
iSea 
Περιβαλλοντική Οργάνωση 
για την Προστασία των 
Υδάτινων Οικοσυστημάτων 
Λεωφόρος Όχι 11, 
Θεσσαλονίκη, 55438, 
231 309 0696 
info@isea.com.gr 
 
 
 
Μέλη iSea 
Ευθύνη, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της Εταιρείας. 
 
1. «Μέλη» μπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα. 
2. Η ιδιότητα του Μέλους είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται ούτε παραχωρείται σε άλλο 

πρόσωπο. Σημειώνεται ότι η ιδιότητα του μέλους δεν ταυτίζεται, ούτε συμπίπτει με την ιδιότητα του 
εταίρου ή του υποστηρικτή της εταιρείας. Όλα τα μέλη αποκτούν αυτόματα και την ιδιότητα του 
υποστηρικτή. 

3. Ο-η υποψήφιος/-α υποβάλει αίτηση, με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τύπο, για να λάβει την ιδιότητα του 
Μέλους, αποδεχόμενος/-η παράλληλα την τήρηση και επεξεργασία για τους σκοπούς της εταιρείας 
των προσωπικών του-της δεδομένων από την εταιρεία. 

4. Τα υποψήφια μέλη εκλέγονται με πλειοψηφική απόφαση της Γενική Συνέλευσης των Εταίρων (Γ.Σ.) 
και ύστερα από θετική εισήγηση τουλάχιστον 2 μελών της Γ.Σ. 

5. Κάθε μέλος της εταιρείας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για τις αποφάσεις του που βλάπτουν ή δεν 
εξυπηρετούν τους σκοπούς της, αντίθετα τα μέλη δε φέρουν ευθύνη για τις αποφάσεις της Γ.Σ  

6. Με την εγγραφή καταβάλλεται το ποσό των 30 ευρώ, που αντιστοιχεί και στην πρώτη ετήσια 
συνδρομή μέλους καθώς και αντίγραφα ΑΦΜ και Δ.Α.Τ. Η αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής 
θα καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων. 

7. Η Γ.Σ. με απόφασή του μπορεί να ορίζει ειδική συνδρομή ανά περίπτωση προσώπων, εφόσον αυτό 
κριθεί απαραίτητο και ψηφιστεί με απόλυτη πλειοψηφία από ΤΗ Γ.Σ.. Τα πρόσωπα αυτά έχουν τις 
ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τα μέλη που καταβάλλουν κανονική (ολόκληρη) ετήσια 
συνδρομή μέλους. 

8. Μετά από απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας, μπορεί να εγκριθεί η εγγραφή “επίτιμων μελών”, τα 
οποία δεν πληρούν υποχρεωτικά κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, κρίνεται όμως ότι, λόγω 
της θέσης και της εμβέλειας που έχουν ως προσωπικότητες, θα βοηθήσουν στην επίτευξη των 
σκοπών της εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη λαμβάνουν αυτόματα την ιδιότητα του υποστηρικτή, χωρίς 
να καταβάλουν υποχρεωτικά συνδρομή. 

9. Η εταιρεία τηρεί αρχείο των προσώπων που έχουν την ιδιότητα του «μέλους», και διατηρεί ειδικές 
σχέσεις ενημέρωσης-επικοινωνίας μαζί τους. Τα μέλη λαμβάνουν ειδική ταυτότητα «μέλους» και 
τακτική ενημέρωση, με έντυπα ή με ηλεκτρονικά μέσα, για τις δραστηριότητες της εταιρείας 

10. Για όλα τα μέλη υπάρχει πρόβλεψη ειδικών εκπτώσεων για την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες 
της εταιρείας, στην αγορά από αυτά αντικειμένων και προϊόντων που πωλεί η εταιρεία, εκδρομές, 
εκδόσεις κ.λπ.. 



11. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της εταιρείας και να 
διαδίδουν και να προωθούν τις ιδέες και τους σκοπούς της, χρησιμοποιώντας τα έντυπά της και 
κάθε υλικό που τους διατίθεται από την εταιρεία για το σκοπό αυτό. 

12. Σε περίπτωση μη καταβολής της ετήσιας εισφοράς μέλους εντός του πρώτου μήνα του έτους, 
υποχρεούται η Γ.Σ. να στείλει ειδοποίηση. Σε περίπτωση μη καταβολής της πάγιας ετήσιας εισφοράς 
μέλους εντός μιας εβδομάδας αυτομάτως χάνει την ιδιότητα του μέλους. Επίσης η ιδιότητα του 
«μέλους» της εταιρείας δύναται να αφαιρεθεί, μετά από σχετική πρόταση και απόφαση της Γ.Σ. των 
εταίρων της εταιρείας, από όποιο μέλος λειτουργεί και δρα ενάντια στους σκοπούς της εταιρείας ή 
παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της. Η ιδιότητα του «μέλους» της εταιρείας παύει επίσης να 
υφίσταται σε περίπτωση θανάτου, κηρύξεως σε αφάνεια, δικαστικής απαγόρευσης, απώλειας 
πολιτικών δικαιωμάτων, ως αποτέλεσμα αποφάσεως των Ελληνικών Δικαστηρίων, καθώς και σε 
περίπτωση λύσεως ή θέσεως σε εκκαθάριση της εταιρείας. 

13. Μέλη της εταιρείας δύναται να αποχωρήσουν αυτοβούλως και πριν την ολοκλήρωση του έτους για 
το οποίο έχουν καταβάλει την ετήσια εισφορά μέλους ύστερα από έγγραφη και ενυπόγραφη 
επιστολή τους που θα κοινοποιείται στον πρόεδρο της Γ.Σ. τουλάχιστον 3 μήνες νωρίτερα από την 
ημερομηνία αποχώρησης. 


