
 

 

  



Αριθμός Μητρώου 1888 
Αριθμός Απόφασης 192/669/166/2003 εκούσιας 

Δικαιοδοσίας 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 
Άρθρο 1ο 
Σύσταση -Έδρα - Σφραγίδα 
Ιδρύεται σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την 

επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ' ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. 

Ο σύλλογος έχει δική του κυκλική σφραγίδα, που φέρει ως 
έμβλημα στο μέσο το ειδώλιον Κιθαρωδού Μινωικής εποχής 
και στην περιφέρεια τον τίτλο του, ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 

 
Άρθρο 2ο Σκοποί 
Σκοποί του συλλόγου είναι: 
α) Η μέριμνα για την εκμάθηση, τη φύλαξη, την προβολή 

και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και μουσικής, στη 
διαχρονική τους μορφή, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ως 
βασικών στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού. 

β) Η έρευνα, η μελέτη και σπουδή της ελληνικής γλώσσας, 
όπως αποτυπώνεται στα κείμενα της αρχαίας, βυζαντινής και 
νεώτερης ελληνικής γραμματείας και της ορθόδοξης 
εκκλησιαστικής παράδοσης (πατερικά κείμενα, εκκλησιαστική 
υμνολογία και παράδοση). 

γ) Η συστηματική μελέτη και διδασκαλία της ελληνικής 
μουσικής βυζαντινής παραδοσιακής και λαϊκής. 

δ) I I  συνεργασία και συμμετοχή στις καλλιτεχνικές, 
πνευματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της Ενορίας του Αγίου 
Τίτου Ηρακλείου και η κατάλληλη υποστήριξη και ενίσχυσή 
τους. 

 
Άρθρο 3ο 
Τομείς εργασίας - Μέσα 
Σύμφωνα με τους παραπάνω σκοπούς, κύριοι τομείς και 

τρόποι δράσης του Συλλόγου είναι: 
α) Η μορφωτική δράση, μέσω δημοσιεύσεων, 

παρουσιάσεων, παρεμβάσεων, με στόχο την ορθότερη χρήση 
της ελληνικής γλώσσας και την κατανόηση των γλωσσικών 
θησαυρών του παρελθόντος. 

β) Η διδασκαλία της λόγιας ελληνικής γλώσσας (αρχαίας 
και βυζαντινής) σε όσους επιθυμούν να την σπουδάσουν, καθώς 
επίσης και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 
αλλόγλωσσους ,  μετανάστες  του  εξωτερικού ,  
παλιννοστούντες Έλληνες και καθέναν που έχει ανάγκη ή 
ενδιαφέρεται να μάθει την ελληνική γλώσσα. 

γ )  Η  οργάνωση  τμημάτων ,  εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων, κύκλων μαθημάτων, σεμιναρίων κ.τ.λ. για την 
εκμάθηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και μουσικής, 
καθώς και η διδασκαλία των παραδοσιακών μουσικών 
οργάνων. 

δ) Η συγκρότηση παιδικού βυζαντινού χορού, μικτής 
χορωδίας ενηλίκων, νεανικής μπάντας και ορχήστρας 
παραδοσιακής μουσικής. 

ε)  Οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων, 
μορφωτικών εξορμήσεων και άλλων σχετικών φιλολογικών, 
μουσικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. 

στ) Η στέγαση του Συλλόγου σε κατάλληλο οίκημα, η 
δημιουργ ία  βιβλιοθήκης  και  η  ίδρυση  μουσείου  
παραδοσιακών οργάνων. 

ζ) Η έκδοση ενημερωτικών και μορφωτικών εντύπων και η 
αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που παρέχει η σύγχρονη 
τεχνολογία. 

η) Η χρήση κάθε άλλου νόμιμου μέσου, που θα είναι 
σύμφωνο με τους σκοπούς του Συλλόγου. 

 
Άρθρο 4ο 
Μέλη του Συλλόγου 
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, 

αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. 
Τακτικά  μέλη εκλέγονται, με απόφαση Γενικής 

Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή πέντε τακτικών μελών, και με απόλυτη πλειοψηφία, 
πρόσωπα, που μπορούν να συμβάλουν ικανοποιητικά στην 
προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου, διαμένουν μόνιμα στην 
έδρα του και. έχουν καταβάλει το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, 
το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ. Οι ιδρυτές του 
συλλόγου είναι τακτικά μέλη του. 

Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται πρόσωπα, με τις ίδιες 
προϋποθέσεις, που διαμένουν εκτός της έδρας του Συλλόγου. 

Επίτιμα μέλη εκλέγονται πρόσωπα, που διακρίθηκαν για τις 
υπηρεσίες τους προς τον Σύλλογο ή πρόσωπα των οποίων το 
έργο συμβάλλει εξαιρετικά στην προαγωγή των σκοπών του. 

Η εκλογή αντεπιστελλόντων και επίτιμων μελών γίνεται 
από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των 
παρόντων μελών. 

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να μετέχουν στις Γενικές 
Συνελεύσεις, καθώς και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
του παρόντος Καταστατικού. 

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς το ταμείο 
υποχρεώσεις τους. 

Άρθρο 5ο 
Διαγραφή και αποχώρηση μέλους 
I I  διαγραφή μέλους αποφασίζεται από τη Γενική 

Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του 
Δ.Σ. όταν: 

α) Καθυστερεί τις εισφορές πέραν του έτους. Για να 
επανεγγραφεί το μέλος που διαγράφηκε πρέπει να καταβάλει 
όλες τις καθυστερούμενες εισφορές, β) Απωλέσει τις 
απαιτούμενες για εγγραφή του ιδιότητες, γ) Παραβαίνει τις 
διατάξεις των περί σωματείων νόμων και του παρόντος 
καταστατικού και η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη προς την 
αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του συλλόγου, δ) 
Αποστερηθε ί  των πολιτ ικών  του  δικαιωμάτων με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το 
Σύλλογο, υποβάλλοντας αίτηση για διαγραφή του από τα 
μητρώα των μελών, έχει όμως υποχρέωση να καταβάλει τις 
τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του, μέχρι και την ημέρα της 
διαγραφής του. 

 
Άρθρο 6ο 
Τα μέλη καταβάλλουν επίσης υποχρεωτικά στο ταμείο 

ετήσια εισφορά ποσού 30 ευρώ. Από την υποχρέωση αυτή 
εξαιρούνται τα αντεπιστέλλοντα και τα επίτιμα μέλη, χωρίς να 
χάνουν την ιδιότητα του μέλους. Τόσο το δικαίωμα εγγραφής, 
όσο και η μηνιαία εισφορά είναι δυνατόν να αυξηθούν, όταν 
αυτό κριθεί σκόπιμο από την Γενική Συνέλευση. 

 
Αρθρο7ο Διοίκηση 
Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και 
αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον 
Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις Συμβούλους. Εκτός των 
τακτικών μελών κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγονται και τρία 
αναπληρωματικά μέλη, για την αντικατάσταση τυχόν 
αποχωρούντων μελών. 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει, ως ένα από τα επτά 
μέλη, εκπρόσωπος του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου 



Ηρακλείου, που ορίζεται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και 
τους ιερείς του Ναού. 

Αρμόδια για τον οικονομικό έλεγχο είναι τριμελής 
Εξελεγκτική Επιτροπή, που επίσης εκλέγεται από τη Γενική 
Συνέλευση, κατά τις αρχαιρεσίες. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής. 

 
Άρθρο 8ο Γενική Συνέλευση 
Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο 

διοίκησης της Εταιρίας. 
Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο, 

εντός του πρώτου τριμήνου, κατόπιν γραπτής προσκλήσεως του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποστέλλεται 
προς τα μέλη τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση συνέρχεται με απόφαση του 

Συμβουλίου ή κατόπιν αιτήσεων τουλάχιστον δέκα 
τακτικών μελών. Στις προκλήσεις για  σύγκληση τους 
αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Στην αρχή της συνεδρίασης της Γ.Σ. εκλέγεται το 
Προεδρείο της, μεταξύ των παρόντων μελών, αποτελούμενο 
από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, ο οποίος και τηρεί τα 
πρακτικά, και δύο μέλη. 

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη 
που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές των υποχρεώσεις προς 
το Σύλλογο. Μπορούν επίσης να λάβουν μέρος, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου και. τα παρευρισκόμενα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα 
μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα λόγου. 

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα 
μισά συν ένα από τα τακτικά μέλη. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η 
Συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται εκ νέου μέσα σε οκτώ 
μέρες και τότε θεωρείται ότι έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των παρόντων. 

Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τις γενικές γραμμές του 
έργου του Συλλόγου, τα ποσά των εγγραφών και συνδρομών 
και αποφασίζει για κάθε θέμα, για το οποίο δεν είναι αρμόδιο 
το Διοικητικό Συμβούλιο. Ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη, τους 
δωρητές και τους ευεργέτες του Συλλόγου. Εγκρίνει τον 
απολογισμό και ψηφίζει τον προϋπολογισμό κάθε οικονομικού 
έτους, που κατατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη 
Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο και οι 
Επιτροπές των επιμέρους τμημάτων. Ακόμη, η τακτική Γενική 
Συνέλευση εγκρίνει την ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, για την οικονομική διαχείριση, τα έσοδα και τα 
έξοδα της Εταιρίας. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία των παρόντων. 

Κάθε μέλος μπορεί να παραχωρήσει με  γραπτή 
εξουσιοδότηση το δικαίωμα ψήφου του για τη Γ.Σ. σε ένα από 
τα τακτικά μέλη των παρόντων σ' αυτήν. Κάθε μέλος μπορεί να 
αποδεχθεί και αναλάβει την εκπροσώπηση ενός μόνον μέλους. 

Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται 
πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 
Γραμματέα. 

 
Άρθρο 9ο Αρχαιρεσίες 
Αρχαιρεσίες γίνονται στην τακτική Γενική Συνέλευση ανά 

τριετία. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών η Γενική 
Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. 

Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο, με 
τα ονόματα όλων των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο 
και των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κάθε 
υποψήφιος ψηφίζει μέχρι και έξι υποψηφίους για το Διοικητικό 
Συμβούλιο και μέχρι τρεις για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι έξι πρώτοι που 
πλειοψήφησαν. Οι  επόμενοι τρεις εκλέγονται ως 
αναπληρωματικοί. Την έβδομη θέση του Διοικητικού 

Συμβουλίου καταλαμβάνει ό εκπρόσωπος του ιερού Ναού του 
Αγίου Τίτου. 

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι τρεις πρώτοι που 
πλειοψήφησαν και αναπληρωματικοί οι επόμενοι δύο. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ανάμεσα στους 
ισοψηφούντες. 

Άρθρο 10ο 
Συγκρότηση  -  Αρμοδιότητες  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτείται σε σώμα εντός 10 

ημερών μετά τις αρχαιρεσίες, κατά την πρώτη συνεδρίαση του, 
που γίνεται με πρωτοβουλία του μέλους που πλειοψήφησε, 
οπότε και εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. 
Γραμματέας και ο Ταμίας, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών 
του. 

Το Συμβούλιο φροντίζει για την πραγματοποίηση των 
σκοπών του Συλλόγου, την  εύρεση των αναγκαίων πόρων, τη 
διαχείριση της περιουσίας του, την τήρηση των βιβλίων που 
ορίζει ο νόμος, τη λειτουργία των επιμέρους τμημάτων, την 
εξασφάλιση στέγης, την κατάρτιση του ετήσιου απολογισμού 
και προγραμματισμού. 

Ακόμη, συγκροτεί με απόφαση του τα επιμέρους τμήματα 
του Συλλόγου, τις επιτροπές διοίκησης τους και καταρτίζει για 
καθένα από αυτά Εσωτερικό Κανονισμό. 

Το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε δύο μήνες, 
κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτού του ή 
κατόπιν αιτήσεως τριών από τα μέλη του. 

Απαρτία έχει όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα μέλη του. 
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου ή του προεδρεύοντος στη Συνεδρία. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται για τις 
υπηρεσίες τους προς το Σύλλογο. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να 
τους καταβληθούν οδοιπορικά ή άλλα έξοδα που έκαναν 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της Εταιρίας, ύστερα από 
αίτηση τους και με την προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων. 

Άρθρο 11ο 
Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τα 

όργανα της Εταιρίας, προεδρεύει και εισηγείται τα θέματα των 
συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων, 
εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των αρχών και υπογράφει με 
τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών. 

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα τα 
καθήκοντα του, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται. 

Ο Γραμματέας τηρεί το αρχείο και τα βιβλία του Συλλόγου, 
διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, συντάσσει τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Συνελεύσεων και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα. 

Ο Ταμίας κρατεί τα απαιτούμενα λογιστικά βιβλία, τηρεί 
βιβλίο ταμείου, όπου αναγράφονται όλα τα έσοδα και τα έξοδα 
και μητρώο εισπράξεων των συνδρομών. Εισπράττει με 
διπλότυπα (γραμμάτια είσπραξης), κάθε έσοδο του Συλλόγου 
και ενεργεί τις πληρωμές που αποφασίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο, βάσει διπλοτύπων εντολών που συνυπογράφει ο 
Πρόεδρος. Εισηγε ίται  τον ετήσιο  οικονομικό απολογισμό 
και προϋπολογισμό και ενημερώνει ανά τρίμηνο το Διοικητικό 
Συμβούλιο για την κίνηση του ταμείου. Τα χρήματα της 
Εταιρίας κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό αναγνωρισμένης 
ελληνικής τράπεζας. 

 
Άρθρο 12ο 
Οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων 
Για την ίδρυση των επιμέρους τμημάτων του Συλλόγου 

αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. 



Για την οργάνωση και λειτουργία κάθε τμήματος 
συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, τον οποίο εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. 

Τα τμήματα διοικούνται από επιτροπές, οι οποίες 
συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου. Ο πρόεδρος κάθε τμήματος εισηγείται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο τα Θέματα  που απασχολούν το τμήμα. 

Η θητεία των μελών των επιτροπών είναι τριετής και 
εγκαινιάζεται ή ανανεώνεται κάθε φορά που εκλέγεται νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
Άρθρο 13ο Πόροι 
Πόροι του Συλλόγου είναι: 
α) Τα ποσά εγγραφής και οι συνδρομές των τακτικών 

μελών. 
β) Οι δωρεές από το κράτος ή τα κληροδοτήματα κάθε 

είδους. 
γ) Τυχόν έσοδα από την προσφορά μαθημάτων και τη 

λειτουργία των εκπαιδευτικών τμημάτων, την πώληση 
εισιτηρίων, βιβλίων κ.τ.λ. 

δ) Οι τακτικές και οι  έκτακτες εισπράξεις από τη 
διοργάνωση εράνων, λαχειοφόρων αγορών, συναυλιών, 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.τ.λ. 

ε) Οι επιχορηγήσεις και εισφορές από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τους κρατικούς 
θεσμούς, τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση κ.τ.λ. 

Αρμόδιο για την αποδοχή και την είσπραξη των εισφορών 
είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, δια του ταμία. Κατά την 
είσπραξη των πάσης φύσεως εισφορών εκδίδονται τα 
προβλεπόμενα γραμμάτια εισπράξεως. 

Άρθρο 14ο 
Διάλυση του Συλλόγου 
Διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από τη Γενική 

Συνέλευση, με παρουσία των μισών και ενός μελών και με 
πλειοψηφία 3/4 από τους παρόντες. Κατά την περίπτωση που ο 
Σύλλογος διαλυθεί, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, 
περιέρχεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, ανεξάρτητα από 
το χρόνο και τον τρόπο απόκτηση της. 

 
Άρθρο 15ο Ετήσια εορτή 
Ως ημέρα εορτής της Εταιρίας ορίζεται η δεύτερη Κυριακή 

του Ιανουαρίου, κατά την οποία τιμάται η Παναγία η 
Μεσοπαντήτισσα. 

 
Άρθρο 16ο  
Τροποποίηση του Καταστατικού 
Για την τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού 

απαιτείται παρουσία τουλάχιστον των μισών και ενός από το 
σύνολο των τακτικών μελών και πλειοψηφία 3/4 από τους 
παρόντες. 

 
Άρθρο 17ο 
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν 

καταστατικό θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και των σχετικών με τα σωματεία Νόμων. 

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 17 άρθρα, 
συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου 
τα οποία υπογράφουν παρακάτω. 

 
Ηράκλειο 16 Ιανουαρίου 2003 

 
 

π. ΗΛΙΑΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ του Δημητρίου  
ΕΛΕΝΗ ΒΟΛΟΝΑΚΗ του Ηλία  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ του Αλεξάνδρου  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΟMIXΕΛΑΚΗ του Μιχαήλ 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ του Ευσταθίου  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ του Ιωάννου 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ του Νικολάου 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ του Κων/νου  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ του Κων/νου  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ του Αθανασίου  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ του Μηνά  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ του Θωμά  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Γεωργίου  
ΡΟΒΙΘΗ ΕΙΡΗΝΗ του Μιχαήλ  
ΑΘΗΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ του Ιωάννου  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ του Αριστομένους 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 
ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. του Γεωργίου  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΉΣ του Αλεξάνδρου  
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗΣ του Ιωάννου  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ του Εμμανουήλ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΓΟΥΡΤΣΗΣ του Δημητρίου  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΕΒΕΛΑΚΗΣ του Γεωργίου  
ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννου  
ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΟΥΚΟΥ του Νικολάου  
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗ του Ιωάννου 
 

Θεωρήθηκε 
Ηράκλειο 22-9-2203 

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών 
Χαρίδημος Πρατικάκηςς 

 


