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APOPON Ιο
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΕΜΒΑΗΜΑ
α. ΙΔΡΥΕΤΑΙ Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΕΣΣΑΙΩΝ “Ο Ι1ΑΗΑΦΛΕΣΣΑΣ”» ΚΑΙ
ΣΤ’ ΑΓΓΛΙΚΆ «THE HISTORIC FLESSAS FAMILY SOCIETY -“PAPAFLESSAS”».
β. ΕΔΡΑ του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Νέας Πεντέλης Αττικής επί της οδού Αγίου Σίλα αρ.
29.
γ. ΕΜΒΛΗΜΑ του Σωματείου είναι η προσωπογραφία του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ με την
επωνυμία του Σωματείου στα Ελληνικά και Αγγλικά.
ΑΡΟΡΟΝ 2ο
ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ

1 ΣΚΟΠΟΙ του Σωματείου είναι:
α. Η γνωριμία και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Σωματείου και των οικογενειών
αυτών.
β. Η συμπαράσταση και η παροχή αρωγής προς τα έχοντα ανάγκη κάθε βοήθειας μέλη του
Σωματείου.
γ. Η ανύψωση του ηθικού, πνευματικού, ψυχικού, μορφωτικού και πατριωτικού επιπέδου των
μελών του.
δ. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του πνεύματος πίστεως των μελών του στα Εθνικά,
θρησκευτικά, οικογενειακά και πατριωτικά ιδεώδη και τις παραδόσεις της φυλής μας.
ε. Η με κάθε τρόπο απόδοση φόρου τιμής και ευγνωμοσύνης στους προγόνους μας Αρχιμανδρίτη

Γρηγόριον Φλέσσα (Δικαίο - Αρμόδιο) ή Παπά - Φλέσσα και τους Φλεσσαίους οπλαρχηγούς αδελ
φούς - ανεψιούς του, ή άλλους απογόνους της οικογένειας των Φλεσσαίων, που θυσιάστηκαν για την

ελευθερία της πατρίδας των στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

στ. Η διεκδίκηση των πάσης (ρύσεως νομίμων συμφερόντων των μελών του Σωματείου δια παντός
νομίμου και θεμιτού μέσου σε συνεργασία με συναφείς συλλόγους και αρμόδιες αρχές.
ζ. Η συμμετοχή του Σωματείου στις Εθνικές και τις νομίμους τοπικές εορτές ως και σε εκδηλώσεις
της ιδιαιτέρας μας Πατρίδας Πολιανή Καλαμών κατά την κρίση του Δ.Σ.
2. ΜΕΣΑ προς επίτευξη των σκοπών:
Οι σκοποί θα επιτευχθούν.
α. Δια διαλέξεων, συνεδρίων, ημερίδων, μελετών, εκδρομών, εορτών, χοροεσπερίδων, φεστιβάλ,
θεατρικών παραστάσεων και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων.
β. Δια
της
ιδρύσεως
Γραφείων, Βιβλιοθήκης, Αναγνωστηρίου, Λέσχης Τουριστικών
Κέντρων, Ξενώνων και παραθεριστικών κατασκηνώσεων και Ιστοσελίδας στο Διαδύκτιο.
γ. Δια της πραγματοποιήσεως εκδηλώσεων αλληλεγγύης, αλτρουισμού και ενισχύσεως παντός
αξίου τέκνου της οικογένειας των Φλεσσαίων.
δ. Δια της συνεργασίας με άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς
σκοπούς και ιδίως με τους Συλλόγους ή Συνδέσμους κλπ. των Φλεσσαίων άλλων πόλεων και
χωριών της Ελλάδος και αλλαχού.
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ε. Δια της ιδρύσεως ιδίας Τράπεζας αίματος.
’

στ. Δια της συγκροτήσεως μικτής χορωδίας και μικτής χορευτικής ομάδος με παραδοσιακές
στολές.
ζ. Δια εκδόσεων ενημερωτικών εντύπων και βιβλίων που αφορούν την Οικογένεια των Φλεσσαίων
και τις δραστηριότητες του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟΝ 3ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Ως Τακτικό μέλος του Σωματείου δύναται να εγγραφεί, με απόφαση του
Δ.Σ., κάθε φυσικό πρόσωπο από ηλικίας 18 ετών και άνω, ανεξαρτήτως φύλου, μορφώσεως και
κοινωνικής θέσεως, που ΕΛΚΕΙ την καταγωγή εκ της Οικογένειας των Φλεσσαίων (Φλέσσας,
Παπαφλέσσας, Φλέσσιας, Φλέσιας, Πλέσσας, Φλέσσα, Πλέσσιας ή Φλεσσιόπουλος και τα
αντίστοιχα στα Αγγλικά Flessas, Flessa, Flesias, Flessias, Plessias, Plessas, Flessak, Flessiopoulos
ή Papaflessas), καθώς και οι σύζυγοι τα παιδιά και τα εγγόνια αυτών που διαβιούν σε οποιοδήποτε
μέρος του κόσμου. Κατ' εξαίρεση, μέλος του Σωματείου δύναται να καταστεί και κάθε τρίτος, μη
καταγόμενος εκ της Οικογένειας των Φλεσσαίων, ο οποίος όμως, αφ' ενός μεν αποδεδειγμένα
ενδιαφέρεται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, αφ' ετέρου δε έχει εκδηλώσει
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ το ενδιαφέρον του για τους Φλεσσαίους, γεγονός το οποίο κρίνεται παρά του
εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΑΗ: Έκτακτα μέλη είναι όσα επιδεικνύουν ζωηρό ενδιαφέρον για την επιτυχία
των σκοπών του Σωματείου. Αυτά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε
υποχρεούνται στην καταβολή της υποχρεωτικής συνδρομής, εγγράφονται δε ως μέλη κατόπιν ή
άνευ αιτήσεώς των, με απόφαση του Δ.Σ. και δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις άνευ
ψήφου.
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ: Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται υπό της Γ.Σ. οι παράσχοντες στο Σωματείο
εξαιρετικές και πολύτιμες υπηρεσίες ως και επιφανή μέλη της πολιτείας και της κοινωνίας. Τα
επίτιμα μέλη απαλλάσσονται των συνδρομών και δύνανται να παρίστανται στις Γενικές
Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΑΡΘΡΟΝ 4ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
α. Όλα τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:
1. Να εκπληρώνουν τις προς αυτό οικονομικές τους υποχρεώσεις.
2. Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την πραγμάτωση και την επιτυχία των σκοπών του
Σωματείου, άνευ αμοιβής και χωρίς να αποκτούν δικαιώματα επί της περιουσίας του Σωματείου.
β. Απαγορεύεται αυστηρώς στα μέλη κάθε κομματική συζήτηση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., της
Γ.Σ. και γενικά σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια και
άσκηση με κάθε τρόπο κομματικής προπαγάνδας ή επιρροής είτε εντός του Σωματείου είτε εκτός
αυτού ως εκπρόσωποί του.
ΑΡΘΡΟΝ 5ο
ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη αποβάλλονται εκ του Σωματείου με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τη Γ.Σ. Η
διαγραφή εκ του μητρώου γίνεται ένα μήνα μετά την έγκριση της Γ.Σ. Λόγοι αποβολής είναι:
1. Η επί τρία έτη αδικαιολόγητος καθυστέρηση των συνδρομών, εκτός και τακτοποιηθεί το μέλος
ταμειακώς προ των εργασιών της τελευταίας Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ.
2. Η αντίδραση στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωματείου.
3. Η παρεμβολή προσκομμάτων στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και Γ.Σ.
Σρ.λΐΓ
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προσπάθεια κομματικοποίησης του Σωματείου.

5. Η επίδειξη διαγωγής ασυμβίβαστης προς τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια του Σωματείου,
ως και την αξιοπρέπεια των μελών του.

ΑΡΘΡΟΝ 6ο
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Α. ΕΓΓΡΑΦΗ: Για να εγγραφεί κάποιος ως ΤΑΚΤΙΚΟ μέλος, απαιτείται να υποβάλει έγγραφη
αίτηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου, το οποίο αποφασίζει περί αυτού στην πρώτη τακτική
συνεδρίασή του.
Μετά την απόφαση αποδοχής της αιτήσεως, τα τακτικά μέλη εγγράφονται κανονικά στο Μητρώο
τακτικών μελών, αποκτούν δε το δικαίωμα του εκλέγειν μετά την παρέλευση τριμήνου από της
εγγραφής των. Εξαίρεση αποτελούν οι αρχαιρεσίες της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως από της
Ιδρύσεως του Σωματείου, όπου ουδείς χρόνος παραμονής του υποψηφίου ως μέλους απαιτείται.
Β. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Κάθε ΤΑΚΤΙΚΟ μέλος του Σωματείου υποχρεούται να
καταβάλει για την εγγραφή του στο Σωματείο εφ' άπαξ το ποσό των τριάντα Ευρώ (30,00) και για
τη συνδρομή του το ποσό των είκοσι πέντε Ευρώ (25,00) ετησίως.
Γ. Με αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ., δύναται η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με απόφασή της
λαμβανομένης με πλειοψηφία των ‘Λ των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών της, να αυξήσει το
ανωτέρω ποσό ως και να επιβάλει έκτακτες εισφορές.
ΑΡΘΡΟΝ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΑΩΝ
α. Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να συμμετέχει σ' όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου,
β. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε εκ του Σωματείου γνωστοποιών αυτό
εγγράφως προς το Δ.Σ. τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει
για το τέλος του.
γ. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ έχουν όσα μέλη έχουν
εκπληρώσει τις προς το Σωματείο οικονομικές τους υποχρεώσεις.
δ. Δικαίωμα του εκλεγεσθαι ως μέλος του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν τα τακτικά
μέλη που ενεγράφησαν ως μέλη προ 3μήνου από της ημέρας των αρχαιρεσιών και ευρίσκονται
ταμειακώς εντάξει.
ΑΡΘΡΟΝ 8ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του Σωματείου είναι:
α. Οι προσφορές εκ της εγγραφής των μελών του.
β. Τα δικαιώματα εκ των ετησίων συνδρομών των μελών του.
γ. Οι έκτακτες εισφορές οι επιβαλλόμενες υπό του Δ.Σ. και εγκρινόμενες υπό της Γ.Σ. κατ
εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. γ του παρόντος.
δ. Τα εκ δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, εράνων, παραστάσεων εξ' άλλων πηγών νομίμως
περιεχόμενα στο Ταμείο του Σωματείου έσοδα.
Τα σε ρευστό χρήμα έσοδα του Σωματείου υποχρεούται το Δ.Σ. ν’ ασφαλίζει διαζευκτικά σε
Ταμιευτήριο της εκλογής του, εκτός ενός μικροποσού, που κατά την κρίση του, θα παραμείνει στο
Ταμείο προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
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ΑΡΘΡΟΝ 9o
ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ
Τη Διοίκηση, Διαχείριση και τον Έλεγχο του Σωματείου ασκούν το Διοικητικό Συμβούλιο, η
Γενική Συνέλευση και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΟΡΟΝ 10ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α. Το Σωματείο διοικεί 7μελές Δ.Σ., απαρτιζόμενο υπό του Προέδρου, του Αντ/δρου, του Γεν.
Γραμματέα, του Ειδ. Γραμματέα, του Ταμία, του Εφόρου και του Συμβούλου Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων.
β. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται, μόνον εκ των τακτικών μελών του Σωματείου, φυσικά πρόσωπα
μέλη αυτού.
γ. Το Δ.Σ. εκλέγεται υπό της Γ.Σ. με 3ετή ΘΗΤΕΙΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22.
Εξαιρετικώς η θητεία του εκλεγέντος, υπό των ιδρυτικών μελών, προσωρινού Δ.Σ. λήγει με την
έγκριση του παρόντος καταστατικού υπό του Πρωτοδικείου, οπότε αυτό λογίζεται ως αυτοδικαίως
παραιτηθέν, υποχρεούμενο να συγκαλέσει την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση προς εκλογή
οριστικού Δ.Σ. εντός έξι μηνών (6) από την ως άνω οριστικής εγκρίσεως του Καταστατικού.
δ. Το νέο Δ.Σ. εντός οκτώ ημερών (8) από των αρχαιρεσιών, συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση
μερίμνει του πλειοψηφίσαντος μέλους αυτού και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγον μεταξύ των
μελών αυτού τον ΠΡΟΕΔΡΟ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ,
ΤΑΜΙΑ, ΕΦΟΡΟ και ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΥΠΟΥ
Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν εκ του Νόμου, του παρόντος καταστατικού και των
αποφάσεων της Γ.Σ..
ΑΡΘΡΟΝ 11ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τα εν γένει συμφέροντα του Σωματείου, επιτηρεί τη λειτουργία των
Γραφείων, της Λέσχης και του προσωπικού των.
Β. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και υποβάλλει αυτούς προς έγκριση στην
Γ.Σ..
Γ. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., εν γένει δε έχει αρμοδιότητα για κάθε οργανωτικό θέμα που δεν
έχει ανατεθεί ρητά σε άλλο όργανο του Σωματείου παρά της Γ.Σ.
Για τις δαπάνες πέραν των χιλίων πεντακοσίων (1500,00) ευρώ, η αρμοδιότητα περιέρχεται στη
Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟΝ 12ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
α. Το Δ.Σ. συνέρχεται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, συνεδριάζει τακτικώς μεν μια
φορά το τρίμηνο, εκτάκτως δε οσάκις αυτό κρίνεται σκόπιμο υπό του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ή υπό
τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών αυτού, υποβαλλόντων σχετική έγγραφη αίτηση, σε τόπο
προσδιοριζόμενο υπό του ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Κατά την τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος
υποχρεούται να καλέσει το Δ.Σ. εντός 15 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως, αν δε αρνείται ή
αμελεί, τότε το δικαίωμα συγκλήσεως του Δ.Σ. έχει ο Αντ/δρος ή οι αιτούντες.
β. Η πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση, επιδίδεται σε όλα τα μέλη του μερίμνει του
Γεν. Γραμματέως του Σωματείου το αργότερο την προηγούμενη της συνεδριάσεως, γίνεται με
y pi ιγ
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στο οποίο να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος συνεδριάσεως ως και τα υπό
θέματα.
γ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει εν απαρτία παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών αυτού.
δ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού, εκτός αν
άλλως ορίζεται επί ειδικών περιπτώσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του
Προέδρου.
ε. Οσάκις μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολογήτως επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις,
κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος με απόφαση του Δ.Σ. κατά πλειοψηφία των 2/3 λαμβανομένης,
αφού προηγουμένως ο απουσιάσας κληθεί να αναφέρει τους λόγους της απουσίας του εντός τακτής
προθεσμίας. Αν αρνηθεί να αναφέρει τους λόγους ή παρέλθει η προθεσμία άπρακτος, τότε το Δ.Σ.
προχωρεί στη λήψη της αποφάσεώς του. Το αντικαθιστά το αμέσως πρώτο αναπληρωματικό μέλος
εκ του υπάρχοντος πίνακα.
στ. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή κηρύξεως εκπτώτου του ΠΡΟΕΔΡΟΥ, το Δ.Σ.,
συνερχόμενο ειδικώς εντός μηνός, εκλέγει μεταξύ των άλλων μελών του νέο ΠΡΟΕΔΡΟ. Το αυτό
γίνεται και για τις περιπτώσεις των λοιπών αξιωμάτων του Δ.Σ.
ζ. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται υπό του Γ.Γ. του Σωματείου. Στην αρχή
κάθε συνεδριάσεως αναγιγνώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά της προηγουμένης εφ' όσον
δεν επικυρώθηκαν αυτά κατά την ιδία συνεδρίαση. Πάντως τα πρακτικά, μετά την επικύρωσή τους,
υπογράφονται από όλα τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ. Στο τέλος κάθε
συνεδριάσεως καθορίζεται η ημερομηνία της επομένης,
η. Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως του Δ.Σ., οι Σύμβουλοι δύναται να προτείνουν και άλλα
θέματα, τα οποία μετά την απόφαση του Δ.Σ. εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της αυτής
συνεδριάσεως ή της επομένης.

ΑΡΘΡΟΝ 13ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. του Σωματείου ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε Δικαστηρίου.
Καλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύει. Συγκαλεί τις Γενικές
Τακτικές και Έκτακτες Συνελεύσεις και προεδρεύει μόνον των Έκτακτων Γ.Σ. Υπογράφει μετά
του Γεν. Γραμματέα τα πρακτικά των Συνελεύσεων και Δ.Σ. ως και τα πάσης φύσεως έγγραφα και
μετά του Ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Έχει την ανώτατη εποπτεία όλων των οργάνων και
εκδηλώσεων του Σωματείου. Επαγρυπνεί επί της κανονικής εν γένει λειτουργίας των Γραφείων
του Σωματείου με οποιονδήποτε τρίτο, υπογράφων τα σχετικά Συμβόλαια μόνος ή μετά του
Γραμματέα κατόπιν αποφάσεώς του Δ.Σ.
Β. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου και τούτου
κωλυόμενου ή ελλείποντος, ο αρχαιότερος των Συμβούλων.
ΑΡΘΡΟΝ 14ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
α. Ο Γ. Γραμματέας ασκεί την άμεση εποπτεία επί των Γραφείων και διεξάγει την αλληλογραφία,
τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, ως και τα Μητρώα μελών και
τα βιβλία πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. αναγιγνώσκει τα προς το Σωματείο
αποστελλόμενα έγγραφα και συντάσσει τις εκ μέρους αυτού απαντήσεις. Τηρεί την σφραγίδα και
το αρχείο του Σωματείου. Προσυπογράφει μετά του ΠΡΟΕΔΡΟΥ τα εξερχόμενα έγγραφα και
επικουρεί τον Ταμία στην σύνταξη του Απολογισμού και του Προϋπολογισμού κάθε
Διαχειριστικής Περιόδου.
β. Τον Γ.Γ. απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Ειδ. Γραμματέας.

/ο
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ΑΡΘΡΟΝ 15°
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής συνδρομών, εκτάκτων εισφορών
και όλων των προς το Σωματείο οφειλών με βάση σχετικές διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις.
Εκτελεί με έγγραφη εντολή του ΠΡΟΕΔΡΟΥ και του Γ.ΓΡΑΜ. κάθε πληρωμή αποφασισθείσα υπό
του Δ.Σ. Συντάσσει μετά του Γ.ΓΡΑΜ. τον Απολογισμό και Προϋπολογισμό της Χρήσεως, τηρεί
τα βιβλία Ταμείου-Ημερολόγιο Ταμείου, Γραμμάτια εισπράξεως, εντάλματα πληρωμής και τα
λοιπά βιβλία και ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη που γίνεται κατά παράβαση του Νόμου,
του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 16ο
ΕΦΟΡΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΑΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
Ο Έφορος επιμελείται της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου και της καλής
συντήρησης της, βοηθώντας τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων
τους.
Ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων επιμελείται των Δημ. Σχέσεων και Τύπου, βοηθά δε
τον Ταμία στο έργο του.
ΑΡΘΡΟΝ 17ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γ.Σ. των μελών η οποία απαρτίζεται από τα τακτικά και έκτακτα μέλη της, αποτελεί το ανώτατο
όργανο με απόλυτη εξουσία σε κάθε θέμα που την αφορά.
ΑΡΘΡΟΝ 18ο
Η τακτική σύγκληση της Γ.Σ. γίνεται ανά τριετία κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους για να:
α. Αποφανθεί επί της λογοδοσίας του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της παρελθούσας χρήσης, καθώς
και επί της επ’ αυτών έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
β. Προβεί στην έγκριση του προϋπολογισμού
γ. Προβεί στην ανά 3/ετία εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής προς ενέργεια αρχαιρεσιών
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Σωματείου και της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής των
πεπραγμένων της Διοίκησης
δ. Ψηφίσει τον προϋπολογισμό των τριών επομένων οικονομικών ετών και εγκρίνει τον
απολογισμό των παρελθόντων οικονομικών ετών.
ε. Προβεί στη συγκρότηση επιτροπών από τα τακτικά μέλη με σκοπό την σύνταξη μελετών και
υποβολή προτάσεων επί παντός θέματος συμφώνου προς τον σκοπό του παρόντος καταστατικού,
στ. Διεξάγει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σημαντικούς λόγους η Γ.Σ. μπορεί να παρατείνει τη θητεία
του Δ.Σ. για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες.
ΑΡΘΡΟΝ 19ο
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει προηγουμένως τον παραδιδόμενο σ’αυτήν από το Δ.Σ. ονομαστικό
πίνακα των τακτικών μελών του Σωματείου που δικαιούνται ψήφου, δέχεται ενστάσεις επί
διαφωνιών και προχωρεί στην εκλογή, με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια, του νέου Δ.Σ.
Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό ψηφοφορίας,
στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών και το αποτέλεσμα της εκλογής. Ένα από
τα μέλη της μονογράφει τα ψηφοδέλτια και τα παραδίδει μαζί με το σχετικό πρακτικό, το οποίο
υπογράφουν όλα τα μέλη της, στο Γραμματέα της Γ.Σ.
Υ.ίΔΐΓ
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APO PON 20o
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά πλέον ενός των μελών που εκπλήρωσαν
τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης αυτής.
Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση, η Γ. Συνέλευση, συνέρχεται αυτοδικαίως στον
ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της αμέσως επομένης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα, χωρίς
νέα πρόσκληση. Η δεύτερη αυτή Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οσαδήποτε
τακτικά μέλη και αν παρίστανται.
ΑΡΘΡΟΝ 21ο
Εξαιρετικά και προκειμένου περί αποφάσεων της Γ.Σ. που αφορούν:
α. Την τροποποίηση του καταστατικού και
β. Τη διάλυση του Σωματείου
η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν
παρίστανται τα μισά, πλέον ενός, των ταμειακώς εντάξει μελών και η απόφαση πρέπει να ληφθεί με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟΝ 22ο
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται:
Α. Με πλειοψηφία των μισών, πλέον ενός, των παρισταμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών
με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, σε θέματα διαδικασίας και τροποποίησης του
καταστατικού.
Β. Με μυστική ψηφοφορία σε θέματα προσωπικά, εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., αρχαιρεσιών
και της εξαιρετικής περίπτωσης του προηγουμένου άρθρου που αφορά στη διάλυση του
Σωματείου.
ΑΡΘΡΟΝ 23ο
Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικώς στο ειδικό βιβλίο των Γ.Σ. και
τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γ.Σ. Με αίτηση κάποιου μέλους ο
Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

ΑΡΘΡΟΝ 24ο
Η Γ.Σ. έχει:
α. Την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης του Σωματείου και μπορεί να τα
παύσει εξ αιτίας βαρείας παράβασης των καθηκόντων τους ή ανικανότητας για τακτική διαχείριση,
ολιγωρίας και γενικά σπουδαίων λόγων.
β. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού.
Για όλα τα θέματα του άρθρου αυτού αποφαίνεται η Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με
ονομαστική κλήση των μελών.
Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για
τα πεπραγμένα τους, μπορούν να μετέχουν και τα μέλη τους.
ΑΡΘΡΟΝ 25°
Εκτάκτως συνέρχεται η Γ.Σ , όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο το Δ.Σ. ή ζητήσει τη σύγκλιση με
αίτηση του το 1/5 τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις
ταμειακές τους υποχρεώσεις. Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται μέσα σε 30 ημέρες
από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ.

ΪΖ-
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ΑΡΘΡΟΝ 26ο
Οι τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. αναγγέλλονται στα μέλη με προσκλήσεις που ανακοινώνονται και
στον τοπικό Τύπο. Σ' αυτές αναγράφεται απαραιτήτως ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα της
συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟΝ 27ο
ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α. Η Γενική Τακτική Συνέλευση, αφού εξαντλήσει τα θέματα Ημερήσιας Διατάξεως εκλέγει το
νέο Δ.Σ.
β. Προ των αρχαιρεσιών η Γ.Σ., εκλέγει τριμελή (3) Εφορευτική Επιτροπή. Κατόπιν, ο Γεν.
Γραμματέας αναγιγνώσκει τον υπό του Δ.Σ. καταρτισθέντα πίνακα υποψηφίων για το Δ.Σ. και την
Εξελ. Επιτροπή, ο οποίος και εγκρίνεται υπό της Γ.Σ. Κατά του πίνακα αυτού είναι δυνατόν να
διατυπωθούν αμέσως ενστάσεις επί των οποίων αποφασίζει αμέσως η Γ.Σ. Κατόπιν διεξάγεται
ψηφοφορία προς εκλογή επτά (7) τακτικών μελών και τριών (3) αναπληρωματικών για την Ε.Ε.
γ. Δικαιούνται ψήφου και είναι νόμιμα εκλόγιμα, κατά τις αρχαιρεσίες τα μέλη του Σωματείου
που συγκεντρώσουν τα υπό των άρθρων 6 παρ. β και 11 παρ. β προσόντα και εφ' όσον υποβάλλουν
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. την επί τούτου υποψηφιότητά τους προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών από
της ημέρας της Συνελεύσεως.
δ. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται δια κοινού λευκού ψηφοδελτίου των αυτών διαστάσεων, στο οποίο
περιλαμβάνονται τα ονόματα των υποψηφίων μελών. Εκ του πίνακα αυτού ο εκλογέας δύναται να
ψηφίσει δια σταυρού προτιμήσεως μέχρι επτά (7) υποψηφίους κατά ανώτατον όριο για το Δ.Σ. και
μέχρις τρεις (3) για την Ε.Ε.
Το ψηφοδέλτιο, το οποίο θα φέρει και την υπογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής,
τίθεται υπό τους εκλογείς εντός σφραγισμένου φακέλου με την σφραγίδα του Σωματείου, το οποίο
παραλαμβάνει από την Εφορ. Επιτροπή και ακολούθως ρίπτεται στην ψηφοδόχο.
ε. Εάν οι υποβληθείσες εμπροθέσμως υποψηφιότητες στον Πρόεδρο του Δ.Σ. δεν επαρκούν για τη
συγκρότηση του Δ.Σ. και Ε.Ε., δύναται μετά από απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται προ της
ενάρξεως των εργασιών της, να γίνουν δεκτές και υποψηφιότητες που θα υποβληθούν κατά την
ημέρα αυτή, αλλά προ της ενάρξεως των εργασιών της Γ.Σ.
στ. Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος εκ των παρισταμένων εκλογέων η Εφορ. Επιτροπή ενεργεί την
διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν πληροί τους ανωτέρω όρους κηρύσσεται υπ' αυτής
ΑΚΥΡΟ. Φάκελος που περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια, δεν λαμβάνεται υπ’ όψη.
Ως επιτυχόντες θεωρούνται εκ μεν των υποψηφίων για το Δ.Σ. οι επτά (7) πρώτοι πλειοψηφίσαντες,
εκ δε των υποψηφίων για την Ε.Ε. οι τρεις (3) πρώτοι πλειοψηφίσαντες. Εάν υπάρξει ισοψηφία
στην τελευταία θέση μεταξύ δυο ή πλειόνων συμβούλων του Δ.Σ. και της Ε.Ε, τότε ο Πρόεδρος της
Εφορευτικής Επιτροπής παρουσία των ενδιαφερομένων, διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του
τελευταίου Συμβούλου. Οι λοιποί υποψήφιοι αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειράν
προτεραιότητας.
ζ. Μετά το πέρας της διαλογής, η Εφορ. Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το πρακτικό της
ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους ως και τους επιλαχόντες κατά σειράν
προτιμήσεως.

α.
β.
γ.
δ.

ΑΡΘΡΟΝ 28ο
ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Βιβλίο Μητρώου Μελών.
Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Βιβλίο Ταμείου.
Βιβλίο Γεν. Συνελεύσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΟΓΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΕΣΣΑΙΩΝ “Ο ΠΑΠΑΦΑΕΣΣΑΣ”»
- TV
Τ’ ΑΓΓΑΙΚΑ «THE HISTORIC FLESSAS FAMILY SOCIETY- “PAPAFLESSAS”»
J

va

y

ζ*/
Βιβλίο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟΝ 29ο
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Το Δ.Σ. δύναται να ονομάσει ΔΩΡΗΤΕΣ μεν τους προσφέροντες στο Σωματείο οικονομική
ενίσχυση 500,00 Ευρώ και άνω, ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ δε τους προσφέροντες οικονομική ενίσχυση 1500,00
Ευρώ και άνω και Μεγάλους ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ τους προσφέροντες οικονομική ενίσχυση 3500,00 Ευρώ
και άνω. Επίτιμοι ΠΡΟΕΔΡΟΙ δύνανται να ονομάζονται οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Συλλόγου,
καθώς και διακεκριμένες προσωπικότητες Φλεσσεϊκης καταγωγής.
Στους Μ. ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ και ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ απονέμονται τιμητικές διακρίσεις κατόπιν αποφάσεως
του Δ.Σ.
Με απόφαση του Δ.Σ. απονέμονται τιμητικά διπλώματα και διακρίσεις σε άτομα που
προσφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες στο Σωματείο και την Οικογένεια των Φλεσσαίων.
ΑΡΘΡΟΝ 30ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο διαλύεται κατά τις υπό του νόμου οριζόμενες περιπτώσεις. Για λήψη αποφάσεως υπό
της Γ.Σ. περί διαλύσεως του Σωματείου ή τροποποιήσεως του Καταστατικού, απαιτείται η
παρουσία μισών πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των
τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου η περιουσία αυτού
διατίθεται με απόφαση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 31”
Προς επίτευξη των σκοπών του δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να εγγραφεί το Σωματείο στη δύναμη
ομοειδούς δευτεροβαθμίου Σωματείου εκ των λειτουργούντων στην Αθήνα ΑΡΚΑΔΩΝ ή να ορίσει
μέλος ή μέλη του Δ.Σ. ως Συλλόγου μεταξύ των Σωματείων αυτών.
ΑΡΘΡΟΝ 32ο
Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύεται υπό της Γ.Σ. σε συνδυασμό και με τις σχετικές
διατάξεις περί Σωματείων και τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων Νόμων.
ΑΡΘΡΟΝ 33ο
Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει τις λέξεις «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ
ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ “Ο ΠΑΠΑΦΑΕΣΣΑΣ”» ΚΑΙ ΣΤ’ ΑΓΓΛΙΚΑ “THE HISTORIC FLESSAS
FAMILY SOCIETY- “PAPAFLESSAS”» και στο μέσον την προσωπογραφία του Γρηγορίου
Παπαφλέσσα
ΑΡΘΡΟΝ 34°
Εορτή του Σωματείου ορίζεται η επέτειος της αυτοθυσίας του ηρωικού της τέκνου Γρηγορίου
Παπαφλέσσα, ήτοι η 20η Μάιου. Προστάτης Άγιος του Συλλόγου είναι ο Άγιος Γρηγόριος για τον
οποίον τελείται θεία Λειτουργία με αρτοκλασία και μνημόσυνο εις μνήμην του Παπαφλέσσα σε
ναό του Μανιακίου Καλαμών την 20ην Μάίου, συνδυαζόμενων και των δυο εορτών και με έξοδα
του Σωματείου.

ΑΡΘΡΘΝ 35ο
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο εκ 35 άρθρων συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ άρθρο και
στο σύνολο του και τέλος εγκρίθηκε, ως έχει ομόφωνα, υπό των κάτωθι ιδρυτικών μελών του.

Νέα Πεντέλη, 1η Οκτωβρίου 2007
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΕΣΣΑΙΩΝ “Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ”» %
ΚΑΙ ΣΤ’ ΑΓΓΑΙΚΆ «THE HISTORIC FLESSAS FAMILY SOCIETY- “PAPAFLESSAS”» v
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Νέα Πεντέλη Αττικής σήμερα την 1η Οκτωβρίου 2007 οι υπογεγραμμένοι αποφασίζουμε την’'?·^
ίδρυση σωματείου με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ*
ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ “Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ”» ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ “THE HISTORIC FLESSAS
FAMILY SOCIETY - “PAPAFLESSAS”».
To ιδρυόμενο Σωματείο θα έχει έδρα το Δήμο Νέας Πεντέλης. Μέλη του θα μπορούν να είναι κάθε

φυσικό πρόσωπο που έλκει την καταγωγή του από τις Οικογένειες των Φλεσσαίων από οποιαδήποτε
χώρα ή περιοχή της Ελλάδος.

Σκοπός του Σωματείου θα είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών, η συμπαράσταση και η
παροχή αρωγής προς κάθε μέλος του Σωματείου, που έχει ανάγκη, η ανύψωση του ηθικού, πνευματικού,

ψυχικού, μορφωτικού και πατριωτικού επιπέδου των μελών του, η με κάθε τρόπο απόδοση φόρου
τιμής και ευγνωμοσύνης στους προγόνους μας Αρχιμανδρίτη Γρηγοριον Φλέσσα (Δικαίο - Αρμόδιο)

ή Παπά - Φλέσσα και τους Φλεσσαίους οπλαρχηγούς αδελφούς - ανεψιούς του, ή άλλους απογόνους
της οικογένειας των Φλεσσαίων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας των στην Ελλάδα ή

σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, η ανάπτυξη πίστεως στα εθνικά, οικογενειακά και πατριωτικά ιδεώδη,

η δημιουργία δεσμών αγάπης και στενής επαφής των μελών με τις Οικογένειες των Φλεσσαίων κλπ.,
όπως αναλυτικότερα ο σκοπός αυτός περιγράφεται στο από 1η Οκτωβρίου 2007 συν-υπογραφόμενο

καταστατικό, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό.
Ταυτόχρονα δια του παρόντος ορίζουμε την προσωρινή διοίκηση του σωματείου με την εντολή να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση του σωματείου (υποβολή αιτήσεως στο
Πρωτοδικείο Αθηνών, σύγκλιση της πρώτης γενικής συνέλευσης κλπ.).
Ο Πίνακας των μελών της προσωρινής διοικήσεως είναι ο ακόλουθος:
ΠΙΝΑΚΑΣ
Των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του υπό ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ “Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ”» ΚΑΙ
ΣΤ’ ΑΓΓΛΙΚΑ “THE HISTORIC FLESSAS FAMILY SOCIETY - “PAPAFLESSAS”»
Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που αποτελείται από επτά (7) μέλη και εκλέχθηκε
από τους ιδρυτές του υπό ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ “Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ”» ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΆ “THE
HISTORIC FLESSAS FAMILY SOCIETY - “PAPAFLESSAS”» με έδρα την Νέα Πεντέλη
Αττικής είναι τα παρακάτω:
1. ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΦΛΕΣΣΑΣ, Πρόεδρος
Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, τηλ. (210) 6138059
2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. ΦΛΕΣΣΑΣ, Αντιπρόεδρος
Στροφιλιού 35α, Κηφισιά, 14561, τηλ. (210) 8074948
3. ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΦΛΕΣΣΑΣ, Ταμίας
Παναιτωλείου 5, Αθήνα, 13741, τηλ. (210) 9224678
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΦΛΕΣΣΑΣ, Μέλος
Σπετσών 14, Μαρούσι, 15122, τηλ. (210) 8053595
5. ΜΕΡΟΠΗ Ε. ΦΛΕΣΣΑ, Γενικός Γραμματέας
Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, τηλ. (210) 8037827
6 ΔΗΜΗΤΡΑ Κ ΦΛΕΣΣΑ, Μέλος
Ανθείας 2. Κυψέλη, 11364, τηλ. (210) 8650857)
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΦΛΕΣΣΑΣ, Μέλος
Μαυρογένους 184, Πετρούπολη, τηλ. (210) 5020204.
Νέα Πεντέλη Αττικής 1-10-07
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