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Του Σωματείου «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ  
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ» 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

 

Άρθρο 1 

 
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «MOm» με 
έδρα την Αθήνα. Σκοποί του Σωματείου είναι α) η με κάθε νόμιμο μέσο 
προστασία της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα, β) η επιστημονική μελέτη της 
μεσογειακής φώκιας που αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη  προστασία της  
και γ) η σχετική ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και του κοινού. 
 

Άρθρο 2 

 
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών οι δραστηριότητες του Σωματείου θα 

είναι η εκπόνηση και οργάνωση σχεδίων προστασίας, όπως η δημιουργία και 
διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, η παρακολούθηση πληθυσμών 
του είδους και των βιοτόπων του, η επιτήρηση βιοτόπων, η περίθαλψη, 
καθώς και ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με Δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η προώθηση και υλοποίηση 
αυτών, η παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για οτιδήποτε έχει σχέση με 
την μεσογειακή φώκια και την προστασία της, η ανταλλαγή πληροφοριών και η 
συνεργασία με παρόμοιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η 
παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος στα πλαίσια κάθε είδους αναπτυξιακής βοήθειας σε φορείς 
του εσωτερικού και του εξωτερικού, η διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων, 
προβολών, εκδρομών, διαλέξεων και συζητήσεων, η έκδοση συγγραμμάτων, 
μελετών, περιοδικών, επιμορφωτικών φυλλαδίων ή η ενίσχυση για την έκδοσή 
τους, η παραγωγή ταινιών και διαφανειών, η ενημέρωση, περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού και κάθε άλλη δραστηριότητα που 
μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Σωματείου.  

Η MOm μπορεί να πραγματοποιεί και έργα δημοσίου χαρακτήρα που 
καλύπτουν ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και γενικότερα αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών και ειδικότερα αυτά που αφορούν στην προστασία και διατήρηση του 
παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.  Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 
γενικότερα τα έργα που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους. 
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Άρθρο 3 

Το Σωματείο μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να συνιστά 
επιτροπές και τμήματα μελετών και ερευνών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. 
Επίσης το Σωματείο μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να αγοράζει, 
μισθώνει σε οποιαδήποτε περιοχή κατάλληλη για την επίτευξη των σκοπών του, 
έκταση γης  με ή χωρίς εγκαταστάσεις  ή κτίσματα ή να προβαίνει στην ανέγερση 
τέτοιων εγκαταστάσεων μόνιμων ή προσωρινών, με οποιουσδήποτε όρους ή 
συμφωνίες αποφασίσει. Επίσης το Σωματείο μπορεί, με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου να αγοράζει όργανα, συσκευές και οποιαδήποτε άλλα 
μέσα που το βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών του. 

 
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 4 

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν πρόσωπα που έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δηλώσουν ότι δέχονται 
ανεπιφύλακτα  τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης. 
1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, επίτιμα και αρωγά. 
2. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν μετά από αίτησή τους και με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης πρόσωπα που:  
Α) έχουν συμβάλλει στην προστασία της μεσογειακής φώκιας, 
Β) έχουν επιστημονική απασχόληση με την μεσογειακή φώκια, 
Γ) προσφέρουν εργασία που έχει σχέση με τη μεσογειακή φώκια σε άλλους 
τομείς, όπως νομική κάλυψη, μαρκάρισμα, παρατηρήσεις, συλλογή 
στοιχείων, αρχειοθετήσεις, ενημέρωση του κοινού κ.λ.π. 

3. Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν μετά από αίτησή τους και με απόφαση του 
Δ.Σ. πρόσωπα που επιθυμούν να βοηθήσουν το έργο του Σωματείου. Τα 
δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν τακτικά με απόφαση της Γ.Σ. μετά από 
πρόταση του Δ.Σ. 

4. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. πρόσωπα που έχουν προσφέρει 
μεγάλες υπηρεσίες στον αγώνα για την προστασία της μεσογειακής φώκιας 
και της Φύσης γενικότερα. 

5. Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. πρόσωπα που θέλουν να 
βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με υλικοτεχνική, 
χρηματική ή άλλου είδους νόμιμη προσφορά. 

6. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα. Η αποχώρηση γνωστοποιείται 
τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για 
το τέλος αυτού. 

7. Τακτικά, δόκιμα και αρωγά μέλη καταβάλλουν ετήσια εισφορά και εφάπαξ 
δικαίωμα εγγραφής. Το ποσό της εισφοράς και του δικαιώματος εγγραφής 
ορίζεται κάθε χρόνο από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

8. Οποιοδήποτε μέλος επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς που 
ορίζει το καταστατικό και ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους, 
διαγράφεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων και 
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ψηφιζόντων μελών. Επίσης κάθε μέλος μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου όταν καθυστερήσει την πληρωμή της εισφοράς του 
πάνω από δύο χρόνια. 

9. Κατά την ίδρυσή του το Σωματείο θα αποτελείται από τους υπογράφοντες το 
καταστατικό ιδρυτές του, που δεν είναι απαραίτητα τακτικά μέλη του. 

10. Εκτός από τα μέλη, το Σωματείο μπορεί να προσλαμβάνει με αμοιβή ή χωρίς 
αμοιβή υπαλλήλους ή επιστημονικούς συνεργάτες. 

11. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν και αλλοδαποί. 
 

 
Άρθρο 5 

 
Πόροι του Σωματείου είναι : 
Α) Οι εισφορές των μελών και το δικαίωμα εγγραφής τους. 
Β) Αυτοπροαίρετες εισφορές εφάπαξ ή περιοδικά καταβαλλόμενες. 
Γ) Δωρεές πάσης φύσεως, κληρονομικές και κληροδοσίες. Κληρονομίες προς το 
Σωματείο γίνονται δεκτές «επ’ ωφελεία απογραφής» μόνο. 
Δ) Ποσά που προέρχονται από πωλήσεις εκδόσεων, δημοσιευμάτων, ταινιών, 
χειροτεχνημάτων και λοιπών ειδών που έχουν σχέση με τη ζωή και την 
προστασία της μεσογειακής φώκιας. 
Ε) Οι τυχόν επιχορηγήσεις στο Σωματείο από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή 
νομικά πρόσωπα. 
Στ) Κάθε άλλο έσοδο σύμφωνα με τους νόμους. 

 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
 

Άρθρο 6 
 
Το Σωματείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο. Σε 
περίπτωση κωλύματος από το Αντιπρόεδρο ή από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται 
από αυτό. 
 

Άρθρο 7 
 
Τα όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και 
η Εξελεγκτική Επιτροπή. 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Άρθρο 8 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ 

 
1. Η Γ.Σ. αποτελείται από τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του 

Σωματείου. 
2. Δόκιμα, επίτιμα και αρωγά μέλη παρευρίσκονται στη Γ.Σ. χωρίς συμμετοχή 

στην απαρτία και χωρίς ψήφο. 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
3. Η Γενική Συνέλευση: 

α) προσδιορίζει την κατεύθυνση της δραστηριότητας του Σωματείου. 
β) Εγκρίνει τα προγράμματα που προτείνει το Δ.Σ. 
γ) Εγκρίνει την ετήσια έκθεση και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και 

προϋπολογισμό. 
δ) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 
ε) Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου. 
στ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπόκειται στην αρμοδιότητα άλλου 

οργάνου. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

4. Η  Γ. Σ. συνέρχεται σε  τακτική σύνοδο μια φορά τον χρόνο κατά το πρώτο 
τρίμηνο εκάστου έτους και συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου έως και την 
31η Μαρτίου εκάστου ημερολογιακού έτους και σε έκτακτη σύνοδο όταν το 
κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο  ή όταν το ζητήσει το 1/5 των μελών 
με έγγραφη αίτηση όπου θα αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. 

5. Η Γ. Σ. προσκαλείται τουλάχιστον δέκα μέρες πριν από την ημέρα της 
συνεδρίασης με εγκύκλιο όπου αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης καθώς και ο τόπος και χρόνος που θα γίνει η συνεδρίαση. Η ετήσια 
έκθεση και ο απολογισμός κοινοποιούνται πριν από την τακτική Γ. Σ.  

6. Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του μισού και ενός των 
τακτικών  μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ. Σ. θα συγκληθεί πάλι μετά από μια εβδομάδα 
και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων 
μελών. 

7. Πρόεδρος της Γ. Σ. εκλέγεται μη μέλος του Δ. Σ. στην αρχή της συνεδρίασης, 
μαζί με την Εφορευτική Επιτροπή. 

8. Η υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή των μελών του Δ. Σ. γίνεται από 
10 μέρες πριν ως την ώρα που θα αρχίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε 
υποψήφιος υποχρεώνεται να δικαιολογήσει την υποψηφιότητά του στην 
Γενική Συνέλευση. 

9. Τα  πρακτικά της  Γ. Σ. συντάσσει ο Γραμματέας του Δ. Σ. ή κάποιο άλλο 
μέλος που ορίζεται από τη Γ. Σ.  

10. Η Γ. Σ. εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της. 
11. Η ιδρυτική Γ. Σ. εγκρίνει το καταστατικό, ορίζει τα πρώτα τακτικά μέλη και 

εκλέγει το πρώτο Δ. Σ. Δικαίωμα ψήφου στην ιδρυτική Γ. Σ. έχουν όλα τα 
ιδρυτικά μέλη. Το πρώτο Δ.Σ. υποχρεούται,  μέσα σε ένα μήνα από την 
ίδρυση του Σωματείου, να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. 

 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 
12. Οι αποφάσεις της Γ. Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού και ενός των 

παρόντων και ψηφιζόντων μελών. 
13. Τον έλεγχο του δικαιώματος ψήφου διενεργεί το Δ. Σ.  
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14. Η εκλογή του Δ. Σ. και της Ε.Ε. γίνεται με μυστική ψηφοφορία. 
15. Της ψηφοφορίας προηγείται συζήτηση για την δραστηριότητα του Σωματείου 

και αμέσως μετά γίνεται η παρουσίαση των υποψηφίων. 
 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο 9 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από (5) μέλη. 

 
2. Τα μέλη του είναι επανεκλέξιμα. Η θητεία τους αρχίζει μετά την εκλογή του 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την ετήσια Γενική Συνέλευση και λήγει με 
την εκλογή του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου η οποία δεν μπορεί χρονικά 
να υπερβεί την 31η Μαρτίου του μεθεπόμενου έτους. 

 
3. Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα 

και τον Ταμία. 
 

4. Το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει μόνιμες ή προσωρινές επιτροπές από μέλη του Δ.Σ. 
από άλλα τακτικά μέλη του Σωματείου με ειδικά καθορισμένη αρμοδιότητα. 

 
 

5. Με τα πέντε (5) τακτικά μέλη η Γ. Σ. του Σωματείου εκλέγει και δύο (2) 
αναπληρωματικά που έχουν τη σειρά της επιτυχίας τους, με σκοπό την 
αναπλήρωση των μελών του Δ.Σ. τα οποία παραιτήθηκαν ή εξέπεσαν στη 
διάρκεια της θητείας τους ή που για οποιοδήποτε λόγο αρνούνται να λάβουν 
μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Αν τα παραιτηθέντα μέλη είναι τρία (3) ή 
περισσότερα, συγκαλείται έκτακτη Γ. Σ. μέσα σε τριάντα (30) μέρες, για την 
εκλογή νέου Δ. Σ. 
 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο σύμφωνα με τους 
Νόμους και το καταστατικό, διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την 
περιουσία του Σωματείου, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ. Σ. , διορίζει το 
προσωπικό του Σωματείου, προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της Γ. Σ. και 
αναλαμβάνει κάθε έργο που του αναθέτει η Γ. Σ. 
 

7. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ. Σ. και παρουσιάζει 
στη Γ. Σ. την ετήσια έκθεση για τη δράση του Σωματείου. Τον Πρόεδρο 
αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. 
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8. Ο Γραμματέας του Σωματείου διεξάγει την αλληλογραφία, κρατά τα αρχεία, 
συντάσσει τα πρακτικά του Δ. Σ. και της Γ. Σ. προετοιμάζει την ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων. 

 
9. Ο Ταμίας δέχεται τις πληρωμές προς το Σωματείο, πληρώνει τις δαπάνες μετά 

από έγκριση του Δ. Σ., συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και 
προϋπολογισμό τον οποίο οφείλει να παρουσιάσει στο Δ. Σ. το αργότερο ένα 
μήνα μετά τη λήξη του λογιστικού έτους. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
10. Το Δ. Σ. συγκαλείται μια φορά τον μήνα σε τακτική συνεδρίαση. 

 
11. Το Δ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη 

του. Μέλη που κωλύονται ή απουσιάζουν  μπορούν να εκπροσωπηθούν από 
άλλα μέλη του Δ. Σ. με ειδική εξουσιοδότηση. Ένα μέλος μπορεί να 
εκπροσωπήσει σύμφωνα με τα προηγούμενα μέχρι δύο εντολοδόχα μέλη. 
Έως δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 
12. Το Δ. Σ. ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισμό του. 

 
13. Η θητεία του ΔΣ είναι διετής 
 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
 

14. Οι αποφάσεις του Δ. Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και 
ψηφιζόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται και δεύτερη ψηφοφορία. 
Σε περίπτωση και δεύτερης ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 
 

Άρθρο 10 
 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
1. Η Ε. Ε. αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη του Σωματείου. 
2. Τα μέλη της Ε. Ε εκλέγονται από τη Γ. Σ. για ένα χρόνο και είναι επανεκλέξιμα. 
3. Η Ε. Ε. ελέγχει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και υποβάλλει έκθεση στη 
Γ.Σ.  
4. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου. 
 
 

Άρθρο 11 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
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Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του μισού 
(1/2) τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των 
παρόντων και ψηφιζόντων. Το κείμενο των τροποποιήσεων πρέπει να 
ανακοινωθεί στα τακτικά μέλη του Σωματείου ένα μήνα πριν από τη σύγκληση 
της Γ. Σ. που θα ασχοληθεί με τις τροποποιήσεις. 

 
 

Άρθρο 12 
 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 
 

1. Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γ. Σ. που λαμβάνεται 
παρουσία του μισού (1/2) τουλάχιστον των μελών και με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων (3/4) των παρόντων και ψηφιζόντων. 

2. Το Σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει και ο Νόμος περί Σωματείων. 
3. Σε περίπτωση διάλυσης η Γ. Σ. αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του 

Σωματείου, που μπορεί να μεταβιβαστεί σε ένα ή περισσότερα Σωματεία ή 
Οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 
 

 
Άρθρο 13 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
Για την ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική 

λειτουργία του Σωματείου, μπορεί το Δ. Σ. να εισηγείται την έγκρισή τους από τη 
Γενική Συνέλευση. 
 

Άρθρο 14 
 

Το Σωματείο φέρει σφραγίδα στρογγυλή με την επωνυμία του γραμμένη 
κυκλικά και στο κέντρο παράσταση της μεσογειακής φώκιας.  

 
Άρθρο 15 

Για όποιο άλλο θέμα δεν προβλέπει το καταστατικό αυτό, αποφασίζει η 
Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας. 
 

Άρθρο 16 
 

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 16 άρθρα, εγκρίθηκε και 
ψηφίστηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου που το υπογράφουν την 4η 
Φεβρουαρίου 1988 σε (3) όμοια πρωτότυπα, τροποποιήθηκε δε σύμφωνα με την 
από 18 Φεβρουαρίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθη 
νόμιμα και ομόφωνα, τροποποιήθηκε εκ νέου σύμφωνα με την από 29 
Φεβρουαρίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθη νόμιμα και 
ομόφωνα και τροποποιήθηκε εκ νέου σύμφωνα με την από 19 Φεβρουαρίου 
2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθη νόμιμα και ομόφωνα και 
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τροποποιήθηκε εκ νέου σύμφωνα με την από 26 Νοεμβρίου 2015 απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης που ελήφθη νόμιμα και ομόφωνα.  

 
 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΠΡΕΣΒΕΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΙΔΗΣ 
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