
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

(κατ’ άρ. 79 ΑΚ)

Των:

1. Μπελιβανάκη Μιχαήλ του Γρηγορίου, Βουλγαροκτόνου 29, Πεύκη Αττικής, 

2. Περάκη Μηνά του Κωνσταντίνου, Λυσάνδρου 4β δυτικό τμήμα, Πάτρα, 

3. Πάπιστα Ναπολέοντος του Δημητρίου, Σκύρου 53-55, Αθήνα, 

4. Ραπακούλια Μαρίνας-Τατιάνας του Διονυσίου, Άρεως 23, Μαρούσι Αττικής, 

5. Ψαρρά Ευδοκίας του Γεωργίου, Αρχιμήδους 14-16, Πευκάκια, 

ενεργούντων ως μελών της προσωρινής διοίκησης του υπό ίδρυση Σωματείου με 

την επωνυμία «Ένωση Άθεων». 

Οι αιτούντες αποτελούμε την προσωρινή διοίκηση του υπό ίδρυση σωματείου

με την επωνυμία «Ένωση Άθεων» σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα και της λοιπής περί σωματείων νομοθεσίας. 

Το σωματείο μας έχει έδρα την Αθήνα και σκοπό του την προώθηση της 

εκκοσμίκευσης της πολιτείας, της θρησκευτικής ελευθερίας, του ανθρωπισμού, 

του σκεπτικισμού, του ορθολογισμού, της κριτικής σκέψης και της αθεϊστικής 

οπτικής.

Επειδή το ως άνω υπό ίδρυση σωματείο έχει σκοπό νόμιμο και μη αντικείμενο στη 

δημόσια τάξη.

Επειδή τα ιδρυτικά μέλη του υπό ίδρυση σωματείου έχουν καταρτίσει το 

καταστατικό του και έχουν επιλέξει εμάς, τους αιτούντες, ως προσωρινή του 

διοίκηση.

Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση να αναγνωρισθεί το σωματείο μας με απόφαση 

του Δικαστηρίου Σας και να διαταχθεί η εγγραφή του στα Βιβλία Σωματείων του 

Πρωτοδικείου Αθηνών.

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο.



Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής κατά τα ιστορούμενα πραγματικά 

περιστατικά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση. 

Να αναγνωρισθεί το Σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Άθεων» και να διαταχθεί:

α. Η εγγραφή του πιο πάνω Σωματείου στο τηρούμενο δημόσιο Βιβλίο 

Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, και

β. Η δημοσίευση, σε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και στο δελτίο 

Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, περίληψης, που να περιέχει τα 

ουσιώδη στοιχεία του καταστατικού του Σωματείου που ιδρύθηκε και εδρεύει στην 

Αθήνα με την επωνυμία «Ένωση Άθεων».

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2010

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος


