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ΠΑΝΕΔΔΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΗΔΕΚΤΡΙΚΙ{Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ απü ΦΩΤΟΒοητΙßκ,η,

(Π.Ο.Σ.Π"Η.Ε.Φ.)

Στην Θεσσαλονßκ] σÞμερα την 15ι05/2013 μεταξý των Συλλüγων Παραγωγþν

ΗλεκτρικÞò ΕνÝργειαò απü ΦωτοβολταßκÜ με τιò επωνυμßεò :

Ι. «ΣΥΔΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ αΠ6

ΦΩΤοΒοΖιτ.η.Ικη Ν.ΣΕΡΡd}Ν>» κιτι διακριτικü τßτλο (δ.Π.Η.Ε.Φ. Ν.

ΣΕΡΡΩΝ», που εδρεýει στιò ΣÝρρεò, οδüò Δελαπüρτα αρ, 3,

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΙΙΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ αΠü

ΦΩΤοΒΟΖιτηßκ.ι Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ» και διακριτικü τßτλ.ο «Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν.

ΠΙΕΡΙΑΣ», που εδρεýει στο διευρυμÝνο ΔÞμο Κατερßνηò Ν, Περßαò

«ΣΥΛΛοΓΟΣ ßΑΡΑΓΩΓΩβ{ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ απý

φΩτοΒοΛτΑßκΑ Ν.Iß{ΒλL\Σ»» και διακριτικü τßτλο «Σ.π.Η.Ε.Φ. Ν.

ΚΑΒΑΛΑΣ»), που εδρεýει στην ΚαβÜλα, οδüò Ομονοßαò αρ, 50,

«ΣΥΔΔΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ

ΦΩτοΒοΛτΑßκΑ ΘΕΣΣΑΛοΝικΗΣ» και διακριτικü τßτλο

«Σ.Π.Η.Ε.φ.Θ.>», που εδρεýει στα º,ραφεßα τηò εταιρεßαò ΕΛΒΙΤΥΛ ΑΒΕΕ ,

στην ΒΙ.ΠΕ Σßνδοιι Θεσσα?.ογßκηò, Α,l εßσοδοò 
ι

και εκπροσωποýνται νüμιμα, δυνÜμει σχετικþν αποφÜσεων των Γενικþν

Συνελεýσεων αυτþν , που Ýχουν ληφθεß με τη νüμιμη απαρτßα και

πλειοψηφßα, συμφτΙΙνο)ò πρOò ττlν απ:ü Ι5ι03,ι2g1?, υπογραφεßσαò Ιδρυτικtlò

ΠρÜξηò, συνομολογÞθηιττν και Ýγwαν òΙlτοιβαßωò και καλοπßστωò αποδεκτÜ

τα ακüλουθα:

-a,
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ΙΔΡΥΣΕ{ _ ΕΙΙΩΝΥß\{ΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρýεται ΔευτεροβÜθμιο Νομικü Πρüσωπο (Ομοσπονδßα) με την επωνυμßα <<

ΠΑΝΕΛΔΗΝΙΑ ΟΝfΟΣΠΦβ{ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓφΝ.,

ΙΙΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ α,πü ΦΩΤΟΒΟΛΤΑßΙ(Α» και διακριτικü'

τßτλο «Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε,Φ.» .

¸δρα τηò Ομοσπονδßαò ορßζεται ο Διlμοò Θεσσαλονßκηò

Η ΣυμμετοχÞ τηò ομοσπονδßαò σε ΤριτοβÜθμια ΟργÜνωση αποφασßζεται απü

τη ΓενικÞ Σ,υνÝλευστ1 των αντιπροσþπων των Συλλüγων - μαλþν τηò,

ΑΡΘΡΟ 2"

ΣΚΟΠΟΣ _ ΜΕΣΑ

Α. Σκοπüò τηò ομοσπονδßαò εßναι η οργÜνωση των Συλλüγων Παραγωγþν

ΗλεκτρικÞò ΕνÝργειαò απü ΦωτοβολταßκÜ σε Ýναν δευτεροβÜθμιο σýνδεσμο

στην κατεýθυνση τηò καλýτερηò προþθησηò , διεκδßκησηò και επßλυσηò των

θεμÜτων που απασχολοýν τα μÝλη τουò , Þτοι :

1. Η προþθηση των θεμÜτων Και η διαφýλαξη των συμφερüντων των

παραγωγþν ηλεκτρισμοý απü φωτοβολταΤκÜ συστÞματα.

2. Η μελÝτη προβλημÜτων αφοροýντων την

ενÝργειαò απü φωτοβολταßκοýò σταθμοýò

επßλυσÞ τουò.

παραγωγÞ ηλεκτρικÞò

και συστÞματα καl.Þ

J. Η προÜσπιση των οικονομικþν και επαγγελματικþν

μελþν τηò Ομοσπονδßαò.

4. Η συνεργασßα με Üλλεò αντßστοιχου σκοποý ομοσπονδßεò ανÜ την

ΕλλÜδα για τη δημιουργßα ενüò ΤριτοβÜθμιου ΣυνδÝσμου

(Συνομοσπονδßα) γßα την ι:αλýτερη προιßßθηση των θεμÜτων που

απασχολοýν τα μÝλη\ηò.



5. Η εκπροσþπηση των μελþν τηò ομοσπονδßαò ενþπιον Ελληνικþν και

Διεθνþν Αρχþν, στουò αρμüδιουò Κυβερνητικοýò ΠαρÜγοντεò καt στα

ΜÝσα ΜαζικÞò Επικοινωνßαò.

ΚÜθε πρωτοβουλßα Þ ενÝργεια που θα Ýχει σαν στüχο την εξÜλειψη

του «φαινομÝνου του Θερμοκηπßου» και την προστασßα του

περιβÜλλοντοò.

Β. ΜÝσα για την επßτευξη των παραπÜνω σκοπþν εßναι :

1. Η συντονισμÝνη δρÜση των μελþν τηò Ομοσπονδßαò για την

επßτευξη των κοινþν στüχων τουò και την αρμονικÞ συνεργασßα

και αλληλοýποστÞριξη μεταξý των ,¾10 την διεκδßκηση και

επßλυση των απασχολοýντων τα μÝλη των Συλλüγων προβλημÜτων

και την περιφροýρηση των επαγγελματικþν, οικονομικþυ «b,

κοινωνικþν συμφερüντων αυτþν, καθþò και η σýμπραξη και

συνεργασßα με συνδικαλιστικοýò και Üλλουò φορεßò, η υποστÞριξη

σε κοινοýò και αλληλÝγ¾υουò στüχουò ανÜπτυξηò και προαγωγÞò

των συλλογικþν συμφερüντων.

Η παρουσßα - αναφορÜ τηò Ομοσπονδßαò στιò Δημüσιεò ΑρχÝò, σε

ομοειδεßò Ομοσπονδßεò και Συλλüγουò, στην ΤοπικÞ

Αυτοδ,.οßκηση, στ,.ò ΣυνεταιριστικÝò Οργατ,þσειò, στοº]ò

Αγροτικοýò Συλλüγουò, στιò ΣυνδικαλιστικÝò Οργανþσειò

(εσωτερικοý και εξωτερικοý), στουò εκπροσþπουò διαφüρων

κοινωνικþν ομÜδων για κÜθε ζÞτημα που αφορÜ στα

επαγγελματικÜ συμφÝροντα των μελþν τηò και στη διαμüρψωσι,

λÞψη και εφαρμογÞ αποφÜσεων που αφοροýν τα κοιγÜ

επαγγελματικÜ, οικονομικÜ και κοινωνικÜ συμφÝροντα των μελþν

τηò και γενικüτερα τα συμφÝροντα του κοινωνικοý συνüλου, με

την εκπροσþπηση τηò Ομοσπονδßαò σε Συμβοýλια, ΕπιτροπÝò

Οργανισμοýò και την ΤοτηκÞ Αυτοδιοßκηση.

Η χτησιμοποßηση κÜθε πρüσφορου μÝσου για την ενημÝρωση τηò

κοινÞò γνþμηò και τηò Δημüσιαò Διοßκησηò πÜνω σε θÝματα που

ενδιαφÝρουν το,; κλÜδο και την προβολÞ αυτþν.
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4, Η Ýκδοση εντýπων ενημερωτικοý, επαγγελματικοý και

μορφωτικοý ενδιαφÝροντοò καθþò και η διοργÜνωση σεμιναρßων Þ ,-
.,.--*

και ημερßδων για την επαγγελματιια1 κατÜρτιση και ενημÝρ«οηfrß,,f 
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ΜΕΛΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ _ΑΠΟΒΟΛΗ_ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

ΜÝλη τηò Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. μποροýν να γßνουν üλοι οι Σýλλογοι , Σωματεßα,

ΠρωτοβÜθμιεò εν γÝνει Οργανþσειò που Ýχουν συσταθεß απü παραγωγοýò ηλεκτρικτlò

ενÝργειαò απü φωτοβολταßκÜ.

Α. Για την εγγραφÞ Συλλüγου, Σωματεßου η ΠρωτοβÜθμιαò ΟργÜνωσηò, ωò Üνω,

στη δýναμη τηò Ομοσπονδßαò απαιτοýνται:

ο ΑßτησÞ του ΔΣ του ενδιαφερüμενου Συλλüγου - Σωματεßου.

. Αντß¾Ραφο απüφασηò τηò Γ.Σ. των μελþν αυτοý απü το οποßο να προκýπτει

üτι τα μÝλη του αποφασßζουν την εγ¾ραφÞ του Συλλüγου - Σωματεßου στην

Ομοσπονδßα και üτι Ýλαβαν γνþση του Καταστατικοý αυτÞò και αποδÝχονται

τουò διαλαμβανüμενουò σε αυτü üρουò.

ο Πßνακαò μελþν τηò Διοßκησηò με üλα τα στοιχεßα αυτþν

ο Επιιß)ΡωμÝνο αντßγραφο του Καταστατικοý του Συλλüγου - Σωματεßου

ο Πρακτικü τηò τελευταßαò εκλογÞò του Δ.Σ. και των λοιπþν οργÜνων , Þτοι

πρακτικü συγκρüτησηò οργÜνων σε σþμα.

ο Πρακτικü εκλογÞò ΕφορευτικÞò

αρχαιρεσßεò για τRν εκλογÞ των
ι

στην Ομοσπονδßα.\



Η Ýγκριση Þ η απüρριψη τηò αßτησηò εγγραφÞò απü την ομοσπονδßα γßνεται με

αιτιολογημÝνη απüφαση του Δ.Σ. αυτÞò , που γνωστοποιεßται - κοινοπΟιεßταΙ

\,
φ\ εγγρÜφωò στον Σýλλογο _ Σωματεßο μÝσα σε Ýνα μÞνα απü την υποβολÞ τηò

tß\Τ \ αιτÞσεωò εγγραφÞò. Στην περßπτωση που η αßτηση εγ¾ραφÞò απορριφθεß Þ

,ß..:l.ß)l$frαρÝλθει το ωò Üνω χρονικü διÜσττlμα του ενüò μÞνα χωρßò το Δ,Σ, τηò

",::)(j ομοσπονδßαò να αποφασßσει σχετικÜ , ο ενδιαφερüμενοò δικαιοýται να ΠρΟσφýt'εΙ

_Υ}r' στα αρμüδια ΔικαστÞρια εντüò μηνüò απü την γνωστοποßηση - κοινοποßηση τηò

απορριπτικÞò αποφÜσεωò Þ απü την παρÝλευση τηò ωò Üνω προθεσμßαò òνüò

μηνüò ¾ια την απüφαση του Δ.Σ, Η ιδιüτητα του μÝλουò αποκτÜται Ýνα μÞνα μετÜ

την σχετικÞ απüφαση του Δ,Σ. τηò Ομοσπονδßαò Þ απü την τελεσιδικßα τηò

δικαστικÞò απüφασηò που θα διατÜσσει την εγγραφÞ, δυνÜμει των ανωτÝρω.

Β. το Δ.Σ. με αιτιολογημÝνη απüφασÞ του αποφασßζει για την αποβολÞ μεßουò 
'

. αν το μÝλοò πÜψει αν Ýχει τιò προýποθÝσειò εγγραφÞò του στην

Ομοσπονδßα

αν το μÝλοò ενεργεß αντßθετα προò τουò σκοποýò τηò Ομοσπονδßαò

αν το μÝλσò με ενÝργεÝò του διαχωρßζει τα ò;ια,ßα προβ}Þματα των μελþν

και δημιουργεß υποσýνολα μÝσα στην Ομοσπονδßα που μποροýν να

διαταρÜξουν την ενüτητα αυτÞò

ο αν το μÝλοò καθυστερεß για δýο (2) συνεχÞ Ýτη την υποχ,ρεωτικÞ

συνδρομÞ

ο αν το μÝλοò καταδικαστεß αμετÜκλητα για αδßκημα που προβ¸πεται και

τιμωρεßται απü το Ν. 1712187.

Η περß αποβολÞò πρÜξη του Δ.Σ. εγκρßνεται απü τη Γ.Σ. των αντιπροσþπων

των Συλλüγων _ Σωματεßων μελþν στην πρþτη μετÜ την Ýκδοση τηò ωò Üνω

πρÜξεωò συνεδρßαση τηò Γ.Σ. Τα αποτελÝσματα τηò αποβολÞò επÝρχονται απü

τηò εγκρßσεωò τηò πρÜξεωò του Δ.Σ. απü τη Γ.Σ.

Το Δ.Σ. και η Γ.Σ. καλοýν προηγουμÝνωò το μÝλοò εγγρÜφωò σε ακρüαση για

τη αποδιδüμòνεò σε αυτü ωò Üνω παραβÜσειò.Σεπερßπτωση αποβολÞò του το

μÝλοò δικαιοýται να προσφýγει , μÝσα σε τριÜντα (30) ημÝρεò απü την



επßδοση σε αυτü τηò περß αποβολÞò του αποφÜσεωò ενþτηον του Μονομελοýò

Πρωτοδικεßου τηò Ýδραò τηò Ομοσπονδßαò (το οποßο δικÜζει κατÜ º.
διαδικασßα τηò εκουσßαò δικαιοδοσßαò), δυνÜμει του Üρθρου 4 πεδ.7 ,9ρ'Ψ,1,

ΙºΙ2Ι8º. ΜÝχ.ρι τελεσιδικßαò ττlò περß αποβολÞò το δικαστικÞò αποφÜσεωζ Þο,,";'"

μÝλοò διατηρεß üλα τα δικαιþματα και τιò υποχρεþσειò του. , - 
\*rß.,Ο'",,". :'' '

'. ",' ,].r.,,.

Γ. ΚÜθε μÝλοò μπορεß αν αποχωρÞσει απü την Ομοσπονδßα , αφüδ:-

προηγουμÝνωò εξοφλÞσει üλεò τιò οφειλÝò του προò αυτÞν μÝχρι του τÝλοbò

του Ýτουò ττ]ò αποχωρÞσεþò του.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ _ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Α. Οι Σýλλογοι - Σωματεßα μÝλη εφüσον εßναι ταμειακÜ ενÞμεροι δικαιοýνται :

ο να μετÝχουν με τουò αντιπροσþπουò τουò στιò Γ.Σ. τηò Ομοσπονδßαò και να

συμμετÝχουν στιò ψηφοφορßεò αυτÞò για κÜθε λαμβανομÝνη απüφαση

ο να εκλÝγουν και να εκλÝγονται στα üργανα αυτÞò

να λαμβÜνουν γνþση των πρακτικþν και των λαμβανομÝνων Απü τη Γ.Σ. και

τα Üλλα καταστατικÜ üργανα αποφÜσεων, να ζητοýν και να λαμβÜνοßν

αντßγραφα των πρακτικþν αυτþν και Üλλων εγγρÜφων που το αφοροýν

. να ενημερþνεται εý τηò πορεßαò των θεμÜτων του κλÜδου και να ζητÜ π1

συνδρομÞ και υποστÞριξη τηò Ομοσπονδßαò σε οιοδÞποτε πρüβλημα

αντιμετωπßζει

Β. ΚÜθε Σýλλογοò - Σωματεßο μÝλοò τηò Ομοσπονδßαò Ýχει

υποχρεþσεη:

να συμμετÝχει με τουò αντιπροσþπουò του στιò Γ.Σ.

δραστηριüτητεò και συσκÝψειò τηò Ομοσπονδßαò

τιò φαρακÜτω

/_*ßΙ;-;:

ο να τηρεß το καταστατικü και να συμμορφþνεται με τιò διατÜξειò του
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να εκτελεß τιò αποφÜσειò των οργÜνων τηò Ομοσπονδßαò και να

συμμΟρφþνεται προò αυτÝò

να συμπαραστÝκεται στα ¼ργανα τηò διοßκησηò και να μην

αντιστρατεýεται τα συμφÝροντα τηò Ομοσπονδßαò

να εκπληρþνει τακτικÜ τιò οικονομικÝò του υποχρεþσειò απÝναντι στην

Ομοσπονδßα.
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ΠΟΡοΙ

Πüροι τηò Π,Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. εßναι :

ο Η συνδρομÞ των μελþν αυτÞò Συλλüγων - ΣωματεßΦν , Þ οποßα αντlστοιχεß

σε ποσοστü 50% απü τα Ýσοδα εκÜστου ενüò Συλλüγου των μελþν αυτÞò,

üπωò αυτÜ διαμορφþνονται και εισπρÜττονται δυνÜμει των οριζομÝνων στα

καταστατικÜ των Συλλüγων. ΡητÜ συμφωνεßται üτι το ελÜχιστο ποσü τηò

συνδρομÞò ανÝρχεται σε αυτü των ΕΥΡΩ εßκοσι (20) για κÜθε ενεργü μÝλοò

που αριθμεß Ýκαστοò των Συλλüγων - μελþν τηò ομοσπονδßαò. Η εßσπραξη

των υποχ,ρεωτικþν συνδρομþν δυνÜμει των οριζüμενων στα καταστατικÜ

των Συλλüγων απü αυτοýò καιη απüδοση του ωò Üνω ποσοστοý αυτþν στην

Ομοσπονδßα γßνεται ýστερα απü απüφαση των Γ.Σ. των Συλλüγων μελþν τηò

Ομοσπονδßαò. 
§

ο τα Ýσοδα απü δωρεÝò , ßÜηρονομιÝò, ýηροδοσßεò που δßνονται στην

ομοσπονδßα χωρßò üρουò ,Ýσοδα που προÝρχονται απü εκδηλþσειò, χοροýò,

κληρþσειò καθþò και οι προαιρετικÝò εισφορÝò των μελþν αυτÞò,

ο τα Ýσοδα απü την αξιοποßηση τηò περιουσßαò τιlò Ομοσπονδßαò ( τüκοι -
πρüσοδοι).

ο 
. κÜθε φýσεωò εττιχορηγÞσειò Ελληνικþν και Αλλοδαπþν οργανισμþν 2

Νομικþν Προσþπων Δημοσßου και Ιδιωτικοý Δικαßου , καθþò και του

Ελληνικοý ΚρÜτουò και τηò Ευρωπα'ßκÞò¸νωσηò,

º



Η αýξηση Þ η μεßωση τηò (ωò Üνω) συνδρομÞò των Συλλüγων μελþν τηò

Ομοσπονδßαò ωò και κÜθε Üλλη εΖηβÜρυνση των μελþν αυτÞò )

αποφασßζονται μüνο απü το Δ.Σ, τηò Ομοσπονδßαò,

ΑΡΘΡο 6'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

¼ργανα τηò Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. εßναι : ι

1.ΗΓενιιαι,»υ,^,υοητωναντιπροσþπωντωνσυλλüγων_μελþντηò.

2.ΤοΔοιιαlτικüΣυμβοýλιοπουαποτελεßταιαπügπτÜ(7)μÝλη.

3. το Γεγικü Συμβοýλιο που αποτελεßται απü τα ΔοικητιΚÜ ΣυμβΟýλΙα (Δ,Σ,)

τωνΣυλλüγων-μελþνκαιλειτουργεßμüνοσανσυμβουλευτικüσþμακαι

4.ΗΤριμελÞòΕλεγκπιαlΕΖητροΖεÞπουελÝγχειτηνοικονομικÞδιαχεßρισητηò

Ομοσπονδßαò.

ΑΡΘΡο 7ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣγΝΕΛΕΥΣΗ : ΑΡΜΟΔΙοΤΗΤΕΣ

Η ΓεγικÞ ΣυγÝλευση αποτελεß το ανþτατο üργανο του συλλüγου ΚαΙ αΠΟφασßζεΙ γΙα

κÜθε θÝμα που δεν υπÜγεται, σýμφωνα με τον Νüμο Þ το κατασταπκü αυτü σην

αρμοδιüτητα Üλλου οργÜνου.

Ειδικüτερα η ΓενικÞ ΣυνÝλευση :

α) ΕκλÝγει και ανακαλεß οποτεδÞποτε το Δ.Σ.Þ μÝλη αυτοý , την ΕλεγκτικÞ ΕπιτροπÞ

και τουò Αντιπροσþπουò τηò στιò τριτοβÜθμεò οργανþσειò που συμμετÝχει η

Ομοσπονδßα και ελÝγχει τη δρÜση αυτþν,

β) Αποφασßζει για την επιλογÞ των τριτοβÜθμιων οοτανþσεγ«f,5j__ο,οß"ò

εγγρÜφεται η Ομοσπονδßα Þ τη διαγραφÞ απü αυτÝò,

γ) Εγκρßνει Þ απορρßπτει τον απολογισμü δρÜσηò και διαχεßρισηò του'Δ,

ετÞσιουò ισολογισμοýò και απαλλÜσσει τα μÝλη του Δ.Σ. απü κÜθε ευθýνη,



δ) Εγκρßνει, τροποποιεß Þ συμπληρþνει τουò επlσιουò προýπολογισμοýò, εσüδων και

εξüδων για κÜθε οικονομικü Ýτοò και ορßζει τα ποσÜ των εξüδων κινÞσεωò,
c

παραστÜσεωò και οδοιπορικþν τηò διοßqσηò.

ε) Αφφασßζει περß αποδοχÞò δωρεþν, κληρονομιþν και κληροδοσιþν υπÝρ τηò, ι,
ιΙ!

- '..¼μΙrδφονδßαò ,

-,--.-,.|,, Τ..,71 rΙ
! _ß ;,}\ 7;\ /'jj:ir-jβ" Αποφασßζει για την αγορÜ Þ εκποßηση ακινÞτων , τηò Ομοσπονδßαò προò

στÝγαση των γραφεßων και εγκαταστÜσεων αυτÞò, και περß üλων των συναφþν

εμπραγμÜτων δικαιωμÜτων ακινÞτων αυτÞò. Για τη λÞψη των αποφÜσεων αυτþν

απαιτεßται πλειοψηφßα των τριþν τετÜρτων τουλÜχιστον των παρüντων στην Γ.Σ,

ζ) Εγκρßνει την απüφαση του ΔΣ περß

προβλÝπει το Üρθρο 3 του καταστατικοý,

απολογηθεß.

αποβολÞò μÝλουò για παραβÜσειò που

αφοý προηγουμενωò τον καλÝσει για να

η) Αποφασßζει για την τροποποßηση του παρüντοò καταστατικοý.

θ) Αποφασßζει για τη διÜλυση τηò Ομοσπονδßαò , τηρþνταò την οριζüμενη

Νüμο διαδικασßα και πλειοψηφßα,

ι) Αποφασßζει το ýψοò τηò ετÞσιαò συνδρομÞò των μελþν και ¹]ò εγγραφÞò.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : ΣΥΓΚΡοΤΗΣΗ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Α. Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση συγκροτεßται απü τουò αντιπροσþπουò των

Συλλüγων - Σωματεßων μελþν τηò Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.

Για τουò αντιπροσþπουò ισμ3ουν τα εξÞò :

ΚÜθε Σýλλογοò - Σωματεßο εκπροσωπεßται και διαθÝτει στην Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ,

αντιπροσþπουò ανÜλογα με τα μÜλη αυτοý που ψÞφισαν στιò εκλογÝò για την

ανÜδειξη των αντιπροσþπων. Για κÜθε εßκοσι ενα (21) ψηφßσαντα μÝλη

αντιστοιχεß και Ýναò αντιπρüσωποò. Αν προκýψει κλÜσμα μεγαλýτερο απü το

3

απο το



μισü του αριθμοý που αποτελεß το ωò Üνω μÝτρο , προστßθεται Ýναò ακüμη

αναπρüσωποò. Δεν αντιπροσωπεýεται ο Σýλλογοò _ Σωματεßο που δεν

καλýπτει τουλÜμστον το μισü του ωò Üνω μÝτρου.

Οι αντιπρüσωποι αντικαθßστανται με Ýγγραφο του Δ.Σ. του Συλλüγου'-

Σωματεßου απü το οποßο προÝρχονται προò την Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. σε περßπτωση

εκλογÞò νÝων για οποιοδÞποτε λüγο κατÜ τουò üρουò του κατασταττκοý του.

Σε περßπτωση παραßτησηò αντιπροσþπου τη θÝση του παßρνει ο πρþτοò

επιλαχþν συμφþνωò προò τα πρακτικÜ εκλογÞò. Επßσηò, αντικαθßσταται

αντιπρüσωποò που Ýχασε την ιδιüτητα του μÝλουò του σωματεßου που

εκπροσωπεß.

Β. Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση τηò Ομοσπονδßαò συνÝρχεται τακτικÜ μßα φορÜ το

χρüνο , ιÝσα στο πρþτο τρßμηνο του Ýτουò . Συγκαλεßται με απüφαση του

Δ.Σ. το οποßο ορßζει και τα θÝματα που θα συζηττlθοýν (ημερÞσια διÜταξη)

ýστερα απü πρüσιÜηση που υπογρÜφουν ο Πρüεδροò και ο Γενικüò

ΓραμματÝαò Þ οι νüμιμοι αναπληρωτÝò τουò. ¸κτακτα η Γ.Σ. συγκαλεßται

üταν κρßνει αυτÞ αναγκαßα το Δ.Σ. Þ üταν το ζηττlσουν το 1Ι3 των Συλλü¾Φν.-

Σωματεßων μελþν που αντιπροσωπεýουν το 1/5 των αντιπροσþπων με

Ýγγραφü τουò προò το Δ.Σ. τηò Ομοσπονδßαò , στο οποßο πρÝπει επß ποινÞ

απαραδÝκτου να αναγρÜφονται τα θÝματα τηò ημερÞσιαò διÜταξηò για τα

οποßα ζητεßται η συγκληση τηò Γ.Σ. Στην περßπτωση αυτÞ το Δ.Σ. τηò

Ομοσπονδßαò πρÝπει μνα αποφασßσει σε Ýνα μÞνα το αργüτερο απü ττlν

υποβολÞ τηò αßτησηò τη συγκληση τηò Γ.Σ. μÝσα σε Ýνα μÞνα.ΕÜν παρÝλθει

ο μÞναò και δεν Ýχει αποφασισθεß η συγκληση τηò Γ.Σ. τüτε αυτÞ συγκαλεßται

απü τουò Συλλüγουò - Σωματεßα μÝλη που το ζÞτησαν μÝσα στιò,ηροθεσμßεò

ι0

υπογρÜφουν τα αιτοýντα μÝλη.



,.-^?- ß,:., ,,
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ΑμÝσωò μüλιò διατηστωθεß η ýπαρξη απαρτßαò εκλÝγεται απü τουò παρüντεò

αντιπροσþπουò με ονομαστικÞ ψηφοφορßα το πòνταμελÝò Προεδρεßο τηò Γ.Σ.

ΕκλÝγονται οι πλειοψηφßσαντεò και ο κÜθε αντιπρüσωποò ψηφßζει για Ýναν

μüνο υποψÞφιο για τη θÝση του Προεδρεßου απü αυτοýò που Ýχουν προταθεß Þ

θÝσει υποψηφιüτητεò.

ΑΡΘΡο 9"

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : ΛΕΙΤοΥΡΓΙΑ-ΨΗΦοΦοΡΙΕΣ ΑΠοΦΑΣΕΙΣ

Α. Οι ψηφοφορßεò στιò ΓενικÝò Συνελεýσειò διακρßνονται σε φανερÝò Þ μυστικÝò .

Οι φανερÝò μποροýν να γßνουν με ανüρθωση των αντιπροσþπων των μελþν , Þ

ανýψωση του χεριοý αυτþν Þ ονομαστιια1 κλÞση, ποτÝ üμωò δια βοÞò .

Η ψÞφιση εßναι μτιιστικÞ üταν αναφÝρεται :

α) Σε εκλογÝò Δ.Σ., ΕλεγκτικÞò ΕτητροπÞò, Εφορευτιισlò ΕπιτροπÞò και

αντιπροσþπων στιò τριτοβÜθμιεò οργανþσειò.

β) Σε εγγραφÞ σε τριτοβÜθμιεò οργανþσειò και για κÜθε μεταβολÞ εγγραφÞò

γ) Σε θÝματα εμ7ηστοσýνηò προò τη Διοßκηση.

δ) Σε προσωτηκÜ ζητÞματα.

ε) Στην ψÞφιση του προýπολογισμοý του επüμενου Ýτουò και του οικονομικοý

απολογισμοý του περασμÝνου.

Β. Στη Γ.Σ. προεδρεýει, προσωρινÜ, ο πρüεδροò του Δ.Σ. Þ σε περßπτωση

κωλýματοò, ο νüμιμοò αναπληρωτÞò του. Πρþτο θÝμα τηò Γ.Σ. εßναι η εκλογÞ

ΠροÝδρου, ΑντιπροÝδρου, ΓραμματÝα και ψηφολÝκτη, που γßνεται με απüλυτη

πλειοψηφßα των παρüντων τακτικþν μελþν. ΕÜν, σε περßπτωση δυο επαναληπτικþν

ψηφοφοριþν, δεν πραγματοποιηθεß απüλυτη πλειοψηφßα, εκλÝγεται ο σχετικÜ

πλειονοψηφÞσαò.

Γ. ΚατÜ τιò ψηφοφορßεò, εκτüò των μελþν απαγορεýεται να παρευρßσκονται στη Γ.Σ.

τρßτα πρüσωπα.

ι1



Δ. Δεν λαμβÜνεται καμßα απüφαση επι θÝματοò που δεν αναγρÜφεται στην

πρüσκληση τηò Γ.Σ.

Ε. Για τιò συζητÞσειò στι,ι Γ.Σ., τιò ψηφοφορßεò και γενικÜ τιò λαμβανüμενεò

αποφÜσειò τηροýνται με φροντßδα του ΓραμματÝα, πρακτικÜ που καταχωροýνται στο

ειδικü βιβλßο και υπογρÜφονται απü το κατÜ την παρÜγραφο Β του Üρθρου αυτοý,

Προεδρεßο και τον ψηφολÝκτι1. Τα πρακτικÜ αποτελοýν απüδειξη των

διαλαμβανομÝνων και φυλÜσσονται στο αρχεßο τηò Ομοσπονδßαò

ΑΡΘΡΟ ΙOο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣγΜΒΟΥΝΟ

ΕΚΛΟΓΗ - ΣtΤΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΠοΦΑΣΕΙΣ

Η Ομοσπονδßα διοικεßται απü 7ψε}νÝò Δ.Σ. που εκλÝγεται απü τη Γ.Σ., κατÜ τα

οριζüμενα ειδικüτερα στο Üρθρο 18 του παρüντοò Καταστατικοý, μεταξý των

τακτικþν μελþν του Þ των νομßμων ειατροσþπων τουò.

Το Δ.Σ αποτελεßται απü το Πρüεδρο, Αντιπρüεδρο, Γεν. ΓραμματÝα, Ταμßα

και τον Οργανωτικü ΓραμματÝα που εßναι üλοι Üμισθοι, και 2 αναπληρωτÝò

τουò. Οι ιδιüτητεò του ΠροÝδρου, ΑντιπροÝδρου, Γεν. ΓραμματÝα και Ταμßα

δεν επιτρÝπεται να σιτμπÝσο¼ν στο ßδιο πρüσωπο Þ συγγενεßò πρþτου Þ

δεýτερου βαθμοý. 
Ι

Σε περßπτωση που οποιοδÞποτε μÝλοò του Διοικητικοý Συμβουλßου παýει να

εκ7ßροσωπεß νüμιμα τον Σýλλογο που τον Ýχει διορßσει, αòπßπτει αυτοδικαßωò

σιτü την ιδιüτητÜ του ωò μÝλουò του Διοικητικοý Συρβουλßου και

αντικαθßσταται απü το πρþτο, κατÜ σειρÜ ψÞφων, αναπληρωματικü μÝλοò.

4. Σε περßπτωση που μÝνει κενÞ μια θÝση στο Δ.Σ. για οποιοδÞποτε λüγο, το

Δ.Σ. με ευθýνη του ΠροÝδρου καλεß τον α' αναπληρωματικü

απü τη τελευταßεò αρχαιρεσßεζ: οτ περßπτωση δε αδυναμßαò }m$

επüμενο . Αν ο κατÜλογοò των αναπληρωματικþν εξαντληθεß" Þ δεν

δυνατÞ η συμπλÞρωση απαρτßαò του Δ.Σ., συνÝρχεται η συνÝλευση μÝσα

ßο,^

ι.

7

3.

ψε
.

|2
τριÜντα ημÝρεò με πρüσκληση του ΠροÝδρου του Δ.Σ. Þ του αναπληρωτÞ του



6.

που γßνεται πÝντε τουλÜχιστον ημÝρεò πριν απü τη σýνοδο με θÝμα την εκλογÞ

Δ.Σ. Το Δ.Σ. λειτουργεß με την παρουσßαπΛιτε (5) τουλÜχιστον μελþν. Αν τα

μÝλη μειωθοýν κÜτω απü πÝντε (5), προκηρýσσονται αμÝσωò εκλογÝò, εφ,

üσον Ýχουν τηρηθεß οι παραπÜνω αναφερüμενεò διαδικασßεò.

Τα μÝλη του Δ.Σ, εßναι υπεýθυνα απÝναντι στην Ομοσπονδßα και μποροýν να

ανακληθοýν απü την ΤαιαιιßÞ Γ.Σ. Þ απü ¸κτακτη για αυτü το σκοπü

συνÝλευση, συγκαλοýμενη (πρüταση μομφÞò) μετÜ απü αßτηση του |ι5

τουλÜχιστον των ταμειακÜ τακτοποιημÝνων τακτικþν μελþν - συλλüγων.

Το Δ.Σ. βρßσκεται σε απαρτßα üταν εßναι παρüντα πÝντε (5) τουλÜχιστον μÝλη

και οι αποφÜσειò λαμβÜνονται με τουλÜχιστον τÝσσερειò (4) θετικÝò ψÞφουò

στο σýνολο των παρüντων μελþν. Σε περßπτωση ισοψηφßαò υπερισχυει η

ψÞφοò του ΠροÝδρου Þ του Προεδρεýοντοò, εφüσον η απüφαση λαμβÜνεται

με φανερÞ ψηφοφορßα. Αν η ωò Üνω ορισθεßσα απαρτßα δεν επιτευχθεß,

επαναλαμβÜνεται η συνεδρßαση του Δ.Σ. εντüò 10 ημερþν. Στην περßπτωÝη

που και για δεýτερη συνεχüμενη φορÜ δεν μπορεß να υπÜρξει Ýκδοση

απüφασηò, η συνεδρßαση του Δ.Σ. επαναλαμβÜνεται εντüò ι0 ημερþν και η

απüφαση λαμβÜνετατ με πλειοψηφßα τοιν παρüντων μελþν,

Τα μÝλη του Δ.Σ. εßναι αλληλε¾γýωò υπεýθυνα για την πορεßα των εργασιþν

τηò Ομοσπονδßαò, εκτüò αν παρÝστησαν κατÜ τη λÞψη τηò συγκεκριμÝνηò

απüφασηò και διαφþνησαν και η διαφωνßα τουò αυτÞ καταχωρÞθηκε στα

πρακτικÜ.

Τα εκλεγμÝνα μÝλη του Δ.Σ. συνÝρχονται με πρüσκληση του πρþτου κατÜ

σειρÜ σταυροδüτησηò μÝσα σε οκτþ (8) μÝρεò απü την εκλογÞ τουò και

συγκροτοýνται σε σþμα με μυστικÞ ψηφοφορßα ωò ακολοýθωò: α) Γßνεται

μυστικÞ ψηφοφορßα στην αρχÞ, για την εκλογÞ κατÜ σειρÜ ΠροÝδρου,

ΑντιπροÝδρου, Γενικοý ΓραμματÝα, Ταμßα και Οργανωτικοý ΓραμματÝα. Πα

την εκλογÞ σε κÜθε αξßωμα χτειÜζεται απüλυτη πλειοψηφßα. β)Εφüσον δεν

πραγματοποιηθεß η ανÜδειξη ενüò Þ περισσοτÝρων απü τα 7ηο πÜνω αξιþματα,

γßνεται δεýτερη ψηφοφορßα μεταξý των δυο πρþτων, οπüτε ο πρþτοò κατÜ

σειρÜ επιτυχßαò, Üσχετα απü αριθμü ψÞφιον, καταλαμβÜνει το αντßστΟΙ"χΟ

αξßωμα,

º.

8.
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g. Το Δ.Σ. συνÝρχεται στην Ýδρα του συλλüγου, τακτικÜ κÜθε μÞνα, Ýκτακτα δε

üταν παραστεß ανÜγΚη, ýστερα απü πρüσκληση του ΠροÝδρου Þ σε περßπτωση

κωλýματοò του ΑντιπροÝδρου και του Γεν. ΓραμματÝα Þ με αßτηση του ενüò

τρßτου (1/3) των μελþν κοινοποιοýμενη δυο (2) ημÝρεò, τουλÜχιστον, προ τηò

συνεδριÜσεωò. Στην πρüσκληση αναγρÜφονται Και τα θÝματα που θο,:

επιληφθεß το Δ.Σ. . 
,.

10. Σε περßπτωση παραßτησηò, θανÜτου, Ýκπτωσηò Þ συνεχοýò κωλýματοò του

ΠροÝδρου Þ Üßλου μÝλουò του Προεδρεßου, το Δ.Σ. εκλÝγει νÝον, σε

αντικατÜσταση αυτοý μÝχριλÞξεωò τηò θητεßαò του. ß

ΑΡΘΡο Ι1"

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. Ýχει αποφασιστικü χαρακτÞρα, διοικεß την Ομοσπονδßα βÜση του Νüμου και

του Καταστατικοý, αποφασßζει για κÜθε θÝμα που αφορÜ στην εισcλÞρωση των

σκοπþν, με εξαßρεση ζητÞματα και ενÝργεΕò για τα οποßα αρμüδια να αποφασßζει

εßναι η Γ.Σ. Ειδικüτερα :

1. Το Δ.Σ. διαχειρßζεται την περιουσßα τηò Ομοσπονδßαò , παßρνει üλα τα

κατÜλληλα μÝτρα για την αντιμετþπιση και λýση διαφüρων ζητημÜτων που Ýχουν

σχÝση με αυτÞ , εκτελεß τιò αποφÜσειò τηò Γ.Σ. και εφαρμüζει το Καταστατικü.

2. Το Δ.Σ του συλλüγου τηρεß υποχρεωτικÜ τα εξÞò βιβλßα:

ο Μητρþο των Μελþν του που θα δεßχνει χωριστÜ τα τακτικÜ και δüκιμα μÝλη,

με αýξοντα αριθμü, το ονοματεπþνυμο Þ την επωνυμßα του μÝλουò _

συλλüγου , τον αριθμü μητρþου του στο αντßστοιχο Πρωτοδικεßο (Βιβλßο

Σωματεßων) , την ημερομηνßα εγγραφÞò Þ διαγραφÞò κÜθε μÝλουò, ΣυνημllÝνα

θα τηροýνται τα νομιμοποιητικÜ Ýγγραφα κÜθε Συλλüγου - μελοψ.απü_Τq

οποßα προκýπτει η νüμιμη εισεροσþπησÞ του.

ο Βιβλßο Πρακτικþν συνεδριÜσεων των Γ.Σ. των μελþν.

ο Βιβλßο Πρακτικþν ΣυνεδριÜσεων του Δ.Σ.
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ο Βιβλßο Πρακπκþν ΕλεγκτικÞò ΕτητροπÞò

ο Βιβλßο Πρακτικþν Εφορευτιιαlò επιτροπÞò

ο ΕισπρÜξεων και Πληρωμþν στο οποßο θα γρÜφονται τακτικÜ και χρονολογικÜ

üλεò οι εισπρÜξειò και πληρωμÝò.

ο Περιουσßαò στο οποßο θα αναφÝρει κÜθε ακßνητη Þ κινητÞ περιουσßα τeυ

συλλüγου με λεπτομÝρεια.

3. Τα βιβλßα αυτÜ πρÝπει να εßναι αριθμημÝνα και θεωρημÝνα απü την

Γραμματεßα του Πρωτοδικεßου.

4. ΚÜθε μÝλοò τηò Ομοσπονδßαò δικαιοýται να λαμβÜνει γνþση üλων των

στοιχεßων των βιβλßων.

5. ΚÜθε αßττlση Þ αναφορÜ κ.λ.π. ηò Ομοσπονδßαò πρÝπει να αναφÝρει: α) την

επωνυμßα αυτÞò β) την ¸δρα και την σωστÞ διεýθυνση γ) τον αριθμü εγγραφÞò στα

βιβλßα του Πρωτοδικεßου.

6. Καταρτßζει τουò ετÞσιουò προýπολογισμοýò, ισολογισμοýò και απολογισμοýò

διαχεßρισηò και υποβÜλλει αυτοýζ, βε προηγοýμενο Ýλεγχο απü την Ελεγκτικη

ΕπιτροτεÞ, στη Γ.Σ. για την Ýγκριση αυτþν. Τουò ισολογισμοýò συνοδεýει Ýγγραιgº

λογοδοσßα για τη γενικη δρÜση του Δ.Σ.

º. Συγκαλεß τιò Γ.Σ. και καθορßζει τα θÝματα ΗμερÞσιαò ΔιÜταξηò αυτþν

8. Αποφασßζει για Üσκηση αγωγþν και προσφýγων για την περιφροýρηση των

συμφερüντων των μελþν του συλλüγου Þ για την απüκρουση τÝτοιων αγωγþν

στρεφομÝνων κατ' αυτÞò και για κÜθε Ýνδικο μÝσο, Þ παραßτηση απü α,υτü και για

κÜθε δικαιοπραξßα που αφορÜ τα συμφÝροντα του συλλüγου και των μελþν του.

9. Εισηγεßται στη Γ.Σ. προò Ýγκριση, το ποσü του δικαιþματοò εγγραφÞò των

μελþν, την υποχρεωτικÞ συνδρομÞ, ωò και κÜθε Üλλη επιβÜρυνση των μελþν.

10. ΕνοικιÜζει κατÜλληλουò χþρουò, γιατη στÝγαση των γραφεßων του συλλüγου

και την Üσκηση των λειτουργιþν αυτÞò.
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Ι1. Οι υπηρεσßεò του κÜθε μÝλουò του Δ.Σ. εßναι τιμητικÝò και παρÝχονται χωρßò

αμοιβÞ, Δικαιολογοýνται μüνο Ýξοδα κινÞσεωò, παραστÜσεωò και οδοιπορικÜ, που

αποφασßζονται απü τη Γ.Σ. και αναγρÜφονται στον προýπολογισμü του Ýτουò τηò

πραγματοποßησÞò τουò.

ΑΡΘΡο 12"

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Πρüεδροò του Δ.Σ., συγκαλεß αυτü σε συνεδρßαση, υπογρÜφονταò μαζß με

τον Γεν. ΓραμματÝα ηò προσκλÞσειò, προεδρεýει και δευθýνει τιò συνεδριÜσειò

αυτοý. Εισηγεßται, σε συνεργασßα με τον Γεν. ΓραμματÝα, τα προò συζÞτηση θÝματα.

2. Εκτελεß σε συνεργασßα με τον Γεν. ΓραμματÝα, τιò αποφÜσειò του Δ.Σ. και

τηò Γ.Σ.

3. Εκπροσωπεß την Ομοσπονδßα απÝναντι σε κÜθε αρχÞ, Κρατικτ1, Δημοτικι1,

ΚοινοτικÞ, τιò ΤρÜπεζεò και κÜθε φýσηò Οργανισμοýò και νομικÜ πρüσωπα δημοσßου

Þ ιδιωτικοý δικαßου, Þ φυσικÜ πρüσωπα, στιò μεταξý τηò Ομοσπονδßαò και αυτþν

πÜσηò φýσεωò σχÝσειò.

4. ΣυνÜπτει μετÜ του Γεν. ΓραμματÝα Ýγκυρεò συμβÜσειò και συμφωνßεò, στο

üνομα τηò Ομοσπονδßαò , οτ εκτÝλεση αποφÜσεων του Δ.Σ., το οποßο και

εκπροσωπεß.

5. ΔÝχεται και ασκεß αγωγÝò, Ýνδικα μÝσα κÜθε εßδουò Þ παραιτεßται απü rεrοΙο

Ýνδικα μÝσα, ýστερα απü απüφαση του Δ.Σ., για κÜθε υπüθεση Þ δßrcη που γßνεται στο

üνομα τηò Ομοσπονδßαò , την οποßα και εκπροσωπεß και διορßζει πληρεξοýσιουò

Δικηγüρουò.

6. ΥπογρÜφει μαζß με τον Γεν. ΓραμματÝα, üλα τα εξερχüμενα Ýγγρφιιq. τηò

Ομοσπονδßαò και κÜθε εντολÞ προò πληρωμÞ, χρηματικü Ýνταλμα Þ εmταt'Þ .l,ß ,;-

7. ΕπιβλÝπει την πιστÞ τÞρηση του καταστατικοý, την οργÜνωση και

λειτουργßα τηò Ομοσπονδßαò και ασκεß Ýλεγχο στον Ταμßα και στη διαχεßρισÞ του.
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8. Σε περßτπωση κωλýματοò , απουσßαò του Þ παραßτησÞζ , ο Πρüεδροò

αναπληρþνεται σε üλα τα παραπÜνω καθÞκοντÜ του απü τον Αντιπρüεδρο. Αν

κωλýεται δε και αυτüò προσωρινÜ απü το πρþτο κατÜ σειρÜ επιτυχßαò ψÞφων μÝλοò.

ΑΡΘΡΟ 13"

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. ο Γενικüò ΓραμματÝαò φροντßζει για την καλÞ λειτουργßα των γραφεßων τηò

Ομοσπονδßαζ , τÞν κανονικÞ και απρüσκοπτη διεκπεραßωση τηò αλληλογραφßαò, την

τÞρηση των πρακττκþν των οργÜνων αυτÞò , την ταξινüμηση και διαφýλαξη των

εγγρÜφων, των πρακτικþν και εντýπων, σε κατÜλληλο αρχεßο και γενικÜ προßσταται

του ¾ραφειακοý μηχανισμοý τηò Ομοσπονδßαò , φυλÜει τα αρχεßα και τη σφρα¾ßδλ,

εποπτεýει την τÞρηση του Μητρþου των Μελþν, εßναι υπεýθυνοò απÝναντι στο Δ.Σ.

για τº]ν τακτικÞ ενημÝρωση του και συμπαρßσταται στον Πρüεδρο στα διαβÞματα και

παραστÜσειò προò τιò αρχÝò, για θÝματα που ανÜγονται στουò σκοποýò και εrηδιþξειò

τηò Ομοσπονδßαò.

2. ΠροσυπογρÜφει μαζß με τον Πρüεδρο τιò προσκλÞσειò για τιò συνεδριÜσειò

των καταστατικþν οργÜνων, üλα τα εξερχüμενα Ýγγραφα, τα εντÜλματα πληρωμÞò,

τιò εντο¸ò και εΖηταγÝò και συνεργÜζεται μαζß του στη μελÝτη, τη διαχεßριση και την

αντιμετþπιση των υποθÝσòων τηò Ομοσπονδßαò και στη σýνταξη τηò Ýκθεσηò για τη

δρÜση τηò ΔιοßκησÞζ, τºν οποßα εισÜγει στο Δ.Σ. για Ýγκριση και στη συνÝχεια

εισηγεßται την Ýκθεση αυτÞ στην Γ.Σ.

3. Σε περßπτωση κωλýματοò Þ απουσßαò του, ο Γενικüò ΓραμματÝαò

αναπληρþνεται προσωρινÜ στα καθÞκοντÜ του απü σýμβουλο που ορßζει το Δ.Σ. 
e

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Οργανωτικüò ΓραμματÝαò φροντßζει ¾ια την προβολÞ τηò Ομοσπονδßαò προò τα

μÝσα μαζικÞò ενημÝρωσηò. Δεν εκπροσωπεß ο ßδιοò την Ομοσπονδßα αλλÜ φροντßζει

1º



για την προþθηση των εκδηλþσεων, δραστηριοτÞτων κλπ. ΑυτÞò þστε να γßνουν

αυτÝò γνωστÝò στο ευρý κοινü.

ΑΡΘΡο 15"

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑνΙΙΑ

1. Ο Ταμßαò φροντßζει τα οικονομικÜ θÝματα τηò Ομοσπονδßαò παρακολουθεß . " 
j.-., 

,....'-..,
την πραγματοποßηση των εσüδων και επιμελεßται την ενημερüτητα των .,'_._ß:ßr)

λογιστικþν βιβλßων και εγγρÜφων και την πληρüτητα των παραστατικþν

εγ¾ρÜφων, των εισπρÜξεων και πληρωμþν. Ειδικüτερα ο Ταμßαò , 
.

α) ΠροòßυπογρÜφει, μαζß μe τον Πρüεδρο τα ¾ραμμÜτια εßσπραξηò, ενòργεß κÜθε

πληρωμÞ που αποφÜσισε το Δ.Σ., σýμφωνα με εντολÝò και εντÜλματα που φÝρουν

την υπο¾ραφÞ του ΠροÝδρου και του Γεν. ΓραμματÝα. Τα γραμμÜτια εßσπραξηò

αριθμοýνται και θεωροýνται απü τον Πρüεδρο τηò ΕλεγκτικÞò ΕmτροπÞò Þ τον

νüμιμο αναπληρωτÞ του, πριν απü η χρησιμοποßησÞ τουò.

β)Φροντßζει για την Üμεση κατÜθεση σε λογαριασμü ταμευτηρßου Þ üψεωò, στο

üνομα τηò Ομοσπονδßαò , σε ΤρÜπεζεò που Ýχει αποφασßσει το Δ.Σ. και για τº,ιν

ανÜληψη χτημÜτων απü αυτÝò, με εντολÝò Þ ετηταγÝò τηò ομοσπονδßαò, που

υπογρÜφονται απü τον Πρüεδρο και το Γενικü ΓραμματÝα και εκδßδονται στο

üνομα του Ταμßα, ο οποßοò υποχρεοýται να διαθÝτει τα εισπραττüμενα ποσÜ,

σýμφωνα με τιò διδüμενεò σ' αυτüν εντο¸ò .

γ)ΣυντÜσσει, τακτικÜ κÜθε μÞνα, κατÜσταση εσüδων και εξüδων, υποβÜλλει αυτÞ

στο Δ.Σ. και παρακολουθεß την κανονικÞ και εμπρüθεσμη εßσπραξη των εσüδων

και πüρων τηò Ομοσπονδßαò.

δ) Επιμελεßται, σε συνεργασßα με τον Πρüεδρο και το Γενικü ΓραμματÝα, για την

Ýγκαιρη σýνταξη του προýπολογισμοý κÜθε ημερολογιακÞò χρÞqηò,

Παρακολουθεß και εfuÝγχει τº,ιν ταμειακÞ ενημερüτητα των μελþν «"";ιrf9φΤλυ,
/ \ßι

στο Δ.Σ. πßνακα εκεßνων που καθυστεροýν τιò υποχρεωτικÝò συνδρομÝζκψt'ÜλλÝò
( , α,

εισφορÝò προò την Ομοσπονδßα.

ε) Φροντßζει και ετημελεßται για την

λογιστικþν βιβλßων και üλων των

' ßΕt

1

ασφαλÞ διατÞρηση και φýλαξ

παραστατικþν εγγρÜφων,
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χρηματογρÜφων και γενικÜ των παραστατικþν αξιþν, τßτλων, καθþò και του

διαθεσßμου χρηματικοý υπολοßπου.

στ) Εßναι υπüλογοò και Ýχει ποινιlσ1 και αστικÞ ευθýνη για κÜθε απþλεια

χ,ρημÜτων Þ πληρωμÞ χωρßò Ýνταλμα, 
9

ζ) Με απüφαση του Δ.Σ. μπορεß να ορßζεται χρηματικü ποσü στα χÝρια του Ταμßα,

για την αντιμετþπιση επειγüντων και απροβλÝπτων μικροεξüδων και δαπανþν τηò

Ομοσπονδßαò.

2. Σε περßπτωση κωλýματοò Þ απουσßαò του, ο Ταμßαò αναπληρþνεται στα

καθÞκοντÜ του, απü σýμβουλο που ορßζει το Δ.Σ.

3. Ο Ταμßαò ελÝγχεται απü την ελεγκτιια1 επιτροπÞ για τη καλÞ διαχεßριση τηò

περιουσßαò τηò Ομοσπονδßαò.

ΑΡΘΡο Ι6ο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Γsνικü Συμβοýλιο απαρτßζεται απü τα Δ.Σ. των Συλλüγων - Σωματεßων μυΧΤ*.

ΣυνεδριÜζει μßα φορÜ το χρüνο μÝσα στο πρþτο τρßμηνο κÜθε Ýτουò και Ýκτακτα üταν

το κρßνει αναγκαßο το Δ.Σ. τηò Ομοσπονδßαò Þ το ζητÞσουν εγγρÜφωò τουλÜμστον

τρεη (3) απü τουò Συλλüγουò - Σωματεßα μÝλη. Το Γενικü Συμβοýλιο Ýχει μüνο

συμβουλευτικÝò αρμοδιüτητεò.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ελεγκτικτj ΕπιτροπÞ αποτελεßται απü τρßα (3) μÝλη και εκλÝγεται απü η Γ.Σ.,

καθþò και δýο αναπληρωματικοß τουò , μαζß με το Δ.Σ. και με θητεßα που συμπßπτει

με αυτÞ του Δ.Σ.

19



2. Η ΕλεγκτικÞ ΕτητροπÞ, μüλιò εκλεγεß, συγκροτεßται σε σþμα και με μυστιΙα1

ψηφοφορßα, εκλÝγει τον Πρüεδρü τηò, ο οποßοò καλεß και δευθýνει τιò σι)νεδριÜσειò

και üλο το Ýργο τηò.

3. ¸ργο ττlò ΕλεγκακÞò ΕπιτροπÞò εßναι ο αδιÜκοποò και σι)σπ]ματικüò Ýλεγχοò

και η παρακολοýθηση τηò διαχεßρισηò των οικονομικþν τηò Ομοσπονδßαò.

4. Η Ελεγκτιιο1 ΕmτροΖεÞ ασκεß τα καθÞκοντÜ τηò συλλογικÜ και κατÜ την

εκτÝλεση του Ýργου τηò, Ýχει απüλυτη πρωτοβουλßα Ýρευναò και ελÝγχου. Το Δ.Σ.

θÝτει στη διÜθεση τηò ΕλεγκτικÞò ΕπιτροπÞò, üλα τα διοικητικÜ, λογιστικÜ και

διαχειριστικÜ βιβλßα και στοιχεßα, που τηροýνται, σýμφωνα με το νüμο και το

κατασταπκü αυτü και οποιοδÞποτε Üλλο στοιχεßο Þ Ýγγραφο, που η Ε}εγκτικÞ

ΕπιτροιεÞ κρßνει χρÞσιμο για την Üσκηση του ελÝγχου τηò.

5. ¸να μÞνα τουλÜχιστον, ¸Ρο πlò συνüδου τηò τακτικÞò Γ.Σ., η ΕλεγκτικÞ

ΕπιτροπÞ επιλαμβÜνεται του Ýργου του καθολικοý ελÝγχου τηò οικονομικÞò

διαχεßρισηò του χρüνου που Ýληξε και συντÜσσει και υποβÜλλει την ÝκθεσÞ τηò προò

το Δ.Σ., 10 μÝρεò τουλÜχιστον προ τηò ΣυνÝλευσηò.

6. Η ΕλεγκτικÞ Ετητρο:τÞ, με βÜση τα παραπÜνω στοιχεßα και τον ισολογισμü

και απολογισμü, που Ýγκαιρα θÝτει στη διÜθεσÞ τηò το Δ.Σ., συντÜσσει την ÝκθεσÞ

τηò, που πρÝπει να εßναι αιτιολογημÝνη, σαφÞò, με παρατηρÞσειò, πορßσματα,

συμπερÜσματα και προτÜσειò, αναφορικÜ με τα αποτελÝσματα τηò υπü κρßση ετÞσιαò

διαχειριστικÞò περιüδου. Την ÝκθεσÞ τηò αυτÞ, η ΕλεγκτικÞ ΕτητροιεÞ, υποβÜλλει στη

Γ.Σ. ι

7. ο Ýλεγχοò των βιβλßων και στοιχεßων γßνεται απü την Ελεγκτικη ΕτητροπÞ,

εντüò των γραφεßων του συλλüγου και απαγορεýεται η εξαγωγÞ Þ η απομÜκρυνση

αυτþν, εκτüò των γραφεßων.

Πρüεδροò, Þ τα δυο απü τα μÝλη τηò, Þ το Δ.Σ. του συλλüγου. Η αß,τηση

στον Πρüεδρο τηò ΕλεγκτικÞò ΕΖπτροπÞò και πρÝπει να αναφÝρε, 
"α 

,rρbò

θÝματα. ο Πρüεδροò τηò ΕλεγκτικÞò ΕπιτροπÞò την συγκαλεß σε συνεδρßαση

5 μÝρεò απü την υποβολÞ τηò αßτησηò με θÝματα συζÞτησηò αυτÜ που

στην αßτηση. Σε κÜθε Ýκτακτη σιιγιÜηση τηò ΕλεγκτικÞò ΕτπτροπÞò, το

Ζ0



υποχρεωμÝνο να παρÝχει κÜθε στοιχεßο που θα του ζητηθεß üπωò και κατÜ την

τακτικÞ σýγκληση τηò Ελεγκπκτjò ΕΖητροπÞò.

9: Η ΕλεγκτικÞ ΕπιτροπÞ βρßσκεται σε απαρτßα, αν εßναι παρüντα τουλÜχιστον

δýο (2) μÝλη τηò και οι αποφÜσειò τηò παßρνονται με απüλυτη πλειοψηφßα των

",ß
., :;- ,.ηÝφρüντων μελþν,

.,:, .ß ''",' \,
*)j-lξ;τ

_Ι:*β}r" 10. ΜÝλοò τηò ΕλεγκπτÞò ΕπιτροπÞò που απουσιÜζει απü 2 συνεχεßò

συνεδριÜσειò, κηρýσσεται Ýκπτωτο και καλεßται ο αναπληρωματικüò σýμφωνα με το

καταστατικü καιτονüμο. ß

ΑΡΘΡο 18"

ΕΚΛΟΓΕΣ _ ΑΡΧΑΡΕΣΙΕΣ

1. Η Γ.Σ με μυστικτj ψηφοφορßα και για διετÞ θητεßα εκλÝγει επτÜ (7) τακτικÜ

μÝλη και δυο αναπληρωματικÜ για το Δ.Σ. , τρßα (3) τακτικÜ και δýο (2)

αναπληρωματικÜ μÝλη για την Ελεγκτιισ1 ΕmτροιιÞ και τον απαιτοýμενο αριθμü

αντιπροσþπων για τυχüν τριτοβÜθμια εκπροσþτεηση τηò Ομοσπονδßαò ,κατÜ τιò

παρακÜτω διατÜξειò,

ο οι υποψÞφιοι σýμβουλοι για üλα τα üργανα συμμετÝχουν στιò εκλογÝò σε

sνιαßο ψηφοδÝλτιο για κÜθε üργανο. Οι αιτÞσειò υποψηφιüτηταò

υποβÜλλονται προò το Δ.Σ. τηò Ομοσπονδßαò δυο τουλÜχιστον ημÝρεò προ ττºò

Γ.Σ.

ο Το Δ.Σ. συνεδριÜζει πριν τη Γ.Σ. και ελÝγχει την νομιμüτητα τηò αιτÞσεωò και

ανακηρýσσει το μÝλοò υποψÞφιο

. ΥποψÞφιοι που δεν ανακηρýχθηκαν απü το Δ.Σ. μποροýν να προσφýγουν σε

ενστÜσειò στην Γ.Σ., η οποßα αποφασßζει οριστικÜ.

ο ΚÜθε ψηφοφüροò βÜζει στο ψηφοδÝλτιο σταυροýò προτßμησηò μÝχ;τι τον

αριθμü των εκλεγüμενων συμβοýλων για κÜθε θÝση.ΕκλÝγονται σýμβουλοι οι

κατÜ σειρÜ πλειονοψηφÞσαντεò, βÜσει σταυροý προτßμησηò, οι δε λοιποß
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κατÜ σειρÜ εΖηλαχüντεò, θεωροýνται αναπληρωματικοß. Σε περßπτωση

ισοψηφßαò γßνεται κλÞρωση ανÜμεσα σ'αυτοýò που ισοψÞφησαν,

ο οι εκλογÝò για τα üργανα τηò ομοσπονδßαò και αντιπροσþπων καθþò και

κÜθε μυσπκÞ ψηφοφορßα διεξÜγονται απü τριμελÞ Εφορευτικτ1 ΕτητροπÞ που

εκλÝγεται δια βοÞò.

ο Η ΕφορευτικÞ ΕπιτροπÞ εLÝγχετ πριν απü την Ýναρξη τηò ψηφοφορßαò την

γνησιüτητα του αντιγρÜφου μητρþου βÜσει του οποßου διεξÜγεται η

ψηφοφορßα και το οποßο Ýχει υποχρÝωση να τηò παραδþσει το Δ.Σ. Η

ψηφοφορßα γßνεται με εκλογικÞ λßστα των ταμειακÜ εντÜξει τακτικþν μελþιι

2. Η ψηφοφορßα γßνεται πÜντοτε με την επßδειξη τηò αστυνομικÞò ταυτüττlταò Þ

Üλλου δημüσιου εγγρÜφου απü το οποßο προκýπτει η ταυτüτητα του εισcροσþπου -

αντιπροσþπου του μÝλουò - Συλλüγου . Η ΕφορευπιcÞ ΕπιτροτεÞ φροντßβι για την

τÞρηση τηò τÜξεωò , εποπτεýει τη εκλογÝò και την ψηφοφορßα εν γÝνει , þστε να

γßνονται σýμφωνα με τιζ διατÜξειò του νüμου και του Καταστατικοý , με βÜση το

Μητρþο των μελþν και αποφαßνεται προσωρινÜ για κÜθε αμφισβÞτηση που θα

προκýψει και για κÜθε Ýνσταση που θα υποβληθεß. ΣυντÜσσει το πρωτüκολλΟ

ψηφοφορßαò και τα πρακτlκÜ διαλογÞò των ψηφοδελτßων και ανακÞρυξηò των

ετητυχüντων τα οποßα και υπογρÜφει. Τα πρακτικÜ αυτÜ μαζß με το αντßγραφο

μητρþου που χρησιμοποιÞθηκε στιò ειÜογÝò παραδßδεται απü τον Πρüεδρο τηò στο

Διοικητικü Συμβοýλιο και φυλÜσσονται στα αρχεßα του. Το εκλογικü υλικü

φυλÜσσεται στο γραφεßο του συλλüγου σε ιδιαßτερο χþρο με ευθýνη τηò θφορευτιιqò

επιτροιτÞò και του Προεδρεßου για δýσημα ενüò μηνüò μÝσα στο οποßο μπορεß ßα

υποβληθεß Ýνσταση στο αρμüδιο δικαστÞριο.

Οι αντιπρüσωποι τηò Ομοσπονδßαò σε ΤριτοβÜθμια ΟργÜνωση

σττlν οποßα εßναι μÝλοò η ομοσπονδßα , εκλÝγονται απü τη Γ.Σ. αυτÞò

την εκλογÞ του Δ.Σ., η θητεßα τουò εßναι διετÞò και συμπßπτει με αυτÞν του Δ,
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εýογÞ των αντιπροσþπων γßνεται κατÜ το σýστημα και πι διαδικασßα του ωò Üνω

.,ρπ'αριθμ . 8 Üρθρου του παρüντοò που εφαρμüζεται ανÜλογα. Η εκλογÞ γßνεται με

χhριστÞ ψηφοφορßα , οι δε κατÜ σειρÜ ετπλαχüντεò αναπληρþνουν αντßστοιχα τουò
", 1

ταιßτικοýò αντιπροσþπουò σε περßπτωση, παραιτÞσεωò, θανÜτου, Ýκπτωσηò Þ

αγÜκλÞσεωò των τακτικþν μελþν.
, ,,r:*"

_3[β'"'Ο αριθμüò των αντιπροσþπων τηò Ομοσπονδßαò σε ΤριτοβÜθμια ΟργÜνωση

(Συνομοσπονδßα) που μετÝχει ορßζεται απü το Καταστατικü αυτÞò (Συνομοσπονδßαò)

καθþò και απü το Ν. 17Ι2187 (Üρθρο 6 εδ. 9)

ΑΡΘΡο 20ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποßηση οιουδÞποτε Üρθρου του παρüντοò γßνεται ýστερα απü απüφαση ,τηò

Γ.Σ. που συγκαλεßται και συνεδριÜζει ειδικÜ προò το σκοπü αυτü , κατÜ την οποßα

απαιτεßται απαρτßα των μισþν τουλÜμστον των οικονομικÜ τακτοποιημÝνων μελþν

και πλειοψηφßα των τριþν τετÜρτων των παρüντων μελþν.

ΑΡΘΡΟ 21"

ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Ομοσπονδßα διαλýεται :

Α. ¼ταν ο αριθμüò των μελþν τηò μειωθεß κÜτω απü τÝσσερα (4).

Β. Κατüπιν δικαστικÞò αποφÜσεωò, üπωò ορßζει ο Νüμοò.

Γ. ¾στερα απü απüφαση τηò Γ.Σ. που συγκαλεßται και συνεδριÜζει ειδικÜ προò το

σκοπü αυτü , κατÜ την οποßα απαιτεßται απαρτßα των μισþν τουλÜχιστον των

οικονομικÜ τακτοποιημÝνων μελþν και πλειοψηφßα των τριþν τετÜρτων των

παρüντων μελþν. Με τη διÜλυση τηò Ομοσπονδßαò γßνεται εκκαθÜριση σýμφωνα

προò τιò σχετικÝò διατÜξειò του Α.Κ.
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ΑΡΘΡΟ 22ο

ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σε περßπτωση διÜλυσηò τηò Ομοσπονδßαò και μετÜ την εκκαθÜρισÞ , ι,ι περιουσßα

αυτÞò θα περιÝλθει σε ΦιλανθρωπικÜ Ιδρýματα , τα οποßα θα καθορßσει η ΓενικÞ

ΣυνÝλευση που θα αποφασßσει τη διÜλυση τηò Ομοσπονδßαò.

ΑΡΘΡΟ 23"

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Ομοσπονδßα Ýχει σφραγßδα στρογγυλÞ αναγρÜφουσα περιμετρικÜ και ολογρÜφþò

την επωνυμßα αυτÞò , Þτοι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ απü ΦΩΤΟΒΟΛΤΑßΚΑ, φÝρει δε στη

μÝση το Ýτοò ιδρýσεþò τηò.

ΑΡΘΡο 24ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για üλα τα θÝματα που δεν ρυθμßζονται στο παρüν καταστατικü εφαρμüζονται

συμπληρωματικÜ και αναλογικÜ οι διατÜξειò του Αστικοý Κþδικα (ΑΚ) και των

ισχυüντων νθμων περß σωματεßων και ομοσπονδιþν.

Το παρüγ καταστατικü αποτελοýμενο απü εßκοσιτÝσσερα (24) Üρθρα εγκρßθηκε απü

τιò ΓενικÝò Συνελεýσειò των ιδρυακþν μελþν Συλλüγων του, Þτοι :

t. Απü τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑ ΑΓΩΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ απü ΦΩΤΟΒΟΔΤΑßΚΑ }»

(Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ) κατÜ τη συνεδρßαση τηò 6ηò Ιουνßου 20

2. Απü τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση του «ΣΥΔΛΟΓΟΥ ΠΑΡ

ΗΛΕκτΡικΗΣ ΕΝΕΡΓΕιΑΣ απ6 ΦΩτοΒοΛτΑßκΑ Ν.πιΕΡι
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Απü τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση του «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ απü ΦΩΤΟΒοΛΤΑßΚΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ»

(Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ) κατÜ τη συνεδρßαση τηò 31ηò Μαßου 20Ι3.

Απü τη ΓsνικÞ ΣυνÝλευση του «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΗΔΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑßΚΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Σ.Π.Η.Ε.Φ.Θ.) κατÜ τη συνεδρßαση τηò 4ηò Ιουλßου

2οΙ3. ß

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

l. «ΣΥΛΛοΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΩΤοΒοΛΤΑßΚΑ» Ν.ΣΕΡΡΩΝ» (Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ο ειδικÜ εκπροσωποò

ΙΩΑΝΝ , Πρüεδροò Δ.Σ.

ΡΓΕιΑΣ

2. «ΣΥΛΛοΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ απü

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑßΚΑ» ΓJ.πΙΕΡΙΑΣ>» (Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ)

ο ειδικÜ εξουσιοδοτημsνοò εκπρüσωποò

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

απο

25

Πρüεδροò Δ.Σ.



3. «ΣΥΛΛοΓοΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ απü

ΦΩΤοΒοΛΤΑßΚΑ» Ν.Ιß\ΒΑJΔυ\Σ» (Σ.Π.Η.Ε. Φ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ)

ο ειδικÜ εξουσιοδοτημÝνοò εκπρüσωποò

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟξ ΓραμματÝαò Δ-Σ.

4. <«ΣΥΔΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ

ΦΩΤοΒοΛΤΑßΚΑ ΘΕΣΣΑΛοΝΙΚΗΣ» (Σ.Π.Η.Ε.Φ.Θ.)

ο ειδικÜ εξουσιοδοτημÝνοò εκπρüσωποò

ΓραμματÝαò Δ.Σ.
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