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Η   Ειρηνοδίκης   Αθηνών   Σπυριδούλα   Τσίγκα   την   οποία   όρισε   να   δικάσει   η
Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοικήσεως του  Ειρηνοδικείου Αθηνών.

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

Την  από  29-7-2021   αίτηση,  που  κατατέθηκε  στη  Γραμματεία  του   Δικαστηρίου
τούτου,    με   αριθμό    ΓΑΚ   51765/202Ι    και   ΕΑΚ   403/202Ι,   των   αιτούντων:    1)
Μανούσου  Ντουκάκη  του  Ιωάννη,  κατοίκου  Πεύκης  Αττικής,  2)  Αθηνάς  Διαβάτη
του   Παντελή,    κατοίκου   Πετρούπολης   Αττικής,    3)    Θρασύβουλου   Μίαρη   του
Σταματίου,   κατοίκου  Γλυφάδας   Αττικής,   4)   Βιργινίας  Λυθριώτη   του   Σωτηρίου,
κατοίκου  Άνω  Γλυφάδας  Αττικής,  5)  Βασιλείου  Καπώνη  του  Δημητρίου,  κατοίκου
Νέας  Φιλαδέλφειας  Αττικής,  ως  αποτελούντων  την  προσωρινή  διοίκηση  του  υπό
αναγνώριση   σωματείου   με   την   επωνυμία   «ΕΝΩΤΙΚΟ   ΚΙΝΗΜΑ   ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
(Ε.ΚΙ.Π.)»,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα,  η  οποία  υπογράφεται  από  τον  πληρεξούσιο
δικηγόρο   τους   Δημήτριο   Γ.   Τριπερίνα   και   με   την   οποία   ζητείται   η   έκδοση
διαταγής   για   την   αναγνώριση   του   ως   άνω   σωματείου   και   την   επικύρωση   του
καταστατικού του.

Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Οι  αιτούντες,  ως  μέλη  της  προσωρινής  διοίκησης  του  υπό  σύσταση  σωματείου,
ζητούν  να   αναγνωρισθεί  και  να  εγγραφεί  στο  δημόσιο   βιβλίο   αναγνωρισμένων
σωματείων  που  τηρείται  στο  Πρωτοδικείο  Αθηνών,  το  υπό    σύσταση  σωματείο  με
την  επωνυμία  «ΕΝΩΤΙΚΟ  ΚΙΝΗΜΑ  ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  (Ε.ΚΙ.Π.)»,  που  εδρεύει  στην
Αθήνα.

Η  αίτηση  αρμόδια  καθ'  ύλη  (άρθρο  740  παρ.   Ι  Κ.Πολ.Δ.,  όπως  τροποποιήθηκε
με  το  άρθρο  Ι7  παρ.1  του  ν.4055/2012  και  ισχύει)  και  κατά  τόπο  (άρθρο  787  παρ.
1    Κ.Πολ.Δ.    όπως   τροποποιήθηκε   με   το    άρθρο    17   παρ.14   του   ν.4055/2012),
εισάγεται  ενώπιον  του  Δικαστηρίου  τούτου,  κατά  την  προκείμενη  διαδικασία  της
εκούσιας  δικαιοδοσίας  (άρθρα  739  επ.,787  Κ.Πολ.Δ  και  12Ι   Εισ.ΝΑΚ)  και  είναι
νόμιμη  στηριζόμενη  στις διατάξεις των  άρθρων  12  και 25  του  Συντάγματος,11  και
Ι4  της  από  4-11-1950  «Ευρωπα.tκής  Σύμβασης  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου»,  που
κυρώθηκε  με  το  Ν.Δ.  53/1974  (ΦΕΚ   Α.  256/20-9-Ι974),  του  ν.  3852/2010,  78  επ.
ΑΚ  και   107   Εισ.ΝΑΚ).   Πρέπει   επομένως,  να   ερευνηθεί  περαιτέρω   και   ως   την
ουσιαστική  της  βασιμότητα.

Οι   αιτούντες  προσκομίζουν   και  επικαλούνται  τα   ακόλουθα,   σύμφωνα   με   το
άρθρο  79  ΑΚ,  έγγραφα  και  ειδικότερα:  1)  το  εις  τριπλούν  από  12-7-2021  πρακτικό
ίδρυσης  του  ως  άνω  σωματείου,  που  υπογράφεται,  κατά  το  νόμο,  από  τα  εξήντα
ένα  (61)  ιδρυτικά  μέλη  του  (φυσικά  πρόσωπα),  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  και  τα
(5)  μέλη  της  προσωρινής  διοικούσας  επιτροπής  που  εκλέχθηκε  από  τους  ιδρυτές
του,  τα  οποία  και  υπέβαλαν  την  παρούσα  αίτηση,  2)  το  εις  τριπλούν  από   Ι2-7-



2021    πρακτικό   εκλογής   των   μελών   της   προσωρινής   διοίκησης   του   ανωτέρω
σωματείου  που  υπογράφεται,  κατά  το  νόμο,  από  τα  εξήντα  ένα  (61)  ιδρυτικά  μέλη
του   (φυσικά  πρόσωπα),   3)  το  εις  τριπλούν  από   12-7-2021   καταστατικό   του  υπό
σύσταση  σωματείου,  το  οποίο  αποτελείται  από  δέκα  επτά  (17)  άρθρα  και  υπογρά-
φεται  από  τα  εξήντα  ένα  (61)  ιδρυτικά  του  μέλη  και  περιέχει  όλα  τα  στοιχεία  που
προβλέπονται  με  ποινή  ακυρότητας  από  τη  διάταξη  του  άρθρου  80  ΑΚ,  4)  τον  εις
τριπλούν  από   12-7-2021   πίνακα  μελών  της  προσωρινής  διοίκησης  και  5)  την  εις
διπλούν   από   12-7-2021   δήλωση   των   μελών   της   προσωρινής   διοίκησης   περί   μη
στέρησης  των  πολιτικών  δικαιωμάτων  τους.     Από  τα  προαναφερόμενα  έγγραφα
αποδεικνύεται  ότι  τηρήθηκαν  όλες  οι  νόμιμες  προύποθέσεις  για  την  αναγνώριση
του  ως  άνω  σωματείου,  του  οποίου  ο  σκοπός  συνιστάμενος  :  Α)  Στην  αλληλεγγύη,
αλληλοβοήθεια,  προάσπιση  και  ενάσκηση  των  αστικών,  διοικητικών  και  φορολο-
γικών  δικαιωμάτων  των  μελών  του  και κάθε  τρίτου,  μέλους  η  μη  που  νόσησε  ή  Θα
νοσήσει  στο   μέλλον  ή   επλήγη/πλήγεται  ή   είναι  κληρονόμος  Θανόντος   από  την
πανδημική νόσο  του  cονίd  19.  Β)  Στη  σύνθεση,  ανάδειξη  και προώθηση,  μέσα  από
σχετικές   εκδηλώσεις   και   διαδικασίες,    των    δικαιωμάτων    και   προνομίων    κάθε
νοσήσαντος/νοσούντος,   πληγέ-   ντος/πληττομένου   (όχι   μόνο   ιατρικά,   αλλά   και
οικονομικά ή  κοινωνικά),  και κάθε κληρονόμου  Θανόντος από την πανδημική νόσο
του   cονίd   Ι9   έναντι   της   Ελληνικής   Δημοκρατίας,   των   φορέων   της   δημόσιας
διοίκησης  και  των  ιδιωτών  παροχών  υγείας.  Γ)  Στη  συμμετοχή  σε  επιτροπές  του
Υπουργείου  Οικονομικών  και  ανάπτυξη  συλλογικών  πρωτοβουλιών  και  δράσεων
προς  κάθε  αρμόδια  υπηρεσία  για  τη  διεκδίκηση  παντός  είδους  δικαιωμάτων  των
μελών  και  κάθε  τρίτου   με  τις  ανωτέρω  ιδιότητες.   Ενδεικτικώς  δε  η   εξασφάλιση
φορολογικών  και  ασφαλιστικών  ατελειών,   η   δικαστική   και  εξώδικη   διεκδίκηση
αποζημιώσεων,  χορήγηση  ειδικών  εκπτώσεων  σε  δημόσιες υπηρεσίες  και  αγαθά,  η
μοριοδότηση    και    ο    κατά    προτεραιότητα    διορισμός    στα    πλαίσια    σχετικών
διαγωνισμών  των  κληρονόμων  Θανόντων  από  την  πανδημική  νόσο  του  cονίd  19,
κατά   τα   διαλαμβανόμενα   ειδικότερα   στο   άρθρο   2   του   καταστατικού,   δεν   είναι
κερδοσκοπικός,   Ούτε  αντίκεινται  στους  ισχύοντες  νόμους,   στα  χρηστά  ήθη     και
στη  δημόσια  τάξη  εν  γένει.  Πρέπει  επομένως,  να  γίνει  δεκτή  η  κρινόμενη  αίτηση
ως   βάσιμη   κατ'    ουσία   και   να   διαταχθούν,   όσα   ορίζονται   στις   διατάξεις   των
άρθρων  81  (όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  1  παρ.3  του  ν.
4055/2012   και  ισχύει)  και  84  ΑΚ,   σε  συνδυασμό   με  τη   διάταξη  του   άρθρου   11
παρ.2   του   Ν.Δ   4114/196Ο   «Κώδικας   περί   Ταμείου   Νομικών»,   όπως   ειδικότερα
αναφέρεται  στο  διατακτικό  της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟγΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την  αίτηση.

Επικυρώνει   το   από   12-7-2021   καταστατικό   του   σωματείου   με   την   επωνυμία
«ΕΝΩΤΙΚΟ  ΚΙΝΗΜΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  (Ε.ΚΙ.Π.)»,  που  εδρεύει στην Αθήνα.

Διατάσσει   :    1)   τη   δημοσίευση   περίληψης   σε   μία   ημερήσια   εφημερίδα,   που
εκδίδεται   στην   Αθήνα,   καθώς   και   στο   Δελτίο   Δικαστικών   Δημοσιεύσεων   του
Ενιαίου    Ταμείου    Ανεξάρτητα   Απασχολούμενων   (ΕΤΑΑ)    -    Τομέα   Ασφάλισης
Νομικών  (ΤΑΝ),  η  οποία  πρέπει  να  περιέχει  τα  ουσιώδη  στοιχεία  των  διατάξεων
του   από   12-7-2021   καταστατικού   του   σωματείου   με   την   επωνυμία   «ΕΝΩΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  (Ε.ΚΙ.Π.)»,  που  εδρεύει στην Αθήνα και 2) την εγγραφή
του ανωτέρω σωματείου στο δημόσιο  βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων, που



2Ο  φύλλο της υπ'αριθμ.?5q  /2021  απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
Διαδικασία Εκούσιας  Δικαιοδοσίας

τηρείται νόμιμα στο  Πρωτοδικείο  Αθηνών.

Εκδόθηκε  και  δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις Ις~-9  -2021.

Η  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣΞΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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