
Περίληψη για την δημοσίευση Τροποποίησης του Καταστατικού Αστικής 
Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία 
« ΑΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών 

Επιμελητών Εφετείου Αθήνας»

Την .'ΐλτ.6-2019 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δικαστικών 
Επιμελητών Εφετείων Αθήνα , Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκανήσου , Λαμίας Βορείου 
Αιγαίου και Εύβοιας , με έδρα την Αθήνα , εγκρίθηκε η από 1-5-2019 Τροποποίηση 
του Καταστατικού της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών 
η οποία κατατέθηκε στις £>.-5-2019 και φέρει αριθμό μητρώου ^rA9.^Afy| του 
μητρώου εταιρειών του άνω Συλλόγου σε περίληψη του οποίου η τροποποίηση 
αφορά στα άρθρα 1,5,7,10 και 11 του καταστατικού. ·

Αρθρο Ε Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος
Συστήνεται Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών με την 

επωνυμία «ΑΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών 
Επιμελητών Εφετείου Αθήνας» (εφεξής «αστική εταιρεία») και διακριτικό τίτλο 
«ΑΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ».

Αρθρο 5. Εταίροι. Μερίδες Συμμετοχής των Εταίρων.
Εταίρος της Εταιρείας δύναται να είναι μόνο δικαστικός επιμελητής νόμιμα 
διορισμένος στην ίδια εφετειακή περιφέρεια με τις πρόνοιες του Νόμου για τις 
Εφετειακές περιφέρειες του άρθρου 1 & 3 ν.2318/1995. Οι εταίροι συμμετέχουν 
στην εταιρία με τις κατωτέρω μερίδες ο καθένας.

(α) Ο εταίρος Α*ακόπρυλος Γεώργιος με 76 μερίδες επί συνόλ,ου 100 μερίδων, ήτοι 
σε ποσοστό 76% τοις εκατό, (β) Η εταίρος Καρατζά Φωτεινή με 14.μερίδες επί 
συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό 14% τοις εκατό και (γ) Ο εταίρος Παούρης 
Μιχαήλ - Παναγιώτης με 10 μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό 
10% τοις εκατό.

Κατά το λόγο του ποσοστού του κάθε εταίρος συμμετέχει στη λήψη των 
αποφάσεων, στο αποτέλεσμα (κέρδη/ζημίες) και στα έξοδα της εταιρείας. Οι μερίδες 
των εταίρων δεν συνδέονται με τις εισφορές εκάστου εταίρου.

Τα ανωτέρω ποσοστά δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης το)ν εταίρων σε περίπτοοση εισόδου νέου εταίρου ή εξόδου υπάρχοντος 
εταίρου από την εταιρεία.

ΚαΕΓε δικαστικός επιμελητής εταίρος της παρούσης Εταιρείας είναι άμισθος 
δημόσιος λειτουργός και διέπεται ατομικά από όλες τις υποχρεώσεις δικαιώματα και 
καθήκοντα που προβλέπονται στον ν.2318/1995.(ενδεικτικά: πειθαρχικές διατάξεις 
αμοιβές μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης ατομική σφραγίδα, βιβλία επιδόσεων 
κ,λ.π.).



Ειδικά πειθαρχικό αδίκημα καθενός εταίρου δικαστικού επιμελητή της εταιρείας 
αυτής αποτελεί και κάθε υπαίτια παράβαση των καθηκόντων του στην οποία 
περιλαμβάνεται ο αθέμιτος επαγγελματικός ανταγωνισμός που επιδιώκεται με την 
είσπραξη μικρότερων αμοιβών από τις οριζόμενες με Υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 7. Εισφορές Εταίρων, Αύξηση ή Μείωση

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι εισφέρουν στην Εταιρεία την 
προσωπική εργασία τους, κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

Ο εταίρος Λιακόπουλος Γεώργιος εισφέρει προς χρήση στην εταιρεία έπιπλα, 
βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, 
τηλεφωνικό κέντρο , ΣΕΡΒΕΡ, και εν γένει εξοπλισμό γραφείου.

Η παραχώρηση της χρήσεως των ανωτέρω κινητών πραγμάτων στην Εταιρεία δεν 
επιφέρει μεταβολή στο ιδιοκτησιακό τους (ατομικό) καθεστώς.

Οι εισφορές των εταίρων δύνανται να αυξηθούν ή να μειωθούν με απόφαση 
όλων των εταίρων, καθώς και να καθορισθούν εισφορές σε χρήμα,

Σε περίπτωση εξόδου του από την Εταιρεία ή λύσης αυτής, κάθε εταίρος 
δικαιούται να αναλάβει το σύνολο των κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας του, τα οποία 
εισφέρθηκαν και έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση και το εισφερθέν σε χρήμα ποσό.

Αρθρο 10. Διαχείριση - Εκπροσώπηση
Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο εταίρος Δικαστικός 

Επιμελητής Γεώργιος Αιακόπουλος του Χαραλάμπους, ο οποίος διοικεί και 
εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων , δικαστικώς και εξωδίκως , υπογράφοντας 
κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι πράξεις του εκπροσώπου - διαχειριστή, που 
ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της Εταιρείας, την 
δεσμεύουν εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον 
εταιρικό σκοπό.

Ο διαχειριστής - εκπρόσωπος, σε- περίπτωση κωλύματος, δικαιούται να 
εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή 
εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται 
είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή από αρμόδια αρχή.

Επίσης ο διαχειριστής δύνανται να αναθέτει για την διευκόλυνση της 
λειτουργίας της εταιρείας σε μη εταίρο, εργαζόμενο ή τρίτο ορισμένες 
συγκεκριμένες πράξεις ταμειακής διαχείρισης, πχ έκδοσης τραπεζικών επιταγών κλπ.

Ο διαχειριστής - εκπρόσωπος έχει την διοίκηση του νομικού προσώπου της 
Εταιρίας, κατανέμει τις υποθέσεις μεταξύ των εταίρων, επιμελείται για την τήρηση 
των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας, συνεπικουρούμενος από 
λογιστή, φροντίζοντας πάντα την έγκαιρη τήρηση των προθεσμιών, την ενημέρωση 
των βιβλίων και στοιχείων, έχει επίσης την υποχρέωση τήρησης του ταμείου και των 
τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, έχει την ευθύνη των εισπράξεων της 
εταιρείας και την διασφάλιση αυτών υπέρ της εταιρείας, ως και την ευθύνη, για την 
απόλυτη προτεραιότητα στις πληρωμές των φορολογικών και ασφαλιστικών



υποχρεώσεων της εταιρείας, οι οποίες δεν κάμπτονται ούτε με δικαίωμα εναντίωσης 
κανενός εταίρου. __

Επίσης έχει υποχρέωση της σύνταξης των καταλόγων που ανωτέρω (άρθρο 9) 
αναφέρονται, προς την Γενική Συνέλευση.

Οι εταίροι δύνανται να εναντιωθούν, εγγράφως και αιτιολογημένα, σε απόφαση 
του διαχειριστή εντός δέκα ημερών αφότου έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης, 
άλλως θεωρείται ότι -την αποδέχονται.

Ο Διαχειριστής μπορεί να ανακληθεί για σπουδαίο λόγο με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με· αυξημένη πλειοψηφία 75%, του 
συνόλου των μερίδων. Σπουδαίος λόγος θεωρείται, ιδίως, η βαριά παράβαση 
καθηκόντων, η ανικανότητα για τακτική διαχείριση και οι λόγοι 7ΐου δικαιολογούν
την αποβολή εταίρου.σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού.
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Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος, για την ακριβή τήρηση των φορολογικών βιβλίων 
και φορολογικών στοιχείων της Εταιρείας, ως και των βιβλίων Πρακτικών-Γενικής 

.Συνέλευσης· και Πράξεων Διαχειριστού της Εταιρείας.;Επικυρωμένα αντίγραφα από 
το βιβλίο .Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων κάι βιβλίου Πράξεων Διαχειριστού, 
δικαιούται να λαμβάνει ■ οποτεδήποτε κάθε εταίρος και ο οικείος σύλλογος 
Δικαστικών Επιμελητών (νοουμένου ως τέτοιου του συλλόγου της έδρας της 
Εταιρίας), σε περίπτωση πειθαρχικού/ελέγχου.

Άρθρο 11. Συμμετοχή στα Κέρδη και τις Ζημίες
Ως διαγεμητέα κέρδη της' Εταιρείας νοούνται τα καθαρά έσοδα αυτής, δηλαδή 

αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα:.όλων των 
τακτικών και έκτακτων δαπανών της Εταιρείας, των ασφαλιστικών εισφορών των 
εταίρων ως και του φόρου εισοδήματος επί των καθαρών εσόδων (κερδών) της 
Εταιρείας. . ■ . ■

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει 
προκαταβολές έναντι, του. .ποσοστού των διανεμητέων καθαρών, κερδών—της,- 
Εταιρείας. που του αναλογεί. Η συχνότητα και το ύψος των προκαταβολών ορίζονται 
με κοινή απόφαση κάθε εταίρου και του διαχειριστή - εκπροσώπου Γεωργίου 
Αιακόπουλου. Επίσης παρέχεται το δικαίωμα στην Γενική Συνέλευση, όπως 
αποφασίσει τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στις κερδο/ζημίες, να 
αναπροσαρμόζονται με απόφαση των εταίρων που εκπροσωπούν τα 2/3 των 
εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με την απόδοση, επίδοση και την βαρύτητα των 
υποθέσεων που χειρίστηκε ο κάθε εταίρος.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Λιακόπουλος Γεώργιος


