
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 

 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ 

Άρθρο 1ο 

Επωνυμία 

 

Από τους υπογράφοντες το παρόν ιδρύεται Φιλανθρωπικό 

Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ». 

Το Σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 2ο 

Έδρα 

 

Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται η Καλαμάτα. 

 

Άρθρο 3ο 

Σκοπός 

 

Σκοπός του Σωματείου είναι να βοηθήσει και να στηρίξει τα 

αυτιστικά άτομα του Νομού Μεσσηνίας δηλαδή εκείνα που 

πάσχουν από το σύνδρομο του αυτισμού καθώς και από άλλες 

συναφείς καταστάσεις στις οποίες όμως προέχουν τα αυτιστικά 

στοιχεία, αλλά και τις οικογένειες των ατόμων αυτών. Να 

εργαστεί για την προάσπιση των δικαιωμάτων των αυτιστικών 

ατόμων. Μεταξύ των σκοπών του Σωματείου περιλαμβάνεται και 

η συνεργασία με ομοειδείς οργανώσεις άλλων χωρών, αλλά και 

η προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων δημιουργίας υποδομών 

υγείας ανάλογης μορφής σε αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης θα 

καταβάλλεται προσπάθεια ανάληψης διεθνών συνεργασιών με 

αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μη 



Κυβερνητικές Οργανώσεις, τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, 

Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

κ.ά.) των αναπτυσσομένων χωρών με στόχο την ουσιαστική 

βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου των 

κατοίκων τους και τη μείωση της φτώχειας. Οι συνεργασίες 

αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τομείς της 

επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, της επισιτιστικής 

βοήθειας και της αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλους τους 

τομείς. Ειδικότερα θα πρέπει να επιδιωχθεί η ενίσχυση και 

υλοποίηση προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και 

πρόνοιας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της ισότητας ανδρών και γυναικών. 

Ειδικότερη μέριμνα θα καταβάλλεται για την προώθηση και 

εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας των αυτιστικών παιδιών και 

ατόμων. Ειδικότερα για την επίτευξη των σκοπών το Σωματείο 

επιδιώκει : 

1. Την ενημέρωση των κατοίκων του Νομού Μεσσηνίας περί 

του «αυτισμού» και την ανακάλυψη των αυτιστικών παιδιών με 

τη συνεργασία των Τοπικών Αρχών. 

2. Την ευαισθητοποίηση των φορέων της Τοπικής Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας της Εκκλησίας και γενικά της 

κοινωνίας του Νομού Μεσσηνίας. 

3. Την ίδρυση μονάδας ή μονάδων διάγνωσης, εκπαίδευσης, 

περίθαλψης και αποκατάστασης για όλη τη ζωή των αυτιστικών 

ατόμων του Νομού. 

4. Τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων εκπαίδευσης 

γονέων ή εκπαιδευτικών. 

5. Τη διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 

για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου. 

6. Τη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες για έρευνα και 

θέματα που προάγουν την προστασία των ατόμων με αυτισμό. 

7. Την εξασφάλιση προσχολικής αγωγής των αυτιστικών 

παιδιών σε ειδικούς ή και κανονικούς παιδικούς σταθμούς 

κατάλληλα εξοπλισμένους και στελεχωμένους με ειδικευμένο 

και ευαισθητοποιημένο προσωπικό. 

8. Την παροχή κατάλληλης ψυχολογικής υποστήριξης, 

θεραπευτικής αγωγής και ειδικής άσκησης στα αυτιστικά άτομα 

σε ολόκληρη τη ζωή τους. 

9. Την παροχή κάθε είδους βοηθείας στις οικογένειες των 

αυτιστικών ατόμων. 

10. Την εξασφάλιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

προστατευμένης εργασίας στα άτομα αυτά (αυτιστικά) εφόσον 

έχουν αυτή τη δυνατότητα. 

11. Την ίδρυση ειδικών εκπαιδευτικών μονάδων, 

οικοτροφείων, προστατευτικών εργαστηρίων και άλλων 



πρότυπων μονάδων με τη συνεργασία και τη βοήθεια της 

πολιτείας, εκκλησίας, χορηγών καθώς και της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας κλπ. (Φυσικών-Νομικών) προσώπων εφόσον ο νόμος 

το επιτρέπει. Τον έλεγχο και την γενική εποπτεία των 

μονάδων αυτών θα ασκεί ο Σύλλογος σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η λειτουργία των μονάδων αυτών 

καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό που θα συντάσσεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τους γονείς. 

12. Την συνεργασία με Σωματεία και Οργανώσεις που υπάρχουν 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή 

σκοπό με τον Σύλλογο μας και γενικά που αγωνίζονται για τα 

δικαιώματα των αυτιστικών ατόμων αλλά και των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες στη ζωή. Επίσης την ένταξη στα άνω Σωματεία 

και Οργανώσεις εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. 

13. Την εγγραφή του Σωματείου ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

στο Ειδικό Μητρώο των Μ.Κ.Ο. που τηρείται στη Διεύθυνση της 

Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.-4) του 

Υπουργείου Εξωτερικών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΟΡΟΙ 

Άρθρο 4ο 

Μέλη 

 

 Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν ύστερα από αίτηση 

τους Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που αποδέχονται τους σκοπούς 

του. Για την εγγραφή των Νομικών προσώπων πρέπει οι σκοποί 

τους να μην αντίκεινται στους σκοπούς του Σωματείου. 

 Τα μέλη διακρίνονται σε α) Ιδρυτικά, β) Τακτικά, γ) 

Επίτιμα και δ) Αρωγά. 

α-Ιδρυτικά μέλη είναι αυτά που πήραν την πρωτοβουλία της 

ίδρυσης του Σωματείου και υπογράφουν το παρόν καταστατικό. 

β-Τακτικά μέλη γίνονται όλα τα πρόσωπα (Φυσικά-Νομικά) με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση τους, 

υποστηριζόμενη από δυο Ιδρυτικά ή Τακτικά μέλη. 

 Τα ιδρυτικά και τα Τακτικά μέλη καταβάλλουν ετήσια 

συνδρομή (20) ευρώ, η οποία δύναται να αυξομειώνεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εγκρίνεται από 

τη Γενική Συνέλευση των μελών. 

 Τα ιδρυτικά και τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να 

εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο και να εκλέγονται σ’ αυτό 

και όλα τα άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν 

από το καταστατικό αυτό. 

 Η συμμετοχή των γονέων τακτικών μελών στο Δ.Σ. θα 

είναι σε αναλογία 3/5 ενώ των φίλων 2/5. 

γ-Αρωγά μέλη γίνονται τα Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα που 

αγαπούν τα αυτιστικά άτομα και προτίθενται να προσφέρουν 



ηθική, οικονομική, επιστημονική και κάθε άλλη βοήθεια για 

την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, ύστερα από αίτηση 

τους η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. Τα Αρωγά μέλη αν το 

θελήσουν τα ίδια, μπορούν να προσφέρουν την ετήσια συνδρομή 

του Τακτικού μέλους. 

 Επιτρέπεται η μετάταξη του τακτικού φιλικού μέλους 

στην ιδιότητα του αρωγού μέλους, κατόπιν αιτήσεως του, 

εγκρινόμενης από το Δ.Σ. 

δ-Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. Νομικά ή 

Φυσικά πρόσωπα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες 

στον αγώνα για την αντιμετώπιση του αυτισμού και την 

προστασία των αυτιστικών ατόμων καθώς επίσης και για την 

επιτυχία του σκοπού του Σωματείου. 

 Τα επίτιμα μέλη δεν συμμετέχουν στην Διοίκηση του 

Σωματείου. Τον τίτλο του επίτιμου μέλους μπορεί να τον 

αφαιρέσει η Γενική Συνέλευση του Σωματείου για σπουδαίο 

λόγο με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από σχετική 

πρόταση του Δ.Σ. 

 

Άρθρο 5ο 

Αποχώρηση ή Αποβολή μελών 

 

 Κάθε μέλος του Σωματείου παύει να είναι μέλος με 

απόφαση του Δ.Σ. που κοινοποιείται στην επόμενη Γενική 

Συνέλευση και επικυρώνεται απ’ αυτήν υπό τις εξής 

προϋποθέσεις : 

α-Αν ζητήσει την αποχώρηση του με έγγραφη αίτηση για 

διαγραφή του. 

β-Αν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του μέλους που 

ορίζονται από το καταστατικό. 

γ-Αν δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της 

Γενικής Συνέλευσης. 

δ-Το προς διαγραφή μέλος προσκαλείται στη συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου όταν συζητείται η σχετική πρόταση. 

 

Άρθρο 6ο 

Δικαιώματα Μελών 

 

 Όλα τα μέλη του Σωματείου, εφόσον τηρούν το 

καταστατικό και έχουν εκπληρώσει την ετήσια συνδρομή τους 

δικαιούνται : 

α-Τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη να μετέχουν στις Γ.Σ. του 

Σωματείου και να ψηφίζουν για όλα τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

β-Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Διοίκησης. 

γ-Τα τακτικά μέλη-γονείς μπορούν να παρίστανται στη Γ.Σ. 

με αντιπρόσωπο που δικαιούται να ψηφίζει αντί για αυτά. 



δ-Τα Αρωγά και Επίτιμα Μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν 

στις Γ.Σ. και συζητήσεις χωρίς όμως να ψηφίζουν και χωρίς 

να εκλέγονται στα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου. 

Μπορούν επίσης να εισηγούνται θέματα που σχετίζονται με την 

πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. 

 

Άρθρο 7ο 

Υποχρεώσεις Μελών 

 

Τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση : 

α-Να τηρούν το καταστατικό. 

β-Να καταβάλλουν έγκαιρα την ετήσια συνδρομή. 

γ-Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να 

συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις και διαμόρφωση των 

αποφάσεων. 

δ-Να συμβάλλουν με όλες τις δυνάμεις στην πραγματοποίηση 

των σκοπών του Σωματείου. 

ε-Να εκτελούν τις αποφάσεις των Οργάνων. 

στ-Να τοποθετούνται αντικειμενικά απέναντι στα προβλήματα 

και να μην επιζητούν ειδική μεταχείριση από το Σωματείο για 

τα αυτιστικά άτομα που προστατεύουν. 

 

Άρθρο 8ο 

Τιμητικές Διακρίσεις 

 

 Στα Αρωγά ή Επίτιμα Μέλη που η συνεισφορά τους είναι 

πολύ σημαντική απονέμονται με απόφαση του Δ.Σ. τιμητικές 

διακρίσεις. 

 Σε όλα τα μέλη αλλά και σε κάθε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο 

που η συνεισφορά τους για την πραγματοποίηση των σκοπών του 

Σωματείου είναι εξαιρετικά σημαντική ανακηρύσσονται με 

απόφαση του Δ.Σ. Ευεργέτες ή Μεγάλοι Ευεργέτες του 

Σωματείου και τα ονόματα τους αναγράφονται σε ειδική πλάκα 

στα γραφεία του Σωματείου ή στο Ίδρυμα Αυτιστικών Ατόμων 

για το οποίο έχει διατεθεί η συνεισφορά. 

 

Άρθρο 9ο 

Δωρητές-Ευεργέτες-Μεγάλοι Ευεργέτες 

 

 Με ομόφωνη απόφαση του το Δ.Σ. του Σωματείου 

ανακηρύσσει : 

α) Δωρητές αυτούς που προσέφεραν για τους σκοπούς του 

Σωματείου χρήματα ή αντικείμενα (κινητά-ακίνητα) 

σημαντικής αξίας, β) Ευεργέτες αυτούς που προσέφεραν 

χρήματα ή αντικείμενα πολύ σημαντικής αξίας και γ) Μεγάλους 

Ευεργέτες αυτούς που προσέφεραν χρήματα ή αντικείμενα 

εξαιρετικά σημαντικής αξίας. 



 Ευεργέτες ή Μεγάλοι Ευεργέτες μπορεί να ανακηρυχθούν 

και επιστήμονες ή άλλα άτομα ή Ιδρύματα των οποίων η 

επιστημονική ή άλλη εισφορά τους για την πραγματοποίηση των 

σκοπών του Σωματείου είναι εξαιρετικά σημαντική. 

 

Άρθρο 10ο 

Πόροι 

 

 Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικού και 

έκτακτους : 

1.-Τακτικοί είναι οι εισπράξεις από τα δικαιώματα εγγραφής 

μελών από τις ετήσιες συνδρομές και από την τυχόν περιουσία 

του Σωματείου. 

2.-Έκτακτοι πόροι είναι : 

α.-Οι επιχορηγήσεις ή παροχές Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων 

Αρχών ή Οργανισμών. 

β.-Οι δωρεές και οι ενισχύσεις από ιδιώτες. 

γ.-Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις του Σωματείου καθώς και από 

έσοδα εκδηλώσεων που έχουν οργανωθεί υπέρ του Σωματείου από 

άλλα άτομα ή Σωματεία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 11ο 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική 

Συνέλευση για τρία (3) χρόνια. Στο Δ.Σ. εκλέγονται τρία 

μέλη γονείς και δυο μέλη φίλοι. Η θητεία του υπάρχοντος 

Διοικητικού Συμβουλίου λήγει το τρίτο έτος από της εκλογής 

του. 

 Μετά την εκλογή του το Δ.Σ. με πρωτοβουλία του μέλους 

που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, συνέρχεται σε σώμα και 

εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και 

τον Ταμία. Το Δ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα 

ή κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαία ο Πρόεδρος. 

 Το Δ.Σ. μπορεί να συγκληθεί και έκτακτα από τον 

Πρόεδρο ή με δική του πρωτοβουλία ή με έγγραφη αίτηση τριών 

μελών του Δ.Σ. 

 Σε κάθε σύγκληση προσκαλούνται εγγράφως τα του Δ.Σ. 

στα οποία κοινοποιούνται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

της συνεδρίασης. 

 Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία άμα είναι παρόντα τα τρία 

(3) τουλάχιστον εκ των μελών του μεταξύ των οποίων είναι 



απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού. Οι αποφάσεις 

παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Όταν κενωθεί θέση μέλους 

του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, η θέση πληρώνεται 

από τον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντα κ.ο.κ. 

 Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει ο 

Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας και αυτού καθήκοντα 

Προέδρου ασκεί το μέλος του Συμβουλίου που έλαβε τις 

περισσότερες ψήφους. 

 

Άρθρο 12ο 

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα του Δ.Σ. 

 

 Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και 

κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο το αργότερο υποβάλλει στη 

Γενική Συνέλευση προς έγκριση τον απολογισμό και τον 

ισολογισμό του έτους μαζί με τον προϋπολογισμό του επόμενου 

χρόνου. Το οικονομικό λογιστικό έτος συμπίπτει προς το 

ημερολογιακό. 

 Το Δ.Σ. εργάζεται για την πραγματοποίηση των σκοπών 

του Σωματείου εφαρμόζει το καταστατικό, αποφασίζει τη 

σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, συστήνει επιτροπές για τη 

μελέτη διαφόρων θεμάτων και την εκτέλεση διαφόρων 

αποφάσεων, συντάσσει, τροποποιεί και ψηφίζει εσωτερικούς 

κανονισμούς και επιμελείται της πιστής εφαρμογής αυτών. Οι 

υπάλληλοι του Σωματείου διορίζονται και απολύονται με 

απόφαση του Δ.Σ. 

 

Άρθρο 13ο 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των 

Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών. Το Δ.Σ. σε ειδικές 

περιπτώσεις μπορεί να ορίζει μέλη του Σωματείου να το 

εκπροσωπούν εξώδικα. 

 Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες 

Συνελεύσεις και τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει αυτών 

και εκτελεί τις αποφάσεις των. 

 

Άρθρο 14ο 

 

 Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της συντάξεως των 

πρακτικών των Συνελεύσεων καθώς και των Συνεδριάσεων του 

Δ.Σ. που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και αυτόν, τηρεί δε 

και τα σχετικά βιβλία. 

 Διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου, τηρεί το 

πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων και 

συνυπογράφει με τον Πρόεδρο αυτά τα πρακτικά των 



συνεδριάσεων του Δ.Σ. κει επιμελείται την τήρηση και 

ανανέωση των μητρώων των μελών. 

 Τον Γραμματέα κωλυόμενο ή απόντα τον αναπληρώνει ένας 

εκ των Συμβούλων που ορίζεται από το Δ.Σ. 

 

Άρθρο 15ο 

 

 Ο Ταμίας φροντίζει για τις εισπράξεις, ενεργεί όλες 

τις πληρωμές που γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. εκτελεί τις 

δαπάνες, υπογράφει τις εξοφλήσεις, τηρεί τακτικά βιβλία 

διαχειρίσεως και δίνει λόγο για όλα στο Δ.Σ. 

 Υποβάλλει τον ετήσιο ισολογισμό, τον απολογισμό εσόδων 

και εξόδων και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους στο 

Δ.Σ. κάθε τρίμηνο συνοπτική κατάσταση του ταμείου και κάθε 

μήνα κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις συνδρομές ή 

υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Ο Ταμίας είναι προσωπικά 

υπεύθυνος για τη διαχείριση. 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη 

αντικατάστασης του Ταμία λόγω προσωρινής απουσίας του, 

ορίζεται αναπληρωτής του με απόφαση του Δ.Σ. 

 Ο Ταμίας καταθέτει όλα τα χρήματα σε λογαριασμό 

Τράπεζας και ένα ποσό μέχρι τριακόσια (300) ευρώ σε μετρητά 

για τρέχουσες δαπάνες και ανάγκες του Σωματείου. 

 Αν ο Ταμίας δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντα του, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και εκλέγεται από 

αυτό ο αντικαταστάτης του μέσα σε πέντε (5) ημέρες. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Γενική Συνέλευση 

 

Άρθρο 16ο 

 

 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο 

διοικητικό όργανο του Σωματείου και απαρτίζεται από τα 

ιδρυτικά και τακτικά μέλη που είναι ταμιακά εντάξει, έχουν 

δικαίωμα ψήφου και αποφαίνεται επί όλων των αναγραφομένων, 

στην ημερήσια διάταξη, θεμάτων. 

 Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το 

χρόνο κατά τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο. 

 Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από τα ιδρυτικά 

μέλη εντός τριών (3) μηνών από της δημοσίευσης της απόφασης 

του Πρωτοδικείου περί της αναγνώρισης του Σωματείου. 

 Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν αποφασίζει 

το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος αυτού και όταν το ζητήσει γραπτώς το 

1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών εντός (15) ημερών από 

την υποβολή της αίτησης. Στη συνέλευση αυτή μπορεί να 

συζητηθούν και άλλα θέματα, πλην εκείνων για τα οποία 



ζητήθηκε η σύγκληση τους αρκεί να αναγράφονται στην 

ημερήσια διάταξη. 

 Και στις δυο περιπτώσεις σύγκλησης της Γενικής 

Συνέλευσης (τακτικής-έκτακτης) οι προσκλήσεις 

αποστέλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από 

την ορισθείσα ημέρα για τη Γενική Συνέλευση. Αναγράφεται 

δε σ’ αυτές ο τόπος και ο χρόνος που θα λάβει χώρα η 

συνέλευση καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. 

 Καμία πρόταση δεν συζητείται στις Γενικές Συνελεύσεις 

για θέμα που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη. 

 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι 

παρόντα τα μισά (1/2) πλέον από τα ιδρυτικά και τα τακτικά 

μέλη του Σωματείου ταμιακά ενημερωμένα. Αν δεν υπάρχει 

απαρτία, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα 

της αμέσως επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και με τα 

ίδια θέματα και θεωρείται ότι έχει απαρτία με οποιονδήποτε 

αριθμό παρόντων μελών, ταμειακά όμως τακτοποιημένων. 

 

Άρθρο 17ο 

Αρμοδιότητες 

 

 Η Γενική Συνέλευση ως κυρίαρχο όργανο του Σωματείου 

και σαν τέτοιο : 

α.-Εκλέγει το Δ.Σ., ελέγχει και επικυρώνει τον απολογισμό 

της δράσης του για τον περασμένο χρόνο και εγκρίνει το 

πρόγραμμα δράσης του στον επόμενο χρόνο. Καθαιρεί το Δ.Σ., 

αν έχει προβεί σε πράξεις ασυμβίβαστες με τις καταστατικές 

αρχές του Σωματείου. 

β.-Καθορίζει τους στόχους του Σωματείου για τον επόμενο 

χρόνο, διαμορφώνει πλαίσιο δράσης της για την 

πραγματοποίηση τους και 

γ.-Αναπροσαρμόζει και τροποποιεί το καταστατικό του 

Σωματείου και αποφασίζει τη διάλυση του. 

 

Άρθρο 18ο 

Διαδικασία Εργασιών 

 

 Με την έναρξη της συνεδρίασης, η Γ.Σ. εκλέγει 

προεδρείο από τα τρία (3) μέλη (Πρόεδρο-Αντιπρόεδρο-

Γραμματέα) που θα διευθύνει τις εργασίες της. Ακολουθούν : 

α.-Λογοδοσία του Προέδρου του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του 

περασμένου χρόνου. 

β.-Οικονομικός απολογισμός του Ταμία του Δ.Σ. 

γ.-Ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης του περασμένου 

χρόνου και προϋπολογισμός του τρέχοντος χρόνου. 

 Στη συνέχεια η Γ.Σ. αποδίδει ή απαλλάσσει από 

ενδεχόμενες του ευθύνες του το Δ.Σ., εγκρίνει το νέο 



προϋπολογισμό και συζητάει τα άλλα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

Άρθρο 19ο 

Αρχαιρεσίες 

 

 Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η Γ.Σ. εκλέγει 

τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγει τον Πρόεδρο της 

και αναλαμβάνει τα καθήκοντα της. Τοποθετεί την ψηφοδόχο, 

διανέμει στα μέλη τα ψηφοδέλτια με φάκελο και καλεί τους 

εκλογείς να ψηφίσουν. Ο εκλογέας σημειώνει στο ψηφοδέλτιο 

την προτίμηση του με σταυρό για μέχρι πέντε (5) υποψηφίους 

για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική 

Επιτροπή και το ρίχνει στην ψηφοδόχο. Μετά το τέλος της 

ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των 

ψήφων, κρατώντας τον απαιτούμενο πίνακα, συντάσσει σχετικό 

πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα 

ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων. Εκλέγονται κατά σειρά 

πέντε (5) που έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους 

σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την 

Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα υπόλοιπα αναγράφονται ως 

επιλαχόντα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. 

 Ύστερα από αυτό η Εφορευτική Επιτροπή υπογράφει το 

πρακτικό και το παραδίδει στο Συμβούλιο που πλειοψήφησε, 

προκειμένου να συγκαλέσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε άλλο 

άρθρο του καταστατικού, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να 

συγκροτηθεί σε σώμα και να αναλάβει τα καθήκοντα του. 

 Δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν έχουν όλα τα 

ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη που έχουν υποβάλλει έγκαιρα 

στο Δ.Σ. υποψηφιότητα. 

 Το ανερχόμενο Δ.Σ. ανακηρύσσει τους υποψηφίους και 

μεριμνά για τη σύνταξη των έντυπων ψηφοδελτίων στα οποία 

αναγράφονται τα ονόματα κατά αλφαβητική σειρά, αλλά σε 

ξεχωριστές στήλες για το Δ.Σ. και για την Εξελεγκτική 

Επιτροπή. 

 

Άρθρο 20ο 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

Σύνθεση-Αρμοδιότητες 

 

 Το ανερχόμενο Δ.Σ. ανακηρύσσει τους υποψηφίους και 

μεριμνά για τη σύνταξη των έντυπων ψηφοδελτίων στα οποία 

αναγράφονται τα ονόματα κατά αλφαβητική σειρά, αλλά σε 

ξεχωριστές στήλες για το Δ.Σ. και για την Εξελεγκτική 

Επιτροπή. 



 Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποκαλείται από τρία (3) μέλη 

και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία 

μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ίδια θητεία. 

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως έργο της την εποπτεία 

της οικονομικής διαχείρισης της περιουσίας του Σωματείου 

και τον έλεγχο της γενικής δράσης της διοίκησης. Γι’ αυτό 

έχει το δικαίωμα να εξετάζει όλα τα έσοδα, τις πηγές τους 

καθώς και τις δαπάνες, να αναφέρει με πόρισμα αμέσως στο 

Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ανωμαλία ή αταξία και να 

υποδείχνει τρόπους θεραπείας τους. 

 Κάθε χρόνο ή όταν το κρίνει αναγκαίο, υποχρεούται να 

ενεργεί έλεγχο στη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου 

να εξετάζει τα λογιστικά βιβλία, το βιβλίο καταθέσεων, τις 

εγκριτικές αποφάσεις δαπανών και εξόδων του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τα βιβλία της Γραμματείας που είναι απαραίτητα 

για τον έλεγχο της. 

 Επίσης μπορεί να ζητεί τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης αν διαπιστώσει σοβαρές ανωμαλίες ή παραλείψεις 

στη διαχείριση ή στη διοίκηση του Σωματείου. 

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη μετά την εκλογή 

της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 

 

Άρθρο 21ο 

Τήρηση βιβλίων 

 

Ο Σύλλογος τηρεί τα παρακάτω βιβλία : 

1.-Μητρώο Ιδρυτικών και Τακτικών Μελών. 

2.-Μητρώο Συλλογικών Μελών. 

3.- Μητρώο Αρωγών Μελών. 

4.- Μητρώο Επιτίμων Μελών. 

5.-Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 

6.- Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7.- Βιβλίο Πρακτικών και Εκθέσεων της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. 

8.- Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

9.- Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων. 

10.-Ημερολόγιο δράσης. 

11.-Πρωτόκολλο. 

 Τα βιβλία είναι αριθμημένα και θεωρούνται από τον 

πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. 

 

Άρθρο 22ο 

Τροποποίηση του καταστατικού 

 

 Οι προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού 

υποβάλλονται στη Γ.Σ. από το Δ.Σ. ή από το 1/10 των εχόντων 

δικαίωμα ψήφου μελών. 



 Η τροποποίηση ή συμπλήρωση γίνεται από ειδική Γ.Σ. του 

Σωματείου στην οποία μετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών 

και με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 από τα παρόντα, και 

έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη. 

 Εάν κατά την επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου 

εμφανιστούν ή γεννηθούν προβλήματα που δεν προβλέπονται από 

το παρόν και τις κείμενες διατάξεις νόμων, θα ρυθμίζονται 

και επιλύονται αυτά με αποφάσεις του Δ.Σ. 

 Τις αποφάσεις του αυτές το Δ.Σ. υποχρεούται να 

καταβάλλει προς έγκριση στην πρώτη μετά την λήξη των 

συγκληθησόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. των μελών του 

Σωματείου. 

 

Άρθρο 23ο 

Διάλυση του Σωματείου 

 

 Το Σωματείο διαλύεται : α) Αν τα μέλη του μείνουν 

λιγότερα από δέκα, β) Αν συντρέχουν λόγοι που ορίζονται από 

τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τη νομοθεσία 

περί Σωματείων, γ) Το Σωματείο διαλύεται οποτεδήποτε με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για 

το σκοπό αυτό και στην οποία απαιτείται η παρουσία των 

μισών τουλάχιστον ταμιακά τακτοποιημένων μελών και 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 

 Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου ολόκληρη η 

περιουσία του κινητή και ακίνητη που απομένει μετά την 

εκκαθάριση, περιέχεται, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. σε 

Ιδρύματα Αυτιστικών Ατόμων και κατά τα οριζόμενα στην 

απόφαση αυτή. 

 

Άρθρο 24ο 

Γενικές διατάξεις 

 

 Το Σωματείο έχει βαθύτατα ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Για 

την πραγματοποίηση των σκοπών του επιδιώκει την συνεργασία 

και τη συμπαράσταση όλων των φορέων, χωρίς πολιτικές, 

ιδεολογικές ή άλλες προτιμήσεις. Η ανάμιξη του Σωματείου 

σε διαμάχες, που μπορεί να το φέρουν αντιμέτωπο με 

πολιτικές παρατάξεις και να μειώσουν το κύρος του ή να 

βλάψουν τα συμφέροντα των αυτιστικών ατόμων απαγορεύεται. 

Αυτό δε σημαίνει πως το Σωματείο θα διστάσει να έρθει 

αντιμέτωπο με πράξεις ή παραλείψεις που βλάπτουν επίσης τα 

συμφέροντα των αυτιστικών ατόμων, από οπουδήποτε και αν 

προέρχονται. 

 

 

 



Άρθρο 25ο 

 

 Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις 

του παρόντος καταστατικού, όπως και για κάθε περίπτωση 

ασάφειας σε διατάξεις του, αποφαίνεται το Δ.Σ, με 

πλειοψηφία ή εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Α.Κ., 

περί Σωματείων και οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου. 

 

Άρθρο 26ο 

 

 Τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου ενεργώντας σαν Ιδρυτική 

Συνέλευση, εκλέγουν προσωρινά Δ.Σ. που θα καταθέσει το 

καταστατικό για έγκριση στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας και θα 

προετοιμάσει την πρώτη Γ.Σ. και την εκλογή μόνιμης 

Διοίκησης. 

 

Άρθρο 27ο 

 

 Η καλή εφαρμογή και η πιστή τήρηση των διατάξεων του 

παρόντος καταστατικού αποτελεί υποχρέωση των μελών του 

Σωματείου, που αναλαμβάνουν με την αίτηση να γίνουν μέλη 

του. 

 

Άρθρο 28ο 

 

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία και το 

έτος ίδρυσής του. 

 

 

Ακολουθεί το πρακτικό ίδρυσης του Σωματείου και εκλογής 

προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου με τα στοιχεία όλων των 

ιδρυτικών μελών που το υπογράφουν.  

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 

2007 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 συνήλθαν οι παρακάτω 

υπογράφοντες, ενήλικοι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν τα 

απαιτούμενα από το νόμο προσόντα για ίδρυση σωματείου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, 

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» του 

οποίο ορίσθηκε έδρα η Καλαμάτα, σκοπός δε αυτός που 

αναγράφεται στο καταστατικό που συντάχθηκε. 



Β. Ψηφίζουμε και εγκρίνουμε ομόφωνα, όπως έχει, το 

καταστατικό που συντάχθηκε, αποτελούμενο από 28 άρθρα, το 

οποίο υπογράφουμε σύμφωνα  με το άρθρο 79 του Αστικού 

Κώδικα. 

Γ. Προβήκαμε ομόφωνα στην εκλογή προσωρινού Διοικητικού 

Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο καταστατικό, που αποτελείται 

από τους παρακάτω και με τις εξής ιδιότητες:  

1/ Ιωάννα Βλάχου του Αναστασίου και της Μαρίκας, κάτοικος 

Τοπικού Διαμερίσματος Αιθαίας  του Δήμου Θουρίας Ν. 

Μεσσηνίας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 

2/ Αντώνης Νιοκαστρίτης του Δημητρίου και της Γεωργίας, 

κάτοικος Τοπικού Διαμερίσματος Αιθαίας του Δήμου Θουρίας 

Ν. Μεσσηνίας, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 

3/ Αθηνά συζ. Μιχάλη Σπανού, το γένος Ηλία και Αγγελικής 

Μπάρα, κάτοικος Ασπροχώματος Καλαμάτας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 

4/ Παναγιώτα Αντώνακα του Αντωνίου και της Ελένης, κάτοικος 

Λεΐκων Καλαμάτας, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και 

5/Κοκκώνα Παπαδέα του Γεωργίου και της Κωστούλας, κάτοικος 

Τοπικού διαμερίσματος Αμφείας του Δήμου Θουρίας Ν. 

Μεσσηνίας, ΤΑΜΙΑΣ. 

Δ. Αναθέτουμε στην παραπάνω προσωρινή διοίκηση να φροντίσει 

και να ενεργήσει από το νόμο πράξεις για την αναγνώριση του 

Σωματείου και μετά απ’ αυτά την σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης για την εκλογή της Διοίκησης σύμφωνα με το 

καταστατικό. 

 Η συστατική αυτή πράξη συντάχθηκε και υπογράφτηκε από 

όλα τα ιδρυτικά μέλη που παρακάτω αναγράφονται 

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1/ Ιωάννης Βουτσάς του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, 

κάτοικος Λεΐκων Καλαμάτας 

 

 

2/ Παναγιώτα Αντώνακα του Αντωνίου και της Ελένης, κάτοικος 

Λεΐκων Καλαμάτας 

 

 

3/ Αντώνης Νιοκαστρίτης του Δημητρίου και της Γεωργίας, 

κάτοικος Αιθαίας Μεσσηνίας. 

 

 

4/ Ιωάννα Βλάχου του Αναστασίου και της Μαρίκας, κάτοικος 

Αιθαίας Μεσσηνίας. 

 

 



5/ Μιχάλης Σπανός του Παναγιώτη και της Καλλιρρόης, 

κάτοικος Ασπροχώματος Καλαμάτας. 

 

 

6/ Αθηνά συζ. Μιχάλη Σπανού, το γένος Ηλία και Αγγελικής 

Μπάρα, κάτοικος Ασπροχώματος Καλαμάτας. 

 

7/ Γεώργιος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη και της Ιωάννας, 

κάτοικος Φιλιατρών (Γ. Παναγιωτάρου 25) 

 

8/ Ευαγγελία Πετρέα του Παναγιώτη και της Σταυρούλας, 

κάτοικος Φιλιατρών (Γ. Παναγιωτάρου 25) 

 

 

9/ Θεόδωρος Μπάλας του Παναγιώτη και της Ελένης, κάτοικος 

Άνω Άμφειας Μεσσηνίας. 

 

 

10/ Κοκκώνα Παπαδέα του Γεωργίου και της Κωστούλας, 

κάτοικος Άνω Άμφειας Μεσσηνίας. 

 

11/ Δημήτρης Παντελάκης του Ηλία και της Παναγιώτας, 

κάτοικος Καλαμάτας (Μακεδονίας 39). 

 

12/Βασιλική Βασιλοπούλου του Ανδρέα και της Καλλιόπης, 

κάτοικος Καλαμάτας (Μακεδονίας 39) 

 

13/ Ευθύμιος Θανασουλόπουλος του Ευσταθίου και της Ιωάννας, 

κάτοικος Γαργαλιάνων (τέρμα Ομήρου). 

 

14/ Αντιγόνη Τζούμη του Πέτρου και της Χρυσής, κάτοικος 

Γαργαλιάνων (τέρμα Ομήρου). 

 

15/ Κωνσταντίνος Χωραΐτης του Ευαγγέλου και της Δήμητρας, 

κάτοικος Γαργαλιάνων (Αν. Θράκης 21). 

 

16/ Φωτεινή Μακρή του Λεωνίδα και της Αναστασίας, κάτοικος 

Γαργαλιάνων (Αν. Θράκης 21). 

 

 

17/ Ανδρέας Ζαρακάς του Χρίστου και της Αγγελικής, κάτοικος 

Καλαμάτας (Πραξιτέλους 57). 

 

18/ Αναστασία συζ. Ανδρέα Ζαρακά, το γένος Ιωάννη και 

Σοφίας Γιαννακοπούλου, κάτοικος Καλαμάτας (Πραξιτέλους 

57). 

 



19/ Ιωάννης Σταματόπουλος του Δημητρίου και της Αθανασίας, 

κάτοικος Καλαμάτας (Αθηνών 102). 

 

20/ Βενέττα Αναστασοπούλου του Αναστασίου και της Ευθυμίας, 

κάτοικος Καλαμάτας (Αριστομένους 143). 

 

21/ Μαρίνα Γκίκα του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, 

κάτοικος Καλαμάτας (Αριστομένους 143). 

 

22/ Δημήτρης Ντεστάκος του Νικολάου και της Νικολέτας, 

κάτοικος Καλαμάτας (Ποσειδώνος 14). 

 

23/ Μαρία Κορδού του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, 

κάτοικος Καλαμάτας (Ποσειδώνος 14). 

 

24/ Γεώργιος Κωστόπουλος του Αλεξάνδρου και της Θεοδώρας, 

κάτοικος Γαργαλιάνων (πάροδος Μουσσών 51). 

 

25/ Ελένη Πιπερίδου του Ιωάννη και της Σοφίας, κάτοικος 

Καλαμάτας (Τριών Ναυάρχων 18). 

 

26/ Δημήτριος Καρβέλης του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας, 

κάτοικος Καλαμάτας (Ρουμελιώτου 41). 

 

27/ Μερόπη Ασημακοπούλου του Θεοδώρου και της Νικολέτας, 

κάτοικος Καλαμάτας (Ρουμελιώτου 41). 

 

28/ Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος του Δημητρίου και της 

Καλλιρρόης, κάτοικος Καλλιθέας Καλαμάτας. 

 

29/ Αναστασία συζ. Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλου το γένος 

Νικολάου και Παρασκευής Κουραβά, κάτοικος Καλλιθέας 

Καλαμάτας. 

 

30/ Αικατερίνη Νυφούδη του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, 

κάτοικος Καλαμάτας (Ακρίτα 142). 

 

31/ Κωνσταντίνα συζ. Περικλή Τσουκαλά το γένος Παναγιώτη 

και Ελένης Κοττρίδη, κάτοικος Καλαμάτας(Βασ. Σοφίας 25). 

 

32/ Μαρία Μπαρούνη του Δημητρίου και της Φωφώς, κάτοικος 

Άγριλου Μεσσηνίας. 

 

   


