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Η ΔικαστÞò του Ειρηνοδικεßου Αθηνþν ΕιρÞνη Γεωργαντοποýλου, την
οποßα üρισε η Πρüεδροò του Τριμελοýò Συμβουλßου Διοßκησηò Του
Ειρηνοδικεßου Αθηνþν για την Ýκδοση διαταγþν, σýμφωνα με το Üρθρο 7Β7
του Κ.Πολ-Δ, λαμβÜνονταò υπüψη την απü 5..Ι2.2ο13 αßτηση, διαδικασßαò
εκοýσιαò δικαιοδοσßαò, που κατατÝθηκε στη Γραμματεßα του Δικαστηρßου
τοýτου με ΓΑΚ 153462α13 και ΕΑΚ 536/1 1.12.2α13

Τßr)ν αιτηιßιιτι,τιτ, ,ß \ ò,,, ιαι!ι,, \τ -- 7* ^ :-"--Jiι,,j'. ;ι ÝυμLων 
^ατζΓιρÜπτη, 

κατοßκου Παλαιου ΦαλÞρου
ΑΤΤΙΚÞò, 2) ΝικολÜου Συμεωνßδη, .κατο[κου Αθηνþγ και 3) ΝικολÜου
ΔημηΤρΙÜδη, κατοßκου ΚαλαμαριÜò Θεσσαλονßκηò, που αποτελοýγ τηγ
προσωρινÞ διοικοýσα επιτροπÞ Του υπü σýσταση σωματεßου, η οποßα
(αßΤηση) υΠΟγρÜφεται απü την πληρεξοýσια δικηγüρο τουò Σταματßγα
ΜÜΜιου.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτοýντεò, που αποτελοýν την προσωρινÞ διοικοýσα επιτροπÞ του
υπü σýσταση σωματεßου, ζητοýν (κατ' ορθÞ εκτßμηση του κρινüμενου
δικογρÜφου) να αναγνωριστεß και να εγγραφεß στο δημüσιο βιβλßο σωματεßων
που τηρεßται στο Πρωτοδικεßο Αθηνþν, το υπü σýσταση αθλητικü σωματεßο με
την επωνυμßα «ΠανελλÞνια ¸νωση Φßλων Τοιχοσφαßρισηò», εν συντομßα
«Π,Ε,Φ.Τ-» με Ýδρα την ΑθÞνα, προκειμÝνου να αποκτÞσει νομικÞ
προσωπικüτητα- Με αυτü το περιεχüμενο και αßτημα, η κρινüμενη αßτηση



ß.ξ
παραδεΚτÜ και αρμüδΙα καθ' ýλην και κατÜ τüπον εισÜγεται ενþπιογ του

Δικ"ασι-ηρßου τοýτου κατÜ τη διαδικασßα τηò εκοýσιαò δικαιοδοσßαò (Üρθρα

739,74Ο παρ, 'ß ,7Β7 παρ. º ΚΠολΔ, üπωò Þδη ισχýουν, και 12º ΕισΝΗΚ).
εßναß δε νüμιμη, στιßριζüμενη στßò διατÜξεßò των Üρθρων ß2 του ΣυντÜγματοò,

11 τηò απü 4.11"1950 «ΕυρωπαΤκÞò Σýμβασηò ΔικαιωμÜτων του

Ανθρþπου», που κυρþθηκε με το ν.δ, 53/º974,78 επ. ΑΚ, 'ß07 ΕισΝΑΚ,
καθþò και στιò διατÜξειò του ν. 2725Ι1999 (üπωò Þδη ισχýουν) και πρÝπει να

εξεταστεß περαιτÝρω κα, ωò προò την ουσιαστικÞ τηò βασιμüτητα.
Οι αιτοýντεò νομüτυπα, σýμφωνα με το Üρθρο 7θ του ΑΚ

προσκομßζουν τα ακüλουθα Ýγγραφα: º) το απü 24 Νοεμβρßου 20º3
<<πρακτικü ßδρυσηò σωματεßου και εκλογÞò προσωρινÞò διοικοýσαò
επιτροπÞò», το οποßο υπογρÜφεται, σýμφωνα με το νüμο, απü τα εßκοσι Ýνα

(21) ιδρυτικÜ μÝλη του και περιÝχει πßνακα των μελþν τηò προσωρινÞò
διοικοýσαò επιτροπÞò, που εκλÝχθηκε απü τουò ιδρυτÝò του σωματεßου και

υπÝβαλε την κρινüμενη αßτηση και 2) το απü 24 Νοεμβρßου 2013 καταστατικü

Του υπü σýσταση σωματεßου, το οποßο αποτελεßται απü εßκοσι τρßα (23}

Üρθρα, φÝρει χρονολογßα, υπογρÜφεται νüμιμα απü τα ιδρυτικÜ του μÝλη και

περιÝχει üλα τα στοιχεßα, που προβλÝπονται με ποινÞ ακυρüτηταò απü τη

διÜταξη του Üρθρου Β0 ΑΚ, σε συνδυασμü με αυτÝò του νüμου 2725|1ggg"

Απü τα ωò Üνω Ýγγραφα αποδεικνýεται üτι τηρÞθηκαν üλεò οι προýποθÝσειò
που τÜσσει ο νüμοò για την αναγνþριση σωματεßου, του οποßου ο αθλητικüò
σκοπüò εßναι η καλλιÝργεια, οργÜνωση και διÜδοση του αθλÞματοò τηò
τοιχοσφαßρισηò, η εκπαßδευση παßδων και νÝων στο εν λüγω Üθλημα, η

ανÜπτυξη των δυνÜμεων και δεξιοτÞτων των μελþν τCIυ και των νÝων που
Ýχουν Ýφεση στο Üθλημα αυτü και η δημιουργßα ισχυρþν και ηθικþν
χαρακτÞρων σε συνδυασμü με Την εφαρμογÞ μορφωτικοý προγρÜμματοò

στουò αθλοýμενουò, η ανÜπτυξη τηò αντßληψηò και τηò ευφυΓαò των αθλητþν
και του πνεýματοò τηò συναδÝλφωσηò και τηò αλληλεγγýηò μεταξý των μελþν
του σωματεßου και των αθλοýμενων, η διοργÜνωση αθλητικþν συναντÞσεων,

αγþνων και τουρνουÜ σε üλη την ΕλλÜδα και το εξωτερικü, με Þ χωρßò
χρηματικÜ Ýπαθλα Και η συμμετοχÞ των μελþν του στουò αγþνεò αυτοýò, η
κατÜταξη των μελþν του σε κατηγορßεò και η συνεργασßα με την αρμüδια για
το Üθλημα ομοσπονδßα και üλουò τουò φορεßò του αθλÞματοò. Ο σκοπüò
αυτüò δεν εßναι κερδοσκοπικüò, οýτε αντßθετοò στουò νüμουò που ισχýουν,'ι
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2Ο ιρýλλο τηò 3 t !ΖΟΙη διαταγÞò τηò ΔικαστÞ του Ξιοηνοδικεßου Αθηνþν

(Διαδικασßα Ξκουσιαò Δικαßοδοσßαò)

την ηθικÞ και τη δημüσια τÜξη. Πρεπει, συνεπþò, να γßνει δεκτÞ η αßτηση ωò

βÜσιμη και κατ' ουσ[α και να διαταχθοýν üσα ορßζονται στη διÜταξη του

Üρθρου 8º παρ. 1 του ΑΚ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ AYTOYI

ΔÝχεται την αßτηση.

Επικυρþνει το απο 24,11.2013 καταστατικü του σωματεßου με την

επωνυμßα «ΠανελλÞνια ¸νωση Φßλων Τοιχοσφαßρισηò», εν συντομßα

«Π.Ε.Φ.Τ.», με Ýδρα την ΑθÞνα.

ΔιατÜσσει: '1) τη δημοσßευση περßληψηò σε μßα ημερÞσια εφημερßδα,

που εκδßδεται στην ΑθÞνα, καθþò και στο Δελτßο Δικαστικþν Δημοσιεýσεων

του Ενιαßου Ταμεßου ΑνεξÜρτητα Απασχολοýμενων (ΕΤΑΑ)- ΤομÝα

ΑσφÜλισηò Νομικþν (ΤΑΝ), η οποßα πρÝπει να περιÝχει τα ουσιþδη στοιχεßα

του απü 24.11.2αβ καταστατικοý του σωματεßου με την επωνυμßα

«ΠανελλÞνια ¸νωση Φßλων Τοιχοσφαßρισηò», εν συντομßα «Π.Ε.Φ.Τ.», που

εδρεýει στην ηeηνα, 2) την εγγραφÞ του σωματεßου στο δημüσιο βιβλßο

σωματεßων, που τηρεßται στο Πρωτοδικεßο Αθηνþν.

Εκδüθηκε και δημοσιεýθηκε στην ΑθÞνα στιò 14 Ιανουαρßου 2αΜ-
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