
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 

του Σωματείου με την επωνυμία 

 «Σύλλογος για την Οικολογική και Βιώσιμη  

Ανάπτυξη της Ελαφονήσου»  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

Άρθρο 1ο  

Επωνυμία, Έδρα 

 

Ι. Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τη σχετική περί σωματείων νομοθεσία με την επωνυμία 

“Σύλλογος για την Οικολογική και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ελαφονήσου”. Πέρα από την επωνυμία του στις δραστηριότητές του το Σωματείο θα δύναται 

να χρησιμοποιεί και τον διακριτικό τίτλο “Ελαφόνησος – Ζώντας Οικολογικά”. Η επωνυμία του Σωματείου στα αγγλικά κατοχυρώνεται ως “Eco – 

Sustainable Development Association of Elafonisos” . 

ΙΙ. Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται η Παναγία Ελαφονήσου Λακωνίας.  

ΙΙΙ. Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία για την επιδίωξη των σκοπών του και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή. 

 

Άρθρο 2ο 

Σκοποί 

 

 

Α. Σκοποί του Σωματείου είναι :    

 

Ι. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των ακτών, των παραλιών, της χλωρίδας και πανίδας της Ελαφονήσου Λακωνίας και των γύρω περιοχών. 

ΙΙ. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Ελαφονήσου Λακωνίας. 

ΙΙΙ. Η αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής της Ελαφονήσου Λακωνίας και η βελτίωση των υποδομών της σε εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον. 

IV. Η διατήρηση και αναβίωση των ηθών και των εθίμων της Ελαφονήσου Λακωνίας, η βελτίωση και ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτισμικού 

επιπέδου των κατοίκων της περιοχής και η γενικότερη ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας κάθε μορφής. 

V. Η προβολή και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της Ελαφονήσου Λακωνίας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. 

VI. Η υποστήριξη και προώθηση δημοσίων έργων και υποδομών που συνεισφέρουν στην οικολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της Ελαφονήσου ως 

πράσινου νησιού. 

VII. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλασσών γύρω από την Ελαφόνησο. 

VIII. Η προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού με ενδιαφέρον για την οικολογική αξία και το οικοσύστημα του νησιού. 

 

Β. Οι προτεραιότητες του Σωματείου είναι : 

 

Ι. Η προάσπιση των ακτών και των παραλιών δια της προστασίας των χελωνών, των ψαριών και όλων των λοιπών αυτόχθονων ειδών χλωρίδας και 

πανίδας και δια της προώθησης αποκλειστικά περιπατητικών οδών κοντά σε παραλίες, αμμοθίνες και βραχώδες ακτογραμμές. 

ΙΙ. Η υποστήριξη κάθε προσπάθειας με σκοπό την ανάπτυξη μη ρυπαντικών τρόπων μετακίνησης σε όλο το νησί. 

ΙΙΙ. Η ενίσχυση σε όσο το δυνατόν περισσότερα τοπικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης της αναγνωρισιμότητας των πολιτικών για την “πράσινη 

ανάπτυξη” του νησιού με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών και επενδυτών με ενδιαφέρον για τις οικολογικές αξίες και απώτερο στόχο την ενίσχυση 

της οικονομίας του νησίου. 

 


