
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

με την επωνυμία 
 «ANUAS ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 25 Μαϊου 2015, οι υπογραφόμενοι: 
 
1.  Βασίλειος Γκουζάνης του Γεωργίου και της Χριστοφόρης, δικηγόρος και 
κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 57, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα, με ΑΔΤ 
ΑΑ-075229 που εκδόθηκε στις 21-4-2005 από το Τ.Α. Γλυφάδας και τον ΑΦΜ 
059810168 της ΔΟΥ Α΄ Αθηνών (ΑΒΓ) 
 
2. Δημήτριος Γεωργαντέλλης του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, δικηγόρος 
και κάτοικος Αθηνών, οδός Ωλενού αριθμός 1, Τ.Κ. 113 62 Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΗ-
002587 που εκδόθηκε στις 24-9-2008 από το Τ.Α. Συντάγματος και ΑΦΜ 
056258779 της ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών. 
 
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν, και συναπεδέχθησαν τη σύσταση αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρίας με τους εξής ειδικότερα όρους και συμφωνίες:  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ANUAS ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ANUAS ΕΛΛΑΔΑΣ 
Μ.Κ.Ο.». 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της εταιρίας, ορίζεται δεκαετής αρχόμενη σήμερα, στις 25 Μαϊου 
του έτους 2015 και λήγουσα στις 25 Μαϊου του έτους 2025.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΕΔΡΑ 
Έδρα της εταιρίας είναι  ο Δήμος Αθηναίων (οδός Πανεπιστημίου αριθμός 57 - 
Τ.Κ. 105 64). Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάξει στα όρια της έδρας χωρίς 
την τροποποίηση του καταστατικού. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει 
υποκαταστήματά της σε όλη την περιφέρεια του Ελληνικού Κράτους, και έξω 
από αυτήν άν χρειάζεται για την υλοποίηση κάποιου κοινωνικού έργου από τα 
αναφερόμενα στον σκοπό της. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο - ΣΚΟΠΟΣ 

Ο σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά κοινωνικός, συμβουλευτικός, 
επιμορφωτικός και μη κερδοσκοπικός, και συνίσταται: 
Στην υποστήριξη και συνδρομή των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση, 
και των θυμάτων και βλαπτομένων από ποινικά κολάσιμες πράξεις 
γενικώτερα, καθώς και των εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενών των 
ανωτέρω, στην επιδίωξη και διεκδίκηση από τις αρμόδιες Εθνικές είτε 
Υπερεθνικές είτε Διεθνείς Αρχές αλλά και κάθε υπόχρεω προς πληρωμή 
γενικώτερα, των δικαιωμάτων τους που προβλέπονται από την οδηγία 
2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οδηγία 
2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, τους εφαρμοστικούς αυτών Νόμους όπως τον Ν. 3811/2009 ή και 
από κάθε άλλο νομοθέτημα, υπουργική απόφαση ή κανονιστική διάταξη, 



διάταξη Νόμου ή Κώδικα, και κάθε άλλη συναφή διάταξη εθνικού είτε 
υπερεθνικού δικαίου. 
Ο σκοπός της εταιρίας μπορεί να εκπληρώνεται, και με τις παρακάτω δράσεις, 
οι οποίες απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: 
α) Παροχή συμβουλών και απόψεων, συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων 
προς τους ανωτέρω φορείς Αρχές και υποχρέους, και προς κάθε αρμόδια για 
παραλαβή Αρχή ή Εξουσία. 
β) Παρακολούθηση πορείας των αιτημάτων των θυμάτων. 
γ) Υποβοήθησή τους ενώπιον Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών, ιδίως δε των 
Δικαστηρίων και της Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης του Ν. 3811/2009 ή κάθε 
ακόλουθου ή συναφούς νομικού μορφώματος επιλέξει ο εθνικός είτε 
κοινοτικός Νομοθέτης. 
δ) Παρουσιάσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες εκπαιδευτικού περιεχομένου, 
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και ενημερωτικές συζητήσεις για τα θέματα 
υποστήριξης και συνδρομής των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση, 
ποινικά κολασίμων πράξεων, καθώς και των συγγενών τους. 
ε) Έρευνα, μελέτη, προαγωγή και διάδοση των σκοπών και των δράσεων της 
Μ.Κ.Ο. ως και η προβολή με παντός είδους εκδηλώσεις, εκθέσεις, 
παρουσιάσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, σκίτσου, ζωγραφικής, βίντεο 
παραστάσεις. 
ς) Η διοργάνωση μετακλήσεων από το Εξωτερικό, Καθηγητών Νομικών 
Σχολών και κάθε άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής, Κοινωνικών Λειτουργών, 
Ψυχιάτρων, Ψυχολόγων, Εμπειρογνωμώνων, μελών παρεμφερών 
οργανώσεων ή σωματείων του Εξωτερικού, για ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, 
ημερίδες κ.λπ. 
ζ) Η διοργάνωση εκδρομών περιηγήσεων επιστημονικού ενδιαφέροντος σε 
φυλακές, νοσοκομεία, κ.ο.κ. 
η) Η δημιουργία ιστοσελίδας ή ιστοσελίδων για την προώθηση των σκοπών της 
Μ.Κ.Ο. αλλά και η έκδοση, διακίνηση και προώθηση έντυπου υλικού. Στην 
ιστοσελίδα θα δημοσιεύονται υποχρεωτικώς το καταστατικό όπως εκάστοτε 
ισχύει, τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν τα όργανα 
διοίκησης και τις αρμοδιότητές τους, τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό, 
ισολογισμό και απολογισμό, το τυχόν ετήσιο πιστοποιητικό του νόμιμου ελεγκτή 
ή ελεγκτικού γραφείου, κάθε χρηματοδοτούμενο από το δημόσιο πρόγραμμα ή 
δράση, καθώς και στοιχεία πιστοποίησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, 
εφ’ όσον υφίσταται τέτοια πιστοποίηση. 
θ) Η συμμετοχή σε προγράμματα κρατικών ή ιδιωτικών φορέων, ή άλλων 
Μ.Κ.Ο. είτε σωματείων, που έχει σχετικές αρμοδιότητες, για την προώθηση 
και εφαρμογή των σκοπών της παρούσης Μ.Κ.Ο. 
ι) Η παραχώρηση χρήσης σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
μισθωμένων ακινήτων επ΄ ανταλλάγματι για ορισμένο χρόνο και 
συγκεκριμένες εκδηλώσεις. 
ια) Η στήριξη και υλοποίηση προγραμμάτων κάθε Φορέα, Κρατικού και 
Ιδιωτικού, ο οποίος μπορεί να αναθέσει στην εταιρία συγκεκριμένο έργο, με 
ειδική εντολή, όπως ειδικά προγράμματα, εντολή για χρησιμοποίηση ειδικών 
συνεργατών και προσωπικού, έρευνες για θέματα εκδόσεων και 
ραδιοτηλεοπτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες, συνέδρια, διεθνείς 
εκπροσωπήσεις, σεμινάρια και διοργανώσεις. 
ιβ) Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί να προσλαμβάνει 
προσωπικό με συμβάσεις έργου ή ωρισμένου χρόνου καθώς και να 



προσλαμβάνει εταιρίες με σύμβαση έργου. Επίσης προστηθέντες και βοηθούς 
εκπληρώσεως της εταιρίας, και εθελοντές συμμετέχοντες, με τις 
προϋποθέσεις που τυχόν θα ορίζει ο Νόμος. Η σύναψη, λύση ή καταγγελία 
όλων των συμβάσεων αυτών θα γίνεται από οποιονδήποτε νόμιμο 
εκπρόσωπο.  
Επίσης είναι δυνατόν να δεχθή κάθε είδους βοήθεια, από οποιονδήποτε 
φορέα, όπου αυτή συνδράμει στο έργο της. 
Δικηγόροι, λογιστές, νόμιμοι ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία δύνανται να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εγγεγραμμένες ΚΟΠ άνευ ανταλλάγματος 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ 
Η νομική υπόσταση της ένωσης που ιδρύεται με το παρόν, μεταξύ των κ.κ. 
Βασιλείου Γκουζάνη και Δημητρίου Γεωργαντέλλη, διέπεται από το άρθρο 107 
του Α.Κ. και τις περί αστικών εταιριών διατάξεις του ίδιου Κώδικα, 
εφαρμοζόμενες αναλογικά και από εκείνες που συμβιβάζονται με τη μη 
κερδοσκοπική και καθαρά κοινωνική - επιμορφωτική επιδίωξη της παρούσας 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο -  ΕΤΑΙΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Για τη συγκέντρωση κεφαλαίου, αμφότεροι οι εταίροι κατέθεσαν σήμερα ως 
εισφορά το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €) έκαστος δηλαδή συνολικά 
συγκεντρώθηκε το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600 €). Όλες οι δαπάνες που 
έχουν ενεργηθεί από τους εταίρους για τις προπαρασκευαστικές εργασίες της 
ίδρυσης της εταιρίας, αναγνωρίζονται ως δαπάνες της εταιρίας και πρέπει να 
καταχωρηθούν αμέσως στα επίσημα βιβλία της. 
Περαιτέρω, η περιουσία της εταιρίας θα δημιουργηθεί από τις  ετήσιες τακτικές 
εισφορές των εταίρων, ή αν χρειασθεί, έκτακτες εισφορές, όπως εκάστοτε 
ορίζονται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, από έσοδα εκ των εν γένει 
δραστηριοτήτων της εταιρίας, από τη διάθεση εντύπων και βιβλίων ή 
προϊόντων εικόνας και ήχου, έσοδα από περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά 
η εταιρία από τη λειτουργία της (εκδηλώσεις, υπηρεσίες ή υλικό που διαθέτει 
στα πλαίσια της δράσης της).  
Σε περίπτωση χρηματικής δωρεάς από ιδιώτες, όταν το ποσό αυτής υπερβαίνει 
το ποσό των 500 € ετησίως ανά δωρητή, αυτή θα γίνεται μόνον επωνύμως, και 
θα κατατίθεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό με μοναδικό δικαιούχο 
την εταιρία. Άν ο δωρητής το επιθυμεί, η εταιρία δεν θα κοινοποιεί το όνομά 
του. 
Κάθε μορφής δικαιώματα και υποχρεώσεις που θα αποκτηθούν από τη 
λειτουργία της ανήκουν στην εταιρία, κάθε είδους επιχορηγήσεις από το 
Ελληνικό Δημόσιο, από την ΕΕ, ή οιουδήποτε ελληνικού ή αλλοδαπού Φορέα ή 
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, τυχόν ιδιωτικές χορηγίες. 
Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
784 Α.Κ., αποκτά δε τη νομική προσωπικότητα αστικής εταιρείας μετά την κατά 
νόμο δημοσίευσή της. 
Λειτουργεί με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που 
εξειδικεύεται στις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας 
και της ειλικρίνειας. 
Δεν επιτρέπεται και είναι άκυρη η σύναψη συμβάσεων οιουδήποτε είδους της 
εταιρίας με πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής της ή εταίρους 



που έχουν τον καταστατικό έλεγχό της, τους συζύγους, τέκνα και γονείς των 
μελών ή εταίρων της, και με εταιρείες τις οποίες αυτά τα πρόσωπα ελέγχουν, 
έναντι αμοιβής ή ανταλλάγματος επαχθούς για την εταιρία. 
Ως μη κερδοσκοπική, η εταιρία δεν προβαίνει σε καμμία διανομή κερδών ή 
καταβολή τόκων κατά τη λειτουργία της ή μετά τη λύση επιτρέπεται να γίνεται 
προς τα μέλη της, τα οποία έχουν δικαίωμα μόνο στην επιστροφή της εισφοράς 
τους σε περίπτωση λύσης. Τα κεφάλαια της εταιρείας δεν διανέμονται, αλλά 
διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση λύσης της τα 
περιουσιακά της στοιχεία προσφέρονται σε πνευματικά ιδρύματα της περιοχής 
ή Ίδρυμα με παρεμφερή σκοπό, μετά από ομόφωνη απόφαση των εταίρων. 
Περαιτέρω, απαγορεύεται  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Η συσταθείσα εταιρία, διοικείται και διευθύνεται στις προς τα έσω σχέσεις της 
από ένα έκαστο των εταίρων, που αμφότεροι ορίζονται νόμιμοι εκπρόσωποι 
αυτής για όλο το διάστημα λειτουργίας της. Έκαστος των εταίρων, και χωρίς τη 
σύμπραξη του άλλου, εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την εταιρία σε όλες τις 
σχέσεις της με τους τρίτους και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του 
απεριόριστα την εταιρία, υπογράφοντας κάτω από την επωνυμία της κάθε 
έγγραφη σύμβαση ή συμφωνία, διαπραγματευόμενη και συμβαλλόμενη 
ελεύθερα χάριν των σκοπών της. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων 
που θα προκύψουν κατόπιν των συναλλαγών της εταιρίας με αυτούς, υπέγγυα 
είναι μόνον η περιουσία της εταιρίας. 
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι, ομοφωνώντας, μπορούν να ορίσουν με πράξη τους 
όργανα και άλλα όργανα διοίκησης διαχείρισης ή εκπροσώπησης της εταιρίας. 
Αυτοί, όπως και οι ίδιοι οι εταίροι, τίθενται αυτοδικαίως και άνευ ετέρου εκτός 
εταιρίας, άν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε ποινή 
φυλάκισης άνω των έξη (6) μηνών κατά την τελευταία δεκαετία, για εγκλήματα 
προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, ανθρωποκτονίας από 
πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την 
εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση 
μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, εγκλήματα σχετικά με 
την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, 
εγκλήματα συγκρότησης ή ένταξης ως μέλους σε εγκληματική οργάνωση κατά 
την έννοια του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και εγκλήματα του άρθρου 
187 Α του Ποινικού Κώδικα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, κλοπής, ληστείας, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του 
νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής 
ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα 
που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση μεταναστών που 
στερούνται τίτλου παραμονής στο εσωτερικό της Χώρας ή τη διευκόλυνση 
μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για 
απόκρυψη. 
Επίσης, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα προσωρινή 
είτε μόνιμη στα όργανα διοίκησης της εταιρίας μέλη της κυβέρνησης και 
υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς, βουλευτές, ευρωβουλευτές, 
πρόεδροι και αντιπρόεδροι ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, δήμαρχοι, 
περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, υπάλληλοι που είναι προϊστάμενοι γενικής 



διεύθυνσης υπηρεσίας του Δημοσίου, επικεφαλής πολιτικού κόμματος και 
ανώτατοι λειτουργοί όλων των εκκλησιών, θρησκειών και δογμάτων, πρόσωπα 
ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν σύμφωνο θα αποφασίζεται 
από τους εταίρους κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία, στα πλαίσια των διατάξεων του 
Αστικού Κώδικα, για τη ρύθμιση των αστικών εταιρειών. 
 

ΣΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
Η εταιρία θα χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της σφραγίδα με το λογότυπο και 
την επωνυμία της. Μόνο η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου με παράλληλη 
επίθεση της σφραγίδας δεσμεύει την εταιρία. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο - ΛΥΣΗ  ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
Η εταιρία λύεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, μετά δήλωση των 
εταίρων ότι επιθυμούν τη λύση της ή με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, 
οποτεδήποτε. Η εταιρία δε λύεται με καταγγελία εταίρου. Επίσης, δε λύεται σε 
περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, αποχώρησης ή αποκλεισμού 
εταίρου, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων και οι καθολικοί η ειδικοί 
διάδοχοι των εταίρων που για οποιοδήποτε λόγο απώλεσαν την εταιρική τους 
ιδιότητα, δεν συμμετέχουν στην εταιρία και δεν έχουν καμία αξίωση κατά της 
εταιρίας. Όταν με οποιονδήποτε τρόπο λυθεί ή λήξει η διάρκεια της εταιρίας, 
τίθεται αυτή αυτοδίκαια σε ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, σύμφωνα με το άρθρο 777 του Α.Κ. 
και άλλους σχετικούς νόμους. Χρέη εκκαθαριστή, εκτελούν αμφότεροι οι 
εταίροι. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ισολογισμός της εταιρίας θα συντάσσεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού  
χρόνου και για το παραδεκτό και το έγκυρό του, θα υπογράφεται από τους 
εταίρους και θα καθίσταται υποχρεωτικός από της υπογραφής του για αυτούς, 
χωρίς να επιτρέπεται αμφισβήτησή του παρά μόνο για την περίπτωση 
ενδεχόμενων λογιστικών λαθών του. 
Ο ισολογισμός θεωρείται ότι εγκρίθηκε και από εκείνο τον εταίρο που δεν το 
υπέγραψε, εάν αυτός αρνείται την υπογραφή του χωρίς λόγο και μετά την 
πάροδο τριάντα (30) ημερών από την παράδοσή του σε αυτόν επί αποδείξει, 
εάν μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν υποβάλλει εγγράφως τις αντιρρήσεις 
του κατά του ισολογισμού. Κατά μήνα θα εγκρίνεται και θα υπογράφεται από 
τους εταίρους πίνακας των δαπανών για τις οποίες δεν είναι δυνατή η λήψη 
αποφάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο - ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 

Κάθε τροποποίηση του παρόντος πλην της μεταφοράς έδρας εντός του αυτού 
Δήμου, δημοσιεύεται νόμιμα. Τηρούνται δε, τα προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία στοιχεία και βιβλία πρακτικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μελλοντικά μεταξύ των εταίρων και 
σχετιζόμενων με την εταιρία, και της εταιρίας, θα λύεται ενώπιον των πολιτικών 
Δικαστηρίων του Πειραιώς, τα οποία με το παρόν καθίσταται κατά τόπον 
αρμόδια για την επίλυση των διαφορών αυτών και τα οποία θα εκδικάζουν όλες 
αυτές τις διαφορές κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 



 
Αφού έγιναν αποδεκτά τα παραπάνω από τους συμβαλλομένους, συντάχθηκε 
το παρόν σε τρια όμοια αντίγραφα και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από 
αυτούς, υπογράφεται όπως ακολουθεί, έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από ένα 
όμοιο αντίγραφο και το τελευταίο προορίζεται να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών, και να δημοσιευθεί και καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να αποκτήσει η εταιρεία νομική 
προσωπικότητα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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