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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΣΣΑΑΗ) 
 

Άρθρο 1 
Έδρα Σωματείου 
Εγκαθιδρύεται Σωματείο Σύνδεσμος Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά 
Ηλεκτρισμού, το οποίο εδρεύει στη Λευκωσία. 
 
Σκοποί και δραστηριότητες Συνδέσμου 
 
Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: 
 
 Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας μίας πραγματικά απελευθερωμένης 

Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ). 
 Προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην ΑΑΗ. 
 Η αξιολόγηση των κανονιστικών, νομικών και τεχνικών εμποδίων για την 

ανάπτυξη της δραστηριότητας των συμμετεχόντων στην ΑΑΗ και η υποβολή 
σχετικών εισηγήσεων στους αρμόδιους φορείς. 

 Η αξιολόγηση προβλημάτων που θα παρατηρούνται από καιρού εις καιρόν κατά 
τη λειτουργία της ΑΑΗ και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στους αρμόδιους 
φορείς. 

 Η ενημέρωση και παρουσίαση θεμάτων στους αρμοδίους φορείς που αφορούν 
στην αποτελεσματική λειτουργία της ΑΑΗ. 

 Η άμβλυνση των στρεβλώσεων που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την έναρξη 
λειτουργίας της ΑΑΗ. 

 Την ομαλή μετάβαση από τη μεταβατική ρύθμιση της αγοράς στην ΑΑΗ. 
 Να παρέχει στα Μέλη του ενημέρωση αλλά και συνεργασία με όλους, εάν εφικτό, 

τους συμμετέχοντες στην ΑΑΗ. 
 Διερεύνηση, ανάπτυξη θέσεων και υποβολή εισηγήσεων για διαφοροποιήσεις 

στους Κανόνες Αγοράς και στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. 
 Να προωθήσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα για την προώθηση και ίδρυση φορέων 

αθροιστικών υπηρεσιών. 
 Η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των συμμετεχόντων στην ΑΗΗ. 
 Παροχή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις κατάντη ενεργειακές υπηρεσίες 

που αναπτύσσουν οι φορείς αθροιστικών υπηρεσιών για βιομηχανικούς, 
εμπορικούς ή εγχώριους πελάτες που διαθέτουν μονάδες παραγωγής και 
αποθήκευσης ή μπορούν να προσφέρουν ανταπόκριση στη ζήτηση, αλλά και για 
τη λειτουργία της ΑΑΗ γενικότερα. 

 
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 μέρη.  
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 Διευθετεί συναντήσεις με φορείς/οργανισμούς και υπηρεσίες για την προώθηση 

των θέσεων του. 
 

 Διατηρεί επαφές με κυβερνητικές και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως το 
Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), το Λειτουργό Αγοράς, το Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) κα. 
 

 Συνεργάζεται με άλλους κυπριακούς ή διεθνείς οργανισμούς ή πρόσωπα και 
δυνατό να συμβληθεί μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο. 
 

 Αναθέτει σε ειδικούς Συμβούλους τη διεκπεραίωση μελετών για την αιτιολόγηση 
και ενίσχυση θέσεων του Συνδέσμου. 
 

 Οργανώνει / διευθύνει συνέδρια, εκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάρια και 
επιμορφωτικά εργαστήρια. 

 
 
Άρθρο 2 
Κριτήρια Εγγραφής Πλήρους και Συνδεδεμένου Μέλους 
 
Ως Πλήρη Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν όλες οι 
επιχειρήσεις/οργανισμοί, που είναι συμμετέχοντες στην ΑΑΗ, όπως καθορίζονται 
στους εγκεκριμένους Κανόνες Αγοράς, όπως αυτοί θα αναθεωρούνται ή θα 
τροποποιούνται, που είναι: οι Παραγωγοί, οι Προμηθευτές, οι Χονδρεμπορικοί 
Προμηθευτές, οι Παραγωγοί ΑΠΕ, οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ, οι 
Αυτοπαραγωγοί, οι Μεγάλοι μη-οικιακοί καταναλωτές και οι Υπεύθυνοι Φορείς 
Εξισορρόπησης. Τα νομικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να συνάψει σύμβαση ένταξης 
στην ΑΗΗ και έχουν καταβάλει την προκαταβολή ή σχετική εγγύηση, όπως απαιτείται 
για την κάθε περίπτωση, εξαιρουμένων των ιδρυτικών μελών που εντός έξι (6) 
μηνών θα πρέπει να ικανοποιούν την πρόνοια αυτή. 
 
Συνδεδεμένα Μέλη του Συνδέσμου είναι οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει και 
εξασφαλίσει Άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), για έργα 
μεγαλύτερα ή ίσα από το 1 MW, σύμφωνα με το Άρθρο 34 τους περί ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους 2003 μέχρι 2017 και οποιωνδήποτε μετέπειτα 
τροποποιήσεων. Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν 
να διεκδικήσουν αξίωμα στο Δ.Σ. 
 
Εάν κατά την ημερομηνία ίδρυσης του συνδέσμου, υπάρχει ενδιαφέρον από 
επιχειρήσεις οι οποίες αποδεδειγμένα πληρούν τα κριτήρια να ενταχθούν ως πλήρη 
μέλη, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη την οικονομική πρόταση και όρους σύνδεσης, θα 
εξετάζεται η αίτηση τους κατά περίπτωση σύμφωνα με το Άρθρο 3. 
 
Διευκρινίζεται ότι o κύριος μέτοχος μιας εταιρείας (αυτός που κατέχει το 51% ή 
πλέον των μετοχών) μπορεί να εκπροσωπείται μόνο μία φορά ως μέλος στο 
σύνδεσμο. Στην περίπτωση που μέτοχος κατέχει λιγότερο από το 51% του μετοχικού 
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κεφαλαίου μιας εταιρείας, πρέπει να εξασφαλίσει έγκριση από τον κύριο μέτοχο και 
να υποβάλει την εξουσιοδότηση αυτή με το έντυπο αίτησης, ώστε να δύναται να 
συμμετάσχει ως μέλος στο σύνδεσμο.  
 
Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου η οποία είναι μητρική εταιρεία, που κατέχει δικαιώματα 
ψήφου σε άλλη/ες εταιρεία/ες και ελέγχει τις πολιτικές και τη διοίκησή της, μπορεί να 
συμμετάσχει ως μέλος στο σύνδεσμο ως μητρική ή με μία από τις θυγατρικές ή με 
μία Special Purpose Vehicle/Entity - SPV/SPE 
. 
 
Άρθρο 3 
Αιτήσεις για εγγραφή μέλους 
 
Αιτήσεις για εγγραφή μελών εξετάζονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται στο ειδικό εγκεκριμένο έντυπο αίτησης που 
εγκρίνεται από το Δ.Σ. 
 
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 του Συνδέσμου έχει υποχρέωση να πληρώνει τακτικά την ετήσια 
συνδρομή του το Α’ τρίμηνο κάθε έτους και όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του 
προς το Σύνδεσμο όπως καθορίζεται στο Άρθρο 7. 
 
Κάθε μέλος πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Καταστατικού και των 
κανονισμών του Συνδέσμου και να υποστηρίζει τις αποφάσεις του Δ.Σ. 
 
Το κάθε μέλος που έχει ξοφλήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το 
Σύνδεσμο έχει δικαίωμα μιας ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. 
 
Όλα τα πλήρη μέλη είναι υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις του Συνδέσμου. 
 
Όλα τα Μέλη δεσμεύονται με τις πρόνοιες του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου 
όπως αυτός εγκρίνεται από την ολομέλεια του Συνδέσμου σε Γενική Συνέλευση, η 
οποία θα κληθεί για το σκοπό αυτό. 
 
Οποιοδήποτε μέλος το οποίο αρνείται να συμμορφωθεί προς το Καταστατικό αυτό ή 
προς τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου ή τις αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων ή ενεργεί κατά τρόπον προσβλητικό για τον Σύνδεσμο ή εχθρικό προς 
τα συμφέροντα του Συνδέσμου, θα υπόκειται σε μία από τις ακόλουθες πειθαρχικές 
ποινές τις οποίες το Δ.Σ. θα δικαιούται να επιβάλει σε αυτό αφού προηγουμένων 
δώσει σ’ αυτό την ευκαιρία να απολογηθεί. 
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(α) Επίπληξη. 
 

(β) Προσωρινή αποβολή μη υπερβαίνουσα τα 2 χρόνια, ή 
 

(γ) Οριστική αποβολή. 
 
Νοείται όμως ότι το μέλος που τιμωρείται θα δικαιούται να υποβάλει έφεση κατά της 
απόφασης του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου με την κατάθεση 
έγγραφης αίτησης προς το Γραμματέα του Συνδέσμου μέσα σε 7 μέρες από της 
έκδοσης της εφεσιβαλλομένης απόφασης. Σε τέτοια περίπτωση ο Γραμματέας έχει 
υποχρέωση να συγκαλέσει μέσα σε (7) μέρες, από την ημέρα λήψης της αίτησης, 
Έκτακτη Συνέλευση για εξέταση της έφεσης αυτής, η δε απόφαση της γενικής 
συνέλευσης θα είναι τελεσίδικη και τελειωτική. 
 
Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου που αισθάνεται ότι αδικήθηκε από οποιαδήποτε 
απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να κάμει έφεση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την 
οποία η απόφαση θα είναι τελεσίδικη και τελειωτική. Αυτή η Γενική Συνέλευση θα 
συγκαλείται από τον Γραμματέα μόνο σε περίπτωση που η αίτηση του 
εφεσιβάλλοντος μέλους υποστηρίζεται από τις υπογραφές των 2/3 των ψήφων 
μελών του Συνδέσμου τα οποία κατά την μέρα της υπογραφής της αίτησης είχαν 
δικαίωμα ψήφου. 
 
 (α) Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου μπορεί να υποβάλει γραπτώς 
οποιοδήποτε παράπονο προς το Δ.Σ. σε σχέση με τη διαχείριση των υποθέσεων του 
Συνδέσμου από το Δ.Σ. και να ζητήσει σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 
Νοείται ότι η γραπτή αίτηση αφ’ ενός να προσυπογράφεται από πέντε μέλη που την 
υποστηρίζουν και αφ’ ετέρου θα καθορίζει τη φύση και τις βάσεις του παραπόνου 
εναντίον του Δ.Σ. 
 

(β) Ο Πρόεδρος ή/και ο Γραμματέας του Συνδέσμου έχουν υποχρέωση να 
καλέσουν τη ζητούμενη Συνέλευση μέσα σε 15 μέρες από την ημέρα που λαμβάνει 
την αίτηση. 

 
(γ) Η Συνέλευση θα εξετάσει το παράπονο ή/και θα απαλλάξει κάθε μομφής ή 

θα ερευνήσει ή θα παύσει το Δ.Σ. Σε περίπτωση παύσης του Δ.Σ. τα μέλη του 
Συμβουλίου θα αφήσουν τις θέσεις τους και η ίδια έκτακτη Γενική Συνέλευση θα 
προχωρήσει στην εκλογή νέου Δ.Σ. 
 
 (δ) Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου μπορεί να υποβάλει γραπτώς 
οποιοδήποτε παράπονο προς το Δ.Σ. σε σχέση με την μη συμμόρφωση άλλου μέλους 
ή καταστρατήγηση κανονισμών και/ή αποφάσεων του Δ.Σ. 
  

(ε) Το Δ.Σ. μέσα σε 7 μέρες από την ημέρα που λαμβάνει το γραπτό παράπονο 
έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. με τα ενδιαφερόμενα 
μέλη για διερεύνηση της υπόθεσης και λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Μέλος το οποίο καθυστερεί τις συνδρομές προς το Σύνδεσμο δε θα δικαιούται να 
ψηφίζει ή να εκλέγεται σε οποιοδήποτε αξίωμα του Συνδέσμου. Η εξόφληση της 
ετήσιας συνδρομής πρέπει να τακτοποιείται πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της 
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Γενικής Συνέλευσης και μέσα στο Α’ τρίμηνο κάθε έτους, όπως καθορίζεται στο 
παρόν άρθρο. 
 
Εάν οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να παραιτηθεί, θα υποβάλει την παραίτηση του 
γραπτώς προς το Δ.Σ. χωρίς όμως να απαλλάσσεται και των οικονομικών του 
υποχρεώσεων, πριν τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. 
 
 
Άρθρο 5 
Παραίτηση Μέλους 
 
Μέλος που προτίθεται να παραιτηθεί θα πρέπει να πληροφορήσει γραπτώς το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος που παραιτείται οφείλει να πληρώσει την ετήσια του 
συνδρομή μέχρι το τέλος 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 
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 μέλους ορίζεται στα 50 ευρώ. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στα 
500 ευρώ ανά μέλος. Το τέλος εγγραφής καταβάλλεται όταν ένας αιτητής εγκριθεί 
να γίνει μέλος.  
 
Εάν οποιοδήποτε μέλος καθυστερεί τις συνδρομές του πέραν των τεσσάρων μηνών 
θα ειδοποιείται γραπτώς από το Γραμματέα για να τις πληρώσει, εάν παραλείψει να 
συμμορφωθεί μέσα σε ένα μήνα, το Δ.Σ. μπορεί να το διαγράψει. Νοείται ότι το Δ.Σ. 
μπορεί να απαλλάξει οποιοδήποτε μέλος από την καταβολή συνδρομών λόγω ειδικών 
συνθηκών. 
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Έκτακτες εισφορές, δωρεές και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που προέρχεται νόμιμα 
στον Σύνδεσμο. 
 
 
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. 
 
 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 
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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, δε δικαιούνται να συμμετέχουν σε Γενικές Συνελεύσεις. 
 
Κάθε μέλος θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως 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 
 
Απαρτία για Γενικές Συνελεύσεις θα αποτελεί η πλειοψηφία των μελών τα οποία 
εξόφλησαν τις υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο και αποφάσεις θα λαμβάνονται 
όπως προνοείται από το Καταστατικό και των περί Συντεχνιών Νόμων, με την 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εάν σ’ αυτή δεν παρευρίσκεται ο αριθμός των 
μελών που 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 πλήρες 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: 
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Για αποφάσεις σε θέματα που αφορούν 
 

 Τροποποίηση του Καταστατικού, και 
 

 Διάλυση του Συνδέσμου 
 
απαιτούνται τουλάχιστο πλειοψηφία 2/3 μεταξύ των παρισταμένων και δικαιούμενων 
να ψηφίσουν μελών. 
 
 
Άρθρο 16 
Διοικητικό Συμβούλιο – Αρχαιρεσίες 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το υπεύθυνο όργανο για την εκτέλεση των 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και τη διαχείριση των ζητημάτων που 
αφορούν στο Σύνδεσμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται μέχρι 9 μέλη, στο 
οποίο θα εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες συμμετεχόντων στην ΑΗΗ όπως 
καθορίζονται στους εγκεκριμένους Κανόνες Αγοράς, όπως αυτοί αναθεωρούνται ή 
τροποποιούνται, ως εξής: 
 Παραγωγοί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: 4 μέλη. Σημειώνεται ότι θα 

εκπροσωπούνται τουλάχιστον με 1 μέλος οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά, 
αιολικά πάρκα και βιομάζα. 

 Παραγωγοί από συμβατικά καύσιμα: 2 μέλη 
 Προμηθευτές: 1 μέλος 
 Φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης: 1 μέλος 
 Αυτοπαραγωγοί/Μεγάλοι καταναλωτές: 1 μέλος 
 Ex-officio – 1 Μέλος 
 
Σημειώνεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί μόνο ένας εκπρόσωπος 
από κάθε επιχείρηση/οργανισμό. 
 
Στην περίπτωση που κατά τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου δε 
συμπληρώνεται ο καθορισμένος πιο πάνω αριθμός μελών ανά κατηγορία, είτε επειδή 
δεν υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε επειδή δεν 
έχουν ακόμη εξασφαλιστεί Άδειες, τότε η/οι έδρα/ες παραμένει/ουν κενή/ές, μέχρι 
της πληρώσεως της/ους. Το ex-officio μέλος θα εκλέγεται αναλόγως των αποφάσεων 
της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας υπόψη εξειδικευμένα θέματα, προσόντα και 
ιδιότητα. 
 
Επίσης, η Γενική Συνέλευση  
 
Σε περίπτωση ισοψηφίας, λόγω ζυγού αριθμού των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η ψήφος του Προέδρου κατέχει νικώσα θέση. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: 
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α- Αξιωματούχους: 
 Τον Πρόεδρο 
 Τον Αντιπρόεδρο 
 Το Γραμματέα 
 Τον Ταμία 
 
β- Απλά μέλη: 
 5  μέλη Διοικητικού Συμβουλίου το μέγιστο 
 
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν μπορούν να προέρχονται από την ίδια κατηγορία 
συμμετεχόντων στην αγορά. 
 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για περίοδο 2 ετών. 
 
Ο Πρόεδρος και οι λοιποί αξιωματούχοι εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση.   
 
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 τη 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. 
 
 
Άρθρο 18 
Συνεδρίες Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ως ήθελε 
αποφασισθεί απ’ αυτό. 
 



 

Σελίδα   10  
 

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 5 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, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς συνδέσμους/ 

οργανισμούς. 
 Αντιπροσώπευση του Συνδέσμου σ’ όλες τις συναντήσεις. 
 Ευθύνη για τα οικονομικά του Συνδέσμου. 
 Λήψη νομικών μέτρων, ως απαιτείται. 
 Ανάθεση μελετών σε ειδικούς Συμβούλους, αν κρίνεται επιβεβλημένο 
 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 και τις δραστηριότητες τους. 
 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. 

 Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
καταστατικού. 

 Να εγκρίνει εσωτερικούς κανονισμούς. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει παρακαθήμενο, άτομο εκτός Συνδέσμου, 
για την τήρηση πρακτικών και αλληλογραφίας και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, 
που να προέρχεται από συναφή οργανισμό ή ομοσπονδία. 
 
Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Συνδέσμου θα αποτελείται από 3 μέλη, τα οποία 
εκλέγονται κατόπιν ψηφοφορίας κατά την Γενική Συνέλευση.  
 
Στις περιπτώσεις που θα πρέπει να υπάρξει πλήρωση κενών θέσεων του Δ.Σ. θα 
γίνεται κατά σειρά (α) από στέλεχος της επιχείρησης μέλους του Συνδέσμου που 
αποχώρησε, (β) από τον κατάλογο των επιλαχόντων, εάν υπάρχουν, είτε (γ) από 
οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συνδέσμου και εάν το μέλος που αποχώρησε κατείχε 
αξίωμα στο Δ.Σ., το Δ.Σ. θα εκλέξει πoιο από τα μέλη του Δ.Σ θα λάβει το αξίωμα 
αυτό. Νοείται ότι αν απαιτηθεί η αντικατάσταση μέλους από τον κατάλογο των 
επιλαχόντων ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος, θα πρέπει να τηρείται η αριθμητική 
εκπροσώπηση των κατηγοριών συμμετεχόντων στην ΑΑΗ, όπως προνοείται στο 
Άρθρο 16.  
 
Θα κηρύσσει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. το οποίο παραιτείται ή 
απουσιάζει χωρίς δικαιολογημένη αιτία κατά τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, 
από τις οποίες η μία θα είναι τακτική και θα αντικαθιστά αυτό σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο. 
 
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 δε 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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