


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 11/07/2017, ημέρα Τρίτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

1) ο Ιωάννης Γιώβος του Eλευθερίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Εθνικής Αντίστασης 50, κάτοχος του υπ' 

αριθμόν ΑΜ681811 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 06/04/2015 από το Α.Τ Συκεών της 

Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 136208010,  Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, 

2) ο Δημήτριος Ιωακειμίδης του Χαραλάμπους, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αλεξανδρείας 19, κάτοχος του 

υπ' αριθμόν ΑΙ720742 Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος την 27/12/2010 από το Τ.Α 

Αναλήψεως του  I Α.T. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 112596934, Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, 

3)η Μυρτώ Τουργέλη-Προβατά του Βασιλείου, κάτοικος Κορινθίας, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΙ214022 

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 06/10/2011 από το Υ.Α. Πατρών, με Α.Φ.Μ 129124070, 

Δ.Ο.Υ Κορίνθου, 

4) ο Ευάγγελος Παράβας του Ιωάννη, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΝ000884 που εκδόθηκε την 

16/09/2016 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, Κάτοικος Αμαρούσιου επί της οδού Ακακιών 51, και 

5) η Δήμητρα Μαρμαρά του Βασιλείου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αξιού 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 

927687 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , εκδοθέντος την 13/11/2009 από το Υ.Α Μυτιλήνης Λέσβου,  

Συμφώνησαν, δήλωσαν και αποφάσισαν τα κάτωθι: 

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό Σύστασης με α/κ 171 που επικυρώθηκε από την Α ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στις 

10/03/2016 συνέστησαν την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία για την προστασία των υδάτινων 

οικοσυστημάτων όπως περιγράφεται στο αρχικό καταστατικό. 

 

Στη συνέχεια με το Καταστατικό Τροποποίησης 3471 που επικυρώθηκε από την  ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στις 

24/5/2016, οι συμβαλλόμενοι αποφάσισαν την αλλαγή της επωνυμίας σε «Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων». 

 

Στη συνέχεια με το Καταστατικό Τροποποίησης α/κ 445 που επικυρώθηκε από την Α ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

στις 08/07/2016, οι συμβαλλόμενοι αποφάσισαν την αλλαγή έδρας σε Λεωφόρου Όχι 11, Δήμος Συκεών-

Νεάπολης, Θεσσαλονίκη και τη μεταφορά της έδρας εντός του δήμου Συκεών-Νεάπολης χωρίς την 

περαιτέρω τροποποίηση καταστατικού.  

 

Στη συνέχεια με το Καταστατικό Τροποποίησης α/α 421 που επικυρώθηκε στη Δ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στις 

11/11/2016, οι συμβαλλόμενοι γνωστοποίησαν την εκούσια αποχώρηση των εταίρων Γεώργιου Ορφανίδη 

του Αριστείδη και Ηλία Καλλία του Ιωάννη σύμφωνα με τις έγγραφες ενυπόγραφες επιστολές τους. 

Επιπλέον, αποφασίστηκε η αλλαγή του άρθρου 9 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» του 

Καταστατικού Σύστασης και συγκεκριμένα η μεταβολή της παραγράφου 3.  

 

Τέλος, με το Καταστατικό Τροποποίησης 488 που επικυρώθηκε από τη Δ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στις 

16/12/2016, οι συμβαλλόμενοι αποφάσισαν την προσθήκη δύο εταίρων και συγκεκριμένα του Ευάγγελου 

Παράβα του Ιωάννη και της Δήμητρας Μαρμαρά του Βασιλείου. Επιπλέον, τη μεταβολή των άρθρων 4 

«ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ» με την προσθήκη της παρ. 21, 7 «ΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ», 8 

«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ», 9 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», 10 «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ», 11 

«ΕΙΣΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΩΝ», 16 «ΔΙΑΛΥΣΗ», την προσθήκη των άρθρων 18 «ΜΕΛΗ», 19 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ» και  20 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ».  

 

Σήμερα, οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν τα εξής: 

1) Μεταβολή του άρθρου 2«ΕΔΡΑ» 

Η εταιρεία θα διατηρεί την καταστατική της έδρα στο Δήμο Συκεών-Νεάπολης. Την παρούσα στιγμή η έδρα 
της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Λεωφόρος όχι 11, Άγιος Παύλος, Δήμος Συκεών-Νεάπολης, Θεσσαλονίκη. 



Η εταιρεία δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να μεταβάλλει την έδρα της εταιρείας εντός των 
ορίων του Δήμου Συκεών-Νεάπολης. 

Περαιτέρω δύναται επίσης με απόφαση της ΓΣ να ιδρύει υποκαταστήματα ή παραρτήματα σε οποιαδήποτε 
πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού επιθυμεί προς επίτευξη των καταστατικών της σκοπών. 

 

2) Μεταβολή του άρθρου 7 «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 

Οι αποφάσεις των εταίρων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις θα λαμβάνονται από την Γενική 
Συνέλευση των εταίρων κατά πλειοψηφία, με το πέρας κάθε 1 ημερολογιακού έτους (με έναρξη το 
ακόλουθο έτος της επικύρωσης του παρόντος καταστατικού), τη τροποποίηση των καταστατικών σκοπών 
της εταιρίας όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο 3, την εισδοχή νέων εταίρων, την επικύρωση της 
εκούσιας αποχώρησης εταίρων, της ακούσιας αποχώρησης εταίρων, την ημερολογιακή τρίμηνη ενημέρωση 
σχετικά με την τήρηση των βιβλίων εσόδων-εξόδων της εταιρείας και των λοιπών οικονομικών της 
υποχρεώσεων. Οι αποφάσεις που αφορούν την καθημερινή λειτουργία της εταιρίας και δεν απαιτούν τη 
σύγκλιση της ΓΣ θα λαμβάνονται από τον διαχειριστή ή/και της επιτροπές που έχει ορίσει η ΓΣ.  

 

3) Μεταβολή του άρθρου 9 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»  

Οι επιμέρους  παράγραφοι του άρθρου καταργούνται και αντικαθιστούνται από τα παρακάτω άρθρα: 

Η εταιρία εκπροσωπείται νομικά από τον διαχειριστή και ορίζεται η εταίρος Δήμητρα Μαρμαρά, η οποία 

θα εκπροσωπεί την εταιρία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή 

νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις του διαχειριστή και εκπροσώπου της 

εταιρίας που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρίας, τη δεσμεύουν, 

εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό. 

Η διάρκεια της θητείας του νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή ορίζονται στο ένα ημερολογιακό έτος και 

δε μπορεί ο ίδιος εταίρος να εκλέγεται σε αυτή σε αυτή τη θέση για δύο συνεχόμενες θητείες.   

 Σε περίπτωση που ο ως άνω διαχειριστής εταίρος δηλώσει έγγραφη ενυπόγραφη αδυναμία  να ασκήσει τα 

καθήκοντά του, πεθάνει, ή κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή πτωχεύσει, τότε την διαχείριση και 

εκπροσώπηση της εταιρίας αναλαμβάνουν προσωρινά όλοι οι υπόλοιποι εταίροι συλλογικά, 

συμπράττοντας δηλαδή και συνυπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έως ότου οριστεί νέος 

διαχειριστής και εκπρόσωπος από τη γενική συνέλευση των εταίρων.  

 

4) μεταβολή του άρθρου 10 «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ» 

το άρθρο μεταβάλλεται ως εξής: 

Το ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η συνέλευση των εταίρων της, η οποία συγκαλείται έπειτα 

από πρόσκληση του διαχειριστή σε τακτική συνεδρίαση ή/και έκτακτα αν το ζητήσει έγγραφα το 

1/3 των εταίρων και αποφασίζει για όλα τα θέματα δικαιοδοσίας της με απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών της. 

Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα στον πρώτο μήνα κάθε έτους: 

1. Ψηφίζει τον διαχειριστή και εκπρόσωπο της εταιρίας και δύναται να ορίσει επιτροπές μεταξύ 

των εταίρων και των μελών της για τη βέλτιστη δυνατή διοίκηση της εταιρίας.  

2. Υπογράφει τον ισολογισμό. 

3. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων της εταιρίας και των Απολογισμό του 

προηγούμενου έτους. 

4. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του τρέχοντος έτους. 

5. Εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης της εταιρίας. 

 

5) μεταβολή άρθρου 11 «ΕΙΣΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΩΝ» 

Είναι δυνατή η εισδοχή στην εταιρία νέων εταίρων μόνο κατόπιν θετικής εισήγησης τουλάχιστον 2 

εταίρων και ομόφωνης απόλυτης πλειοψηφίας απόφασης όλων των εταίρων η οποία θα 

συντάσσεται εγγράφως και θα δημοσιεύεται νομίμως στα βιβλία πρακτικών της ΓΣ των εταίρων.  



 

6) μεταβολή τ άρθρου 14 «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» 

Μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ο διαχειριστής μεριμνά για την σύνταξη του 

ισολογισμού και υποβάλλει στη συνέλευση των εταίρων  τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως.  

 

7) μεταβολή άρθρου 18 «ΜΕΛΗ» και του άρθρου 1) 

Η ιδιότητα του Μέλους είναι προσωπική. Μέλη της εταιρίας μπορούν να γίνουν μόνο ενήλικες. Ο 

υποψήφιος υποβάλλει γραπτή αίτηση που κοινοποιείται στον διαχειριστή και εκλέγεται με 

πλειοψηφική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος της εταιρίας ευθύνεται έναντι της 

εταιρίας για τις αποφάσεις του που βλάπτουν ή δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της αντίθετα τα 

μέλη δε φέρουν ευθύνη για τις αποφάσεις της Γ.Σ και του διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου.  

Οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου μένουν ως έχουν. 

8) μεταβολή του άρθρου 19 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ» 

Η εταιρία δύναται να λειτουργεί Τμήμα Υποστηρικτών που εποπτεύεται από τον διαχειριστή ή από 

επιτροπή που έχει ορίσει η ΓΣ της εταιρίας.  

9) μεταβολή του άρθρου 20 «ΣΥΜΒΟΥΛΗ-ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ» 

Η εταιρία μπορεί να πλαισιώνεται οποτεδήποτε από συμβούλους και εθελοντές, οι οποίοι είτε 

ατομικά, είτε υπό οποιαδήποτε μορφή ενώσεως προσώπων θα ενισχύουν της επιμέρους 

δραστηριότητες της εταιρίας υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα αποδέχονται το καταστατικό 

αυτό και τον εκάστοτε ισχύοντα ενδεχομένως εσωτερικό κανονισμό. Ο διαχειριστής ή/και 

επιτροπή που έχει οριστεί από τη ΓΣ της εταιρίας αποφασίζει για την υποστήριξη έργων που 

υλοποιούνται από την εταιρία, την εφαρμογή αυτοτελών προγραμμάτων στα πεδία 

δραστηριότητας της οργάνωσης, ή την υποστήριξη δράσεων επιστημονικής έρευνας και 

διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, οικοτόπων και ειδών.  
 

Κατόπιν του ανωτέρου το καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας κωδικοποιείται ως εξής: 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων».  

 

2. ΕΔΡΑ 

Η εταιρεία θα διατηρεί την καταστατική της έδρα στο Δήμο Συκεών-Νεάπολης. Την παρούσα στιγμή η έδρα της 
εταιρείας βρίσκεται στην οδό Λεωφόρος όχι 11, Άγιος Παύλος, Δήμος Συκεών-Νεάπολης, Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία 
δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να μεταβάλλει την έδρα της εταιρείας εντός των ορίων του Δήμου 
Συκεών-Νεάπολης. 

Περαιτέρω δύναται επίσης με απόφαση της ΓΣ να ιδρύει υποκαταστήματα ή παραρτήματα σε οποιαδήποτε πόλη 
της Ελλάδας ή του εξωτερικού επιθυμεί προς επίτευξη των καταστατικών της σκοπών 

 

3.ΣΚΟΠΟΙ 

Οι σκοποί της εταιρίας, οι οποίοι είναι αποκλειστικά κοινωφελείς και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικοί, είναι οι 
εξής:  

α.) H διατήρηση του φυσικού πλούτου των υδάτινων και παρακτίων οικοσυστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην 
διατήρηση θεμελιωδών οικολογικών λειτουργιών και την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της επιστημονικής 
μελέτης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου. 

β.) Η μελέτη και προστασία των βιοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας  



γ.) Η γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική έρευνα  

 

4. ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

Τα μέσα δια των οποίων επιτυγχάνονται οι ως άνω σκοποί της εταιρίας είναι τα ακόλουθα: 

1.)  Η επιστημονική έρευνα   

2.)  Η προώθηση της ενημέρωσης 

3.)  Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού 

4.)  Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

5.)  Η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών και σεμιναρίων 

6.)  Η ανάληψη πρωτοβουλιών για περιβαλλοντικές δράσεις 

7.)  Η ανάπτυξη του εθελοντισμού 

8.)  Η συνεργασία με επιστήμονες ειδικούς σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και, ειδικώς, των 
υδάτινων οικοσυστημάτων 

9.)  Η παραγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και παρουσιάσεων 

10.)  Η οργάνωση κινηματογραφικών προβολών 

11.)  Η οργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια 

12.)  Η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης 

13.)  Η υποβολή προτάσεων για την δημιουργία προστατευόμενων περιοχών 

14.)  Η επαφή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς κάθε είδους για την εξασφάλιση οικονομικής ή ηθικής 
ενίσχυσης και υποστήριξης της εταιρίας  

15.)  Η λειτουργία ιστοσελίδας και η εν γένει προβολή της εταιρίας στο διαδίκτυο 

16.)  Η έκδοση και κυκλοφορία εντύπων  

17.)  Η συμμετοχή της εταιρίας σε επιδοτούμενα προγράμματα Διεθνών Οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του Ελληνικού Δημοσίου και Ελληνικών και αλλοδαπών νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή του δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου  τομέα. 

18.)  Η συνεργασία με ιδιωτικούς και Δημόσιους Ελληνικούς και Διεθνείς φορείς για την προώθηση των σκοπών 
της εταιρίας  

19.)  Η συνεργασία και σύμπραξη με άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπούς συναφείς 
προς τους σκοπούς της εταιρίας 

20.) Η πραγματοποίηση κάθε άλλης δραστηριότητας ικανής και πρόσφορης για την επίτευξη των σκοπών της 
εταιρίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος. 

21.) Να δανείζει, δανείζεται, αποκτά κατά κυριότητα μισθώνει ή εκμισθώνει από/σε τρίτους ή εταίρους ή μέλη της ή 
εθελοντές της ή υποστηρικτές της, μηχανήματα, αντικείμενα ή εξοπλισμό σχετικό με τους σκοπούς και τις 
δραστηριότητές της. 

 

5.ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η εταιρία θα έχει αόριστη διάρκεια.  

                          

6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 



Η περιουσία της εταιρίας αποτελείται από τις συνεισφορές των εταίρων, έκτακτες ενισχύσεις, συνδρομές, δωρεές 
και χορηγίες αυτών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, από τις επιχορηγήσεις 
του κράτους ή από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εισπράξεις από τις παραγωγές και εκδηλώσεις της 
εταιρίας και από τα περιουσιακά δικαιώματα γενικά τα οποία αποκτά η εταιρία από τη λειτουργία της.  

 

7. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Οι αποφάσεις των εταίρων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις θα λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση των 
εταίρων κατά πλειοψηφία, με το πέρας κάθε 1 ημερολογιακού έτους (με έναρξη το ακόλουθο έτος της επικύρωσης 
του παρόντος καταστατικού), τη τροποποίηση των καταστατικών σκοπών της εταιρίας όπως περιγράφονται στο 
παρόν άρθρο 3, την εισδοχή νέων εταίρων, την επικύρωση της εκούσιας αποχώρησης εταίρων, της ακούσιας 
αποχώρησης εταίρων, την ημερολογιακή τρίμηνη ενημέρωση σχετικά με την τήρηση των βιβλίων εσόδων-εξόδων 
της εταιρείας και των λοιπών οικονομικών της υποχρεώσεων. Οι αποφάσεις που αφορούν την καθημερινή 
λειτουργία της εταιρίας και δεν απαιτούν τη σύγκλιση της ΓΣ θα λαμβάνονται από τον διαχειριστή ή/και της 
επιτροπές που έχει ορίσει η ΓΣ.  

 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Όλοι οι εταίροι υποχρεούνται καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών της, 
σε οποιονδήποτε τομέα των δραστηριοτήτων της απασχολούνται και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της.  

Η ενέργεια από τους εταίρους ατομικά πράξεων παρεμφερών με τους σκοπούς της εταιρίας θα επιτρέπεται με την 
προϋπόθεση ότι δεν βλάπτονται τα συμφέροντα της και δεν παρεμποδίζεται η επίτευξη των σκοπών της. 

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ενέργειες της εταιρείας επιβαρύνουν ισόποσα τους εταίρους.  

Εγγραφή νέων εταίρων απαιτεί θετική εισήγηση τουλάχιστον 2 εταίρων και από ομόφωνη απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των Εταίρων. 

 

9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   

Οι επιμέρους  παράγραφοι του άρθρου καταργούνται και αντικαθιστούνται από τα παρακάτω άρθρα: 

Η εταιρία εκπροσωπείται νομικά από τον διαχειριστή και ορίζεται η εταίρος Δήμητρα Μαρμαρά, η οποία θα 
εκπροσωπεί την εταιρία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού 
προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις του διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρίας που 
ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρίας, τη δεσμεύουν, εφόσον ευρίσκονται εντός 
των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό. 

Η διάρκεια της θητείας του νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή ορίζονται στο ένα ημερολογιακό έτος και δε 
μπορεί ο ίδιος εταίρος να εκλέγεται σε αυτή σε αυτή τη θέση για δύο συνεχόμενες θητείες.   

 Σε περίπτωση που ο ως άνω διαχειριστής εταίρος δηλώσει έγγραφη ενυπόγραφη αδυναμία  να ασκήσει τα 
καθήκοντά του, πεθάνει, ή κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή πτωχεύσει, τότε την διαχείριση και 
εκπροσώπηση της εταιρίας αναλαμβάνουν προσωρινά όλοι οι υπόλοιποι εταίροι συλλογικά, συμπράττοντας 
δηλαδή και συνυπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έως ότου οριστεί νέος διαχειριστής και 
εκπρόσωπος από τη γενική συνέλευση των εταίρων. 

10. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Το ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η συνέλευση των εταίρων της, η οποία συγκαλείται έπειτα από 

πρόσκληση του διαχειριστή σε τακτική συνεδρίαση ή/και έκτακτα αν το ζητήσει έγγραφα το 1/3 των 

εταίρων και αποφασίζει για όλα τα θέματα δικαιοδοσίας της με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

μελών της. 

Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα στον πρώτο μήνα κάθε έτους: 

6. Ψηφίζει τον διαχειριστή και εκπρόσωπο της εταιρίας και δύναται να ορίσει επιτροπές μεταξύ των 

εταίρων και των μελών της για τη βέλτιστη δυνατή διοίκηση της εταιρίας.  



7. Υπογράφει τον ισολογισμό. 

8. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων της εταιρίας και των Απολογισμό του προηγούμενου 

έτους. 

9. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του τρέχοντος έτους. 

10. Εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης της εταιρίας. 

 

 

11. ΕΙΣΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΩΝ  

Είναι δυνατή η εισδοχή στην εταιρία νέων εταίρων μόνο κατόπιν θετικής εισήγησης τουλάχιστον 2 εταίρων και 

ομόφωνης απόλυτης πλειοψηφίας απόφασης όλων των εταίρων η οποία θα συντάσσεται εγγράφως και θα 

δημοσιεύεται νομίμως στα βιβλία πρακτικών της ΓΣ των εταίρων.  

 

  12. ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ  

Κάθε μέλος της εταιρίας έχει το δικαίωμα να καταγγείλει, όσον αφορά μόνον αυτό, την εταιρική σύμβαση και να 
αποχωρήσει εκουσίως από την εταιρία, με έγγραφη δήλωση η οποία κοινοποιείται στην εταιρία και στους εταίρους. 
Στην περίπτωση αυτή η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του 
παρόντος. 

 

13. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ  

Η εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ή κατά 
τη διάλυση της δεν επιτρέπεται να γίνεται προς τα μέλη της, τα οποία έχουν αποκλειστικά και μόνο αξίωση να τους 
επιστραφεί ατόκως η εισφορά τους, εάν σώζεται, στην περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας. 

 

14.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ο διαχειριστής μεριμνά για την σύνταξη του ισολογισμού και 
υποβάλλει στη συνέλευση των εταίρων  τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως. 

15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Το καταστατικό της εταιρίας τροποποιείται με απόλυτη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία 
θα συντάσσεται εγγράφως και θα δημοσιεύεται νομίμως. 

 

16. ΔΙΑΛΥΣΗ 

Η εταιρία διαλύεται με ομόφωνη απόλυτη πλειοψηφία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων. Με την ίδια 
απόφαση θα αποφασίζεται η διάθεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας ή και η ρευστοποίηση 
αυτής, οι οποίες θα υφίσταται κατά την ημέρα της διάλυσης της, και η οποία θα δύναται να διατεθεί κατά 
προτεραιότητα για την κάλυψη των νομικών, ασφαλιστικών και λοιπής φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων προς 
τους εργαζόμενούς της, δημόσιο και ιδιωτικό φορέα όπως αυτή έχει προκύψει από την έναρξη της εταιρείας, σε 
περίπτωση που αυτές δεν προκύπτουν ή δύναται να καλυφθούν η διάθεση της ακίνητης και κινητής περιουσίας της 
εταιρείας δύναται να διατεθεί  μόνο σε φορείς που ασκούν κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες. 

Σε περίπτωση, θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, αποχωρήσεως, πτωχεύσεως, εκούσιας αποχώρησης ή 
διαγραφής κάποιου μέλους, της εταιρίας, αυτή συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών της. 

Κατά τα λοιπά η εταιρία λύεται με τους τρόπους που ορίζει ο Νόμος  

 

17. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 



Η εταιρία μετά την λύση της τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, η οποία συντελείται σύμφωνα με το νόμο. Ο 
εκκαθαριστής θα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 778 Α.Κ.  

 

18. ΜΕΛΗ  

Η εταιρία  δύναται να διατηρεί τμήμα μελών. Μέλη μπορούν να γίνουν φίλοι της εταιρίας κυρίως από τον 
εργασιακό κλάδο της προστασίας του περιβάλλοντος που στοχεύουν να συμβάλλουν στην προστασία των υδάτινων 
οικοσυστημάτων.  

1.)  Η ιδιότητα του Μέλους είναι προσωπική. Μέλη της εταιρίας μπορούν να γίνουν μόνο ενήλικες. Ο 
υποψήφιος υποβάλλει γραπτή αίτηση που κοινοποιείται στον διαχειριστή και εκλέγεται με πλειοψηφική απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος της εταιρίας ευθύνεται έναντι της εταιρίας για τις αποφάσεις του που 
βλάπτουν ή δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της αντίθετα τα μέλη δε φέρουν ευθύνη για τις αποφάσεις της Γ.Σ και 
του διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου.  

2.) Η εταιρία τηρεί αρχείο των προσώπων που έχουν την ιδιότητα του «μέλους», σύμφωνα με τις αρχές 
τήρησης και χρήσης προσωπικών δεδομένων. 

3.) Μέλη της εταιρίας δύναται να αποχωρήσουν αυτοβούλως και πριν την ολοκλήρωση του έτους για το οποίο 
έχουν καταβάλει την ετήσια εισφορά μέλους ύστερα από έγγραφή επιστολή τους  

4.) Η εταιρεία δύναται να προβεί στη διαγραφή ενός μέλους αν αυτό δεν εναρμονίζεται με τους σκοπούς της 
εταιρείας. 

 

19.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

Η εταιρία δύναται να λειτουργεί Τμήμα Υποστηρικτών που εποπτεύεται από τον διαχειριστή ή από επιτροπή που 
έχει ορίσει η ΓΣ της εταιρίας. 

20.  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

Η εταιρία μπορεί να πλαισιώνεται οποτεδήποτε από συμβούλους και εθελοντές, οι οποίοι είτε ατομικά, είτε υπό 
οποιαδήποτε μορφή ενώσεως προσώπων θα ενισχύουν της επιμέρους δραστηριότητες της εταιρίας υπό την 
αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα αποδέχονται το καταστατικό αυτό και τον εκάστοτε ισχύοντα ενδεχομένως 
εσωτερικό κανονισμό. Ο διαχειριστής ή/και επιτροπή που έχει οριστεί από τη ΓΣ της εταιρίας αποφασίζει για την 
υποστήριξη έργων που υλοποιούνται από την εταιρία, την εφαρμογή αυτοτελών προγραμμάτων στα πεδία 
δραστηριότητας της οργάνωσης, ή την υποστήριξη δράσεων επιστημονικής έρευνας και διαχείρισης φυσικού 
περιβάλλοντος, οικοτόπων και ειδών.  

Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ειδικώς από το παρόν συμφωνητικό, θα ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και η κείμενη περί εταιριών νομοθεσία.  

Το παρόν καταστατικό, αφού αναγνώστηκε και συντάχθηκε σε οκτώ όμοια πρωτότυπα, υπογράφεται από τους 
συμβαλλόμενους και θα δημοσιευτεί νομίμως. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και συμφωνίες του αρχικού καταστατικού μετά από τις ανωτέρω 
αναφερόμενες τροποποιήσεις του. Το παρόν συντάχθηκε σε οκτώ (8) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν από ένα ο 
καθένας των συμβαλλόμενων εταίρων, ένα κατατέθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ και ένα στην Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ όπως 
ορίζει ο νόμος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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