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1. Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Σ.Π.Η.Ε.Φ.Δ.).
2. Έδρα του Σωματείου ορίζονται τα γραφεία της εταιρείας «GRENERGY», στην οδό Μαστιχάρι στην
Κώ,
3. Το σωματείο θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
(ΝΠΙΔ) του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα.
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
1. Ο Σκοπός του Σωματείου είναι:
1.1. Η προώθηση των θεμάτων και η διαφύλαξη των συμφερόντων των παραγωγών ηλεκτρισμού από
φωτοβολταϊκά συστήματα.
1.2Η εκπροσώπηση των παραγωγών έναντι των κατασκευαστών πάρκων ή προμηθευτών για
οποιοασδήποτε φύσεως ζητήματα.
1.3. Η μελέτη προβλημάτων αφορούντων την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς
σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυσή τους.
1.4. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.
1.5 Η προάσπιση της νομιμότητας όσον αφορά την νομοθεσία που διέπει την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Στα πλαίσια του σκοπού αυτού το Σωματείο νομιμοποιείται
να διεξάγει κάθε φύσεως δικαστικούς αγώνες ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου και κατά παντός
υπευθύνου διεκδικώντας και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.
1.6. Η συνεργασία με άλλους, αντίστοιχου σκοπού, Συλλόγους ανά την Ελλάδα για τη δημιουργία
ενός Πανελλαδικού δευτεροβάθμιου συνδέσμου για την καλύτερη προώθηση των θεμάτων που
απασχολούν τα μέλη του.
1.7. Η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον ελληνικών και διεθνών Αρχών στους
αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στα Μ.Μ.Ε.
1.8. Κάθε πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα έχει σαν στόχο την εξάλειψη του φαινομένου του
Θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.
Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
1. Οι σκοποί του σωματείου επιδιώκονται:
1.1. Με την ανάπτυξη συνεργασίας, αλληλεγγύης και υποστήριξης μεταξύ των μελών αυτού.
1.2. Με τη συντονισμένη δράση των μελών του σωματείου για την επίτευξη των κοινών στόχων τους
και την αρμονική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ αυτών.
1.3. Με το να απευθύνεται το Σωματείο στις δημόσιες αρχές, την Δικαιοσύνη, τους προμηθευτές και
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τους κατασκευαστές, ομοειδείς συλλόγους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις,
τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εσωτερικού και εξωτερικού , τους
εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά
συμφέροντα των μελών τους και για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων που
αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών τους και
γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β
Εγγραφή — δικαιώματα και υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ

4ο

1. Τακτικά μέλη του σωματείου γίνονται:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν εγκατεστημένο και συνδεδεμένο τουλάχιστον ένα
Φωτοβολταϊκό Πάρκο είτε επί εδάφους, είτε επί επαγγελματικής στέγης άνω των 10 kw ,
εντός του Νομού Δωδεκανήσου και των νήσων που αυτός περιλαμβάνει είτε είναι κάτοικοι
των νήσων αυτών και έχουν εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό πάρκο οπουδήποτε στην Ελληνική
Επικράτεια, είτε έχουν εγκατεστημένο Πάρκο οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια και
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο Σύλλογό μας. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν
την ισχύ του αυτή στο Διαχειριστή του συστήματος βάσει Συμβάσεως Πώλησης.
2. Δόκιμα μέλη του σωματείου γίνονται:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν υπογεγραμμένη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας με το Διαχειριστή του Συστήματος ή το ΔΕΔΔΗΕ & τον ΛΑΓΗΕ, για τουλάχιστον
ένα φωτοβολταϊκό πάρκο είτε επί εδάφους, είτε επί επαγγελματικής στέγης άνω των 10 kw,
εντός του Νομού Δωδεκανήσου και των νήσων που αυτός περιλαμβάνει , είτε είναι κάτοικοι
των νήσων αυτών και έχουν εγκατεστημένο Πάρκο οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια,
είτε έχουν εγκατεστημένο Πάρκο οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια και επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν στο Σύλλογό μας, και δεν έχουν συνδεθεί ακόμη στο δίκτυο. Τα δόκιμα
μέλη γίνονται τακτικά με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης σύνδεσης της μονάδας από
το Διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Ο ενδιαφερόμενος όπως εγγραφεί μέλος του σωματείου, πρέπει να αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις μέχρι την εγγραφή του Αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από τη
Γενική Συνέλευση κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος.
4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο – μέλος, εκπροσωπείται στο Σύλλογο και στη Γενική
Συνέλευση από ένα πρόσωπο και έχει δικαίωμα ψήφου όπως ορίζεται στο άρθρο 20. Το
πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος του μέλους κατά το καταστατικό
του, είτε άλλο, τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα διορίζεται από τη νόμιμη Διοίκηση του μέλους, για
το σκοπό αυτό.
Για την απόδειξη της ιδιότητας του εκπροσώπου απαιτείται προσκόμιση νομιμοποιητικών
εγγράφων και εγγράφων σχετικών αποφάσεων διορισμού, που υποβάλλονται προς το Δ.Σ
5. Οι εκπρόσωποι των φυσικών προσώπων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με απλή
εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή δικηγόρο, η
ισχύς της οποίας αναστέλλεται μόνο με νέα εξουσιοδότηση σε νέο εκπρόσωπο, ή απλή δήλωση
παύσης του εκπροσώπου από το μέλος.
6. Ένας εκπρόσωπος δύναται να εκπροσωπεί και περισσότερα του ενός μέλη με τις ανάλογες
ψήφους.
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
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1. Για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου απαιτείται:
1.1. Αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία να αναφέρεται ότι αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις τις διατάξεις
του παρόντος καταστατικού, τις μέχρι την εγγραφή του Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του
Διοικητικού Συμβουλίου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από τη Γενική Συνέλευση κατ΄
εξουσιοδότηση του παρόντος.
1.2.α. Η Αίτηση τακτικού μέλους πρέπει να συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση σύνδεσης της
μονάδας από το Διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1.2.β. Η Αίτηση Δόκιμου μέλους πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο σύμβασης πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας με το Διαχειριστή του Συστήματος ή το ΔΕΔΔΗΕ & τον ΛΑΓΗΕ.
1.3. Σε περίπτωση που το υποψήφιο μέλος είναι νομικό πρόσωπο, νομιμοποιητικά έγγραφα από τα
οποία να προκύπτει η ταυτότητα του νομίμου εκπροσώπου του ή άλλου αντιπροσώπου του.
1.4. Πληρωμή της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής όπως αυτές προσδιορίζονται με απόφαση της
Γ.Σ.
1.5. Για την εγγραφή αποφασίζει το Δ.Σ. σχετικά με το εάν πράγματι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εγγραφής. Εάν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα ημέρες χωρίς το Δ.Σ. να αποφασίσει, ο
ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από
της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των
τριάντα ημερών. Το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας διατάζει την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή. Η ιδιότητα του μέλους
αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Δ.Σ. ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που
διατάζει την εγγραφή.
2. Το μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρεί ελεύθερα οποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να
γνωστοποιείται εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και
οικονομικά ισχύει από το τέλος του.
ΑΡΘΡΟ
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1. Τα τακτικά μέλη του σωματείου, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους, σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 4, έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Όλα τα μέλη τακτικά και δόκιμα έχουν το δικαίωμα να
μετέχουν στις συζητήσεις των Γ.Σ., να μετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου μέσα από τις
επιτροπές του κ.λ.π.
2. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του καταστατικού, να μην στρέφονται ενάντια στους σκοπούς του σωματείου, να μην
εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοικήσεως και να καταβάλλουν την τακτική ή έκτακτη
εισφορά που καθορίζει η Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ
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1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζει την αποβολή μέλους:
1.1. αν το μέλος πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του.
1.2. αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Σωματείου
1.2α. αν το μέλος με ενέργειές του διαχωρίζει τα ενιαία προβλήματα των μελών και δημιουργεί
υποσύνολα μέσα στο Σύλλογο που μπορούν να διαταράξουν την ενότητα του Συλλόγου.
1.3. αν το μέλος καθυστερεί για δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή.
1.4. αν το μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τον
Ν.1712/87 .
2. Η περί αποβολής μέλους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση των μελών του Σωματείου. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως
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από τη Γενική Συνέλευση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και η Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να ακούσει προηγουμένως
το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή.
4. Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί, μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση σε αυτό της απόφασης, να
προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκούσιας
δικαιοδοσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πόροι
ΑΡΘΡΟ

Γ
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1. Πόροι του σωματείου είναι:
1.1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
1.2. Η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή των μελών
1.3.Τα εισοδήματα από την περιουσία του σωματείου.
1.4.Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και από διάφορες εκδηλώσεις του σωματείου.
1.5.Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
1.6.Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις ελληνικών και αλλοδαπών οργανισμών ή Νομικών Προσώπων
Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου, ως και του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής της υποχρεωτικής συνδρομής, όπως και κάθε
άλλη επιβάρυνση των μελών, ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των 3/5 των
μελών του, απαγορεύεται δε η αναδρομική ισχύς αυτών και επικυρώνεται από τη ΓΣ.
3. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡΘΡΟ
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1. Το Σωματείο διοικείται από 5μελές Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. κατά τα οριζόμενα ειδικότερα
στο κεφάλαιο Ζ΄ "ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ" του παρόντος Καταστατικού, μεταξύ των μελών του, εάν πρόκειται
για φυσικά πρόσωπα και μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3, αν
πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
2. Το Δ.Σ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τον
Οργανωτικό Γραμματέα, οι οποίοι είναι όλοι άμισθοι και από 2 αναπληρωτές τους. Οι ιδιότητες του
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο
πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού. Τα μέλη του Δ.Σ. που απέρχονται,
αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά, κατά τη σειρά εκλογής τους.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να εκπροσωπεί νόμιμα το
νομικό πρόσωπο – μέλος που το έχει διορίσει, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητά του ως μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από το πρώτο, κατά σειρά ψήφων, αναπληρωματικό
μέλος.
3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 3 τουλάχιστον μέλη και οι αποφάσεις
λαμβάνονται με τουλάχιστον τρεις θετικές ψήφους στο σύνολο των παρόντων μελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος, εφόσον η
απόφαση λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία.
Αν η ως άνω ορισθείσα απαρτία δεν επιτευχθεί, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. εντός 10
ημερών. Στην περίπτωση που και για δεύτερη συνεχόμενη φορά δεν μπορεί να υπάρξει έκδοση
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απόφασης, η συνεδρίαση του Δ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός 10 ημερών και η απόφαση λαμβάνεται με
πλειοψηφία των παρόντων μελών.
5. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός
αν παρέστησαν κατά τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης και διαφώνησαν και η διαφωνία τους
αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
ΑΡΘΡΟ
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1. Η θητεία του Δ.Σ είναι δύο (2) χρόνων. Σε περίπτωση που μένει κενή μια θέση στο Δ.Σ. για
οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. με ευθύνη του Προέδρου καλεί τον α΄ αναπληρωματικό που προέκυψε από
τις τελευταίες αρχαιρεσίες, σε περίπτωση δε αδυναμίας αυτού τον επόμενο. Αν ο κατάλογος των
αναπληρωματικών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ., συνέρχεται η
συνέλευση μέσα σε τριάντα ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του που
γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο με θέμα την εκλογή Δ.Σ.
Το Δ.Σ. λειτουργεί με την παρουσία 3 τουλάχιστον μελών. Αν τα μέλη μειωθούν κάτω από 3,
προκηρύσσονται αμέσως εκλογές, εφ’ όσον έχουν τηρηθεί οι παραπάνω αναφερόμενες διαδικασίες.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο και μπορούν να ανακληθούν από την
Τακτική Γ.Σ. ή από Έκτακτη για αυτό το σκοπό συνέλευση, συγκαλούμενη (πρόταση μομφής) μετά
από αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Επίσης το 1/5 των μελών χρειάζεται για να περιληφθεί, μετά από αίτηση τους σαν θέμα ημερήσιας
διάταξης της Τακτικής Γ.Σ. η ανάκληση μέλους ή μελών του Δ.Σ. (πρόταση μομφής).
ΑΡΘΡΟ
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1. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε 10 ημέρες συνέρχεται με την προεδρία εκείνου του υποψηφίου που
πήρε τις περισσότερες ψήφους ή σε περίπτωση αδυναμίας αυτού με τον επόμενο στην σειρά και
εκλέγει με ψηφοφορία (απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων) τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ.
Γραμματέα, Ταμία και τον Οργανωτικό Γραμματέα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται η
ψηφοφορία μέχρι τελικής επιλογής.
2. Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους καλεί στην πρώτη συνεδρίαση το προηγούμενο Δ.Σ. για
να παραδώσει στο νέο Πρόεδρο, τα κλειδιά, την σφραγίδα, το αρχείο, τα βιβλία, και τη περιουσία του
Σωματείου με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής που υπογράφεται και από τους δύο
Προέδρους. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στο γραφείο του Σωματείου σε ιδιαίτερο χώρο με ευθύνη
της εφορευτικής επιτροπής και του Προεδρείου για διάστημα ενός μηνός μέσα στο οποίο μπορεί να
υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο δικαστήριο.
ΑΡΘΡΟ

12ο

1. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που ορίζει τα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης τακτικά κάθε 30 ημέρες και έκτακτα όταν παρουσιαστεί ανάγκη με συγκεκριμένα θέματα.
Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. εφ’ όσον του ζητηθεί έγγραφα από 3
τουλάχιστον μέλη που θα αναφέρουν και τα θέματα συζητήσεως μέσα σε 7 ημέρες.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του Σωματείου χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός
αν αποφασισθεί το αντίθετο από το Δ.Σ.
2. Γενικά οι αποφάσεις παίρνονται με φανερή ψηφοφορία εκτός από τις περιπτώσεις προσωπικών
θεμάτων για τα οποία χρειάζεται αίτηση για μυστική ψηφοφορία από το 1/3 των παρευρισκομένων
μελών. Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως μπορούν να συζητηθούν μόνον εφ΄ όσον το ζητήσει το 1/3
των παρευρισκομένων μελών του Δ.Σ.

-
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3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. γράφονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και τα μετέχοντα στην συνεδρίαση μέλη αφού διαβαστούν στην αρχή της επόμενης συνεδριάσεως.
ΑΡΘΡΟ

13ο

1. Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, διοικεί το σωματείο βάσει του Νόμου και του
Καταστατικού, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών, με εξαίρεση
ζητήματα και ενέργειες για τα οποία αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γ.Σ.
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την
αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων που έχουν σχέση με το σωματείο, εκτελεί τις αποφάσεις
και εφαρμόζει το Καταστατικό.
Για όσα ζητήματα σχετικά με την λειτουργία του Δ.Σ. δεν προβλέπει αυτό το Καταστατικό, εγκρίνεται
από τη Γ.Σ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ.
2. Το Δ.Σ του σωματείου τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
2.1. Μητρώο των Μελών του που θα δείχνει, με αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία
του μέλους, τον αριθμό Δελτίου ταυτότητος του μέλους ή του νομίμου εκπροσώπου του, την
ημερομηνία εγγραφής ή διαγραφής κάθε μέλους. Συνημμένα θα τηρούνται τα νομιμοποιητικά έγγραφα
κάθε νομικού προσώπου – μέλους από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπησή του.
2.2. Πρακτικών συνεδριάσεων των Γ.Σ. των Μελών.
2.3. Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.
2.4. Εισπράξεων και Πληρωμών στο οποίο θα γράφονται τακτικά και χρονολογικά όλες οι εισπράξεις
και πληρωμές.
2.5.Περιουσίας στο οποίο θα αναφέρει κάθε ακίνητη ή κινητή περιουσία του Σωματείου με
λεπτομέρεια.
Τα βιβλία αυτά πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την Γραμματεία του Πρωτοδικείου.
Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων των βιβλίων.
3. Κάθε αίτηση ή αναφορά κ.λ.π. του σωματείου πρέπει να αναφέρει:
α) την επωνυμία του Σωματείου β) την Έδρα και την σωστή διεύθυνση γ) τον αριθμό εγγραφής στα
βιβλία του Πρωτοδικείου.
ΑΡΘΡΟ

14ο

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εκπροσωπεί το Σωματείο στα δικαστήρια και
σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές, σ΄ όλες τις σχέσεις και διαφορές καθώς και σε θέματα σχετικά με
την διαχείριση της περιουσίας, εκτός αν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ.
ή η Γενική Συνέλευση .
Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει τις ημερήσιες διατάξεις
με τον Γραμματέα. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ., υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα
έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα
πληρωμών.
2. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή παραιτήσεως του Προέδρου αναπληρώνει αυτόν ο
Αντιπρόεδρος, αν κωλύεται δε και αυτός , τον αναπληρώνει προσωρινά το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας
ψήφων μέλος.
Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των
Γ.Σ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο
1. Ο Γ. Γραμματέας διευθύνει το γραφείο από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού του
Σωματείου, φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα, εποπτεύει την τήρηση του Μητρώου των
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Μελών, είναι υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ. για την τακτική ενημέρωση του, εποπτεύει τη
σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ., διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία συνυπογράφοντας με
τον Πρόεδρο. Επιβλέπει τη τήρηση του Πρωτοκόλλου των εγγράφων που εισέρχονται και
εξέρχονται, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη κάθε συνεδριάσεως,
συγκεντρώνει στοιχεία για τα θέματα που θα συζητηθούν, πάντα στα πλαίσια των αποφάσεων
του Δ.Σ.
2. Ο Γ. Γραμματέας συντάσσει κάθε χρόνο τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. σε
συνεργασία με αυτό και υποβάλλει αυτόν για έγκριση στη Γ.Σ.
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα, αναπληρώνει αυτόν ένας από
τους συμβούλους πού ορίζεται από το Δ.Σ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο
1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη χρηματική περιουσία του Σωματείου και την υπόλοιπη κινητή
περιουσία.
2. Εισπράττει απευθείας ο ίδιος όλα όσα οφείλονται στο Σωματείο ή διατίθενται για το σωματείο από
οποιαδήποτε αρχή. Δικαιούται να έχει στα χέρια του ποσό μέχρι 1.000 ευρώ για τις τρέχουσες
δαπάνες, το δε υπόλοιπο ποσό υποχρεούται να το καταθέσει σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο στο όνομα του
Σωματείου.
Για την εκάστοτε ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες ή το Ταμιευτήριο, προς κάλυψη των δαπανών του
Σωματείου και μέχρι ποσού 3.000 ευρώ, ο Πρόεδρος εκδίδει επιταγή σε διαταγή του Ταμία ή τρίτου
που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Για ανάληψη μεγαλύτερου ποσού απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.
3. Είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς
ένταλμα. Ενεργεί τις πληρωμές για τις τρέχουσες ανάγκες με εντάλματα προσυπογραμμένα από τον
Πρόεδρο. Για πληρωμές ποσού άνω των 3.000 ευρώ, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. Όλα
τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα έχουν την σφραγίδα του Σωματείου και είναι αριθμημένα με αύξοντα
αριθμό, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο. Υποβάλλει στο Δ.Σ. σύντομη κατά τρίμηνο ή
οποτεδήποτε του ζητηθεί από το Δ.Σ. έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
4. Συντάσσει ισολογισμό της διαχειρίσεως και τον γενικό προϋπολογισμό του επομένου χρόνου και
υποβάλλει αυτούς για επικύρωση στο Δ.Σ. και μετά για έγκριση στη Γ.Σ. που αποφασίζει τελικά.
5. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εισπράξεων και
πληρωμών. Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία αναπληρώνει αυτόν ένα μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο
από αυτό.
6. Ο Ταμίας ελέγχεται από την ελεγκτική επιτροπή για τη καλή διαχείριση της περιουσίας του
Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ

17ο

Ο Οργανωτικός Γραμματέας.
1. Φροντίζει για την προβολή του Συλλόγου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν
εκπροσωπεί ο ίδιος τον Σύλλογο, αλλά φροντίζει για την προώθηση των εκδηλώσεων,
δραστηριοτήτων κλπ. του Συλλόγου ώστε να γίνουν αυτές γνωστές στο ευρύ κοινό.
2. Φροντίζει την οργάνωση του Συλλόγου προς την ευρύτερη περιφέρεια και το σύνολο της
Περιφ. Ενότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Εξελεγκτική Επιτροπή
ΑΡΘΡΟ

-
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1. Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγεται και η Ελεγκτική Επιτροπή, μεταξύ των
μελών ή των νομίμων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4. Η
διάρκεια της θητείας της συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά. Κατά την πρώτη
συνεδρίαση της μετά την εκλογή της εκλέγει Πρόεδρο, οι δε συζητήσεις και αποφάσεις της
καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου από το
Δ.Σ., συντάσσει δε σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει δια του Δ.Σ. στη Γ.Σ κατά την Τακτική Γ.Σ.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ
Γενικές Συνελεύσεις
Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που
δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ενδεικτικά
και μόνο αναφέρεται ότι η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει:
1.1.Για την εκλογή και ανάκληση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της
Ελεγκτικής Επιτροπής .
1.2. Για την εκλογή της εφορευτικής Επιτροπής.
1.3.Για την έγκριση του απολογισμού και προϋπολογισμού και της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ.
από κάθε ευθύνη.
1.4. Για τις προτάσεις μομφής κατά μέλους ή μελών του Δ.Σ.
1.5. Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.
1.6 Για την εκλογή αντιπροσώπων σε β’ βάθμιο όργανο που είναι μέλος ο σύλλογος.
2. Οι γενικές συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά κάθε χρόνο μέσα στο μήνα Οκτώβριο και
αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού της περασμένης χρήσης και του προϋπολογισμού της
επόμενης. Η τακτική Γ.Σ. κάθε δεύτερου έτους αποφασίζει οπωσδήποτε για την εκλογή της
Εφορευτικής Επιτροπής, των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής
Επιτροπής. Η τακτική συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. πριν από ένα μήνα από τη ορισθείσα ημέρα.
Οι έκτακτες συνελεύσεις συγκαλούνται όποτε κρίνει απαραίτητο το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει με γραπτή
αίτηση του που θα περιέχει τα θέματα της συζήτησης, το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Αν η αίτηση αυτή των μελών δεν εισακουστεί, το μονομελές πρωτοδικείο δικάζοντας κατά τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και ύστερα από αίτηση των μελών αυτών μπορεί να τα
εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση. Kάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε Γενική
Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για τα
οποία συγκαλείται. Οι προσκλήσεις στέλνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή FAX ή SMS ή
email σε όλα τα μέλη πριν από έναν μήνα από την τακτική γενική συνέλευση και εφόσον πρόκειται για
έκτακτη Γ.Σ. πέντε ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα. Επίσης η πρόσκληση αναρτάται στα
γραφεία του Σωματείου και περίληψη δημοσιεύεται σε ημερήσια Εφημερίδα .
3. Τα μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις ως εξής: Τα μεν φυσικά
πρόσωπα αυτοπροσώπως, τα δε νομικά πρόσωπα δια ενός και μόνον νομίμου εκπροσώπου τους, κατά
το νόμο και το καταστατικό τους, ή από αντιπρόσωπο που διορίζεται για το σκοπό αυτό από τη νόμιμη
Διοίκησή τους.
Κάθε εκπροσώπηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερες από μία ψήφο, εκτός εάν ο ίδιος είναι μέλος,
οπότε δικαιούται και τη δική του ψήφο.

-
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ΑΡΘΡO

20ο

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Κατά τις ημέρες
συγκλήσεως των Γ.Σ. παίρνονται τα αναγκαία μέτρα για να είναι δυνατή η εκπλήρωση από τα μέλη
των ταμειακών υποχρεώσεων τους
Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει τόπο-χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα.
2. Το Δικαίωμα Ψήφου των μελών καθορίζεται από τα kw που έχουν αναπτύξει. Ανά 10 kw
αντιστοιχεί 1 δικαίωμα ψήφου. Ο τελικός αριθμός, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.
3. Για να ληφθεί απόφαση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που διαφορετικά ορίζει το παρόν ή ο
νόμος, απαιτείται η παρουσία στη Γ.Σ. του 1/2 τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική
Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του 1/4
τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία συνέρχεται
χωρίς άλλη διατύπωση η Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία είναι
αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
ΑΡΘΡΟ

21ο

1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ψήφων με
επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπει το παρόν ή ο νόμος.
2. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται: α) σε εκλογές Δ.Σ., Ελεγκτικής και Εφορευτικής
Επιτροπής και αντιπροσώπων σε Ένωση, β) σε συγχώνευση και ίδρυση Ενώσεως, προσχώρηση ή
αποχώρηση από αυτή, γ) σε θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, δ) σε προσωπικά ζητήματα και
ε) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, στ) αλλαγή επωνυμίας, επιβολή έκτακτων εισφορών.
Ψηφοφορία δια βοής επιτρέπεται μόνο για τον ορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής.
Δεν επιτρέπεται εξουσιοδότηση τρίτου για τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης ή στις ψηφοφορίες
εκτός αν πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 3, όσον αφορά την εκπροσώπηση των
νομικών προσώπων – μελών
3. Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα
της Γ.Σ. είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη που γίνεται με απόλυτη
ψηφοφορία των παρόντων.
4. Για την τροποποίηση του καταστατικού, την μεταβολή του σκοπού ή την διάλυση του σωματείου
απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των
3/4 της απαρτίας αυτής.
5. Τα πρακτικά της Συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής
Συνέλευσης και παραδίδονται στο Γενικό Γραμματέα προς φύλαξη .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρχαιρεσίες
ΑΡΘΡΟ

Ζ
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1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και τυχόν
αντιπροσώπους για β’ βάθμιους συλλόγους όπου είναι μέλος ο σύλλογος, γίνονται κάθε δύο χρόνια
από την Τακτική Συνέλευση.
2. Οι έδρες του Δ.Σ. και της Ε.Ε. κατανέμονται μεταξύ των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την
εκλογική τους δύναμη και βάσει ενιαίου ψηφοδελτίου.
3. Οι εκλογές για τα όργανα του σωματείου και των αντιπροσώπων διεξάγονται από τριμελή

-
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Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται δια βοής.
Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας την γνησιότητα του αντιγράφου
μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει
το Δ.Σ. Η ψηφοφορία γίνεται με εκλογική λίστα των ταμειακά τακτοποιημένων μελών μελών.
4. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου
εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους, ή του νομίμου εκπροσώπου αντιπροσώπου του. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει τις
αρχαιρεσίες, τις εκλογές και την ψηφοφορία εν γένει, ώστε να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου και του Καταστατικού, με βάση το Μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε
αμφισβήτηση που θα προκύψει και για κάθε ένσταση που θα υποβληθεί. Συντάσσει το πρωτόκολλο
ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων τα οποία
και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές
παραδίδονται από τον Πρόεδρο της στο Διοικητικό Συμβούλιο και φυλάσσονται στα αρχεία του
Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ

23ο

1. Κάθε ψηφοφόρος βάζει στο ψηφοδέλτιο από 1 έως 5 σταυρούς δίπλα στα ονόματα του Δ.Σ. και από
1εως 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εκλέγονται όσοι λαμβάνουν τη σχετική πλειοψηφία των
παρόντων μελών .Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ανάμεσα σ’ αυτούς που ισοψήφησαν. Οι
δυο επόμενοι , μετά τους πέντε πρώτους εκλεγμένους, συνιστούν τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Διάλυση Σωματείου
Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο
1. Το Σωματείο διαλύεται αν τα μέλη του μειωθούν σε αριθμό μικρότερο των 10.
2. Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ.
3. Με τη διάλυση του Σωματείου γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Α.Κ. Μετά την εκκαθάριση, η τυχόν εναπομένουσα περιουσία περιέρχεται όπου αποφασίζει η
Γ.Σ. ποτέ όμως στα μέλη του Σωματείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Γενικές Διατάξεις
ΑΡΘΡΟ

25

1. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του Συλλόγου και
περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου και την έδρα.
2. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει
ειδικό σήμα
ΑΡΘΡΟ

26ο

1. Η χρηματική περιουσία του Σωματείου κατατίθεται στο όνομα του σε Τράπεζα που ορίζει το Δ.Σ.
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Για οποιαδήποτε αξιοποίηση της περιουσίας αυτής (π.χ. επένδυση σε χρεόγραφα, αγορά ακινήτου
κ.λ.π) χρειάζεται έγκριση της Γ.Σ.
2. Ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται με επιστολή ή εντολή υπογεγραμμένη από τον
Πρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα και Ταμία
3. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Ο
προϋπολογισμός, ισολογισμός συντάσσεται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα.
ΑΡΘΡΟ

27ο

Το Δ.Σ. του Σωματείου μπορεί να συγκροτεί από τα μέλη του επιτροπές που έχουν συμβουλευτικό
χαρακτήρα για τη μελέτη διαφόρων θεμάτων ή εκτέλεση εργασιών αναφερομένων στο κύκλο
δραστηριότητος του Σωματείου. Επίσης μπορεί να ορίζει επιτροπές για την μελέτη και την προσπάθεια
επιλύσεως των ειδικότερων προβλημάτων με εξουσιοδότηση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 28ο
Το Δ.Σ. του Σωματείου με Απόφαση του μπορεί να ορίζει Υπεύθυνους Επικοινωνίας στις ακόλουθες
περιοχές: α) όσον αφορά τον Νομό Δωδεκανήσου και τις νήσους που αυτός περιλαμβάνει . Οι
ορισθέντες Υπεύθυνοι Επικοινωνίας αναλαμβάνουν το καθήκον να ενημερώνουν τα μέλη του
Σωματείου της περιφέρειας τους για τις Αποφάσεις, δράσεις κλπ του Σωματείου, και να μεταφέρουν
στο προεδρείο τις απόψεις και θέσεις των μελών.
ΑΡΘΡΟ

29ο

Όσα θέματα δεν προβλέπονται σε αυτό το Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του
Α.Κ και των ισχυόντων νόμων για τα Επαγγελματικά Σωματεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Τελική Διάταξη
ΑΡΘΡΟ

30ο

Το καταστατικό αυτό, το οποίο αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, εγκρίνεται σήμερα 22/05/2014
στην Κω, από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και συνυπογράφεται ως έπεται:

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜO
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΛΚΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ

2

SUNSARON ENERGY Μ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ κ ΣΙΑ
Ε.Ε

ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

3

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ Α.Ε

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΩΣ ΣΑΚΚΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε

ΣΑΚΚΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

5

ΚΩΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΦΑΙΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Κ Ο.Ε

ΦΑΙΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

6

MIKAITΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΙΚΑΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7

HΛΙΟΝ – Γ ΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ,Γ ΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ,
ΓΙΩΤΗ ΠΙΣΤΗ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε

ΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

8

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε

ΑΜΑΛΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

9

Α.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α.

10

Π.ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚ.

11

ΠΟΛΥΒΟΛΤ Ν.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Μ.ΕΠΕ

ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Μ.

12

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

14

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΥΣΣΑΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ OΛΥΣΣΑΙΟΥ

15

ΔΕΛΦΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΦΟΙΒΟΣ

16

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ,
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

17

SUN MEGAWATTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

TABBARA BACHIR

18

ΚΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ ΑΕ

ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

19

TREND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

20

GR ENERGY ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
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