ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Επαγγελματιών Μικροχρωμάτωσης
και Microblading Ελλάδος - ΣΕΜΜΕ» .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ
΄Αρθρο 1.
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Επαγγελματιών
Μικροχρωμάτωσης και Microblading Ελλάδος - ΣΕΜΜΕ», με έδρα το
Χαλάνδρι Αττικής.
΄Αρθρο 2.
1. Σκοποί του Σωματείου είναι:
Α. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του ημιμόνιμου και μόνιμου
Μακιγιάζ στην Ελλάδα, που γίνονται με τις μεθόδους της
Μικροχρωμάτωσης και του Microblading.
Β. Η καθιέρωση επαγγελματικής δεοντολογίας και ορθών πρακτικών και
αρχών διενέργειας της Μικροχρωμάτωσης και του Microblading.
Γ. Η ανάδειξη και καθιέρωση των αναγκαίων προσόντων που πρέπει να
διαθέτει ο επαγγελματίας (ημι)μόνιμου μακιγιάζ.
Δ. Η κατοχύρωση και η βελτίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
επαγγελματιών (ημι)μόνιμου μακιγιάζ και η κατοχύρωση αξιοπρεπών
αμοιβών που να αντιστοιχούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ε. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των επαγγελματιών που σχετίζονται με
το (ημι)μόνιμο μακιγιάζ, η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων και η χάραξη
κοινής πορείας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος
του καταναλωτή.
ΣΤ. Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ωφέλειες από το (ημι)μόνιμο
μακιγιάζ.
Ζ. Η παρακολούθηση των διεθνών και εγχώριων επιστημονικών και
τεχνολογικών εξελίξεων σχετικά με το ημιμόνιμο μακιγιάζ.

΄Αρθρο 3.
1. Η εκπλήρωση του σκοπού επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο,
εφόσον αυτό προηγουμένως χαρακτηρισθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή από τη Γενική Συνέλευση ως πρόσφορο. Ιδίως δε με τους
εξής τρόπους:
Α. Με παραστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να κατοχυρωθούν
νομικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των επαγγελματιών της
Μικροχρωμάτωσης και του Microblading, καθώς και τα απαραίτητα
εχέγγυα για την ορθή άσκηση του επαγγέλματος.
Β. Με έλεγχο και δημόσια πιστοποίηση με τήρηση των γενικά παραδεκτών
προτύπων, αρχών και προδιαγραφών των μελών του σωματείου ότι πληρούν
τις νομικές, επιστημονικές και δεοντολογικές προϋποθέσεις για την ορθή
και προς όφελος του καταναλωτή άσκηση του επαγγέλματος.
Γ. Με δημιουργία γραφείου συμβουλευτικής για ζητήματα νομικής,
ιατρικής, ή αισθητικής φύσεως σχετικά με το (ημι)μόνιμο μακιγιάζ.
Δ. Με εισαγωγή ενιαίας επαγγελματικής ορολογίας στον χώρο.
Ε. Με διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών
ευκαιριών, διαγωνισμών, βραβείων κλπ.
ΣΤ. Με έλεγχο των σχολών εκπαίδευσης και μέριμνα ώστε να είναι
εξειδικευμένες και πιστοποιημένες από το Υπουργείο Παιδείας.
Ζ. Με δημιουργία δημόσιας λίστας σχολών και επαγγελματιών που πληρούν
τις νόμιμες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίζεται το κύρος του κλάδου.
Η. Με ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών για την σωστή
τήρηση των κανόνων υγιεινής και πρόληψης μετάδοσης μολυσματικών
ασθενειών.
Θ. Με συνεργασία μεταξύ των μελών ώστε να επιτευχθούν οι
συνδικαλιστικοί στόχοι του σωματείου και να βελτιωθεί η νομοθεσία προς
όφελος των καταναλωτών και σε βάρος εκείνων που δεν πληρούν τις αρχές,
τις νόμιμες προδιαγραφές και δυσφημούν τον κλάδο.
Ι. Με δράσεις ενημέρωσης του καταναλωτή για τις αρχές και τα οφέλη του
(ημι)μόνιμου μακιγιάζ και την προστασία του από κακές πρακτικές του
είδους.
ΙΑ. Με διαμεσολάβηση σε περίπτωση διαφωνίας καταναλωτή με μέλος του
Συλλόγου.
ΙΒ. Με διοργάνωση εορτών, και άλλων εκδηλώσεων προώθησης της τέχνης
μας.
2. Για την πραγμάτωση του σκοπού του Σωματείου θα διατίθεται και κάθε
είσπραξη από συνδρομές και εισφορές των μελών του, καθώς και οι λοιποί
πόροι του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ
΄Αρθρο 4
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται ιδρυτικά, τακτικά και επίτιμα.
Ιδρυτικά είναι τα μέλη που ίδρυσαν το σωματείο.
Τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται κατόπιν προφορικής ή εγγράφου
αιτήσεώς τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σχετικής απόφασης του
ΔΣ, όλοι όσοι πληρούν τις αρχές, προϋποθέσεις και προδιαγραφές και
διαθέτουν τα τυπικά, νομικά και ουσιαστικά προσόντα για την ορθή και
προς όφελος του καταναλωτή άσκηση του επαγγέλματος όπως τα ανωτέρω
καθορίζονται από τον νόμο, την επιστήμη και την τέχνη και διατυπώνονται
με απόφαση της ΓΣ ως προϋποθέσεις πιστοποίησης και εισόδου μέλους του
Σωματείου.
Επίτιμα μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση
των τακτικών μελών κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι
έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο.
΄Αρθρο 5.
Κάθε μέλος δικαιούται να μετέχει σε κάθε είδους εκδηλώσεις και
δραστηριότητες του Σωματείου .
Δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι αναγνωρίζεται μόνον στα
ιδρυτικά και στα τακτικά μέλη εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.
Τα μέλη αδιακρίτως δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές
Συνελεύσεις και να εισηγούνται στο Δ.Σ και στις Συνελεύσεις τρόπους και
μέσα για την επίτευξη του σκοπού του Σωματείου.
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο. Η
αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως τουλάχιστον 2 μήνες πριν
από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου με απόφασή της μπορεί να
αποβάλλει μέλος του, αφού προηγουμένως το καλέσει εγγράφως να
απολογηθεί εντός προθεσμίας τουλάχιστον 5 ημερών, εάν βλάπτει τους
σκοπούς του Σωματείου ή εάν δεν τηρεί τις διατάξεις του καταστατικού και
τις αποφάσεις της Γ. Σ. και του Δ. Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΟΡΟΙ
΄Αρθρο 6.
Πόροι του Σωματείου είναι οι τακτικές συνδρομές και οι εισφορές των
μελών, οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και
κληροδοτήματα προς αυτό, οι εισπράξεις από την τέλεση εορτών,
εκδρομών, παραστάσεων, διαλέξεων, λαχείων και από την πώληση εντύπων
του Σωματείου.
Η συνδρομή εκάστου μέλους είναι υποχρεωτική και καθορίζεται με
απόφαση της Γ. Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
΄Αρθρο 7.
Το Σωματείο είναι νομικό πρόσωπο το οποίο διοικείται και
εκπροσωπείται από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη.
Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως, διοικεί το
Σωματείο, διαχειρίζεται την περιουσία του και το αντιπροσωπεύει
δικαστικώς και εξωδίκως.
Η διάρκεια της θητείας του Δ. Σ είναι 3 ετών.
΄Αρθρο 8.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γεν. Συνέλευση με μυστική
ψηφοφορία διενεργούμενη κατά την τακτική Γεν. Συνέλευση του
Νοεμβρίου κάθε τρίτου έτους .
Ως εκλεγέντα τακτικά μέλη του Δ.Σ. θεωρούνται οι επτά (7) πρώτοι εκ
των υποψηφίων, οι οποίοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Πλην των
τακτικών μελών εκλέγονται κατά τον αυτό τρόπο κι τρία (3)
αναπληρωματικά. Τα αναπληρωματικά μέλη καταλαμβάνουν τις κενές
θέσεις οι οποίες δημιουργούνται λόγω παραιτήσεως ή θανάτου τακτικού
μέλους ή λόγω προσωρινής ή οριστικής αδυναμίας του να ασκήσει τα
καθήκοντά του εξαιτίας μακράς απουσίας, ασθένειας ή αποδημίας.
Ουδείς δύναται να αποτελέσει μέλος του Δ.Σ. εάν δεν τυγχάνει
ταμειακώς εντάξει μέλος του Σωματείου.
΄Αρθρο 9.
Μετά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία
διενεργείται όπως κατωτέρω εκτίθεται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, ο
Σύμβουλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, συγκαλεί, εντός οκτώ (8)

ημερών από την ημέρα της εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
συγκροτείται σε σώμα δια της εκλογής των οργάνων του. Οκτώ (8) ημέρες
μετά την συγκρότηση σε σώμα το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει τη διοίκηση από
το παλαιό Δ.Σ.
΄Αρθρο 10.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα. Επίσης
συνεδριάζει εκτάκτως όταν το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί
εγγράφως και με ρητή αναφορά των προς συζήτηση θεμάτων από
τουλάχιστον τρία μέλη του Συμβουλίου. Τα μέλη του ΔΣ μπορεί να
αποφασίσουν και συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται
τέσσερα τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της
συνεδριάσεως, η οποία με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα
γνωστοποιείται στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. κάθε μέλος δικαιούται να ζητήσει
την αναγραφή θέματος στην ημερήσια διάταξη.
΄Αρθρο 11.
Ο Πρόεδρος προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γεν.
Συνελεύσεως, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. , των οποίων προεδρεύει,
κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών, διευθύνει τις συνεδριάσεις, θέτει τα
ζητήματα σε ψηφοφορία, αριθμεί και μονογράφει τις αποδείξεις και τα
βιβλία του Ταμείου, υπογράφει μαζί με ον Γεν. Γραμματέα τα πρακτικά των
συνεδριάσεων και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και φροντίζει για την
εφαρμογή του Καταστατικού.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του εξωδίκως
και ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής. Αυτός και μόνον
εντέλλεται την πληρωμή των διαφόρων δαπανών.
Άρθρο 12
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν εκείνος απουσιάζει ή
αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.
΄Αρθρο 13.
Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Σωματείου, φυλάσσει το
αρχείο και την σφραγίδα, συντάσσει τα πρακτικά, κρατεί και διεξάγει την
αλληλογραφία την οποία προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τηρεί το
μητρώο μελών και το πρωτόκολλο διεξαγωγής των εκλογών για την
ανάδειξη νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 14
Ο Ταμίας φυλάσσει την χρηματική περιουσία του σωματείου, τηρεί τα
διαχειριστικά βιβλία προσυπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο, εισπράττει
με διπλότυπη απόδειξη τις συνδρομές των μελών και κάθε άλλο έσοδο,
καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο τις εισπράξεις, ενεργεί τις πληρωμές κατ’ εντολή
του Προέδρου και υποβάλλει στην Γ.Σ. την ετήσια κατάσταση εσόδωνεξόδων, τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους.
ΚΕΦ. Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 15
Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του σωματείου αποτελεί το
ανώτατο όργανο του σωματείου. Εκλέγει τα λοιπά όργανα και τους
αντιπροσώπους του σωματείου και εγκρίνει τον ισολογισμό της διοίκησης.
Αποφασίζει επίσης κατόπιν εισήγησης του ΔΣ για τις αρχές , προϋποθέσεις
και προδιαγραφές και προσόντα που απαιτούνται ώστε επαγγελματίας να
γίνει μέλος του Σωματείου , για το ποσό της ετήσιας συνδρομής, για την
αποβολή μέλους, για την τροποποίηση του καταστατικού, για την διάλυση
του σωματείου και, γενικώς, για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην
αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή άλλου ζητήματος που θέτει στην κρίση της
το ΔΣ. Μπορεί να αποφασίζει ακόμη και με ηλεκτρονικό δημοψήφισμα εάν
λάβει τέτοια απόφαση το ΔΣ ή η ίδια η ΓΣ, αρκεί να διασφαλίζεται η
εγκυρότητα.
Η Γ.Σ. συγκαλείται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., η οποία αποστέλλεται
εγγράφως ή ηλεκτρονικώς στα μέλη τουλάχιστον προ 5 ημερών, τακτικώς
μεν τον Νοέμβριο κάθε έτους, εκτάκτως δε όταν κατά την κρίση του Δ.Σ.
συντρέχει σπουδαίος λόγος, ή ζητηθεί η σύγκληση από το 1/3 των
ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του σωματείου με έγγραφη αίτηση στην
οποία θα αναφέρονται τα υπό συζήτηση θέματα. Στην τελευταία περίπτωση
το Δ.Σ. συγκαλεί την Γενική Συνέλευση εντός 20 ημερών από της υποβολής
της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, οι αιτούντες έχουν
το δικαίωμα να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο το οποίο θα τους
εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν οι ίδιοι την Γ.Σ. και θα ρυθμίσει τα σχετικά
με την προεδρία της.
Άρθρο 16
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον
ταμειακώς εντάξει μέλη της. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται εκ νέου
υποχρεωτικώς εντός 8 ημερών, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία
οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών , εκτός από τις αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση
του καταστατικού ή την διάλυση του σωματείου, για τις οποίες απαιτείται η

παρουσία τουλάχιστον των 3/5 των ταμειακώς εντάξει μελών και η
πλειοψηφία των παρόντων.
Η τακτική Γ.Σ. κάθε έτους ελέγχει και εγκρίνει τις πράξεις του Δ.Σ., τον
προϋπολογισμό και τον απολογισμό του ταμείου.
ΚΕΦ.ΣΤ΄ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 17
Μετά την λήξη του απολογισμού εκλέγεται από την Γ.Σ. δι’
ανατάσεως των χειρών τριμελής επιτροπή, η οποία επιμελείται της
διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής
επιτροπής .
Άρθρο 18
Η ψηφοφορία είναι μυστική. Μετά το πέρας της αρχίζει η διαλογή των
ψήφων από την εφορευτική επιτροπή και, ακολούθως, οι επτά πρώτοι
σχετικώς πλειοψηφήσαντες αποτελούν το Δ.Σ. και οι τρεις επόμενοι κατά
σειρά τους αναπληρωματικούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας το ζήτημα λύνεται
αμέσως από την εφορευτική επιτροπή με κλήρωση. Σε περίπτωση που δεν
συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων για τη ανάδειξη των
οργάνων, η Γ.Σ. εκλέγει το Δ.Σ., και την εξελεγκτική επιτροπή διά
ανατάσεως της χειρός εκ των παρόντων τακτικών μελών. Το ίδιο ισχύει και
για τα αναπληρωματικά μέλη.
Άρθρο 19
Μετά την εκλογή του Δ.Σ. ή συγχρόνως με αυτή, εκλέγεται με μυστική
ψηφοφορία και η τριμελής εξελεγκτική επιτροπή, τα καθήκοντα της οποίας
είναι ο έλεγχος της ταμειακής διαχειρίσεως του Δ.Σ. και η υποβολή
εκθέσεως του απολογισμού του ταμείου στην Γ.Σ. Η εξελεγκτική Επιτροπή
δικαιούται να λαμβάνει μία φορά κατ’ έτος γνώση της διαχείρισης και της
ταμειακής κατάστασης του σωματείου. Αυτός που συγκέντρωσε τις
περισσότερες ψήφους προεδρεύει στις συσκέψεις. Η θητεία της επιτροπής
είναι τριετής και δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη της όσοι αποτελούν μέλη
του Δ.Σ. Εάν υπάρχει γνώμη της μειοψηφίας , αυτή καταγράφεται σε
ξεχωριστή έκθεση.
Άρθρο 20
Σε περίπτωση διαλύσεως της Ενώσεως, η περιουσία της περιέρχεται σε
σχολές (ημι)μόνιμου μακιγιάζ για χορήγηση υποτροφιών σε άπορους ή
αριστούχους σπουδαστές.
Άρθρο ακροτελεύτιο
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 20 άρθρα εγκρίθηκε νομίμως
σήμερα από τους ιδρυτές.

Χαλάνδρι, 13/03/2018
ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ
1. ΜΠΑΜΠΕΝΚΟ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΙΒΑΝ
Α.Τ: ΑΚ 373642
ΑΦΜ: 104267063
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. ΛΕΒΙ ΓΚΡΑΣΙΕΛΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Α.Τ: ΑΑ ΟΟ6646
ΑΦΜ: 144447413
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
3. ΠΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τουΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
Α.Τ: ΑΕ 110884
ΑΦΜ: 125872657
ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ 16 ΒΥΡΩΝΑΣ
4. ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Τ: ΑΚ 567989
ΑΦΜ: 123101449
ΣΚΡΑ 47 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Α.Τ: ΑΚ 649747
ΑΦΜ: 161260318
ΣΕΡΙΦΟΥ 6 ΙΛΙΟΝ
6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Τ: ΑΖ 066620
ΑΦΜ: 136967664
ΑΜΦΙΛΟΧΕΙΑΣ 22 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ
Α.Τ: ΑΒ 278519
ΑΦΜ: 070963100
ΚΡΕΣΝΑ 3 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
8. BITRI ADELA του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Τ: ΑΜ 173159

ΑΦΜ: 132563297
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 20Γ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
9. ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Τ: ΑΑ 448538
ΑΦΜ: 135438363
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
10. RYZHKOVA ALBINA του GENADI
Α.ΔΙΑΒΑΤ: 51 No 5848603 RUS
ΑΦΜ: 153561570
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 53 ΠΑΠΑΓΟΥ
11. RUSU ROXANA-ELENAτου FLORIN
ΔΙΑΒΑΤ: 051593177
ΑΦΜ: 160459577
ΕΛΠΙΔΟΣ 5-7 ΓΑΛΑΤΣΙ
12. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Α.Τ: ΑΕ 519310
ΑΦΜ: 059720009
ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΥ 4
13. ΜΟΡΟΥΖ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ του CHEORGHE
Α.Τ:XV 137464
ΑΦΜ: 161671304
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 4 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
14. ΒΑΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Τ: ΑΕ 075011
ΑΦΜ: 161671304
ΟΓΔΟΗ 6 ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
15. ΛΑΔΟΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Τ: Χ 860414
ΑΦΜ: 138990718
ΧΙΟΥ 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
16. ΚΑΟΝΕΛΑ ΤΟΥΣΕ του ΤΡΥΦΩΝ ΛΟΥΠΟ
Α.Τ: 763862
ΑΦΜ: 133357776
ΚΥΠΡΟΥ 6 ΠΕΥΚΗ

17. ΡΑΜΦΟΥ ΦΑΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Α.Τ: ΑΚ 770493
ΑΦΜ: 112146230
ΟΜΗΡΟΥ 6 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
18. ΚΑΝΤΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Τ: Α 10941309
ΑΦΜ: 155561276
ΣΟΥΛΙΟΥ 14 ΚΕΡΑΤΣΙΝΗ
19. ΓΚΙΩΝΗ ΦΛΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Τ: ΑΖ 564833
ΑΦΜ: 053405096
ΦΩΤΗ ΠΟΛΙΤΗ 8 ΑΘΗΝΑ
20. ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.Τ: ΑΕ 751813
ΑΦΜ: 033478480
ΡΟΥΜΕΛΗΣ 1 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

