
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ  
Αριθμός Διαταγής                /2013 

……  Ειρηνοδίκης  …………………………………………………………………………………………………………  λαμβάνοντας 
υπόψη την με αριθμό    ……………/ …..  …...  2013 αίτηση των 
1…………………………………………………….        ………………………..……………..του  ……………………………………………………,κατοίκου 
…………………………………………………… , 
2…………………………………………………….        ………………………..……………..του  ……………………………………………………,κατοίκου 
……………………………………………………  
3…………………………………………………….        ………………………..……………..του  ……………………………………………………,κατοίκου 
…………………………………………………… οι οποίοι ενεργούν υπό την  ιδιότητα των ………………………………… 
…………………….…………………………………  του  υπό  σύσταση  σωματείου  ,με  έδρα  την 
…………………….………………  και  επωνυμία    «……………………….……………………………………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………..»  ,  που  υπογράφεται  από  τ….  πληρεξούσι…... 
δικηγόρο  τους ……………………………………..…………….  και με  την οποία αίτηση  ζητούν για  την 
αναγνώριση του σωματείου τους την εγγραφή του στο βιβλίο σωματείων που 
τηρείται στο Ειρηνοδικείο Καβάλας  ,την επικύρωση του καταστατικού και να 
διαταχθούν οι νόμιμες δημοσιεύσεις , 
  
Αφού σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο και διαπίστωσε 1] ότι το υπό έγκριση 
καταστατικό  του  σωματείου  ,με  την    επωνυμία    «……………………….……………………… 
……………..……………………………………………………………....………………»    και  έδρα  την  ……………………………………περιέχει 
όλα  τα  απαραίτητα  κατά  νόμο  στοιχεία  για  την  εγκυρότητά  του  και  
ειδικότερα  καθορίζει:  1.  Την  επωνυμία  και  την  έδρα  του  σωματείου  ,ως 
προαναφέρονται  ,2.  τον  σκοπό  του  σωματείου  που  είναι 
………………………………………………………………….…………,2.    τους    όρους    της  εισόδου,    της  
αποχώρησης  και  της  αποβολής  των μελών, καθώς και τα  δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους στ… άρθ. ……   ……. ...… ..…. 3. τους πόρους  του  σωματείου στο 
άρθ.   4.  τον      τρόπο   της   δικαστικής   και   της   εξώδικης   αντιπροσώπευσης  
του  σωματείου    στ…  άρθ  ……      …….  ...…  ..….    5.    τα  όργανα  της  διοίκησης  του 
σωματείου στ… άρθ……     …….  ...…  ..….  ,   καθώς  και  τους όρους  με  τους  οποίους  
καταρτίζεται  και  λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα οργανά της  στ… άρθ 
……     …….  ...…  ..…. 6. τους  όρους  με  τους  οποίους  συγκαλείται, συνεδριάζει  και  
αποφασίζει  η συνέλευση των μελών στ… άρθ. ……     …….  ...…  ..…. 7.  τους όρους για 
την  τροποποίηση  του  καταστατικού    στ…  αρθ.  …  …  ..8.  τους    όρους    για    τη  
διάλυση  του σωματείου , στ…  άρθ……   ……. ...… ..…. 

2]   ότι στην αίτηση επισυνάπτονται α) η από ………….………. 2013 συστατική πράξη 
υπογεγραμμένη από τα ιδρυτικά μέλη που περιλαμβάνει και τα ονόματα των 



μελών του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου , β)     το από  ………….………. 2013  
καταστατικό  με  τις  υπογραφές  των  …….  ιδρυτικών  μελών,  γ)  ο  από  ………….………. 
2013    πίνακας  των  μελών  του  διοικητικού  συμβουλίου  με  αναφορά  της 
ιδιότητος εκάστου στο συμβούλιο.  

 Επειδή συντρέχουν οι  κατ’άρθ άρθρων 12  του  Συντάγματος, 78  επ.  του ΑΚ 
και του άρθ. 787 του ΚΠολΔ  νόμιμοι όροι για την αναγνώριση του σωματείου 
και   την έγκριση του καταστατικού του και ο σκοπός του σωματείου δεν είναι 
κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στους νόμους που ισχύουν,την ηθική  και τη 
δημόσια  τάξη  και  επειδή  θα  πρέπει  να  γίνουν  οι  δημοσιεύσεις  που 
προβλέπονται  από  το  άρθ.  81  σε  συνδυασμό  με  το  άρθ.11  παρ.2  του  Ν 
4114/1960, 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση  

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ    να  δημοσιευθεί  στον  τοπικό  τύπο  και  στο  δελτίο  δικαστικών 
δημοσιεύσεων    περίληψη  του  καταστατικού  με  τα  ουσιώδη  στοιχεία  του 
καθώς  και  την  εγγραφή  του  υπό  ίδρυση  σωματείου  με  την  επωνυμία 
«……………………….………………………  ……………..……………………………………………………………....………………»    και  έδρα  την 
……………………………………  στο  βιβλίο  των  σωματείων  που  τηρείται  στο  Ειρηνοδικείο 
Καβάλας ,αμέσως μετά την έκδοση της πράξης αυτής. 

Καβάλα  ………….……  ………  2013 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ 

 


