν προσδιορίζει, μπορεί, εν προκειμένω, να είναι, μεταξύ 

άλλων, η αδυναμία διενέργειας από τον διορισθέντα συμβολαιογράφο των 

εντολών που τού έχουν ανατεθεί από το Δικαστήριο στο πλαίσιο των άρθρ. 

826 επ. ή 831 επ. ΚΠολΔ. (Βλ. έτσι  265/2014 Ειρ. Πειρ. με την οποία  έγινε 

δεκτή η αίτηση για αντικατάστασης καθώς κρίθηκε ότι υπάρχει εύλογη αιτία 

λόγω συνταξιοδότησης, αντίθετα η  108/2015 Ειρ. Πειρ. με την οποία 

απορρίφθηκε το αίτημα αντικατάστασης ελλείψη ύπαρξης εύλογης αιτίας  

καθόσον δεν αποδείχθηκε ότι τα επικαλούμενα προβλήματα υγείας του 

διορισθέντος συμβολαιογράφου ήταν τέτοιας έκτασης που ώστε να  

εμποδίζουν τον συμβολαιογράφο να ασκήσει την υλική πράξη της 

σφράγισης.).  

4β. Αποσφράγιση  : Η συνηθέστερη περίπτωση για την οποία διατάσσεται 

αποσφράγιση είναι όταν η διατήρηση της σφράγισης που έχει διαταχθεί κατ' 

άρθρο 737 ΚΠολΔ δεν είναι πλέον αναγκαία. Σε  αυτήν την περίπτωση  ο 

Ειρηνοδίκης που διέταξε τη σφράγιση, με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως διατάζει την αποσφράγιση (Άρθρο 831 παρ 1 

εδ. α' ΚΠολΔ).  Η διατήρηση της σφράγισης δεν είναι αναγκαία αν παύσει η 

αιτία για την οποία έγινε η επίθεση των σφραγίδων, αν εκλείπει ο κίνδυνος 

διαρπαγής των αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στους σφραγισμένους 

χώρους ή αν δεν συντρέχει στο εξής ο οποιοσδήποτε άλλος λόγος για τον 

οποίο τα αντικείμενα αυτά σφραγίστηκαν. Σε αντίθεση με την σφράγιση η 

οποία διατάσσεται κατά κανόνα αυτεπαγγέλτως, η αποσφράγιση διατάσσεται 

σχεδόν πάντα κατόπιν αίτησης τρίτων προσώπων.  Η συνηθέστερη περίπτωση 
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είναι η αίτηση για την αποσφράγιση να ασκείται από τον κληρονόμο του 

αποβιώσαντος η εμφάνιση του οποίου αίρει την κατάσταση αδυναμίας 

επιμέλειας των υπό σφράγιση πραγμάτων.  Επίσης αρκετά συχνή είναι η 

αίτηση που ασκείται από τον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή της οικίας που 

σφραγίστηκε και ο οποίος έχει πρόδηλο έννομο συμφέρον να ζητήσει την 

αποσφράγιση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να εκμεταλλευτεί εκ νέου 

το ακίνητο.  Διορισμός μεσεγγυούχου  : Ένα πρώτο ζήτημα που έχει γεννηθεί 

είναι πότε διορίζεται μεσεγγυούχος των κινητών πραγμάτων που βρίσκονται 

μέσα σε αυτή. Δεν απαιτείται ο διορισμός μεσεγγυούχου όταν δεν υπάρχει 

αμφιβολία περί του κληρονομικού δικαιώματος επί των κινητών πραγμάτων 

π.χ.  στην περίπτωση που η αίτηση αποσφράγισης  ασκείται από τα τέκνα του 

αποβιώσαντος που τυγχάνουν και οι μοναδικοί πλησιέστεροι συγγενείς του. 

Ωστόσο, όταν το κληρονομικό δικαίωμα επί των κινητών πραγμάτων είναι 

ασαφές ή η αίτηση ασκείται από έναν εκ των πολλών συγκληρονόμων ο 

διορισμός μεσεγγυούχου κρίνεται απαραίτητος. Επίσης συνιστάται διορισμός 

μεσεγγυούχου στις περιπτώσεις που η ύπαρξη και ο αριθμός των κληρονόμων 

είναι άγνωστος όπως συμβαίνει συχνά στην αίτηση αποσφράγισης που 

ασκείται από τον εκμισθωτή της οικίας. Κριτήρια επιλογής μεσεγγυούχου : Η 

συνηθέστερη επιλογή είναι τα προτεινόμενα από τους αιτούντες  πρόσωπα 

εκτός αν υπάρχει λόγος να μην διοριστούν αυτά. Αν δεν προταθεί κάποιο 

συγκεκριμένο πρόσωπο συνήθως διορίζεται ο αιτών λόγω της σχέσης 

εγγύτητας με την υπόθεση. Επιβάλλεται να μην διορίζονται -εκτός αν υπάρχει 

προηγούμενη συνεννόηση και αποδοχή- ως μεσεγγυούχοι άσχετα με την 

υπόθεση πρόσωπα (πχ ο δήμαρχος του τόπου του ακινήτου) καθόσον είναι 

εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο να μην επιθυμούν τον διορισμό και να 

προβούν σε αίτηση αντικατάστασης. Πρόσωπα που καλούνται υποχρεωτικά 

κατά την αποσφράγιση :  Σύμφωνα με το άρθρο 831 παρ 2 ΚΠολΔ ο 

ειρηνοδίκης που διατάζει την αποσφράγιση υποχρεούται να διατάξει την 

κλήτευση : α) εκείνου που ζήτησε την σφράγιση και β)  εκείνων που 

παραβρέθηκαν κατά την ενέργεια της. Η διάταξη αυτή έχει σχετικά 

περιορισμένο εύρος εφαρμογής καθόσον όπως ανωτέρω αναφέρθηκε η 
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συχνότερη περίπτωση σφράγισης οικίας λαμβάνει χώρα αυτεπάγγελτα 

κατόπιν ενημέρωσης από την αστυνομία. Υποστηρίχθηκε η άποψη ότι σε 

αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κλητεύεται το αστυνομικό τμήμα εκτιμώντας 

το διαβιβαστικό έγγραφο της αστυνομίας ως αίτηση σφράγισης (Ειρ. Αθ. 

323/1991). Ωστόσο, κατά την κρατούσα και ορθότερη άποψη η έννοια της 

αίτησης αποσφράγισης κατά την διάταξη του άρθρου 831 παρ. 2 συνίσταται 

στην κατάθεση δικογράφου κατά τις διατάξεις της εκουσίας δικαιοδοσίας και 

παράσταση στο ακροατήριο και όχι σε οποιοδήποτε διαβιβαστικό  έγγραφο 

το οποίο εξάλλου έχει περισσότερο χαρακτήρα γνωστοποίησης γεγονότος.  

Επίσης στην περίπτωση που η σφράγιση έχει διαταχθεί κατόπιν αίτησης 

τρίτου προσώπου συνήθως θα είναι το ίδιο πρόσωπο που θα ζητεί την 

αποσφράγιση οπότε η κλήτευση θα είναι περιττή. Εξαιρετικά σπάνια  είναι η 

παρουσία άλλων προσώπων κατά την σφράγιση πλην του συμβολαιογράφου 

που την εκτελεί. Ο συμβολαιογράφος ως ο ενεργών την σφράγιση δεν 

θεωρείται παρευρισκόμενο πρόσωπο. Ωστόσο, συνηθίζεται αν δεν υπάρχει 

λόγος περί του αντιθέτου, να ορίζεται ως συμβολαιογράφος που θα ενεργήσει 

την αποσφράγιση ο ίδιος συμβολαιογράφος που έκανε την σφράγιση.  

Σημειώνεται επίσης ότι σημαντικός αριθμός αποφάσεων που διατάσσουν 

αποσφράγιση  περιλαμβάνουν στο διατακτικό τους διάταξη για προηγουμένη 

κλήτευση στον οικονομικό έφορο. Ωστόσο, κατά άλλη ορθότερη άποψη ο 

οικονομικός έφορος  δεν περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που ο Ειρηνοδίκης 

διατάσσει την κλήτευση σύμφωνα με  την παρ. 2 του άρθρου 831 ΚΠολΔ. Η 

σύγχυση έχει προκληθεί  από την  υποχρέωση γνωστοποίησης της 

αποσφράγισης στον  οικονομικό έφορο σύμφωνα το άρθρο 114 του ν. 

2961/2001, η οποία  ωστόσο απευθύνεται  προς το πρόσωπο που εκτελεί την 

αποσφράγιση, δηλαδή εν προκειμένω τον συμβολαιογράφο και συνεπώς η 

συμπερίληψη της ανωτέρω διάταξης στην απόφαση που διατάσσει την 

αποσφράγιση είναι περιττή.  

 

Πρόσωπα που καλούνται προαιρετικά κατά την αποσφράγιση : Σαφώς 

μεγαλύτερο εύρος πρακτικής  εφαρμογής έχει η περίπτωση των προσώπων 
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που κλητεύονται προαιρετικά. Σύμφωνα με το άρθρο 831 παρ 2 ΚΠολΔ ο 

ειρηνοδίκης που διατάζει την αποσφράγιση μπορεί  να διατάξει την κλήτευση 

εκείνων που πιθανολογείται ότι είναι κληρονόμοι, καταπιστευματοδόχοι, 

κληροδόχοι και εκτελεστές διαθήκης. Η ανωτέρω δυνατότητα κλήτευσης είναι 

προαιρετική ακόμα και αν πιθανολογείται ότι τα κινητά πράγματα 

αποτελούν μέρος κληρονομιαίας περιουσίας καθόσον υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου το  νομιμοποιούμενο να ζητήσει την αποσφράγιση πρόσωπο δεν έχει 

συγγενική σχέση με τον αποβιώσαντα και δεν γνωρίζει τους τυχόν 

κληρονόμους του (πχ αίτηση αποσφράγισης που ασκείται από τον  ιδιοκτήτη-

εκμισθωτή μετά από σφράγιση του μισθίου συνεπεία θανάτου του μισθωτή ο 

οποίος πέραν της σύμβασης μισθώσεως δεν συνδεόταν με  συγγενικό η φιλικό 

δεσμό με τον εκμισθωτή.)  Ωστόσο, όταν η αίτηση αποσφράγισης ασκείται από  

έναν ή κάποιους από περισσότερους συγκληρονόμους συνιστάται 

αξιολογώντας τις in concreto συνθήκες εκάστης περίπτωσης και η κλήτευση 

και των λοιπών  ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου πιθανολογείται ότι υπάρχει 

αμφισβήτηση επί των κληρονομικών δικαιωμάτων. Επίσης δεν χρειάζεται 

γνωστοποίηση όταν προσκομίζονται υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών 

συγκληρονόμων ότι έχουν λάβει γνώση της αίτησης και δεν επιθυμούν να 

παρευρίσκονται στην αποσφράγιση. Τύπος κλήτευσης : Ο Ειρηνοδίκης 

μπορεί συνεκτιμώντας τις κάθε φορές ειδικότερες συνθήκες (πχ ύπαρξη 

πολλών κληρονόμων, κατοικία στην αλλοδαπή κλπ) να διατάξει την 

κλήτευση των κληρονόμων με κάθε πρόσφορο μέσο (πχ τηλεφωνική 

κλήτευση).  Αποσφράγιση με απλή καταγραφή πραγμάτων :  Αν και δεν 

προβλέπεται ρητά από νομοθετική διάταξη, είναι σύνηθες με την απόφαση 

που δέχεται αίτηση αποσφράγισης να διατάσσεται ο ορισθείς 

συμβολαιογράφος να προβεί κατά την αποσφράγιση στην απλή  καταγραφή 

των κινητών πραγμάτων που βρίσκονται εντός της οικίας. Όπως 

προαναφέρθηκε αντικείμενο της απόφασης περί αποσφράγισης δεν είναι η 

οριστική διάγνωση κληρονομικού ή εμπράγματου δικαιώματος, αλλά η 

διαπίστωση της άρσης της κατάστασης ακηδεμόνευτου του σφραγισθέντος 

χώρου. Η απλή καταγραφή ενδείκνυται όταν κατά την εκδίκαση της αίτησης 
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αποσφράγισης δεν είναι ακόμα βέβαιο σε ποιόν ανήκουν τα πράγματα και 

αποτελεί παρακολουθηματικό μέτρο της μεσεγγύησης. Δεν είναι αναγκαία 

τέτοια διάταξη στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται ο διορισμός 

μεσεγγυούχου. Δεν πρέπει να συγχέεται η αποσφράγιση με την απλή 

καταγραφή με την αποσφράγιση με απογραφή.  Απόδειξη :  Τα συνήθη 

έγγραφα που προσκομίζονται κατά την εκδίκαση της αίτησης αποσφράγισης 

είναι :  α) η απόφαση του Ειρηνοδικείου που διατάζει την σφράγιση  β) η 

συμβολαιογραφική πράξη σφράγισης γ) ληξιαρχική πράξη θανάτου του 

αποβιώσαντος  δ)  περαιτέρω, όταν η αίτηση ασκείται από επικαλούμενο 

κληρονομικό δικαίωμα, τα συνήθη κληρονομικά έγγραφα (πιστ. μη 

δημοσίευσης διαθήκης, μη αποποίησης κληρ. δικαιώματος, πιστοποιητικό 

εγγυτέρων συγγενών κλπ). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το 

νομιμοποιούμενο να ασκήσει την αίτηση αποσφράγισης πρόσωπο δεν έχει 

συγγενική ή φιλική σχέση με τον αποβιώσαντα (πχ στην περίπτωση του 

εκμισθωτή-ιδιοκτήτη της σφραγισθείσας οικίας) ενδέχεται να μην είναι 

δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Και τούτο, διότι για 

την έκδοση του ως ανωτέρω πιστοποιητικού από τον οικείο δήμο απαιτείται η 

προσκόμιση δύο υπευθύνων δηλώσεων από πολίτες που γνωρίζουν τους 

πλησιέστερους συγγενείς του αποβιώσαντος. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

αποσφράγιση διατάσσεται χωρίς το πιστοποιητικό αλλά με διορισμό 

μεσεγγυούχου και διάταξη περί απλής καταγραφής των κινητών πραγμάτων.  

Αποσφράγιση και επανασφράγιση για να αποτραπεί κίνδυνος ή για 

σπουδαίο λόγο  : Η δεύτερη περίπτωση αποσφράγισης που προβλέπει η παρ. 

1 του άρθρου 831 ΚΠολΔ είναι για να αποτραπεί κίνδυνος ή για άλλο 

σπουδαίο λόγο. Η συνηθέστερη στην δικαστηριακή πρακτική περίπτωση που 

εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο της ανωτέρω διατάξεως είναι η σφράγιση 

οικίας αποβιώσαντος το πτώμα του οποίου ανακαλύφθηκε σε χρονικό 

διάστημα μεταγενέστερο του θανάτου σε συνθήκες σήψης. Η αίτηση για την 

αποσφράγιση γίνεται συνήθως από περίοικους λόγω της δυσοσμίας που 

αναδύεται από την σφραγισθείσα οικία. Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν 

ακόμα οι προϋποθέσεις οριστικής αποσφράγισης μπορεί να διαταχθεί 
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αποσφράγιση προκειμένου να πραγματοποιηθεί απολύμανση και 

καθαρισμός του διαμερίσματος και η άμεση μετά τον καθαρισμό 

επανασφράγιση του.  Αποσφράγιση με απογραφή :  Διακρίνεται από την 

αποσφράγιση με απλή καταγραφή όταν υπάρχει λόγος που επιβάλλει την 

διενέργεια απογραφής  πχ  περίπτωση σφράγισης οικίας κατόπιν θανάτου 

συλλέκτη σπάνιων έργων τέχνης. Διάκριση από λοιπές αποσφραγίσεις  :  Η 

σφράγιση του 831 ΚΠολΔ διαφοροποιείται από την αποσφράγιση ως 

ασφαλιστικό μέτρο του 737 ΚΠολΔ, δηλαδή την υλική αποδέσμευση 

περιουσιακού στοιχείου που είχε σφραγιστεί προς το σκοπό διασφάλισης της 

μελλοντικής αναγκαστικής εκτέλεσης απαίτησης που δεν ήταν εξοπλισμένη με 

τίτλο εκτελεστό. Επίσης διακρίνεται από την πτωχευτική αποσφράγιση που 

προβλέπεται από το άρθρο 68 του Πτωχευτικού Κώδικα με την οποία ο 

σύνδικος ζητεί την αποσφράγιση πτωχευτικής περιουσίας προκειμένου να 

προβεί σε απογραφή της.  

4γ.  Απογραφή : Απογραφή είναι το αυτοτελές και ανεξάρτητο, υπό την 

έννοια ότι για την πραγμάτωσή της δεν είναι απαραίτητο να προηγηθεί 

σφράγιση, ρυθμιστικό μέτρο με το οποίο βεβαιώνεται η ακριβής κατάσταση (ο 

αριθμός και η αξία) των πραγμάτων, με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η 

αμφισβήτηση της ύπαρξής τους ή η απόκρυψή τους. Η απογραφή 

πραγμάτων, δηλαδή η λεπτομερής και ακριβής καταγραφή όλων των 

στοιχείων της κληρονομίας (ενεργητικού - παθητικού), η οποία αποβλέπει 

στην επακριβή βεβαίωση της ύπαρξης ή της κατάστασης των απογραφομένων 

πραγμάτων, διακρίνεται: ι) στην Δικαστική και ιι) στην Εξώδικη. Η Δικαστική 

Απογραφή δεν διατάσσεται προς διασφάλιση μελλοντικής αναγκαστικής 

εκτέλεσης ή ενόψει επικείμενης Δίκης, αλλά διατάσσεται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: α) είτε επιβάλλεται, ακόμα και αυτεπαγγέλτως, προς αποτροπή 

κινδύνου (άρθρ. 838 ΚΠολΔ),  β) είτε επιτάσσεται με θετική διάταξη του 

ουσιαστικού δικαίου, οπότε δεν είναι απαραίτητη η συνδρομή του όρου της 

αποτροπής κινδύνου για την διενέργειά της (βλ. Μπρακατσούλας «Εκουσία 

Δικαιοδοσία Θεωρία-Νομολογία-Πράξη», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2006, σελ. 

877). 
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Συνεπώς, η απογραφή της κληρονομίας, η οποία επιβάλλεται ρητά από τον 

Νόμο στον κληρονόμο ο οποίος αποδέχθηκε με το ευεργέτημα της 

απογραφής, είναι Δικαστική Απογραφή, φέρει δε χαρακτήρα ρυθμιστικού 

μέτρου, το οποίο λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της Εκουσίας Δικαιοδοσίας 

και σύμφωνα με το άρθρ. 838 ΚΠολΔ, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή του 

όρου της αποτροπής κινδύνου (βλ. ΠΠρΘεσ/νίκης 6390/1993 ΑΡΜ/1993 

(626), Ειρ. Νικαίας 8/2008 Α’ Δημοσίευση NOMOS). Πράγματι, για τη νομική 

βασιμότητα της αίτησης για απογραφή της κληρονομίας, επειδή η απογραφή 

στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί ρυθμιστικό μέτρο, οι νόμιμες 

προϋποθέσεις του οποίου προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρ. 1902 επ. 

ΑΚ, δεν απαιτείται να εκτίθενται τα πραγματικά εκείνα περιστατικά για το 

έννομο συμφέρον του αιτούντος και για τον κίνδυνο προς αποτροπή του 

οποίου πρέπει να διαταχθεί η απογραφή, στοιχεία τα οποία απαιτούνται στις 

άλλες περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρ. 838 παρ. 1 ΚΠολΔ, στις οποίες, εάν 

ελλείπουν, οδηγούν στην απόρριψη της αιτήσεως ως νομικά αβάσιμης (βλ. 

ΕιρΑθ 704/1993 ΑΡΜ/1993 (915), ΜΠρΑθ 3843/2002 ΝΟΒ 2003/277). 

Την απογραφή την διατάσσει ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος ορίζει τον 

Συμβολαιογράφο και τους πραγματογνώμονες που θα εκτιμήσουν τα 

αντικείμενα τα οποία θα απογραφούν (άρθρ. 838 παρ. 2, 3 ΚΠολΔ), πρέπει δε 

αυτή να γίνει μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από την δήλωση αποδοχής 

κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής ή, προκειμένου περί ανηλίκων 

και λοιπών προσώπων ανικάνων ή περιορισμένα ικανών για δικαιοπραξία, 

μέσα σε ένα έτος από τότε που τα πρόσωπα αυτά έγιναν απεριόριστα ικανά. 

Η προθεσμία για την διενέργεια απογραφής αναστέλλεται, κατά την 

ορθότερη άποψη, για όσους λόγους και η παραγραφή (βλ. άρθρ. 255 επ. ΑΚ) 

και τούτο, διότι η φύση της προθεσμίας, το σταθερό σημείο έναρξής της (η 

δήλωση προς τον Γραμματέα του Δικαστηρίου) και ο σκοπός που επιδιώκει, 

δεν καθιστούν ασυμβίβαστη την εφαρμογή των διατάξεων παράτασης και 

αναστολής της παραγραφής και ειδικότερα αυτής του άρθρ. 279 ΑΚ (βλ. Ειρ. 

Πειρ 72/2010 ). Έτσι, γίνεται δεκτό ότι συνιστά λόγο ανωτέρας βίας που 

αναστέλλει τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης προθεσμίας προς 
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απογραφή, ο χρόνος που μεσολαβεί από τότε που ο αποδεχόμενος την 

επαχθείσα σε αυτόν κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής υπέβαλε 

στο Δικαστήριο σχετική αίτηση, προκειμένου να διαταχθεί η κατά τα ανωτέρω 

απογραφή, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου.  

Αρμόδιο Ειρηνοδικείο είναι αυτό στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα 

προς απογραφή πράγματα, άλλως το Δικαστήριο της κληρονομίας (βλ. σχετ. 

Γεωργιάδη-Σταθόπουλου «ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ Κατ’ Άρθρο Ερμηνεία» Τόμος Χ, 

Κληρονομικό Δίκαιο, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 1998, σελ. 267-268), ενώ αρκεί 

απλή πιθανολόγηση για τη συνδρομή νόμιμης περίπτωσης διενέργειας 

αυτοτελούς απογραφής. Ωστόσο, γίνεται δεκτό, ένεκα της ενότητας της 

απογραφικής διαδικασίας και προς οικονομία χρόνου και δαπάνης, καθώς 

επίσης και προκειμένου να μην προστίθεται στον εξ απογραφής κληρονόμο 

μεγαλύτερο βάρος από αυτό που ήδη έχει αποκτήσει από την υποχρέωσή του 

για απογραφή, ότι όταν πρόκειται να απογραφούν πράγματα ευρισκόμενα σε 

περισσότερες περιφέρειες, αρμόδιο είναι το Δικαστήριο εκείνο στην 

περιφέρεια του οποίου ευρίσκονται τα περισσότερα προς απογραφή 

πράγματα, αρκεί να γνωστοποιηθεί στο Συμβολαιογράφο της απογραφής η 

ύπαρξη και σε άλλη περιφέρεια πραγμάτων που πρέπει να απογραφούν, ο δε 

Συμβολαιογράφος μπορεί να ζητήσει τη μεταφορά των κινητών και την 

εκτίμηση των ακινήτων από τους διοριζόμενους από τον Ειρηνοδίκη 

πραγματογνώμονες, για να περιληφθούν και τα στοιχεία αυτά στην ίδια 

απογραφή (βλ. ΕιρΧαλανδρίου 670/2008, δημοσιευθείσα στην ΤΝΠ 

Ισοκράτης του ΔΣΑ).Δεν απαιτείται κοινοποίηση της ένδικης αίτησης στον 

Εισαγγελέα, διότι η υπόθεση δεν είναι από τις προβλεπόμενες στην παρ. 2 του 

άρθρ. 748 ΚΠολΔ (βλ. Ειρ. Κυπαρισσίας 41/1998 ΑΡΧΝ/1999 (238). 

 

 

 

 

ΙΚΕ 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με 



 34 

τον  Ν. 4072/2012. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του ΓΕΜΗ αποδεικνύουν 

ότι κατέστη σταδιακά η δημοφιλέστερη εταιρική μορφή επισημαίνοντας 

ενδεικτικά ότι το έτος 2018 το 55,34% των εταιρειών που συστάθηκαν ήταν 

ΙΚΕ. Η ανταπόκριση αυτή έχει αντίκτυπο στη δικαστηριακή ύλη των 

Ειρηνοδικείων.  

5α. Εισαγωγικά : Με το άρθρο 48 του ν. 4072/2012 εισάγεται τεκμήριο 

γενικής αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων για τις διαφορές που σχετίζονται με 

την λειτουργία της ΙΚΕ. Ειδικότερα αναφέρεται ότι αποκλειστικά αρμόδιο 

είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο κρίνει με τη 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται άλλως. Η επιλογή 

της διαδικασίας αυτής, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, οφείλεται στην 

επιθυμία γρήγορης εκδίκασης -γρηγορότερης σε σχέση με την τακτική 

διαδικασία- παράλληλα όμως με την αποφυγή της δικαστικής κρίσης με 

πιθανολόγηση, όπως θα συνέβαινε εάν επιλεγόταν η ταχύτερη διαδικασία 

των ασφαλιστικών μέτρων.  Ο ν. 4072/2012 προβλέπει άμεση αρμοδιότητα 

του Ειρηνοδικείου σε πλήθος περιπτώσεων κατά την λειτουργία της εταιρίας. 

Συγκεκριμένα : 

Άρθρο 48 : Εισαγωγή τεκμηρίου γενικής αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου της 

έδρας της εταιρίας.  

Άρθρο 53 : Κήρυξη ακυρότητας της εγγεγραμμένης στο ΓΕΜΗ εταιρίας-

Διορισμός εκκαθαριστή 

Άρθρο 61 : Ανάκληση καταστατικού διαχειριστή. 

Άρθρο 74 : Ακύρωση απόφασης και αναγνώριση άκυρης απόφασης  της 

συνέλευσης των εταίρων. 

Άρθρο 77 : Λύση της εταιρίας αν η εταιρεία βρεθεί χωρίς κεφαλαιουχικά 

μερίδια. 

Άρθρο 78 : Ακύρωση μεριδίων σε περίπτωση μη παροχής εξωκεφαλαιακής 

εισφοράς. 

Άρθρο 82 :  Προσδιορισμός αξίας εξωκεφαλαιακής ή εγγυητικής εισφοράς σε 

περίπτωσης εξαγοράς τους. 

Άρθρο 85 :  Προσδιορισμός αξίας σε περίπτωση μεταβίβασης μεριδίων αιτία 
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θανάτου. 

Άρθρο 85 :  Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων με απόφαση του Ειρηνοδικείου. 

(1022 ΚΠολΔ). 

Άρθρο 89 :  Χορήγηση άδειας εισόδου εταίρου ή ανάληψη εισφορών από 

υπάρχοντες εταίρους σε περίπτωση προβολής αντιρρήσεων από εταίρους των 

οποίων μειώνονται τα ποσοστά. 

Άρθρο 91 :  Απόδοση ενεργητικού στους εταίρους μετά από μείωση κεφαλαίου 

και προβολή αντιρρήσεων από δανειστές.  

Άρθρο 92 παρ.1 :  Έξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο. 

Άρθρο 92 παρ.3 :  Αποτίμηση της αξίας των εταιρικών μεριδίων εξερχόμενου 

εταίρου. 

Άρθρο 93 :  Αποκλεισμός εταίρου για σπουδαίο λόγο. 

Άρθρο 94 :   Διορισμός του ορκωτού ελεγκτή μετά από αίτημα εταίρων που 

εκπροσωπούν το 1/10 των εταιρικών μεριδίων.  

Άρθρο 104 παρ. 4 :  Ανάκληση εκκαθαριστή 

Άρθρο 107 :  Κρίση επί αντιρρήσεων δανειστή της εταιρίας σε περίπτωση 

μετατροπής άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ. 

Άρθρο 110 :  Κρίση επί αντιρρήσεων δανειστή της εταιρίας σε περίπτωση 

συγχώνευσης 

Άρθρο 114 : Ακύρωση συγχώνευσης 

Άρθρο 115 : Ορισμός αποζημίωσης εταιρικών μεριδίων σε περίπτωση 

συγχώνευσης. 

 

5β. Περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί από την νομολογία.  Λόγω του 

σχετικώς νεαρού του νόμου δεν  υπάρχουν πολλές δημοσιευμένες αποφάσεις 

στις τράπεζες νομικών πληροφοριών. Ωστόσο, λόγω της νομοθετικής 

πρόβλεψης  συμμετοχής του δικαστηρίου σε πλήθος περιπτώσεων κατά την 

λειτουργία της ΙΚΕ αναμένεται στο μέλλον να δημιουργηθεί πλούσια 

νομολογία η οποία μάλιστα λόγω του ιδιαίτερου εταιρικού μορφώματος της 

ΙΚΕ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ανάκληση καταστατικού 

διαχειριστή : Η συνηθέστερη  κατηγορία υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί 
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από τα ειρηνοδικεία σχετικά με την ΙΚΕ αφορά την περίπτωση ανάκλησης 

διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση και προβλέπεται από το άρθρο 

61 του νόμου (βλ. ενδεικτικά την εξαιρετικά εμπεριστατωμένη  90/2018 Ειρ. 

Κρωπίας NOMOS). Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας 

διενεργούνται (α) είτε από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ορίζει το 

καταστατικό, τα οποία δρουν ανάλογα με την καταστατική ρύθμιση 

μεμονωμένα ή από κοινού, είτε (β) εάν δεν υπάρχει καταστατική πρόβλεψη 

συλλογικά από όλους τους εταίρους ή τον μοναδικό εταίρο σε περίπτωση 

μονοπρόσωπης ΙΚΕ. Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να 

ανακαλεί το καταστατικό διαχειριστή μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν 

το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως 

σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η 

ανικανότητα προς τακτική διαχείριση, αλλά και γενικότερα η συμπεριφορά 

του διαχειριστή που παρεμποδίζει την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού. Η 

ανάκληση επέρχεται από την τελεσιδικία της απόφασης, όμως έναντι των 

καλόπιστων τρίτων αντιτάσσεται από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ. Συμφωνία 

για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. 

Επισημαίνεται ότι το δικαστήριο έχει εξουσία μόνο να ανακαλέσει τον 

διαχειριστή, ενώ αίτημα για διορισμό άλλου διαχειριστή στο πλαίσιο αυτής 

της δίκης θα πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο. Σε περίπτωση ανάκλησης 

διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές (νόμιμη διαχείριση), 

ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή 

μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Στη δίκη για την 

ανάκληση παθητικώς νομιμοποιείται ο υπό ανάκληση διαχειριστής. Κατά τη 

συζήτηση καλούνται υποχρεωτικά επί ποινή απαραδέκτου τα πρόσωπα της 

διοικήσεως σύμφωνα με το άρθρο 786 ΚΠολΔ. Ό,τι ισχύει για τις 

προϋποθέσεις ανάκλησης του διαχειριστή ισχύει και για τον εκκαθαριστή 

σύμφωνα με άρθρο 104 παρ 4. Ωστόσο ο διορισμός του εκκαθαριστή γίνεται 

από το Μονομελές Πρωτοδικείο σύμφωνα με το άρθρο 786 ΚΠολΔ εκτός από 

την περίπτωση του άρθρου 53 παρ. 3 που γίνεται από το Ειρηνοδικείο. ( Έτσι 
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και 90/2018 Ειρ. Κρωπίας2). 

Προσδιορισμός αξίας εταιρικών μερίδων κατά την έξοδο εταίρου : Η 

δεύτερη υπόθεση που έχει απασχολήσει τα ειρηνοδικεία σχετικά με την ΙΚΕ 

αφορά τον προσδιορισμό της αξίας των εταιρικών μερίδων  κατά την έξοδο 

εταίρου σύμφωνα με το άρθρο  92. Η έξοδος εταίρου από την εταιρεία μπορεί 

να στηρίζεται σε καταστατική διάταξη ή σε δικαστική απόφαση. Κάθε εταίρος 

ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του καταστατικού και ανεξάρτητα από το είδος 

της εισφοράς του, μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο (η 

παραμονή στην εταιρεία για λόγους αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς, αφού 

ληφθούν υπ’ όψιν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη είναι 

δυσβάστακτη). Κάθε εταίρος που εξέρχεται της ΙΚΕ, δικαιούται να λάβει 

πλήρη την αξία των μεριδίων που κατείχε κατά το χρόνο εξόδου του. Η 

πλήρης αυτή αξία είτε θα συμφωνείται από τα μέρη, δηλ την εταιρεία και τον 

εξερχόμενο εταίρο, είτε θα ορίζεται βάσει του προβλεπόμενου στο 

καταστατικό τρόπου προσδιορισμού είτε, αν δεν συντρέχει περίπτωση 

συμφωνίας των μερών ή σχετική καταστατική πρόβλεψη, θα καθορίζεται 

δικαστικά, δυνάμει απόφασης του ειρηνοδικείου του τόπου της έδρας της 

εταιρείας δικάζοντος κατά την εκουσία δικαιοδοσία, κατόπιν αίτησης του 

εξερχόμενου εταίρου ή της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

αναζητείται η πραγματική πλήρης αξία κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης 

και όχι η λογιστική αξία εν στενή έννοια. Ήδη ως προς το συγκεκριμένο 

ζήτημα έχει εκδοθεί η με αριθμό 298/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου που διέταξε λογιστική πραγματογνωμοσύνη ώστε να 

υπολογιστεί η  αξία  συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου.  

Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση : Η τρίτη περίπτωση που έχουν 

αντιμετωπίσει τα δικαστήρια είναι η λύση της εταιρείας με δικαστική 

απόφαση.  Στο άρθρο 103 προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους μπορεί 

να λυθεί μια ΙΚΕ. Περιπτώσεις που προβλέπονται από τον ν. 4072/2012 είναι 

                                                
2 Αντίθετα αλλά όχι ορθά Ειρ. Κω 71/2016, η οποία διόρισε εκκαθαριστή  εφαρμόζοντας το άρθρο 786 

ΚΠολΔ το οποίο ωστόσο δυνάμει του  έκτου άρθρου  του άρθρου 1 Ν.4335/2015, από 1.1.2016 ορίζει ως 

αρμόδιο δικαστήριο το Μονομελές Πρωτοδικείο. 
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η δικαστική ακύρωση της εταιρείας κατά το άρθρο 53, καθώς και το 

ενδεχόμενο δικαστικής λύσης  κατά το άρθρο 77 παρ. 5 όταν μετά από 

ακύρωση μεριδίων δεν υπάρχουν πλέον μερίδια που να αντιστοιχούν σε 

κεφαλαιουχικές εισφορές.  Επισημαίνεται ότι ο νόμος δεν προβλέπει τη λύση 

της εταιρείας με καταγγελία ενός από τους εταίρους ούτε με δικαστική 

απόφαση για σπουδαίο λόγο. Ωστόσο, αντίστοιχη πρόβλεψη όπως και 

διάφοροι άλλοι λόγοι μπορούν να περιληφθούν στο καταστατικό ανάλογα με 

την συμφωνία των εταίρων. Συγκεκριμένα μια ΙΚΕ λύεται α) με απόφαση των 

εταίρων β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας εκτός αν ο χρόνος 

αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων γ) αν η εταιρία 

κηρυχθεί σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο ν. 

4072/2012  ή το καταστατικό. (Ήδη βλ.  50/2014 Ειρ. Σητείας NOMOS, η 

οποία δυνάμει ρητής καταστατικής πρόβλεψης έλυσε την εταιρία για 

σπουδαίο λόγο). 
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ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
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