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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Επωνυµία – έδρα – σκοπός 

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο 
 

1. Ιδρύεται Επαγγελµατικό Σύλλογο µε την επωνυµία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σ.Π.Η.Ε.Φ.Ρ.). 
2. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Νοµός Ρεθύµνου. 
3. Το Σύλλογο 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 Συλλόγου είναι: 
1.1. Η προώθηση των θεµάτων και η διαφύλαξη των συµφερόντων των παραγωγών 
ηλεκτρισµού από φωτοβολταϊκά συστήµατα. 
1.2. Η υποστήριξη των παραγωγών έναντι των κατασκευαστών πάρκων ή προµηθευτών για 
οποιασδήποτε φύσεως ζητήµατα. 
1.3. Η µελέτη προβληµάτων που αφορούν 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 
Συλλόγου. 
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 
Σύλλογο 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 Μη Διασυνδεδεµένων Νήσων για 
την καλύτερη προώθηση των θεµάτων που απασχολούν τα µέλη του. 
1.7. Η εκπροσώπηση των µελών του Συλλόγου 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 φαινόµενου του 
Θερµοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο 
 
1. Οι σκοποί του Συλλόγου επιδιώκονται: 
1.1. Με την ανάπτυξη συνεργασίας, αλληλεγγύης και υποστήριξης µεταξύ των µελών αυτού. 
1.2. Με τη συντονισµένη δράση των µελών του Συλλόγου για την επίτευξη των κοινών 
στόχων τους και την αρµονική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη µεταξύ αυτών. 
1.3. Με το να απευθύνεται το Σύλλογο στις Δηµόσιες Αρχές, την Δικαιοσύνη, τους 
προµηθευτές και 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 
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κοινωνικά συµφέροντα των µελών τους και γενικότερα τα συµφέροντα του κοινωνικού 
συνόλου. 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β 
Εγγραφή — δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο 

 
1. Τακτικά µέλη του Συλλόγου γίνονται: 
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο τουλάχιστον ένα 
Φωτοβολταϊκό Πάρκο είτε επί εδάφους, είτε επί στέγης, ισχύος µεγαλύτερης των 11 KWp, 
εντός του Νοµού Ρεθύµνου, είτε είναι κάτοικοι του νοµού αυτού και έχουν εγκατεστηµένο 
Πάρκο οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια στο Μη Διασυνδεδεµένο Δίκτυο (ΜΔΝ). Τα 
πρόσωπα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν την ισχύ του αυτή στο Διαχειριστή του συστήµατος 
βάσει Συµβάσεως Πώλησης. 
2. Δόκιµα µέλη του Συλλόγου γίνονται: 
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν υπογεγραµµένη σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας µε το Διαχειριστή του Συστήµατος (ΔΕΔΔΗΕ ή ΛΑΓΗΕ), για τουλάχιστον ένα 
φωτοβολταϊκό πάρκο είτε επί εδάφους, είτε επί στέγης, ισχύος µεγαλύτερης των 11 KWp, 
εντός του Νοµού Ρεθύµνου, είτε είναι κάτοικοι του νοµού αυτού και έχουν εγκατεστηµένο 
Πάρκο οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια στο Μη Διασυνδεδεµένο Δίκτυο (ΜΔΝ). 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 Συλλόγου, 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. Η ιδιότητα του εκπροσώπου ορίζεται µε την αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση 
αλλαγής 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 
 
1. Για να γίνει κάποιος µέλος του Συλλόγου 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. Η αίτηση µπορεί να συµπληρώνεται 
ηλεκτρονικά µε φόρµα που θα φτιαχτεί και θα εγκριθεί από το Δ.Σ, ή χειρόγραφα. 
1.2.α. Για την εγγραφή τακτικού µέλους πρέπει το µέλος να αναγράφεται στους επίσηµους 
πίνακες παραγωγών. 
1.2.β. Η Αίτηση Δόκιµου µέλους πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο σύµβασης πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας µε το Διαχειριστή του Συστήµατος (ΔΕΔΔΗΕ ή ΛΑΓΗΕ). 
1.3. Πληρωµή της εγγραφής και της ετήσιας συνδροµής όπως αυτές προσδιορίζονται µε 
απόφαση της Γ.Σ. 
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1.4. 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 άµεσα, µε 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. 
 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο 

 
1. Τα τακτικά µέλη του Συλλόγου, αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους, 
σύµφωνα µε την παρ. 4 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 Συλλόγου µέσα από τις επιτροπές του κ.λ.π. 
2. Τα µέλη έχουν την υποχρέωση να βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού, να µην στρέφονται ενάντια στους σκοπούς του 
Συλλόγου, να µην εµποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοικήσεως και να 
καταβάλλουν την τακτική ή έκτακτη εισφορά που καθορίζει η Γ.Σ. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο 
 
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 Συλλόγου 
1.3. 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. 
1.4. αν το µέλος καθυστερεί για δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδροµή. 
1.5. 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 Συλλόγου. Τα αποτελέσµατα της αποβολής επέρχονται από της 
εγκρίσεως 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. 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ 
Πόροι 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο 

 
1. Πόροι του Συλλόγου είναι: 
1.1. Το δικαίωµα εγγραφής των µελών. 
1.2. Η ετήσια υποχρεωτική συνδροµή των µελών 
1.3.Τα εισοδήµατα από την περιουσία του Συλλόγου. 
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1.4.Τα έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και από διάφορες εκδηλώσεις του 
Σύλλογου. 
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. Η συνδροµή είναι ετήσια και αναφέρεται σε ηµερολογιακό έτος, ανεξάρτητα από την 
ηµέρα εγγραφής του µέλους 
3. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυµα. 
 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ 
Διοικητικό Συµβούλιο 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο 

 

1. Το Σύλλογο 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. 4, 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. 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 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 Συλλόγου, 
εκτός αν παρέστησαν κατά τη λήψη της συγκεκριµένης απόφασης και διαφώνησαν και η 
διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο 
 
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 µελών του Δ.Σ. και αναπληρωµατικών τους. 
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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 Σύλλογο 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). 

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο 
 
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, τα 
ηλεκτρονικά αρχεία και τη περιουσία του Συλλόγου µε πρωτόκολλο παραδόσεως και 
παραλαβής που υπογράφεται και από τους δύο Προέδρους. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται 
στο γραφείο του Συλλόγου 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. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 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 Συλλόγου 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. 
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. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο 
 
1. Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, διοικεί το Σύλλογο 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 Σύλλογου, παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την 
αντιµετώπιση και λύση διαφόρων ζητηµάτων που έχουν σχέση µε το Σύλλογο, εκτελεί τις 
αποφάσεις και εφαρµόζει το Καταστατικό. 
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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 Συλλόγου τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία σε φυσική και σε ηλεκτρονική 
µορφή ταυτόχρονα: 
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 Συλλόγου µε 
λεπτοµέρεια. 
Τα βιβλία αυτά πρέπει να είναι αριθµηµένα και θεωρηµένα από την Γραµµατεία του 
Πρωτοδικείου. 
Κάθε µέλος του Συλλόγου δικαιούται να λαµβάνει γνώση όλων των στοιχείων των βιβλίων. 
3. Κάθε αίτηση ή αναφορά κ.λ.π. του Συλλόγου πρέπει να αναφέρει: 
α) την επωνυµία του Συλλόγου β) την Έδρα και την σωστή διεύθυνση γ) τον αριθµό εγγραφής 
στα βιβλία του Πρωτοδικείου. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο 
 
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόµιµος αναπληρωτής του εκπροσωπεί το Σύλλογο στους 
δευτεροβάθµιους συλλόγους, 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 
Συλλόγου, φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα, εποπτεύει την τήρηση του Μητρώου των 
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.  
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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 και την υπόλοιπη κινητή περιουσία του 
Συλλόγου.  

2. Εισπράττει απευθείας ο ίδιος όλα όσα οφείλονται στο Σύλλογο ή διατίθενται για το Σύλλογο 
από οποιαδήποτε αρχή. Δικαιούται να έχει στα χέρια του ποσό µέχρι 500 ευρώ για τις 
τρέχουσες δαπάνες, το δε υπόλοιπο ποσό υποχρεούται να το καταθέσει σε Τράπεζα ή 
Ταµιευτήριο στο όνοµα του Συλλόγου. 

Για την εκάστοτε ανάληψη χρηµάτων από Τράπεζες ή το Ταµιευτήριο, προς κάλυψη των 
δαπανών του Συλλόγου και µέχρι ποσού 1.500,00 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. και υπογραφή από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα. 

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 1.500 ευρώ, απαιτείται 
προηγούµενη έγκριση του Δ.Σ. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα έχουν την σφραγίδα του 
Συλλόγου 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 Συλλόγου. 

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 
Συλλόγου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 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. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο 

 

1. Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγεται και η Εξελεγκτική Επιτροπή, µεταξύ 
των µελών ή των νοµίµων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους, σύµφωνα µε την παρ. 4 
άρθρου 4. Η διάρκεια της θητείας της συµπίπτει µε τη θητεία του Δ.Σ. 

2. Η Εξελεγκτική 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 Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονοµική διαχείριση του Συλλόγου 
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 Συλλόγου 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 
Εξελεγκτικής 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 Μάιο 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 Εξελεγκτικής 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 οικονοµικά 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 
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συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση. Κάθε 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 Συλλόγου και περίληψη δηµοσιεύεται σε ηµερήσια Εφηµερίδα. 

3. Τα µέλη του Συλλόγου 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, εφόσον είναι διαφορετική απ’ αυτήν που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή 
του µέλους, πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το Διοικητικό Συµβούλιο. 

Δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των ψήφων που µπορεί να εκπροσωπήσει κάποιος. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ O 20ο 
 

1. Δικαίωµα συµµετοχής στις τακτικές 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. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο – µέλος, εκπροσωπείται στο Σύλλογο και στη Γενική 
Συνέλευση από ένα πρόσωπο και έχει µόνο µια ψήφο. 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. 

3. Για να ληφθεί απόφαση, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που διαφορετικά ορίζει το παρόν 
ή ο νόµος, απαιτείται η παρουσία στην τακτική Γ.Σ. τουλάχιστον του 50%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 ¼ 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 η απόφαση λαµβάνεται από τα 
παρόντα οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη κατά πλειοψηφία. 

Στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, απόφαση λαµβάνεται κατά πλειοψηφία επί του συνόλου 
των παρόντων και εκπροσωπούµενων δικαιωµάτων ψήφου εφόσον τα δικαιούµενα µέλη είναι 
ταµειακά τακτοποιηµένα. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο 
 
1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µε 
επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπει το παρόν ή ο νόµος. 
2. Η ψηφοφορία είναι µυστική όταν αναφέρεται: α) σε εκλογές Δ.Σ., Εξελεγκτικής 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 εκτός αν 
πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 4, όσον αφορά την εκπροσώπηση των 
νοµικών προσώπων – µελών 
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Επιτρέπεται εξουσιοδότηση τρίτου για τη συµµετοχή στις ψηφοφορίες 
3. Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. 
4. Για την τροποποίηση του καταστατικού, την µεταβολή του σκοπού ή την διάλυση του 
Συλλόγου απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του 1/2 των οικονοµικά 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 . 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ 
Αρχαιρεσίες 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο 

 
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Δ.Σ., και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται 
κάθε δύο χρόνια από την Τακτική Γενική 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 Συλλόγου και των αντιπροσώπων διεξάγονται από τριµελή 
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. 
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 Συλλόγου. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο 
 
1. Κάθε ψηφοφόρος βάζει στο ψηφοδέλτιο από 1 έως 3 σταυρούς δίπλα στα ονόµατα των 
υποψηφίων για το Δ.Σ. και από 1 έως 2 για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εκλέγονται όσοι 
λαµβάνουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών .Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται 
κλήρωση ανάµεσα σ’ αυτούς που ισοψήφισαν. Οι τρεις επόµενοι , µετά τους πέντε πρώτους 
εκλεγµένους, συνιστούν τα αναπληρωµατικά µέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
αντίστοιχα. 
 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η 
Διάλυση Σύλλογου 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο 

 
1. Το Σύλλογο διαλύεται αν τα µέλη του µειωθούν σε αριθµό µικρότερο των 10. 
2. Το Σύλλογο διαλύεται µε απόφαση της Γ.Σ. 
3. Με τη διάλυση του Συλλόγου 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 Συλλόγου. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ 
Γενικές Διατάξεις 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 25 ο 

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο 
 

1. Η χρηµατική περιουσία του Συλλόγου κατατίθεται στο όνοµα του σε Τράπεζα που ορίζει το 
Δ.Σ. 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. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο 
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου µπορεί να συγκροτεί από τα µέλη του ή και τα µέλη του Συλλόγου,  
επιτροπές που έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα για τη µελέτη διαφόρων θεµάτων ή εκτέλεση 
εργασιών αναφεροµένων στο κύκλο δραστηριότητος του Συλλόγου. Επίσης µπορεί να ορίζει 
επιτροπές για την µελέτη και την προσπάθεια επιλύσεως των ειδικότερων προβληµάτων µε 
εξουσιοδότηση του Δ.Σ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 28ο 
 
Όσα θέµατα δεν προβλέπονται σε αυτό το Καταστατικό, ρυθµίζονται από τις σχετικές 
διατάξεις του Α.Κ και των ισχυόντων νόµων για τα Επαγγελµατικά Σωµατεία  
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου µε Απόφαση του θα ορίσει υπεύθυνο για τον κλάδο 
φωτοβολταϊκών στέγης κάτω των 11 ΚWp. 
. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι 
Τελική Διάταξη 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο 

 
 

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