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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ :  Α.

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 1ο. 

ΙΔΡΥΣΗ .

Ιδρύεται Ενωση Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου  μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία " ΜΑΖΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ".

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΕΔΡΑ.

ΕΔΡΑ της Ενωσης ορίζεται η Αθήνα και ειδικότερα τα γραφεία που θα 

ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης  για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 3ο.

ΣΚΟΠΟΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΜΕΣΑ

Η  Ενωση  έχει τους παρακάτω σκοπούς : 

1. Η δημιουργία εννιαίου φορέα για την αντιμετώπιση των κοινών 

προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη Νομικά πρόσωπα της Ενωσης και 

αφορούν στη οικονομική , υλική ,πνευματική και ηθική μέριμνα  και 

φροντίδα  για τα βρέφη ,παιδιά, εφήβους και νέους, που είτε αναξιοπαθούν  

είτε  είναι αντιμέτωποι  με μία χρόνια  ή σοβαρή  ή απειλητική για την ζωή 



2

αρρώστια ή αντιμετωπίζουν τον θάνατο πολύ αγαπημένου τους προσώπου 

ή έχουν νοητική υστέρηση, κινητική ή αισθητιριακή αναπηρία ή ψυχικές

διαταραχές ή νοσηλεύονται στις εντατικές μονάδες θεραπείας των 

νοσηλευτικών κέντρων της χώρας μας, καθώς και στη ψυχοκοινωνική 

στήριξη των οικογενειών τους .

2. Η προστασία και ο συντονισμός του έργου των μελών, εφόσον αυτά το 

επιθυμούν, στα πλαίσια των σκοπών και των δράσεων της Ενωσης. Η 

προώθηση και η επίλυση των γενικών θεμάτων που απασχολούν τα νομικά 

πρόσωπα-μέλη στα πλαίσια των Συνταγματικών, οικονομικών  και 

κοινωνικών συνθηκών της χώρας. Η εκπροσώπησή τους και η ενημέρωση 

των Οργάνων της Πολιτείας, των αρμοδίων Υπηρεσιών, Αρχών και 

ιδιαιτέρως της κοινής γνώμης για το ρόλο και την χρησιμότητα των  

νομικών προσώπων -μελών της.

3. Την στενή επαφή και επικοινωνία των νομικών προσώπων-μελών μεταξύ 

τους καθώς και με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομοσπονδίες 

εθελοντικών οργανώσεων της χώρας, για την κοινή αντιμετώπιση των 

ζητημάτων που αφορούν στις παραπάνω περιπτώσεις

4. Η επιδίωξη της συνεργασίας και του συντονισμού της δράσης της, με την 

αδιάκοπη επαφή και επικοινωνία των νομικών προσώπων -μελών μεταξύ 

τους αλλά και με άλλες Ομοσπονδίες Εθελοντικών Σωματείων και μη 

Κυβερνητικών οργανώσεων της χώρας μας, ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, στα πλαίσια  προγραμμάτων που αφορούν στην οικονομική , 

υλική ,πνευματική και ηθική μέριμνα  και φροντίδα  για τα βρέφη , παιδιά,  

εφήβους και νέους  , που είτε αναξιοπαθούν είτε  είναι αντιμέτωποι  με μία 

χρόνια  ή σοβαρή  ή απειλητική για την ζωή αρρώστια, ή αντιμετωπίζουν 

τον θάνατο πολύ αγαπημένου τους προσώπου ή έχουν νοητική υστέρηση  

με ή χωρίς κινητική αναπηρία ή ειδικές ανάγκες ή ψυχικές διαταραχές ή 
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νοσηλεύονται στις εντατικές μονάδες θεραπείας των νοσηλευτικών 

κέντρων της χώρας μας, καθώς και στη ψυχοκοινωνική στήριξη των 

οικογενειών τους .

5. Την παροχή βοήθειας, υλικής και έμψυχης στα νομικά πρόσωπα - μέλη .

6. Την επικοινωνία και συνεργασία με αντίστοιχες αλλοδαπές και διεθνείς 

οργανώσεις και την συμμετοχή σε ευρύτερες ενώσεις Ελληνικές ή διεθνείς, 

κατόπιν απόφασης του ΔΣ. και με σκοπούς παρεμφερείς με αυτούς της 

Ενωσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο.

ΜΕΣΑ.

Για να επιτύχει τους σκοπούς της η Ενωση, μπορεί να χρησιμοποιεί 

κάθε νόμιμο μέσο και ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά έχει την δυνατότητα :

1.      Να  αναπτύσσει φιλανθρωπικές δραστηριότητες κοινωνικής παρέμβασης 

και να συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς όπως Δήμους, κοινότητες, και να 

συστήνει επιστημονικές ομάδες ή ομάδες μελέτης για την  ανάληψη 

πρωτοβουλιών και ενθάρρυνση για τοπικές και διαπολιτιστικές έρευνες 

σχετικές με τα παιδιά και οικογένειες με ειδικές ανάγκες, την συνεργασία με 

κρατικούς φορείς  επί θεμάτων σχετιζόμενων με τα παιδιά, εφήβους και νέους 

που αναξιοπαθούν, ή έχουν νοητική υστέρηση ή ψυχικές διαταραχές ή 

αντιμετωπίζουν σοβαρή ή χρόνια ή  ανίατη ασθένεια.

2.       Να προωθεί την έρευνα για την εξασφάλιση και αξιοποίηση εθνικών 

και κοινοτικών πόρων για την πραγμάτωση των σκοπών της Ενωσης και των 

επιμέρους Νομικών προσώπων - μελών της.

3.        Να οργανώνει, κάθε είδους εκδηλώσεις, ( πολιτιστικές- επιστημονικές -

αθλητικές ),  συνέδρια , ημερίδες ή διαλέξεις  και να συμμετέχει σε παρόμοιες 

εκδηλώσεις άλλων φορέων.
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4.        Να  ευαισθητοποιεί και να ενημερώνει την κοινή γνώμη  αλλά και την 

επιστημονική κοινότητα  είτε με την έκδοση περιοδικών ή βιβλίων ή 

ενημερωτικών φυλλαδίων   ή δελτίων για τα αντικείμενα ενασχόλησης  και 

τους σκοπούς καθενός από τα νομικά πρόσωπα-μέλη 

5.     Να ενισχύει υλικά και ηθικά ,με κάθε νόμιμο τρόπο, κάθε είδους νόμιμα 

λειτουργούντα στην Χώρα μας, υπό οποιαδήποτε νομική μορφή και αν έχουν, 

κέντρα μέριμνας και φροντίδας παιδιών, εφήβων και νέων  που 

αναξιοπαθούν ή  αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σωματικής ή ψυχικής 

υγείας  ή νοητικής υστέρησης  ή έχουν ειδικές ανάγκες.

6.         Να επιδιώκει κάθε άλλο νόμιμο σκοπό που θα μπορούσε να προάγει 

την έννοια της  εθελοντικής και μη κερδοσκοπικής - κοινωνικής προσφοράς 

στα παιδιά, εφήβους και νέους  που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα

σωματικής ή ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης  ή έχουν ειδικές ανάγκες 

όπως ανωτέρω εξετέθη με λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΡΟΙ.

ΑΡΘΡΟ 5ο. 

ΜΕΛΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ της Ενωσης γίνονται : Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού 

Δικαίου, ή Οργανισμοί ή μη κυβερνητικές οργανώσεις  μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, που σκοπό έχουν  την οικονομική , υλική,πνευματική και ηθική 

μέριμνα , φροντίδα και στήριξη  για τα βρέφη ,παιδιά, εφήβους και νέους , 

που αναξιοπαθούν  ή  είναι αντιμέτωποι  με μία χρόνια  ή σοβαρή απειλητική 

για την ζωή αρρώστια  ή έχουν νοητική υστέρηση, κινητική ή αισθητιριακή 

αναπηρία ή ψυχικές διαταραχές ή νοσηλεύονται στις εντατικές μονάδες 
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θεραπείας των νοσηλευτικών κέντρων της χώρας μας, καθώς και  τη 

ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους.

Τα συμμετέχοντα μέλη  της παρούσης Ενωσης δεν δύναται να  

υπερβούν σε σύνολο τον αριθμό (12), εκτός αν η Γενική Συνέλευση της 

Ενωσης αποφασίσει περί του αντιθέτου με ομοφωνία.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ  ανακηρύσσονται από την ΓΣ της Ενωσης, τόσο

φυσικά όσο και Νομικά πρόσωπα που προσέφεραν ή μπορούν να προσφέρουν  

ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες στην Ενωση ή γενικότερα στην επίτευξη των 

σκοπών της.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τα δικαίωματα και τις υποχρεώσεις των 

τακτικών μελών, ειδικότερα δε της συμμετοχής ή λήψης αποφάσεων στα 

διάφορα όργανα της Ενωσης.

ΑΡΘΡΟ 6ο. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Για την εγγραφή των μελών στην Ενωση χρειάζεται:

1. Να έχουν τα προσόντα του άρθρου 5, να έχουν συσταθεί νόμιμα, να 

λειτουργούν νόμιμα και να έχουν επιδείξει αποδεδειγμένα έργο επί μία 

πενταετία (πρό της αιτήσεως εγγραφής) στο πεδίο δραστηριοτήτων που 

αφορούν στην οικονομική , υλική ,πνευματική και ηθική μέριμνα  και 

φροντίδα  για τα βρέφη , παιδιά,  εφήβους και νέους  , που είτε αναξιοπαθούν 

είτε  είναι αντιμέτωποι  με μία χρόνια  ή σοβαρή  ή απειλητική για την ζωή 

αρρώστια  ή έχουν νοητική υστέρηση  με ή χωρίς κινητική αναπηρία ή ειδικές 

ανάγκες ή ψυχικές διαταραχές ή νοσηλεύονται στις εντατικές μονάδες 

θεραπείας των νοσηλευτικών κέντρων της χώρας μας, καθώς και στη 

ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους .
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2. Να υποβάλλουν  δια των νομίμων εκπροσώπων τους  ,α) γραπτή αίτηση 

έγγραφής.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού  του Νομικού προσώπου και 

των τυχόν τροποποιήσεών του.

γ) Απόσπασμα του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Νομικού 

Προοσώπου ή του Διοικητικού  Συμβουλίου ,εφόσον  είναι αντίστοιχα τα 

αρμόδια όργανα , στο οποίο να αναφέρεται η απόφαση για την συμμετοχή του 

Νομικού προσώπου ή του Οργανισμού ή της μη κυβερνητικής οργάνωσης 

στην Ενωση, με ταυτόχρονο διορισμό  τριών  αντιπροσώπων του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης εισηγείται τις αιτήσεις εγγραφής 

νέων μελών στην ετήσια ΓΣ , προκειμένου να αποφασίσει αυτή οριστικά με 

ομοφωνία για το αποδεκτό ή όχι της αίτησης. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να 

ζητήσει το ΔΣ, πριν την εισήγηση  οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει απαραίτητο,  

Από της αποδοχής του το νέο μέλος έχει όλα τα δικαιώματα και της 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7ο. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Το καθένα από τα Νομικά πρόσωπα - μέλη της Ενωσης εκπροσωπείται 

στην Ενωση, από (3) αντιπροσώπους  με τις εξής διακρίσεις: τρεις 

αντιπροσώπους για την συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση εκ των 

οποίων ένας συμμετέχει στο ΔΣ ( και στην Γενική Συνέλευση) της 

Ενωσης, με ρητή εξουσιοδότηση στο πρόσωπό τους από το αρμόδιο όργανο 

διοίκησης του Νομικού προσώπου για τον σκοπό αυτό, η οποία έχει δοθεί 

κατ' αρθρο 6  . Κατ' αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, 

παίρνει μέρος στις συζητήσεις, στις ψηφοφορίες σύμφωνα με το καταστατικό, 

εκλέγει, συμμετέχει στις δραστηριότητες της Ενωσης, μεριμνά για την καλή 
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εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, 

ελέγχει τις πράξεις του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωσης και υποβάλλει προτάσεις.

Οταν ο διορισμένος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του  Νομικού 

προσώπου - μέλους αντιπρόσωπος για την Γενική Συνέλευση ,  λόγω σοβαρού 

κωλύματος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως σε συγκαλούμενη Γενική 

Συνέλευση, δύναται να εκπροσωπηθεί με όλα τα δικαιώματά του από έναν 

από τους άλλους αντιπροσώπους του ιδίου Νομικού προσώπου - μέλους της 

Ενωσης ,με συγκεκριμένη εξουσιοδότηση στο πρόσωπό του . Απαγορεύεται 

όμως  σε αυτήν την περίπτωση η συγκέντρωση στο πρόσωπο του ενός 

αντιπροσώπου, δύο εξουσιοδοτήσεων .

ΑΡΘΡΟ 8ο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

Τα Νομικά Πρόσωπα - μέλη της Ενωσης υποχρεούνται :

1. Να καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, καθώς και ετήσια τακτική 

συνδρομή των οποίων το ύψος θα καθορίζονται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης υποχρεούνται να καταβάλλουν και τυχόν 

αποφασιζόμενη από το ΔΣ της Ενωσης έκτακτη εισφορά για την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένης δαπάνης, η οποία όμως σε καμμία 

περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ύψος της ετήσιας συνδρομής.

2. Να συμμορφώνονται απόλυτα και να τηρούν το καταστατικό της Ενωσης.

3. Να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων της  Ενωσης ,που έχουν ληφθεί 

νόμιμα.

4. Να βρίσκονται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τηνΕνωση.
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5. Να κοινοποιούν στο ΔΣ της Ενωσης μια φορά τον χρόνο, βεβαίωση από 

την οποία να προκύπτει ο πίνακας μελών του Διοικητικού τους 

Συμβουλίου, και ο πίνακας των αντιπροσώπων τους .

ΑΡΘΡΟ 9ο. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ.

Κάθε Νομικό πρόσωπο - μέλος που παραβαίνει το παρόν καταστατικό 

ή το Νόμο  ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ενωσης, 

καλείται από το ΔΣ σε  έγγραφη απολογία μέσα σε τακτική προθεσμία. Υστερα 

από την απολογία ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας το ΔΣ 

αποφασίζει και μπορεί να επιβάλλει τις ποινές της σύστασης, της 

παρατήρησης ή της επίπληξης. Η επιβαλλόμενη ποινή πρέπει να είναι πλήρως 

αιτιολογημένη και κοινοποιείται τόσο στο τιμωρούμενο μέλος της Ενωσης 

όσο και στα υπόλοιπα μέλη.

Σε περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρού παραπτώματος, όπως είναι η 

καθυστέρηση της καταβολής συνδρομών ή και εισφορών πέραν του ενός 

έτους, η πειθαρχική δικαιοδοσία ασκείται από την Γενική Συνέλευση στην 

οποία το θέμα εισάγεται από το ΔΣ αναγραφόμενο στην ημερήσια διάταξη. 

Η πειθαρχική διαδικασία κινείται είτε αυτεπάγγελτα από το ΔΣ, είτε 

από μετά από αναφορά Νομικού προσώπου - μέλους 

Οι ποινές που μπορεί να επιβάλει στις περιπτώσεις αυτές  η Γενική 

Συνέλευση είναι  η σύσταση, η αναστολή συμμετοχής στην Ενωση επί 6μηνο 

καθώς και η οριστική διαγραφή.

Σε κάθε περίπτωση επιβολής της ποινής της οριστικής διαγραφής, το 

μέλος που τιμωρήθηκε μπορεί να γίνει και πάλι μέλος με την ομόφωνη 

απόφαση της ΓΣ.
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Η ΓΣ έχει το δικαίωμα να ακυρώνει, ανακαλεί, επικυρώνει και 

επαυξάνει τις ποινές που επέβαλε το ΔΣ . 

Η ιδιότητα του μέλους της παρούσας ένωσης ,χάνεται σε περίπτωση 

που το Νομικό πρόσωπο - μέλος διαλυθεί.

Η αποχώρηση των τακτικών μελών της Ενωσης, λαμβάνει χώρα 

οποτεδήποτε, υποβάλλεται σε έγγραφο τύπο και απευθύνεται προς το ΔΣ της 

Ενωσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο. 

ΠΟΡΟΙ.

Οι πόροι της Ενωσης είναι α) οι τακτικές εισφορές ( εφάπαξ ποσό 

εγγραφής, ετήσια εισφορά)  β) η έκτακτη εισφορά,  γ) οι  κληρονομιές, 

κληροδοσίες ,δωρεές σε είδος ( κινητά ή ακίνητα) και επιχορηγήσεις από 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, 

δωρεές και επιδοτήσεις Κοινοτικών Ταμείων και οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης, φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή το Κράτος, την Εκκλησία ή 

οποιαδήποτε εκκλησιαστική Αρχή ,καθώς και αντίστοιχων οργανισμών άλλων 

Κρατών ή Διεθνών, δ) τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις της 

Ενωσης ε) οι τόκοι από Τραπεζικές καταθέσεις, ομόλογα, ρέπος  κ.λ.π .και  

στ) κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στην Ενωση.

Ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός του κάθε χρόνου, υποβάλλονται 

υποχρεωτικώς προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα τρίμηνο από 

την λήξη του διαχειριστικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Τα όργανα της Ενωσης είναι 1. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) 2. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) .
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ΑΡΘΡΟ 11ο. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Η Γ.Σ  είναι το ανώτατο όργανο της Ενωσης και αποφασίζει για κάθε  

θέμα και ζήτημα που υποβάλλεται ,και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου 

οργάνου, καθώς και για κάθε ζήτημα σχετικό με την τροποποίηση των 

σκοπών της Ενωσης. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα της 

Ενωσης. Οι γενικές συνελεύσεις της Ενωσης είναι ΤΑΚΤΙΚΕΣ και 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ.

Η τακτική γενική συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο, 

υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους ,με υποχρεωτικά θέματα 

ημερήσιας διάταξης, εκτός των άλλων, τον απολογισμό του ΔΣ  προς 

απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου πάσης ευθύνης, την ανάγνωση και 

έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, την υποβολή 

και έγκριση του ισολογισμού,  την υποβολή και έγκριση του προϋπολογισμού 

της επόμενης χρονιάς, την αποδοχή ή όχι αιτήσεως εγγραφής νέου μέλους. 

Η έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται όταν το ζητήσει το 1/3 των 

τακτικών μελών της Ενωσης, εγγράφως από το ΔΣ, αναγράφοντας το θέμα 

που θα συζητηθεί, ή όταν το αποφασίσει το ΔΣ, σε αυτές δε τις περιπτώσεις,  ο 

Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει την γενική συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες. Ο 

χρόνος γνωστοποίησης για την ετήσια γενική συνέλευση είναι 15 ημέρες πριν .

Η γνωστοποίηση της επικείμενης τακτικής, ή έκτακτης γενικής 

συνέλευσης γίνεται με ατομικές προσκλήσεις προς τα μέλη, αποδειχθείσης 

αυτής με το αντίστοιχο έγγραφο αποστολής μέσω τηλεμοιοτυπίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση έχουν τα ταμειακώς

εντάξει μέλη.

Η πρόσκληση πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ημερησία διάταξη 
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ΑΡΘΡΟ 12ο

Η Γενική Συνέλευση , συγκροτείται από όλους τους αντιπροσώπους 

των Νομικών προσώπων - μελών που είναι στον αριθμό (3). 

Οι αντιπρόσωποι κάθε μέλους γίνονται δεκτοί στην Συνέλευση εφ΄όσον 

το Νομικό πρόσωπο - μέλος είναι τακτοποιημένο ταμειακά.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται  με την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των μελών, εξαιρουμένης της 

απόφασης της γενικής συνέλευσης για την αποδοχή  ή όχι της αίτησης 

εγγραφής  νέων μελών, όπου απαιτείται ομοφωνία των παρόντων 

αντιπροσώπων των μελών, και είναι άκυρες αν η γενική συνέλευση δεν έχει

απαρτία, που ορίζεται ως εξής:

ΑΠΑΡΤΙΑ

Στην πρώτη συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα το 50% + 1 των 

αντιπροσώπων που εκπροσωπούν το 50%+1 των ταμειακώς εντάξει Νομικών 

προσώπων -μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται νέα γενική συνέλευση 

με τα ίδια θέματα εντός 8 ημερών, που θεωρείται κανονική και που είναι σε 

απαρτία με την παρουσία όσων αντιπροσώπων των μελών προσέλθουν. 

Ειδικότερα και μόνο για τις περιπτώσεις που  πρόκειται για σύγκληση 

Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην λήψη αποφάσεων για την απόκτηση ή 

την μεταβίβαση ακινήτου περιουσιακού στοιχείου, ή στην συμμετοχή της 

Ενωσης που ιδρύεται με το παρόν σε άλλους φορείς , απαιτείται για την 

ύπαρξη απαρτίας να είναι παρόντα  τα 4/5 των ταμειακώς εντάξει Νομικών 

προσώπων - μελών και με όλους τους  αντιπροσώπους τους, όπως και αν 

αυτοί εκπροσωπούνται. Εαν στην περίπτωση αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία τότε  

ορίζεται νέα Γενική Συνέλευση με το ίδιο θέμα εντός 8 ημερών  στην οποία 

για να επιτευχθεί απαρτία πρέπει να είναι παρόντα τα 2/3 των ταμειακώς 
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εντάξει Νομικών προσώπων - μελών και με όλους τους  αντιπροσώπους τους, 

όπως και αν αυτοί εκπροσωπούνται, εαν και πάλι δεν επιτευχθεί  απαρτία, 

τότε ορίζεται νέα Γενική Συνέλευση εντός 5 ημερών ,στην οποία για να 

επιτευχθεί απαρτία, πρέπει να είναι παρόντα το 50% + 1 των ταμειακώς εν 

τάξει Νομικών προσώπων -  μελών, και με όλους τους  αντιπροσώπους τους, 

όπως και αν αυτοί εκπροσωπούνται , εαν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, 

τότε ορίζεται νέα Γενική Συνέλευση εντός 3 ημερών,  που θεωρείται κανονική 

και που είναι σε απαρτία με την παρουσία όσων Νομικών προσώπων - μελών 

προσέλθουν.Σε κάθε μία από τις Γενικές  συνελεύσεις της παραγράφου αυτής, 

και εφόσον έχουμε επίτευξη απαρτίας σε κάποια από αυτές, οι αποφάσεις θα 

λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων αντιπροσώπων των 

Νομικών προσώπων - μελών. 

Οι ψηφοφορίες γίνονται είτε φανερές με ανάταση του χεριού, είτε 

μυστικές με ψηφοδέλτια κατά την κρίση της ΓΣ, ποτέ δεν γίνονται δια βοής.

Μυστικές ,υποχρεωτικά είναι οι ψηφοφορίες  για την μομφή κατά του 

ΔΣ, της έγκρισης της λογοδοσίας του ή για προσωπικά θέματα.

Οι Γενικές Συνελεύσεις, προεδρεύονται από τον Πρόεδρο που εκλέγεται 

από την Γενική Συνέλευση.

Για όσα θέματα αφορούν την ΓΣ και δεν τα προβλέπει το Καταστατικό 

εγκρίνεται από την ΓΣ εσωτερικός κανονισμός, 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης μετέχουν όλα τα Νομικά 

Πρόσωπα - μέλη αυτής δια ενός (1) αντιπροσώπου τον οποίο διορίζουν και 

εφοδιάζουν με ρητή εντολή και εξουσιοδότησή τους. 
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Η θητεία του ΔΣ της Ενωσης  είναι για  τρία ( 3 )  ημερολογιακά έτη, 

λήγει δηλαδή αυτή, την  31 Δεκεμβρίου κάθε τρίτου έτους . Μέχρι τότε θα 

πρέπει τα Νομικά  Πρόσωπα - μέλη να έχουν ήδη καθορίσει του 

αντιπροσώπους τους για το επόμενο ΔΣ.

Το νέο ΔΣ συνέρχεται εντός του μήνα Ιανουαρίου  και με μυστική 

ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα , 

τον Ειδικό Γραμματέα ,τον Ταμία.

Στην περίπτωση που   μέλος του ΔΣ αποχωρήσει ή πεθάνει ή 

παραιτηθεί ή έχει ένα μόνιμο εμπόδιο, τότε  την θέση του συμπλήρώνει ο  νέος 

αντιπρόσωπος του Νομικού Προσώπου - μέλους που ορίζεται με έγγραφο από 

αυτό και ακολουθεί αμέσως νέα συγκρότηση  ΔΣ.

Δεν είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα μέλους του ΔΣ της Ενωσης και 

μέλους του ΔΣ   Νομικού προσώπου - μέλους.

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει, τακτικά, μία φορά κάθε  μήνα, 

έκτακτα δε όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος. Με υποχρέωση του 

προέδρου, που ορίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλείται το ΔΣ 48 ώρες πρίν 

την συνεδρίαση. 

Το ΔΣ είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα  50 + 1  μέλη αυτού. Κατά 

τις συνεδριάσεις του ΔΣ δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους του ΔΣ 

από άλλο μέλος του ΔΣ. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα 

μέλη. Αν κάποιο μέλος διατυπώσει διαφωνία, τούτη καταχωρείται στα 

πρακτικά. Διαφορετικά το αλληλέγγυο της μεταξύ των μελών ευθύνης 

παραμένει απρόσβλητο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει 

αδικαιολόγητα 3 συνεχόμενες φορές, αντικαθίσταται οριστικά από την 
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οργάνωσή του, η οποία ταυτόχρονα ορίζει νέο αντιπρόσωπο,και ακολουθεί 

αμέσως νέα συγκρότηση ΔΣ.

Το νέο Διοικητικό συμβούλιο μετά την εκλογή του παραλαμβάνει την 

υπηρεσία και την περιουσία του Σωματείου από το παλιό ΔΣ, με πρωτόκολλο, 

το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη του απερχόμενου και του νέου ΔΣ .

Προκειμένου περί του τρόπου λήψης των αποφάσεων από το ΔΣ, 

ακολουθείται το απόλυτο πλειοψηφικό σύστημα και σε περίπτωση 

ενδεχόμενης ισοψηφίας των μελών του ΔΣ, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου 

ή του νόμιμου αναπληρωτή του. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Το ΔΣ εφαρμόζει το καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης, προετοιμάζει τις  Γενικές Συνελεύσεις και εισηγείται τα διάφορα 

θέματα . Τηρεί  την αλληλογραφία, φυλάει τα αρχεία και την σφραγίδα. 

Προβαίνει σε συστάσεις παρατηρήσεις και επιπλήξεις, και εφαρμόζει την 

απόφαση της ΓΣ για την εγγραφή και διαγραφή μέλους. Παρακολουθεί και 

συντονίζει την δράση των νομικών - προσώπων μελών και αποφασίζει και 

πραγματοποιεί τις  κινητοποιήσεις της Ενωσης για την επίτευξη των σκοπών 

αυτής.

Επίσης συνιστά επιτροπές για καταμερισμό της εργασίας από τα μέλη 

της Ενωσης, τις ελέγχει και φέρει την ευθύνη για την δραστηρίοτητά τους. 

Ρητώς αναφέρεται ότι στις επιτροπές αυτές δύναται να συμμετέχουν και άτομα 

μη μέλη των Νομικών Προσώπων - μελών της Ενωσης, κοινώς 

αναγνωρισμένων κύρους και δραστηριότητας. Σε κάθε συσταθείσα επιτροπή 

μετέχει τουλάχιστο ένα μέλος του ΔΣ.

           Επίσης διορίζει το αναγκαίο προσωπικό και κανονίζει τα της αμοιβής 

του. Διαχειρίζεται την περιουσία  και τους πόρους της Ενωσης  σύμφωνα με 
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τις διατάξεις του Καταστατικού, ορίζει τις τακτικές ή έκτακτες εισφορές και 

γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της 

Ενωσης. Συντάσσει τον απολογισμό της διαχειρίσεως του παρελθόντος έτους 

και τον προϋπολογισμό του επόμενου, τους οποίους τους υποβάλλει στην 

γενική συνέλευση προς έγκριση. Υποχρεούται δε προς λογοδοσία στην ΓΣ.

Συντάσσει εσωτερικό κανονισμό που θα αφορά  στην εσωτερική 

λειτουργία των οργάνων και  των επιτροπών της Ενωσης, καθώς και των 

σχέσεων των επιτίμων ή συνεργαζόμενων μελών της Ενωσης με την Ενωση 

και τα όργανά της, καθώς και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου επί τιμή. Ο 

εσωτερικός κανονισμός έχει ισχύ εφόσον εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση 

και τροποποιείται οποτεδήποτε κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής 

Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16ο 

α) Εαν το ΔΣ παραιτηθεί, ο μέχρι τότε Πρόεδρος υποχρεούται να 

συγκαλέσει έκτακτο γενική συνέλευση, εντός ενός μηνός, στην οποία τα μέλη 

θα παραδώσουν σε αυτόν το κατάλογο με τους αντιπροσώπους των για το ΔΣ, 

και εντός 8 ημερών θα συγκληθεί το νέο ΔΣ και θα λάβει χώρα συγκρότηση 

αυτού..

Στις περιπτώσεις, όπου το ΔΣ τελεί υπό παραίτηση, δεν δύναται να 

συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις, πάσα δε τοιαύτη, ληφθείσα κατά 

παράβαση, είναι άκυρη. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτής της παραιτήσεως 

του ΔΣ ασχολείται μόνο με την διεξαγωγή των τρεχόντων ή επειγόντων  

εργασιών, για τις οποίες έχουν ληφθεί αποφάσεις, καθώς και με  την 

οικονομική λειτουργία της Ενωσης.

β) Σε περίπτωση σφοδρής αμφισβήτησης της καταλληλότητας του ΔΣ, 

μπορεί να υποβληθεί εναντίον του γραπτή πρόταση μομφής σε οποιαδήποτε 
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Γ.Σ, υπογραμμένη από το 1/3 των συνέδρων αντιπροσώπων των νομικών 

προσώπων -μελών. Η πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία και αν γίνει δεκτή από 

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, το ΔΣ ανακαλείται και θεωρείται υπό 

παραίτηση ,οπότε κατά συνέπεια εφαρμόζονται τα όσα ισχύουν στην 

περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Με απόφαση της ΓΣ μπορεί να ορισθεί ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙ ΤΙΜΗ, η 

σύνθεση , οι αρμοδιότητες και η θητεία του οποίου θα καθορισθούν με την 

απόφαση αυτή της ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο Αντιπρόεδρος :

Α) καλεί το Συμβούλιο σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, και τα μέλη της 

Ενωσης σε γενικές συνελεύσεις όπως ορίζει το καταστατικό, καθορίζοντας 

κάθε φορά τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Β) Παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει τις εργασίες της Ενωσης και 

μεριμνά για την εκτέλεση και εφαρμογή των αποφάσεων.

Γ) Υπογράφει τα κάθε είδους έγγραφα και εντάλματα πληρωμής ή γραμμάτια

είσπραξης.

Δ) Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε  

συνέλευση ( τακτική ή έκτακτη ).

Ε) Εκπροσωπεί την Ενωση σε κάθε Διοικητική ή Δικαστική Αρχή και σε κάθε 

ιδιώτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ή το ΔΣ αποφασίσουν διαφορετικά.

Στ) Επιθεωρεί και ελέγχει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το Ταμείο, θεωρεί 

τα πρακτικά του ΔΣ και των γενικών συνελεύσεων
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ΑΡΘΡΟ 19ο. 

Ο Γενικός Γραμματέας.

α) Τηρεί το αρχείο, φυλάσσει την σφραγίδα και κρατεί τα εξής βιβλία: 1. 

Βιβλίο πρακτικών ΓΣ., 2. Βιβλίο πρακτικών ΔΣ., 3. Μητρώο νομικών 

προσώπων-μελών, που περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και την 

αντιπροσώπευσή τους στην Ενωση, 4. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων-

εξερχομένων εγγράφων.

β) Διευθύνει τη γραμματεία της Ενωσης, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και 

καθοδηγεί και ελέγχει το προσωπικό.

γ) Υπογράφει παράλληλα με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία και όλα τα 

έγγραφα της Ενωσης

δ) Συντάσσει και παρακολουθεί την τήρηση, επικύρωση και υπογραφή των 

πρακτικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κολλήματος αναπληρώνεται από τον Ειδικό 

Γραμματέα ο οποίος συνεργάζεται και βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 20ο. 

Ο Ταμίας:

Α) Τηρεί το Ταμείο της Ενωσης

Β) Ενεργεί την είσπραξη κάθε πόρου της Ενωσης, επί τη βάση διπλοτύπων 

αποδείξεων, 

Γ) Ενεργεί τις πληρωμές με βάση εντάλματα υπογραμμένα από τον ίδιο και 

τον Πρόεδρο του ΔΣ. 

Δ) Ευθύνεται για κάθε απώλεια ή χρηματική ανωμαλία κατά την διάρκεια της 

διαχειρίσεώς του.
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Ε) Τηρεί όλα τα από τον Νόμο οριζόμενα βιβλία της αρμοδιότητάς του, όπως 

είναι βιβλία εισπράξεων και πληρωμών.  

Στ) Υποβάλλει κατά τρίμηνο συνοπτική κατάσταση του Ταμείου στο ΔΣ. 

Ζ) Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τον υποβάλλει προς έγκριση στην 

ετήσια ΓΣ. 

Η) Ρητώς ορίζεται ότι ο Ταμίας δεν δύναται να κρατεί στα χέρια του για τις 

ανάγκες της Ενωσης περισσότερα χιλίων ΕΥΡΩ (1000 €). Το ποσό αυτό 

δύναται να αναπροσαρμοστεί κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ΔΣ. Τα δε 

επιπλέον χρήματα υποχρεούται να τα καταθέσει σε λογαριασμό στο όνομα της 

Ενωσης σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.  Τα 

χρήματα αυτά, ολικά ή μερικά, αναλαμβάνονται από αυτόν, κατόπιν 

αποφάσεως  του ΔΣ και ειδικής εγγράφου εντολής του Προέδρου του ΔΣ, 

οριζούσης ταυτόχρονα και το ποσό της αναλήψεως. 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλες του τις 

αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 22ο.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στη Γενική Συνέλευση οι μυστικές ψηφοφορίες διεξάγονται πάντα από 

τριμελή εφορευτική επιτροπή. Για την διεξαγωγή των μυστικών ψηφοφοριών 

εκλέγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα αυτών, με ανάταση των χεριών 

(3)μελής εφορευτική επιτροπή, που διεξάγει τις μυστικές ψηφοφορίες και 

κάνει την διαλογή των ψήφων. Καθήκον της εφορευτικής επιτροπής είναι να 

εφορεύει και να ενεργεί την διαλογή των ψήφων κατά τις ψηφοφορίες.
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ΑΡΘΡΟ 23ο. 

Η πρώτη  συνέλευση των μελών της Ενωσης προς σύσταση διοικητικού 

συμβουλίου, θα συνέλθει το αργότερο εντός 3μηνών από την έγκριση του 

παρόντος καταστατικού από το αρμόδιο Πρωτοδικείο Αθήνας και την 

εγγραφή του στα οικεία βιβλία Σωματείων,προκειμένου να δοθεί ο χρόνος 

στην προσωρινώς διοικούσα επιτροπή της Ενωσης να συγκαλέσει την 

συνέλευση των μελών της Ενωσης προς σύσταση διοικητικού συμβουλίου. . 

Εξαιρετικά και μόνο σε αυτή την περίπτωση η Προσωρινή διοικούσα 

επιτροπή μπορεί να αποφασίσει πριν προβεί στην σύγκληση για σύσταση του 

πρώτου διοικητικού συμβουλίου,  στην εγγραφή νέων μελών σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6 , αν τυχόν υπάρχουν, και εφόσον η προσωρινή 

διοικούσα επιτροπή της Ενωσης έχει συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη της 

πρόσκλησης τέτοιο θέμα. Εφόσον εγγραφούν τα νέα αυτά μέλη, στην συνέχεια 

θα λάβει χώρα η σύγκληση του πρώτου διοικητικού Συμβουλίου της Ενωσης.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Τροποποίηση του καταστατικού της  παρούσης Ενωσης, γίνεται με 

απόφαση της καταστατικής γενικής συνέλευσης που καλείται ειδικώς προς 

τούτο και στην οποία πρέπει να παρίσταται το ½ τουλάχιστον των ταμειακώς 

εντάξει μελών , και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων αντιπροσώπων .

Η Ενωση διαλύεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης α) αν τα μέλη 

της μειώθηκαν σε λιγότερα από (2)   β) εαν λόγω της τυχόν μείωσης των 

μελών ή άλλων αιτίων γίνεται αδύνατη η επίτευξη του σκοπού της γ) σε κάθε 

άλλη περίπτωση κατά την οποία ήθελε κριθεί από την γενική συνέλευση 

επιβαλλόμενη η διάλυση της Ενωσης .

Για την λήψη απόφασης για την διάλυση ,απαιτείται η παρουσία του ½ των 

ταμειακώς εντάξει μελών και η πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων των 
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παρισταμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου. Μετά την λήψη της απόφασης 

αυτής εκλέγεται τριμελής επιτροπή για την εκκαθάριση της περιουσίας της 

Ενωσης που περιέρχεται σε φορέα σύμφωνα με το άρθρο 27.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Η Ενωση έχει μία  σφραγίδα στρογγυλή  εντός της οποίας αναγράφεται 

η επωνυμία της Ενωσης στα Ελληνικά δηλαδή ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ .

ΑΡΘΡΟ 26ο

Διαχειριστική χρήση.

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 

Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, εκτός από την πρώτη διαχείρηση που αρχίζει με την 

νόμιμη σύστασή της Ενωσης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Ο 

Προϋπολογισμός, Ισολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο 

χρονικό διάστημα 

ΑΡΘΡΟ 27ο

Τύχη της περιουσίας της Ένωσης.

Η περιουσία της Ένωσης όταν αυτή διαλυθεί, θα περιέλθει σε έτερο 

σωματείο ή ένωση σωματείων ή ίδρυμα ή αστική μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα εταιρία, επιδιωκόντων παρεμφερών σκοπών ή άλλως στο 

Ελληνικό Δημόσιο, ποτέ όμως δεν θα μοιράζεται ανάμεσα στα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 28ο.

Κάθε ασάφεια και ό,τι δεν προβλέπεται από το καταστατικό, 

καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση με βάση τις διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα και των σχετικών με τα Σωματεία Νόμων.
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Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 28  άρθρα ψηφίστηκε από την 

ιδρυτική συνέλευση της Ενωσης την 8η Ιουλίου 2002  ως κάτωθι και 

τροποποιήθηκε με απόφαση της από 16/2/2005 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

της Ενωσης :

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ  ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

1. Σωματείο με την επωνυμία " ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΧΑΡΑ ( 
Κ.Ε.Α )", εδρεύοντος στην Παλλήνη Αττικής επί της Λ.Μαραθώνος 90.

 Αλεξάνδρα Μαρτίνου,Λεωφ. Βουλιαγμένης 141-143,Βούλα :

2. Σωματείο με την επωνυμία " ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ , εδρεύοντος στην Αθήνα επί της οδού Μεσογείων 24.

 Κωνσταντίνος Λυμπρίτης, Μεσογείων 24, Αθήνα : 

3. Σωματείο με την επωνυμία " ΦΙΛΟΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ - ΠΝΟΗ ", εδρεύοντος στην Αθήνα επί της οδού Μιχαλακοπούλου 
159.

 Ιωάννης Παπαδάτος,Κορυτσάς 3 ,Φιλοθέη :
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4. Σωματείο με την επωνυμία " ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ", εδρεύοντος στην 
Αθήνα, επί της οδού Τιμολέοντος Βάσσου 16, Πλ. Μαβίλη.

 Λία Μαρτίνου, Τιμολέοντος Βάσσου 16, Πλ.Μαβίλη :

5. Σωματείο με την επωνυμία " ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ", εδρεύοντος στην 
Αθήνα επί της οδού Στησιχόρου 15.

 Αλίκη Βάγια, Βλαδίμηρου Μπένση 1, Αθήνα.

6. Σωματείο με την επωνυμία " ΦΥΛΛΩΣΙΑ - ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ " Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ", 
εδρεύοντος στο Ιλιον Αττικής, οδός Θεοτόκου 2

 Μέμη Γκέρτσου, Οθωνος 85, Κηφισιά.


