
Ε1ΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εκουσία Διιtαιοδοσία

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕ1Ογ

ΑΡ]ΘΜΟΣ:       Q3 2Ο22 ._,.-.-.ξ,

Η Ειρηνοδίκης Αθηνών Ευγενία Ειρήνη Τσεκέ,

ΛΑιν1ΒΑΝΟΝΤΑΣ υπ' όψη την από 16-12-2021, με ΓΑΚ 86964/2021  και

ΕΑΚ 602/2021  αίτηση, με cιντικείμενο την αναγνώριση σωματείου.

Των αιτούντων:  1.  zήση Δεληχά,  κατοίκου  Νέας  Μάκρης  και  επί της

οδού  Μαυρομιχάλη  4,  με  ΑΦΜ  122674280,  2.  Αργύρη  Νταλιάνη,  κατοίκου

Αμαρουσίου  και  επί της οδού  Πελικά αρ.  26,  με ΑΦΜ  Ο7563596,  3.  Μαρίας

Μπανιά, κατοίκου Νέας Ιωνίας και επί της οδού Μονεμβασίας αρ.  15, με ΑΦΜ

Ο62471571,  4.  Αργυρώς  Σαββανή,  κατοίκου  Νέας  Ιωνίας  και  επί  της  οδού

Πυθαγόρα   αρ.   8,   με  ΑΦΜ   Ο70474898,   5.   Αδαμαντίας   Καλογερόγιαννη,

κατοίκου  Πειραιά και επί της οδού Αλικαρνασσού 43,  με ΑΦΜ Ο54194366, 6.

Περικλή   Μπόμπολα,   κατοίκου   Θησείου,   Οδός  Ακταίου   αρ.   3,   με  ΑΦΜ

Ο75214868, 7. Μαρίας Ντασταμάνη, κατοίκου Αθήνας, οδός Λαρίσσης αρ. 63,

με   ΑΦΜ   Ο61488094,    8.   Δημήτρη   Ευθυμιάδη,    κατοίκου   Αθήνας,    οδός
Αριστομένους  αρ.  124,  με ΑΦΜ  Ο37252180,  9.  Αναστασίας  Ρήγα,  κατοίκου

Κορυδαλλού,   οδός   Αβέρωφ   αρ.   36,   με   ΑΦΜ   Ο3971154,    10.   Μαρίας

Αθανασάκη,   κατοίκου   Άνω  Λιοσίων  οδός   Ηρακλέους,   αρ.   34,   με  ΑΦΜ

Ο63939631,11.  Μαγδαληνής Βασιλείωρη,  κατοίκου Αργυρούπολης, οδός Αγ.

Γεωργίου αρ. 25,  με ΑΦΜ  131236356,  ως μελών της προσωρινής διοίκησης

του υπό σύσταση σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ γΓΕΙΟΝΟΜ1ΚΩΝ

γπΕρ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕγθΕΡΙΑΣ (Σ.γ.Δ.Ε.)», την οποία υπογράφει η

πληρεξούσια  δικηΥόρος  τους  Ευαγγελία  Χαραλάμπους Α.Μ.  Δ.Σ.Α.  9286,  η

οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις
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ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι  αιτούντες,  ως  μέλη  της  προσωρινής  διοίκησης  του  cwωτέρω  υπό

σύσταση   σωματείου, ζητούν να αναγνωριστεί   και να εγΥραφεί στο δημόσιο

βιβλίο  σωματείων,  που  τηρείται  στο  Πρωτοδικείο Αθηνών,  το  υπό  σύσταση
σωματείο     με     την     ειτωνυμία     «ΣΩΜΑΤΕΙΟ     γΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ     γπΕΡ

ΔΗΜΟΚΡΑΤ1ΑΣ ΚΑ1  ΕΛΕγθΕΡΙΑΣ (Σ.γ.Δ.Ε.)», που εδρεύει στην περιφέρεια

του Δήμου Αθηναίων.

Η  αίτηση  αρμόδια  και  πgραδεκτά  εισάγεται  ενώπιον  του  παρόντος

Δικαστηρίου  κατά  τη  δ[.qδικασία  της  Εκούσιας  δικαιοδοσίας  (άρθρα 739,  740

παρ.1και787ΚΠολΔ)Καίείναι.jόμιμη,στηριζόμενηστιςδιατάξειςτωνάρθρων

12 του Συντάγματος, του Ν. 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με
•*-   το  Ν.  4049/2012,    Ν.  2725/99  όπως  ισχύει,  78  επ.  ΑΚ  και  121  ΕισΝΑΚ  σε

συνδυασμό με τα άρθρα 1 § 3,17 §§ 1 και 14  και 110 παρ. 21 τόυ Ν.4055/2012,

όπως  η  §  21  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  1  περ.  α'  τοj  Ν.  4077/2012.

Επομένως πρέπει να ερευνηθεί και κατ' ουσία.

Οιαιτούντεςπροσκομίζουννομοτύπωςταεξήςέγγραφα:1)τηναπ.ό14-

12-2021 ιδρυτική πράξη του υπό αναγνώριση σωματείου, η οποία υπογράφεται

από  όλα  τα  ιδρυτικά  του  μέλη,  2)  το  από  14-12-2021   καταστατικό  του  υπό

σύσταση  σωματείου,  πέυ  cπτοτελείται  από  σαράντα  ένα  (41)  άρθρα,  φέρει

χρονολογία,  υπογράφεται νομίμως από όλα τα ιδρυτικά μέλη και περιέχει όλα
τα crτοιχεία που προβλέπει, επί ποινή ακυρότητας του καταστατικού, το άρθρο

80   του   ΑΚ,   3)   το   από   14-12-2021   Πρακτικό   Εκλογής   της   Προσωρινής

Διοικούσας Επιτροπής του υπό ανqγνώριση σωματείου, το οποίο περιέχει τα

στοιχεία των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ήδη αιτούντες) και

υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη.

Από   τα   ως   άνω   έγγραφα   αποδεικνύεται   ότι   τηρήθηκαν   όλες   οι

προυποθέσεις  που  τάσσει  ο  νόμος  για  την  αναγνώριση  του  σωματείου.

Περαιτέρω,  ο  σκοπός  του  υπό  αναγνώριση  σωματείου,  όπως  ορίζεται  στο

άρθρο  2 του καταστατικού του, δεν είναι κερδοσκοτrικός και δεν αντίκειται στις

διατάξεις των ισχυόντων νόμων, των χρηστών ηθών και της δημόσιας τάξης,

jΖΖf,
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ενώ επιπλέον, το καταστατικό του υπό σύσταση σωματείου εναρμονίζεται με

τις cwαγκαστικού δικαίου διατάξεις του νόμου.

Επομένως, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να

διαταχθούν όσα ορίζονται στο άρθρο 81  παρ.  1  ΑΚ και στο άρθρο  11  παρ. 2

του  ν.δ.  4114/1960  «Κώδικας  περί    Ταμείου  Νομικών»,  κατά  τα  ειδικότερα

ΟΡιζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟγΣ ΛΟΓογΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙzΕΙ    το    υπό    σύσταση    σωματείο    με    την    επωνυμία

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ   γΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  γπΕΡ   ΔΗΜΟΚΡΑΤ1ΑΣ   ΚΑ1   ΕΛΕγθΕΡΙΑΣ

(Σ.γ.Δ.Ε.)», που εδρεύει στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων.

ΕΠ1ΚΥΡΩΝΕΙ   το από 14-12-2021  καταστατικό.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ:  1)  τη  δημοσίευση  περίληψης  σε  μία  ημερήσια εφημερίδα

που  εκδίδεται  στην Αθήνα,  καθώς  και  στο Δελτίο Δικαcrτικών Δημοσιεύσεων

του  Ταμείου  Νομικών,  η  οποία  (περίληψη)  πρέπει  να  περιέχει  τα  ουσιώδη

στοιχεία του  από  14-12-2021  καταστατικού  του  σωματείου  με την επωνυμία

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ  γΓΕ1ΟΝΟΜΙΚΩΝ   γπΕΡ  ΔΗΜΟΚΡΑΤ1ΑΣ   ΚΑΙ   ΕΛΕγθΕΡ1ΑΣ

(Σ.γ.Δ.Ε.)»,  που  εδρεύει  στην  περιφέρεια  του  Δήμου  Αθηναίων  και  2)  την
εγγραφή  του  στο  δημόσιο  βιβλίο  σωματείων,  που  τηρείται  στο  Πρωτοδικείο

Αθηνών.

ΕκέόθηκεκαιδημοσιεύθηκεστηνΑθήναστις...

Η    ΔΙΚΑΣΤΗΣ
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