
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΑΙΤΗΣΗ  

για την τροποποίηση του καταστατικού σωματείου  
 

Του υπό σωματείου με την επωνυμία  «………………………………… 

………………………………..» ,που εδρεύει στ… νομίμως εκπροσωπουμένου. 

 

Το αιτούν σωματείο αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αριθ.…..… 

/…………..…. απόφαση του …………………. Πρωτοδικείου /Ειρηνοδικείου 

Καβάλας και εγγράφηκε στο βιβλίο σωματείων  με αύξοντα αριθμό .…..… 

/…………..…. Ακολούθως το καταστατικό του  τροποποιήθηκε με την υπ’ 

αριθ. .…..… /…………..…. απόφαση του …………….. Πρωτοδικείου 

/Ειρηνοδικείου Καβάλας με αρ.εγγραφής .…..… /…………..…. 

 

Με την από ……….. απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του αιτούντος 

,αποφασίσθηκε νομότυπα η τροποποίηση των άρθ. …. , .… , .…. . , …. , .… 

,… , … , … , …  (  εάν ζητείται η τροποποίηση της επωνυμίας: και της επωνυμίας ,η οποία 

θα είναι «…….………………………………………………..… » ) , ( εάν ζητείται η τροποποίηση 

του σκοπού : Επίσης αποφασίσθηκε η αλλαγή του σκοπού του σωματείου ,ως εξής : 

……………………… ……………………  ) . Η   απόφαση για την τροποποίηση του 

καταστατικού λήφθηκε με παρουσία …….…….. μελών του σωματείου από τα  

……….. με δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία   ………..……..      των 

παρόντων μελών ,κατά την Γενική Συνέλευση που ορίσθηκε αρχικώς ( ή κατά 

την επαναληπτική γενική συνέλευση που απαιτείται παρουσία ……..…….. μελών και 

πλειοψηφία  ….………..  κατά το άρθ. …..  του καταστατικού του αιτούντος ή  με απόφαση του 

ΔΣ όπου απαιτείται  ) . 

Στην παρούσα επισυνάπτονται α) το από ………….……….  πρακτικό 

της Γενικής Συνέλευσης των μελών του αιτούντος από το οποίο προκύπτουν 

η απαρτία και ο αριθμός των ψήφων ,για την λήψη της  αποφάσεως για την 

τροποποίηση   , β) το από ………….……….    ισχύον καταστατικό 

του,αιτούντος  γ) το από ………….……….  ,κωδικοποιημένο καταστατικό του 

,συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που έγιναν με την από 

….απόφαση της Γ.Σ. και δ) ο από ………….……….  πίνακας μελών του 

Διοικητικού  Συμβουλίου ,του αιτούντος ε) το με αρ. ………./ 

……………….…… πιστοποιητικό της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου 



Καβάλας,που αφορά στο χρονικό διάστημα από 1-3-2013 και εντεύθεν . στ) 

και το με αρ. ………./ ……………… πιστοποιητικό τoυ Γραμματέως του 

Πρωτοδικείου Καβάλας ,που αφορά στο χρόνο μέχρι τις 28-2-2013 . (Εάν 

απαιτούνται επιπλέον αποδεικτικά έγγραφα από ειδικούς νόμους  θα γίνονται οι ανάλογες 

προσθήκες. ) 

 

Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη , βάσιμη και αρμοδίως ασκείται 

ενώπιον του Ειρηνοδίκη Καβάλας . 

Για τους λόγους αυτούς ,                

Ζητούμε 

Να γίνει δεκτή η αίτηση μας και να εγκριθούν οι τροποποιήσεις του 

καταστατικού του αιτούντος σωματείου  ( εάν ζητείται η τροποποίηση της επωνυμίας : 

και της νέας επωνυμίας  του σωματείου που είναι «…….………… 

……………………………………..… » ) . 

Να διαταχθεί η εγγραφή της ως άνω τροποποιήσεως στο βιβλίο των 

σωματείων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο Καβάλας 

Να διαταχθούν οι νόμιμες δημοσιεύσεις. 

Καβάλα ……………………..2013  
Οι αιτούντες /Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

 


