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     ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Άρθρο 1 
Σκοποί και δραστηριότητες Συνδέσμου 
 
Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: 
 

• H εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους 
μεγάλους καταναλωτές ενέργειας ή/και άλλων χρεώσεων που 
συνδέονται με αυτήν 
  

• η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών περιλαμβανομένου του κανονιστικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου στην αγορά παραγωγής και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας  
 

• η προώθηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικού 
ρεύματος ώστε οι καταναλωτές να προμηθεύονται και να χρεώνονται 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να πλήττεται η 
ανταγωνιστικότητά τους. 

 
Κύριες δραστηριότητες 
 
Για την περαιτέρω προαγωγή των πιο πάνω σκοπών ο Σύνδεσμος, μεταξύ 
άλλων: 
 
• Ετοιμάζει θέσεις και απόψεις πάνω σε θέματα σχετιζόμενα με τους σκοπούς 

και τις δραστηριότητες του τις οποίες προωθεί στα ενδιαφερόμενα μέλη. 
 

• Διατηρεί επαφές με κυβερνητικές και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως το 
Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και την Aρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). 

 
• Συνεργάζεται με άλλους κυπριακούς ή διεθνείς οργανισμούς ή πρόσωπα και 

δυνατό να συμβληθεί μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο. 
 

• Οργανώνει / διευθύνει συνέδρια, εκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάρια και 
επιμορφωτικά εργαστήρια. 
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Άρθρο 2 
Κριτήρια Εγγραφής Μέλους 

 
Ως μέλη μπορούν να εγγραφούν επιχειρήσεις, ημικρατικοί οργανισμοί ή/και 
ΜΚΟ που είναι μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η ερμηνεία του 
μεγάλου καταναλωτή ενέργειας ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών. 
 
Άρθρο 3 
Αιτήσεις για εγγραφή μέλους 

 
Αιτήσεις για εγγραφή μελών εξετάζονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.  
 
Σε περίπτωση απόρριψης μιας αίτησης για εγγραφή, ο αιτητής μπορεί να 
απαιτήσει αναθεώρηση της απορριπτικής απόφασης η οποία θα εξεταστεί από 
την επόμενη Γενική Συνέλευση. 
 
Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Μελών 
 
Κάθε μέλος θα: 
 
• Σέβεται τις αποφάσεις του Συνδέσμου. 

• Πληροφορεί το Σύνδεσμο αναφορικά με γεγονότα τα οποία δεν του 
επιτρέπουν να συνεχίσει να είναι μέλος. 

• Πληρώνει τα καθοριζόμενα τέλη και συνδρομές στο Σύνδεσμο. 
• Παρέχει στο Σύνδεσμο τέτοιες πληροφορίες, που ενδεχόμενα θα ζητούσε το 

Διοικητικό Συμβούλιο, για σκοπούς προαγωγής των σκοπών του Συνδέσμου. 
 

Άρθρο 5 
Παραίτηση Μέλους 
 
Μέλος που προτίθεται να παραιτηθεί θα πρέπει να πληροφορήσει σχετικά το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος που παραιτείται οφείλει να πληρώσει την ετήσια 
του συνδρομή μέχρι του τέλους του έτους στη διάρκεια του οποίου υπέβαλε 
την παραίτηση του. 
 
Άρθρο 6 
Αποβολή Μέλους 
 
Σε περίπτωση που μέλος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το 
Σύνδεσμο ή εμποδίζει τη λειτουργία του Συνδέσμου, σαν αποτέλεσμα 
δραστηριοτήτων ή διαδικασιών που προωθεί, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο 
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δικαιούται να το αποβάλει μετά από κατάλληλη προειδοποίηση και σχετική προς 
τούτο απόφαση. 
 
Το μέλος όταν λάβει γραπτή ειδοποίηση για την απόφαση αποβολής του 
δικαιούται να την εφεσιβάλει σε Γενική Συνέλευση.  Το μέλος αυτό θα υποβάλει 
την αίτηση του γραπτώς προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα 
σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης για την αποβολή 
του. 
 
Μέλος το οποίο παραιτείται ή αποβάλλεται από το Σύνδεσμο αποστερείται των 
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πάνω στην κινητή ή και ακίνητη περιουσία του 
Συνδέσμου. 

 
Άρθρο 7 
Τέλη – Ετήσιες Συνδρομές 
 
Το τέλος εγγραφής για κάθε κατηγορία μέλους και η ετήσια συνδρομή θα 
καθορίζονται  από τα μέλη του Συνδέσμου σε Γενική Συνέλευση.  Το τέλος 
εγγραφής καταβάλλεται όταν ένας αιτητής εγκριθεί να γίνει μέλος.  
 
 
Άρθρο 8 
Γενική Συνέλευση – Ανώτατο Σώμα του Συνδέσμου 
 
Τα μέλη του Συνδέσμου σε Γενική Συνέλευση αποτελούν το ανώτατο σώμα του 
Συνδέσμου. 
 
 
Άρθρο 9 
Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις 
 
Η εκάστοτε Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ετ. Γ.Σ) του Συνδέσμου λαμβάνει χώρα 
το δεύτερο τρίμηνο κάθε έτους.  Τα μέλη θα ειδοποιούνται γραπτώς, 
τουλάχιστο 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετ. Γ. Σ.  Ημερομηνία 
ειδοποίησης θεωρείται η ημερομηνία της αποστολής της ειδοποίησης. 
 
Η ειδοποίηση θα ορίζει ημερομηνία, ώρα και τόπο της Ετ. Γ.Σ. καθώς και την 
ημερήσια διάταξη. 
 
Η ημερήσια διάταξη της Ετ. Γ. Σ.  θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω: 
 
• Έκθεση πεπραγμένων του χρόνου που πέρασε από τον Πρόεδρο, για 

λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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• Εγκεκριμένο λογιστικό και γενικό οικονομικό  απολογισμό από τον ταμία. 
 

• Γενικές προτάσεις αναφορικά με τις δραστηριότητες και τον προϋπολογισμό 
του επόμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προτάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα τέλη εγγραφής και τις ετήσιες 
συνδρομές. 

 
• Συζήτηση και έγκριση Εκθέσεως πεπραγμένων, Ταμείου και 

Προϋπολογισμού. 
 

• Συζήτηση πάνω σε απορρέοντα των Εκθέσεων Θέματα. 
 

• Διορισμός ελεγκτών 
 

• Άλλα θέματα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από μέλη, τα οποία κανονικά 
θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και συμπεριλήφθηκαν στην ημερήσια 
διάταξη. 

 
Άρθρο 10 

          Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
 
Μια έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΚ.Γ.Σ.) μπορεί να συγκληθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή μετά από απαίτηση τουλάχιστον, του 1/3 των μελών.  Επαρκής 
γραπτή ειδοποίηση, όχι λιγότερο των 3 ημερών, θα δίδεται σ’ όλα τα μέλη, 
στην οποία θα καθορίζεται ο χρόνος, η ώρα και ο τόπος της Εκ. Γ.Σ. όπως και ο 
σκοπός της. 
 
Άρθρο 11 
Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις 
 
Όλα τα μέλη πρέπει να πληροφορούνται για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις.  
Όσα μέλη τυχόν δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς το 
Σύνδεσμο, δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε Γενικές Συνελεύσεις. 
 
Κάθε μέλος θα πρέπει να δηλώσει το όνομα του ατόμου το οποίο έχει διορίσει 
για να το εκπροσωπήσει και να ψηφίζει εκ μέρους του, εφόσον το άτομο αυτό 
είναι μέλος του μόνιμου επαγγελματικού προσωπικού. 
 
Άρθρο 12:  
Απαρτία 
 
Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν σ’ αυτή 
βρίσκονται παρόντες τουλάχιστο το ήμισυ των μελών που δικαιούνται να 
παρίστανται.  Εάν σ’ αυτή δεν παρευρίσκεται ο αριθμός των μελών που 
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καθορίζεται πιο πάνω, τότε η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για ½ ώρα οπότε 
όσοι παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία. 
 
 Άρθρο 13 

           Προεδρία Γενικών Συνελεύσεων 
 
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις.  Σε 
περίπτωση απουσίας του τότε προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος.  Σε περίπτωση 
απουσίας και των δύο προεδρεύει μόνιμο μέλος το οποίο θα υποδείξει η Γενική 
Συνέλευση. 
 
Άρθρο 14 
Δικαίωμα Ψήφου 
 
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις πάνω στη βάση μιας 
ψήφου ανά μέλος.  
 
Άρθρο 15 
Αποφάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις 
 
Αποφάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία (50% +1) σαν 
αποτέλεσμα ψηφοφορίας μεταξύ των παρισταμένων και δικαιουμένων να 
ψηφίσουν μελών εκτός στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην επόμενη 
παράγραφο: 
 
Για αποφάσεις σε θέματα που αφορούν 

 
• Τροποποίηση του Καταστατικού, και 
 
• Διάλυση του Συνδέσμου 

 
απαιτούνται τουλάχιστο πλειοψηφία 2/3 μεταξύ των παρισταμένων και 
δικαιουμένων να ψηφίσουν πλήρων μελών. 
 
Άρθρο 16 
Διοικητικό Συμβούλιο – Αρχαιρεσίες 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το υπεύθυνο όργανο για την εκτέλεση των 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και για την διαχείριση των ζητημάτων 
που αφορούν το Σύνδεσμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη.   

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: 
 
α- Αξιωματούχους: 
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• Τον Πρόεδρο 
 

• Τον Αντιπρόεδρο 
 

• Το Γραμματέα 
 

• Τον Ταμία 
 

β- Απλά μέλη: 
 
 3  μέλη διοικητικού συμβουλίου 

 
 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για περίοδο 2 
ετών. 
 
Ο Πρόεδρος και οι λοιποί αξιωματούχοι εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
μέσα σε μια βδομάδα μετά τις αρχαιρεσίες.   

 
Σε περιπτώσεις πληρωμών και δαπανών ο Πρόεδρος θα υπογράφει μαζί με τον 
Ταμία, και εφ’ όσον ο Πρόεδρος απουσιάζει, δικαιούνται να υπογράφουν αντί 
αυτού ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας και ο Ταμίας. 
 
Άρθρο 17 
Παύση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύεται από την θέση του στις πιο κάτω 
περιπτώσεις. 
 
α) Αν καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη 

τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. 
 
β) Αν τα συμφέροντα του συγκρούονται με τους βασικούς σκοπούς και 

επιδιώξεις του Συνδέσμου. 
 
γ) Μη συμμόρφωση προς αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πάνω σε 

ουσιώδη θέματα. 
 
Στην περίπτωση (α) και (β) το μέλος αντικαθιστάται από επιλαχόντα και στην 
περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντα η θέση παραμένει κενή.  Στην περίπτωση (γ) 
συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
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Άρθρο 18 
Συνεδρίες Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Το διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ως ήθελε 
αποφασισθεί απ’ αυτό. 
 
Ο Πρόεδρος και κατά την απουσία του ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί, τακτικά ή και 
έκτακτα, το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριών του.  Το 
Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία 
από τα μέλη του. 

 
Άρθρο 19 
Απαρτία 
 
Στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτία υπάρχει αν παρευρίσκονται 
τουλάχιστον 4 μέλη, ένα από τα οποία θα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο 
Αντιπρόεδρος.  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων έχει 
δικαίωμα νικώσας ψήφου. 

 
Άρθρο 20 
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: 

 
• Η προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου και των μελών του. 
• Προστασία του κύρους του Συνδέσμου. 
• Διατήρηση καλών σχέσεων με τοπικούς, υπερπόντιους και διεθνείς 

συνδέσμους/ οργανισμούς. 
• Αντιπροσώπευση του Συνδέσμου σ’ όλες τις διαπραγματεύσεις. 
• Ευθύνη για τα οικονομικά του Συνδέσμου. 
• Λήψη νομικών μέτρων, ως απαιτείται. 
• Ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων πεπραγμένων και λογαριασμών του έτους, 

εκθέσεων ταμείου, προτάσεων αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 
επόμενου έτους και προτάσεων για μελλοντικές δραστηριότητες. 

• Η σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων και ετοιμασία της ημερήσιας διάταξης 
τους. 

• Εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 
• Ετοιμασία και παρουσίαση σε Γενικές Συνελεύσεις Κανονισμών για έγκριση. 
• Εξέταση και απόφαση πάνω σε αιτήσεις για εγγραφή στο Σύνδεσμο. 
• Οργάνωση και επίβλεψη της έκδοσης διαφωτιστικού για το Σύνδεσμο, 

υλικού. 
• Τήρηση στοιχείων αναφορικά με τα μέλη, τις δραστηριότητες τους και το 

επαγγελματικό τους προσωπικό. 
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• Πρόσληψη/απόλυση προσωπικού του Συνδέσμου και καθορισμός των 
καθηκόντων και μισθών τους με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, και  

• Χειρισμός κάθε άλλου ζητήματος που αφορά το Σύνδεσμο κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί του Συνδέσμου και οι αποφάσεις 
των Γενικών Συνελεύσεων. 

 
Άρθρο 21 
Οικονομικό Έτος 
 
Το οικονομικό έτος, για σκοπούς των λογαριασμών του Συνδέσμου, αρχίζει την 
1η του Ιανουαρίου και λήγει την 31η του Δεκεμβρίου. 
 
 
Άρθρο 22 
Επιτροπές 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δημιουργήσει επιτροπές που να χειρίζονται 
ειδικά θέματα. Τα μέλη των επιτροπών αυτών θα ορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 
Άρθρο 23 
Διάλυση Συνδέσμου 
 
Ο Σύνδεσμος διαλύεται αν το 75% των μελών του το επιθυμούν ή/και αν 
υπάρξουν οικονομικά θέματα ή/και άλλη σοβαρή εξέλιξη που δεν δικαιολογεί 
την ύπαρξη του. 
 
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, όλη η περιουσία του, μετά την 
πληρωμή χρεών ή και υποχρεώσεων, θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς, 
από τον εγκεκριμένο ελεγκτή του Συνδέσμου. 
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