
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ME ΑΡΙ0Μ Ο  ΜΗΤΡΩΟΥ 10-10- 

05/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ.

Την 23-3-4» IS με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του

Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθήνας, Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκάνησου, 

Λαμίας, Βορείου Αιγαίου . και Εύβοιας, με έδρα την Αθήνα, εγκρίθηκε η από

10-10-05/2012, του μητρώου εταιριών του άνω Συλλόγου σε περίληψη του οποίου η 

Τροποποίηση αφορά το άρθρο 1 ( Σύσταση -  Επωνυμία), και το άρθρο 5 (Εταίροι. Μερίδες 

Συμμετοχής των Εταίρων) τα οποία εφεξής θα έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 1. Σύσταση, Επωνυμία.

Συστήνεται Αστική Επαγγελματική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, με την επωνυμία 

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ- ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο « 

ΕΞΕΛΙΞΙΣ».

Άρθρο δ.Εταίροι. Μερίδες Συμμετοχής των Εταίρων,

Εταίρος της Εταιρίας, δύναται να είναι, μόνο δικαστικός επιμελητής, νόμιμα διορισμένος, στην 

ίδια πρωτοδικειακή περιφέρεια, με τις πρόνοιες του Νόμου για τις πρωτοδικειακές περιφέρειες 

του άρθρου 1 & 3 ν. 2318/1995. Οι εταίροι συμμετέχουν στην Εταιρία με τις κατωτέρω μερίδες 

ο καθένας.

(α) Ο εταίρος Αποστολόπουλος Νικηφόρος, συμμετέχει στην εταιρεία με 52 μερίδες επί 

συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό πενήντα δύο τοις εκατόν (52%).

(β) Η εταίρος Κασιδόκωστα Χριστίνα, συμμετέχει στην εταιρεία με 24 μερίδες επί συνόλου 100 

μερίδων, ήτοι σε ποσοστό είκοσι τέσσερα τοις εκατόν (24%),
%

(γ) Η εταίρος Χαραλαμπίδου Άννα, συμμετέχει στην εταιρεία με 24 μερίδες επί συνόλου 100 

μερίδων, ήτοι σε ποσοστό είκοσι τέσσερα τοις εκατόν (24%).

Τροποποίηση του Καταστατικού Αστικής Επαγγελματικής Εταιρίας 

Δικαστικών Επιμελητών, η οποία κατατέθηκε στις και φέρει αριθμό μητρώου



Κατά το λόγο του ποσοστού του κάθε εταίρος συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, στο
ι

αποτέλεσμα (κέρδη / ζημίες) και στα έξοδα της Εταιρίας. Οι μερίδες των εταίρων δεν 

συνδέονται με τις εισφορές εκάστου εταίρου.

Τα ανωτέρω ποσοστά δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των 

εταίρων σε περίπτωση (ενδεικτικά) εισόδου νέου εταίρου ή εξόδου υπάρχοντος εταίρου από 

την Εταιρία.

Κάθε δικαστικός επιμελητής εταίρος της παρούσης Εταιρίας, 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.). Επίσης απασχολείται 

προσωπικά και αποκλειστικά στην εταιρεία, χωρίς την δυνατότητα της Εταιρίας να επιβάλλει 

ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Ειδικά πειθαρχικό αδίκημα, καθενός εταίρου δικαστικού επιμελητή της εταιρίας αυτής, 

αποτελεί και κάθε υπαίτια παράβαση των καθηκόντων του στην οποία περιλαμβάνεται ο 

αθέμιτος επαγγελματικός ανταγωνισμός, που επιδιώκεται με την είσπραξη μικρότερων 

αμοιβών α π ό .τ ις  οριζόμενες με Υπουργικές αποφάσεις. Ο αθέμιτος επαγγελματικός 

ανταγωνισμός με την ανωτέρω έννοια εφαρμόζεται και σε όλα τα μέλη της παρούσης Εταιρίας, 

αν ένα μέλος αυτής υποπέσει σε αυτό το πειθαρχικό αδίκημα.»

Οι συμβαλλόμενοι
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