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Για την τροποποίηση καταστατικού σωματείου  
 

……  Ειρηνοδίκης  …………………………………………………………………………………………………………  λαμβάνοντας 
υπόψη  την  με  αριθμό        ……………/  …..    …...    2013  αίτηση  του  σωματείου  με  την  
επωνυμία  «…….……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..» 
,που  εδρεύει  στ……          ………………………………..…………  ,  νομίμως  εκπροσωπουμένου,που  
υπογράφεται από τ…. πληρεξούσι…... δικηγόρο του ……………………………………..…………….και με 
την  οποία  αίτηση  ζητά  ,την  έγκριση  των  τροποποιήσεων  του  καταστατικού 
του ,την εγγραφή της τροποποίησης στο βιβλίο σωματείων του Ειρηνοδικείου 
Καβάλας και να διαταχθούν οι νόμιμες δημοσιεύσεις , 
  
Αφού  σκέφτηκε  σύμφωνα  με  το  Νόμο  και  διαπίστωσε  Α]  ότι  το  αιτούν 
σωματείο  αναγνωρίσθηκε  με  την  υπ’  αριθ.…..…  /…………..….  απόφαση  του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου /Ειρηνοδικείου Καβάλας και εγγράφηκε στο βιβλίο 
σωματείων   με αύξοντα αριθμό  .…..…  /…………..…. Ακολούθως  το  καταστατικό  του  
τροποποιήθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  .…..…  /…………..….  απόφαση  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου /Ειρηνοδικείου Καβάλας με αρ.εγγραφής .…..… /…………..…. 
Β]   1)  ότι  οι  υπό  έγκριση διατάξεις  του  καταστατικού που  τροποποιήθηκαν  
περιλαμβάνονται στα άρθρα …. , .… , .…. . , …. , .… ,… , … , … , …  και περιέχουν όλα τα 
απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία για την εγκυρότητά τους  . 2.(   εάν ζητείται η 
τροποποίηση της επωνυμίας: Οτι η νέα επωνυμία του αιτούντος αποφασίσθηκε να 

είναι «…….………………………………………………..… » ) 3. ( εάν ζητείται η τροποποίηση του σκοπού : Ότι 
ο  σκοπός  του  σωματείου  ,όπως  τροποποιήθηκε  είναι 

………………………………………………………………….…………,  ) . 
Γ]   ότι στην αίτηση επισυνάπτονται α) το από ………….……….   πρακτικό της Γενικής 
Συνέλευσης των μελών του , β) το από ………….……….    ισχύον καταστατικό του, γ) 
το  από ………….……….    ,κωδικοποιημένο  καταστατικό  του  ,συμπεριλαμβανομένων 
των  τροποποιήσεων  που  έγιναν  και  δ)  ο  από ………….……….    πίνακας  μελών  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου ,του αιτούντος σωματείου ε) το με αρ. ………./ ……………….…… 
πιστοποιητικό της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Καβάλας και το με αρ. ………./ 
……………….……  πιστοποιητικό  τoυ  Γραμματέως  του  Πρωτοδικείου  Καβάλας.  (Εάν 
απαιτούνται  επιπλέον  αποδεικτικά  έγγραφα  από  ειδικούς  νόμους    θα  γίνονται  οι 

ανάλογες προσθήκες. ) 
Δ]  Οτι  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  ) . 

 Επομένως    συντρέχουν οι,  κατ’άρθ.   12  του Συντάγματος,άρθ. 79,81,84  και  
99  του  ΑΚ  και  άρθ.  787  του  ΚΠολΔ    ,νόμιμοι  όροι  για  την  έγκριση  της 
τροποποίησης  των διατάξεων  του καταστατικού  του αιτούντος σωματείου  ( 
εάν  ζητείται  η  τροποποίηση  της  επωνυμίας:  υπο  την  νέα  επωνυμία  του 

«…….………………………………………………..…  »  )  (  εάν  ζητείται  η  τροποποίηση  του  σκοπού  :και  ο 
σκοπός  του  σωματείου  ,όπως  τροποποιήθηκε  δεν  είναι  κερδοσκοπικός,  ούτε 

αντίθετος στους νόμους που ισχύουν,την ηθική  και τη δημόσια τάξη ) .Επιπλέον θα 
πρέπει να διαταχθούν οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το άρθ. 81 σε 
συνδυασμό με το άρθ.84 του ΑΚ και το άρθ.11 παρ.2 του Ν 4114/1960, 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση  

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ    την  δημοσίευση  στον  τοπικό  τύπο  και  στο  δελτίο  δικαστικών 
δημοσιεύσεων    περιλήψεως  των  τροποποιήσεων  του  από  ……….………………… 
καταστατικού  του  αιτούντος  σωματείου    καθώς  και  την  εγγραφή  των 
εγκριθέντων  τροποποιήσεων  του  καταστατικού  (  εάν  ζητείται  η  τροποποίηση 
της  επωνυμίας  :  και  της  νέας  επωνυμίας    του  σωματείου  που  είναι 

«…….………………………………………………..…  »  )  στο  βιβλίο  των  σωματείων  που  τηρείται  στο 
Ειρηνοδικείο Καβάλας ,αμέσως μετά την έκδοση της πράξης αυτής. 
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