ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ι∆ΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ, ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία
¨ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ¨
(ΕΣΣΗΘ) και στην Αγγλική ¨HELLENIC ASSOCIATION FOR THE COGENERATION OF
HEAT AND POWER¨ (HACHP).

Άρθρο 2ο
Ο Σύνδεσµος, ο οποίος θα αναφέρεται στο εξής µε το αρκτικόλεξο Ε.Σ.Σ.Η.Θ., εδρεύει στην
Αθήνα. Η ίδρυση επαρχιακών παραρτηµάτων είναι δυνατή µετά από απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Σ.Σ.Η.Θ.

Άρθρο 3ο
Σκοπός του Ε.Σ.Σ.Η.Θ. είναι η υποστήριξη και διάδοση της σωστής εφαρµογής της
συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων µορφών ενέργειας (θερµότητας, ηλεκτρισµού, µηχανικής
ενέργειας, κλπ) στην Ελλάδα. Ο Ε.Σ.Σ.Η.Θ. επιδιώκει την εκπλήρωση του σκοπού του µε
κάθε νόµιµο και επιστηµονικά αποδεκτό µέσο, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη συνέχεια.
1. Παρακολούθηση των σχετικών µε τη συµπαραγωγή και την τηλεθέρµανση-τηλεψύξη
εξελίξεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2. Πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τοµέα της
συµπαραγωγής (τεχνικές, περιβαλλοντικές, οικονοµικές, νοµοθετικές, χρηµατοδοτικές,
κλπ).
3. Ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειρίας µεταξύ των µελών.
4. Εντοπισµό πιθανών εµποδίων στην εφαρµογή (διάδοση) της συµπαραγωγής και ανάληψη
πρωτοβουλιών για άρση αυτών.
5. Παροχή συµβουλών προς την Πολιτεία για θέµατα σχετικά µε τη συµπαραγωγή.
6. Σύνταξη προδιαγραφών για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστηµάτων
συµπαραγωγής.
7. Συνεργασία µε άλλους εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς µε κοινά ενδιαφέροντα.
8. ∆ιοργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, κλπ. Συµµετοχή σε αντίστοιχες
εκδηλώσεις του εξωτερικού.
9. Εκπαίδευση στελεχών σε θέµατα συµπαραγωγής.
10. Έκδοση σχετικών εντύπων.
11. Ίδρυση βιβλιοθήκης µε βιβλία, µελέτες, έντυπα και λοιπό πληροφοριακό υλικό σχετικά
µε τη συµπαραγωγή.

12. Έρευνα της δυνατότητας και βιωσιµότητας των εφαρµογών της συµπαραγωγής:
βιοµηχανικών, οικιακών-εµπορικών, αγροτικών, τηλεθέρµανσης, κλπ.
13. Συµµετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράµµατα που προωθούν θέµατα
Συµπαραγωγής Η.Θ.

Άρθρο 4ο
Πόροι του Ε.Σ.Σ.Η.Θ. είναι οι ακόλουθοι:
1.
2.
3.
4.
5.

Τέλη εγγραφής µελών.
Συνδροµές των µελών.
Έσοδα από δραστηριότητες του συνδέσµου.
Έσοδα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του συνδέσµου.
Κάθε φύσεως οικονοµικές ενισχύσεις όπως δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες,
χορηγίες,, τόκοι κεφαλαίων και κάθε άλλο νόµιµο έσοδο αυτού.

Τα τέλη εγγραφής και οι συνδροµές των µελών καθορίζονται µε εισήγηση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση µε πλειοψηφία των παρόντων
µελών.

Άρθρο 5ο
Η από το Σύνδεσµο εξ επαχθούς αιτίας κτήση ακινήτου ή κινητών αξίας µεγαλύτερης των
τριακοσίων Euro (300 €) γίνεται πάντοτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η
εκµετάλλευση της περιουσίας του Συνδέσµου δεν µπορεί σε κάθε περίπτωση να συνεπάγεται
την ανάµειξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.
Απαγορεύεται η από το Σύνδεσµο λήψη προµηθείας κατά τη διενέργεια πράξεων
εκµετάλλευσης της περιουσίας αυτού, η οποία να διατίθεται για σκοπούς διαφόρους των
προβλεποµένων στο καταστατικό αυτό.

Άρθρο 6ο
Κληρονοµιές και δωρεές από τρίτους γίνονται δεκτές µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Κληρονοµιές καταλειπόµενες στο Σύνδεσµο γίνονται δεκτές πάντα επ΄ ωφελεία
απογραφής. Κληρονοµιές, κληροδοσίες, δωρεές για ορισµένο σκοπό τελούν υπό ιδιαιτέρα
µεταχείριση στον προϋπολογισµό του Συνδέσµου, και τα από αυτά τυχόν προερχόµενα έσοδα
διατίθενται αποκλειστικά σύµφωνα µε τους από το διαθέτη ή το δωρητή τεθέντες όρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ
Άρθρο 7ο
Μέλη του Ε.Σ.Σ.Η.Θ. µπορούν να γίνουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα.
Κάθε ενδιαφερόµενος, που επιθυµεί να εγγραφεί στο Σύνδεσµο, πρέπει να υποβάλει προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο:

α. Αίτηση εγγραφής στο ειδικό έντυπο που παρέχεται από το Σύνδεσµο.
β. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή σύντοµη
περιγραφή του κύκλου δραστηριοτήτων (εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής νέου µέλους. Σε
περίπτωση απορρίψεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφύγει στην αµέσως εποµένη
Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά για την αποδοχή-του ή µη ώς µέλους του
Συνδέσµου. Η απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων µελών.
Άρθρο 8ο
Τα µέλη πρέπει να έχουν πλήρως τη δικαιοπρακτική ικανότητα και τα από το Νόµο και το
καταστατικό αυτό απαιτούµενα προσόντα. ∆ιακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Α΄. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1.

Τακτικά µέλη
Στην κατηγορία αυτή µπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν ασχοληθεί, ή ασχολούνται ή
όσοι ενδιαφέρονται ενεργά µε τη συµπαραγωγή.

2.

Σπουδάζοντα µέλη
Στην κατηγορία αυτή εγγράφονται φοιτητές και σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
δηµοσίων ή ιδιωτικών, ελληνικών ή ξένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη
συµπαραγωγή.

3.

Επίτιµα µέλη
Η Γενική Συνέλευση µπορεί, µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να
ανακηρύξει ως επίτιµα µέλη εκείνα, τα οποία προσέφεραν διακεκριµένες υπηρεσίες
στην προαγωγή της συµπαραγωγής ή συνέβαλαν σηµαντικά στην προώθηση των
σκοπών του Συνδέσµου.

Η µετάταξη φυσικών προσώπων από µία κατηγορία εγγεγραµµένων σε άλλη γίνεται µε απλή
αίτηση προς το Σύνδεσµο, η οποία συνοδεύεται, εφ’ όσον απαιτείται, από τα κατάλληλα
δικαιολογητικά. Η µετάταξη υπογράφεται µόνον από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραµµατέα, χωρίς να απαιτείται έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Για τη µετάταξη των
σπουδαζόντων µελών απαιτείται να συµπληρωθεί νέα αίτηση δεδοµένου ότι οι µεταβολές στα
στοιχεία της αρχικής αίτησης είναι σηµαντικές (τίτλοι σπουδών, επαγγελµατική απασχόληση,
κλπ) και για την αποδοχή της οποίας αποφαίνεται εκ νέου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Β΄. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
Στην κατηγορία αυτή εγγράφονται ως µέλη εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, τεχνικά
γραφεία µελετών ή κατασκευών, ∆ηµόσιοι Οργανισµοί, Οργανισµοί του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστηµιακά ή κρατικά σπουδαστήρια – εργαστήρια,
επαγγελµατικοί σύλλογοι επιστηµόνων κλπ, πάντως δε µε ενδιαφέροντα και δραστηριότητες
που εµπίπτουν στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συνδέσµου.
Τα συλλογικά µέλη έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τα φυσικά πρόσωπα και
εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση µε ψήφο από ένα και µόνο άτοµο, κατά προτίµηση
διπλωµατούχο Ανωτάτης Σχολής ή πτυχιούχο Ανώτερης Σχολής. Η εκπροσώπηση γίνεται µε
επίσηµο έγγραφο της ∆ιοίκησης του νοµικού προσώπου και ισχύει για µία διετία, εκτός αν
γίνει αλλαγή εκπροσώπου µε νέο έγγραφο.
Ο Ε.Σ.Σ.Η.Θ., για να τιµήσει φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προσέφεραν σηµαντική
οικονοµική συνδροµή, µπορεί, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να τα

εγγράψει στον πίνακα των δωρητών του, κοινοποιώντας προς αυτά αντίγραφο της σχετικής
απόφασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ’ όσον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει ότι ένα
πρόσωπο προσέφερε προς το Σύνδεσµο ιδιαίτερα σηµαντικές δωρεές, µπορεί να προτείνει
την ανακήρυξη του ως ευεργέτου του Συνδέσµου και, µετά την έγκρισή της από τη Γενική
Συνέλευση, να του απονείµει σχετικό τιµητικό δίπλωµα.
Άρθρο 9ο
Όλα τα µέλη του Συνδέσµου, εκτός των σπουδαζόντων και επίτιµων µελών, καταβάλλουν
στο ταµείο του κάθε χρόνο την προκαθορισµένη συνδροµή, και θεωρούνται ως µέλη από την
ηµέρα της εγγραφής τους στα σχετικά µητρώα και την καταβολή της πρώτης συνδροµής.
Η ετήσια συνδροµή καταβάλλεται µέσα στο πρώτο εξάµηνο κάθε έτους και υπολογίζεται εξ’
ολοκλήρου εάν γίνει το πρώτο εξάµηνο του έτους και στο ήµισυ της ετήσιας συνδροµής εάν
γίνει το δεύτερο εξάµηνο. Τα µέλη καταγράφονται µε αύξοντα αριθµό σε ειδικό µητρώο
µελών, όπου επίσης καταχωρούνται η ηµεροµηνία εγγραφής, τα στοιχεία της αίτησης
εγγραφής, οι µεταβολές της ιδιότητάς τους ως µελών, καθώς επίσης η ταµειακή κατάστασή
τους. Όποιος ζητεί τη µετάταξή του σε άλλη κατηγορία, πρέπει να έχει τακτοποιήσει τις
οικονοµικές υποχρεώσεις του προς το Σύνδεσµο και να καταβάλλει τέλος ίσο προς το µισό
της ετήσιας συνδροµής της κατηγορίας στην οποία ζητά να ενταχθεί. Η ιδιότητα του µέλους
δεν κληρονοµείται.
Τα µέλη µπορούν να αποχωρούν από το Σύνδεσµο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 87
Α.Κ., υποχρεώνονται όµως να γνωστοποιήσουν αυτό µε έγγραφο προς το ∆.Σ., που
υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την αποχώρηση και ισχύει για το τέλος του
οικονοµικού έτους. Οι αποχωρούντες καταβάλλουν τις τυχόν καθυστερηµένες εισφορές των
προηγούµενων ετών καθώς και όλες τις οφειλόµενες του έτους κατά το οποίο λαµβάνει χώρα
η αποχώρηση και κανένα δικαίωµα δεν έχουν επί της περιουσίας του Συνδέσµου.
Άρθρο 10ο
Μόνο τα τακτικά µέλη της κατηγορίας των φυσικών προσώπων και τα συλλογικά µέλη, µέσω
του εκπροσώπου τους, που ορίζεται εγγράφως από την εταιρεία ή τον φορέα που
εκπροσωπούν , έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, µε την προϋπόθεση ότι έχουν
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσµο. Τα µέλη αυτά ψηφίζουν και
εκλέγονται µόνο στην κατηγορία από την οποία προέρχονται, εφ’ όσον συγκεντρώνουν τα
από το Νόµο και το καταστατικό προβλεπόµενα προσόντα.
Όλα τα µέλη, σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκουν, είναι ισότιµα µεταξύ τους και
έχουν την ίδια µεταχείριση από τα µέλη του ∆.Σ., δικαιούνται δε να παρευρίσκονται και να
ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς επίσης και να υποβάλλουν εγγράφως προτάσεις
και γνώµες για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσµου τόσο προς το ∆.Σ. όσο και προς τη
Γ.Σ.
Άρθρο 11ο
Τα µέλη υποχρεώνονται:
(α) να συµµορφώνονται ακριβώς προς το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
(β) να λαµβάνουν µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις,

(γ) να συµµετέχουν στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συνδέσµου και να παρέχουν
την αναγκαία βοήθεια, ιδίως κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για την επίτευξη
των σκοπών του Συνδέσµου, και
(δ) να εκπληρώνουν εγκαίρως τις χρηµατικές υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσµο.
Άρθρο 12ο
Μέλη του Συνδέσµου που καθυστερούν αδικαιολόγητα τη συνδροµή τους ειδοποιούνται
εγγράφως όπως µέσα σε ένα τρίµηνο από την ειδοποίηση εξοφλήσουν αυτή και κάθε άλλη
οφειλή τους. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει
µέσα σε ένα µήνα να αποφασίσει για τη διαγραφή ή µη των µελών αυτών. Εάν τα µέλη, που
έχουν διαγραφεί, επιθυµούν να επανεγγραφούν στο Σύνδεσµο, ακολουθείται η διαδικασία
εγγραφής νέων µελών.
Τα µέλη του Συνδέσµου οφείλουν να πειθαρχούν απόλυτα στις διατάξεις του καταστατικού
καθώς και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και να
εργάζονται υπέρ των σκοπών του Συνδέσµου. Εάν αποκαλυφθεί ότι κάποιο µέλος εργάζεται
εναντίον των σκοπών του Συνδέσµου ή ότι δεν συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δηµιουργώντας έτσι εµπόδια στην
οµαλή λειτουργία του Συνδέσµου, ή ότι η εν γένει διαγωγή είναι ασυµβίβαστη ή επιβλαβής
προς την αξιοπρέπεια, τα συµφέροντα και τους σκοπούς του Συνδέσµου, καλείται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µε συστηµένη επιστολή να παρουσιαστεί ενώπιόν του και να
απολογηθεί γραπτά ή προφορικά. Εάν δεν εµφανισθεί κατά την ηµέρα που ορίσθηκε,
καλείται για δεύτερη φορά να παρουσιασθεί µέσα σε πέντε ηµέρες. Εάν και τη φορά αυτή
δεν εµφανισθεί, τότε οι κατηγορίες θεωρούνται βάσιµες και οµολογηµένες και µπορεί να
θεωρηθεί ότι θέτει τον εαυτό του εκτός Συνδέσµου.
Εάν το µέλος εµφανισθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τότε το ∆.Σ., εφόσον κρίνει
βάσιµες τις κατηγορίες και ανάλογα µε τη βαρύτητά τους, αποφασίζει και επιβάλλει µία από
τις ακόλουθες ποινές:
(α) παρατήρηση,
(β) έγγραφη επίπληξη,
(γ) διαγραφή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Α.Κ.
Την απόφαση της διαγραφής µπορεί το µέλος να την προσβάλει στην αµέσως επόµενη Γενική
Συνέλευση, στην οποία µπορεί να παραστεί χωρίς δικαίωµα ψήφου. Η προσβολή αναστέλλει
την εκτέλεση της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εάν η Γενική Συνέλευση
επικυρώσει την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τότε η διαγραφή θεωρείται οριστική,
ενώ εάν δεν την επικυρώσει, τότε η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανακαλείται και
θεωρείται ως ουδέποτε γενοµένη. Σε περίπτωση, όµως, υποτροπής του µέλους, η διαγραφή
αυτού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρείται οριστική και αµετάκλητη. Η αποβολή του
µέλους συνεπάγεται κάθε απώλεια όλων των δικαιωµάτων και ιδιοτήτων του στο Σύνδεσµο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 13ο
Όργανα διοίκησης είναι: 1) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 2) Η Εξελεγκτική Επιτροπή, και 3) Η
Γενική Συνέλευση των µελών.

Άρθρο 14ο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Σύνδεσµος διοικείται από επταµελές (7µελές) ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση µε µυστική ψηφοφορία είτε µε φυσική παρουσία είτε δια αλληλογραφίας
για δύο (2) έτη. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν πλήρη ικανότητα προς
δικαιοπραξία και πληρούν όλα τα από το νόµο και το καταστατικό προβλεπόµενα.
Προβλέπονται επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη, που προέρχονται από τις
ακόλουθες κατηγορίες:
•
•

Τέσσερα (4) τακτικά και δυο (2) αναπληρωµατικά από την πρώτη κατηγορία
φυσικών προσώπων.
Τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωµατικό από την κατηγορία των συλλογικών
µελών.

Η αναλογία αυτή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να µεταβληθεί παρά
µόνον µε οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται µε τον τρόπο αυτόν, συνέρχεται εντός
δεκαπενθηµέρου (15µέρου) από της εκλογής του και εκλέγει µε ψηφοφορία µεταξύ των
µελών του κατά σειρά τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Ταµία, και Ειδικό
Γραµµατέα.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Συνδέσµου
και παντός τρίτου για τις ζηµιές (από αµέλεια ή παραδροµή) και για τις αποφάσεις
(παράνοµες ή παράτυπες) αυτού, µπορεί δε να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση µε
απόφαση που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των ταµειακώς εντάξει
µελών. Σε περίπτωση αντικατάστασης περισσοτέρων των τριών (3) µελών του ∆.Σ. ή
ανάκλησης ολόκληρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πραγµατοποιούνται νέες εκλογές µέσα
σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού. Η τυπική
διαδικασία ανακήρυξης των νέων υποψηφίων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γίνεται από την
Εφορευτική Επιτροπή αµέσως µετά την αντικατάσταση ή ανάκληση. Η θητεία των µελών
αυτού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαρκεί µέχρι τις επόµενες τακτικές αρχαιρεσίες.
Τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν το δικαίωµα να
επανεκλεγούν για απεριόριστο αριθµό συνεχόµενων θητειών.
Τα αναπληρωµατικά µέλη δεν είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τις πράξεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, εκτός εάν έχουν παραστεί σε κάποια συνεδρίαση, στην οποία εξέφρασαν το
αλληλέγγυο της ψήφου τους.
Άρθρο 15ο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ή
του νόµιµου αναπληρωτού του, σε περίπτωση κωλύµατος αυτού, τακτικά µια φορά το µήνα
και έκτακτα όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή από τα 3/5 του συνόλου των
µελών του ∆.Σ. µε αίτηση προς τον Πρόεδρο που αναγράφει το λόγο αυτής της σύγκλησης
και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος
υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Συµβούλιο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την
υποβολή της αίτησης. Εάν αυτός αρνείται ή αµελεί, τότε το δικαίωµα σύγκλησης του ∆.Σ.
έχει ο Αντιπρόεδρος. Το ∆.Σ. µπορεί µε απόφασή του να ορίσει και συντοµότερα χρονικά
διαστήµατα των τακτικών συνεδριάσεών του.

Η πρόσκληση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε συνεδρίαση επιδίδεται σε όλα τα
µέλη του µε µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα το αργότερο δύο ηµέρες πριν από τη
συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ηµέρα, η ώρα, ο τόπος της
συνεδρίασης καθώς επίσης και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Μέλος του ∆.Σ. που δεν µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο από ένα µήνα ή απουσιάζει για τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις
αδικαιολόγητα, αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωµατικό της ίδιας κατηγορίας, της µη
προσέλευσής του θεωρούµενης ως παραίτησης από τη θέση.
Ο Πρόεδρος αντικαθίσταται µε απόφαση του ∆.Σ. µόνο στην περίπτωση κατά την οποία
αρνήθηκε να συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε ορίζει
σχετικά το καταστατικό αυτό.
Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη αυτού. Οι
αποφάσεις του λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών και καταχωρούνται στο
τηρούµενο από το Γενικό Γραµµατέα βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ., µπορεί να παρίστανται ως παρατηρητές επιπλέον των µελών,
ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών
Βιοµηχανιών και ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, κατόπιν
προσκλήσεως.
Άρθρο 16ο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί τον Σύνδεσµο και διαχειρίζεται την περιουσία του σύµφωνα
µε τα συµφέροντά του, επιλαµβανόµενο όλων των θεµάτων και ζητηµάτων, εκτός από τις
υποθέσεις για τις οποίες κατά το καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
την οποία και συγκαλεί για τη λήψη της απόφασης. Επίσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
διορίζει, µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό και
καθορίζει την αντιµισθία αυτού, ενώ υποχρεώνεται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή
όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 29 του Ν. 281/1915 «Περί Σωµατείων και
Ενώσεων» µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. Επίσης υποχρεώνεται να ενηµερώνει την
εποπτεύουσα αρχή για κάθε τυχόν παρουσιαζόµενη ανωµαλία ή παράνοµη ενέργεια.
Εάν ελλείπουν τα απαιτούµενα πρόσωπα για τη διοίκηση του Συνδέσµου ή κωλύονται για
οποιονδήποτε λόγο στην άσκηση των καθηκόντων τους ή τα µέλη του ∆.Σ. αρνούνται να
ενεργήσουν πράξεις που επιβάλλονται από το Νόµο ή το καταστατικό ή υπάρχει σύγκρουση
των συµφερόντων τους, τότε διορίζεται προσωρινή διοίκηση από το Μονοµελές Πρωτοδικείο
Αθηνών µετά από αίτηση οποιουδήποτε µέλους που έχει έννοµο συµφέρον, εκτός εάν µε τα
υπόλοιπα µέλη εξακολουθεί να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της ∆ιοίκησης και
αυτά επαρκούν για τη συγκρότηση νόµιµης απαρτίας.
Άρθρο 17ο
Αποκλείονται από τη ∆ιοίκηση µέλη, τα οποία έχουν στερηθεί αυτοδίκαια ή µετά από
δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
Η ιδιότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποτελεί θέση τιµητική, για την οποία
δεν επιτρέπεται η καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης ή άλλου ανταλλάγµατος για τις
προσφερόµενες από αυτούς υπηρεσίες προς το Σύνδεσµο. Μέλος του ∆.Σ. δεν δικαιούται να
ψηφίσει εάν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση

δίκης µεταξύ του Συνδέσµου και του µέλους αυτού ή του (της) συζύγου του ή συγγενούς εξ
αίµατος µέχρι και του τρίτου βαθµού.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την επιφύλαξη των περί εντολής διατάξεων του
Αστικού Κώδικα, δικαιούνται µόνον εξόδων παραστάσεως και κινήσεως. ∆εν µπορούν όµως
αυτά να είναι ταυτόχρονα και έµµισθοι υπάλληλοι του Συνδέσµου ή να παράσχουν µε αµοιβή
εξηρτηµένη εργασία ή να αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους µε την ανάληψη προµήθειας,
αλλιώς εκπίπτονται αυτοδίκαια από τη θέση τους.
Ο Σύνδεσµος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να προσλαµβάνει και
έµµισθους υπαλλήλους ανάλογα µε τις ανάγκες του, οι οποίοι µπορεί να µην είναι µέλη του
Συνδέσµου.
Άρθρο 18ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκπροσωπεί το Σύνδεσµο δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί τα µέλη
του Συνδέσµου σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε
συνεδριάσεις. Υπογράφει µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα τα πρακτικά, καθώς και κάθε
εξερχόµενο έγγραφο. Εντέλλεται την πληρωµή εξόδων που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και υπογράφει τα σχετικά εντάλµατα πληρωµών µαζί µε τον Ταµία. ∆ιευθύνει τις
συνεδριάσεις του ∆.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, δικαιούµενος, κατά την κρίση του, να
αφαιρεί το λόγο από κάθε άτοµο που παρεκκλίνει από το θέµα. ∆ιορίζει τα µέλη των
Μονίµων και Ειδικών Επιτροπών και µπορεί να συµµετέχει στις συνεδριάσεις τους.
Φροντίζει για την εφαρµογή του καταστατικού, των αποφάσεων του ∆.Σ. και των Γενικών
Συνελεύσεων και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την προώθηση των συµφερόντων
του Συνδέσµου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 19ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο σε όλη την έκταση της
δικαιοδοσίας του. Σε περίπτωση κατά την οποία και ο Αντιπρόεδρος κωλύεται, τότε το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναδείξει προσωρινά Αντιπρόεδρο έναν από τους
Συµβούλους.
Άρθρο 20ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γραµµατέας φυλάσσει το αρχείο του Συνδέσµου και τη σφραγίδα, τηρεί το βιβλίο
Μητρώου των µελών, συντάσσει τα πρακτικά του ∆.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία
καταχωρεί στο βιβλίο πρακτικών, συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα,
ανακοινώνει κατά τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης όλα τα σχετικά
έγγραφα, συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο για την οµαλή και έγκαιρη διεξαγωγή της υπηρεσίας
του, επιµελείται της αλληλογραφίας µε το να συντάσσει και να υποβάλλει προς τον Πρόεδρο
για έγκριση τα διάφορα έγγραφα, και συγκαλεί κατόπιν εντολής του Προέδρου τα µέλη του
Συνδέσµου σε Γενική Συνέλευση και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε συνεδριάσεις. Τον
Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει το πρόσωπο που ορίζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

Άρθρο 21ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταµίας εισπράττει µε διπλότυπες αποδείξεις τις εγγραφές, τις ετήσιες συνδροµές, τις
έκτακτες εισφορές, καθώς και κάθε έσοδο του Συνδέσµου, πληρώνει τα έξοδα καθώς και
κάθε προς τρίτους υποχρέωση µετά από εντολή του Προέδρου, υπογράφει από κοινού µε τον
Πρόεδρο τα εντάλµατα πληρωµών, είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρηµάτων
και δεν µπορεί να προβαίνει σε καµία πληρωµή χωρίς εντολή από τον Πρόεδρο ή τον νόµιµο
αναπληρωτή του. Τηρεί ακόµη τα ακόλουθα βιβλία: α) Ταµείου, β) Εισπράξεων και
Πληρωµών, γ) Περιουσίας, το οποίο εµφανίζει κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του
Συνδέσµου, και γενικά κάθε στοιχείο που απεικονίζει την οικονοµική κατάσταση των µελών.
Στο τέλος κάθε εξαµήνου υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατάσταση, η οποία δείχνει
τα έσοδα και τα έξοδα του Συνδέσµου και επίσης γνωστοποιεί τα ονόµατα των µελών που
καθυστερούν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Τηρεί στην Τράπεζα κοινό λογαριασµό, στα
ονόµατα των εκάστοτε Προέδρου και Ταµία, στον οποίο κατατίθεται κάθε ταµειακό
υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των εξήντα ευρώ (60 €). Το όριο αυτό µπορεί να αυξηθεί
µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. Τις αναλήψεις από το λογαριασµό ενεργεί είτε ο ίδιος
είτε ο Πρόεδρος, ενώ στην περίπτωση που αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται, οι αναλήψεις
διενεργούνται από τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Εάν ο Πρόεδρος κρίνει ότι είναι
απαραίτητη η ενηµέρωση του ίδιου, αλλά και του ∆.Σ., πριν από την συµπλήρωση του
εξαµήνου, τότε µπορεί να ζητεί από τον Ταµία πλήρη οικονοµική ενηµέρωση. Τον Ταµία
απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει πρόσωπο που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 22ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Ειδικός Γραµµατέας έχει την επιµέλεια της παρουσίασης του Συνδέσµου τόσο σε διεθνές
όσο και Εθνικό επίπεδο, φροντίζει για τη δηµοσιότητα και τις δηµόσιες σχέσεις του
Συνδέσµου (πχ παρουσιάσεις του στον έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλο τύπο, εκδηλώσεις του,
κλπ) καθώς επίσης επιµελείται της παρουσίασης της ιστοσελίδας του Συνδέσµου στο
∆ιαδίκτυο, µε πληροφορίες των δραστηριοτήτων του αλλά και των µελών του σε θέµατα που
άπτονται της ΣΗΘ.
Τον Ειδικό Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ένας από τους Συµβούλους, ο
οποίος ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 23ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, τα οποία εκλέγονται για δύο (2) έτη
ταυτόχρονα µε τα µέλη του ∆.Σ. από τη Γενική Συνέλευση. Ταυτόχρονα µε τα τακτικά µέλη
εκλέγονται και ένα (1) αναπληρωµατικό µέλος. Μέσα σε ένα δεκαπενθήµερο από την
εκλογή της, η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται µετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντα
και εκλέγει µε ψηφοφορία µεταξύ των µελών της τον πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις
εργασίες της. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων του ∆.Σ. ∆ικαιούται να
εξετάζει τα βιβλία του Συνδέσµου και, κυρίως, κάθε στοιχείο που σχετίζεται µε τη διαχείριση
των οικονοµικών του Συνδέσµου και την κίνηση του ταµείου. Συντάσσει έκθεση για την
οικονοµική διαχείριση, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση της
οικονοµικής διαχείρισης του Συνδέσµου. Τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δε
δικαιούνται καµιάς αµοιβής για τη διεξαγωγή του έργου τους. Έλεγχος της διαχείρισης

διενεργείται και από τη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο ή συντοµότερα, εφόσον συνέλθει
έκτακτα για το σκοπό αυτόν.
Άρθρο 24ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το κυρίαρχο όργανο του Συνδέσµου είναι η Γενική Συνέλευση των µελών του. Οι Γενικές
Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Σε κάθε Γενική Συνέλευση προεδρεύει
τακτικό µέλος που εκλέγεται από αυτή µε ανάταση του χεριού.
Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται µια φορά το έτος υποχρεωτικά και µέχρι την 30η
Ιουνίου κάθε χρόνου σε τόπο που ορίζεται από το ∆.Σ., και στην οποία υποβάλλεται για
έγκριση η έκθεση της οικονοµικής διαχείρισης του ∆.Σ. που συντάχθηκε από την
Εξελεγκτική Επιτροπή, ο ισολογισµός και απολογισµός κάθε έτους, καθώς και ο
προϋπολογισµός του εποµένου έτους και τα της διαχείρισης και ελέγχου της περιουσίας.
Στην κάθε δεύτερο έτος συγκαλούµενη Γενική Συνέλευση, και σε τόπο που ορίζεται από το
∆.Σ., διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων της ∆ιοίκησης και εγκρίνεται ο
ισολογισµός, ο προϋπολογισµός καθώς και τα πεπραγµένα της απερχόµενης ∆ιοίκησης.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόµο απαρτίας, εκλέγεται µε ανάταση του χεριού τριµελής
Εφορευτική Επιτροπή και ένας αναπληρωµατικός για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, της
οποίας τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις ορίζονται στο Νόµο. Στη συνέχεια, ο Ταµίας
διαβάζει τον εγκεκριµένο ισολογισµό του έτους και ζητεί την έγκρισή του από τη Γενική
Συνέλευση καθώς και την απαλλαγή της απερχόµενης ∆ιοίκησης από κάθε ευθύνη. Ακόµη
ζητεί έγκριση του προϋπολογισµού του έτους που αρχίζει, τον οποίο και υποβάλλει στη
Γενική Συνέλευση. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η οποία εγκρίνει τη
διαχείριση του λήγοντος έτους, η Γενική Συνέλευση λαµβάνει γνώση της έκθεσης της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, την οποία διαβάζει ο πρόεδρός της.
Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση συζητούνται µόνον τα θέµατα τα εγγεγραµµένα στην
ηµερήσια διάταξη της πρόσκλησης. Για τη συζήτηση θέµατος που δεν αναφέρεται στην
πρόσκληση απαιτείται η υποβολή πρότασης υπογεγραµµένης από το 1/3 τουλάχιστον των
ταµειακώς εντάξει µελών και έγκριση από τη Γ.Σ. κατά πλειοψηφία του 1/2 των παρόντων
πλέον ενός. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει και ανακαλεί τα µέλη του ∆.Σ. και απαλλάσσει τα
απερχόµενα µέλη του ∆.Σ. από τις ευθύνες τους.
Άρθρο 25ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
(α) Το ∆.Σ. προκηρύσσει τις εκλογές τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν από την ηµέρα
διεξαγωγής της ψηφοφορίας και ενηµερώνει τα µέλη του Συνδέσµου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 29 του καταστατικού. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των
οργάνων της ∆ιοίκησης αρχίζει µετά την εξάντληση των θεµάτων που αναγράφονται
στην πρόσκληση. Εάν ο χρόνος δεν επαρκεί, η Γενική Συνέλευση ορίζει τη διεξαγωγή
των αρχαιρεσιών την επόµενη ή άλλη ηµέρα σε χώρο καθοριζόµενο από αυτή.
(β) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται µε έγγραφη αίτηση των ενδιαφεροµένων προς το ∆.Σ.
σαρανταπέντε (45) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση κατά
την οποία δεν έχουν υποβληθεί καθόλου υποψηφιότητες ή ο αριθµός των υποψηφίων δεν
είναι επαρκής, τότε η Γενική Συνέλευση κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας µπορεί ή να
θεωρήσει όλα τα µέλη υποψήφια ή να προτείνει συγκεκριµένους υποψηφίους για τη
συµπλήρωση του πίνακα υποψηφίων.

(γ) ∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας αποκτούν τα µέλη που έχουν συµπληρώσει εξάµηνο
από την εγγραφή τους, εφόσον όµως δεν έχουν οικονοµικές εκκρεµότητες. Αυτός ο
χρονικός περιορισµός δεν ισχύει κατά τις πρώτες αρχαιρεσίες.
Πληρωµές
καθυστερηµένων συνδροµών µπορεί να γίνουν και κατά την ηµέρα των αρχαιρεσιών πριν
από την ψηφοφορία.
(δ) Το ∆.Σ. παραλαµβάνει τις αιτήσεις υποψηφιότητας, καταρτίζει τον πίνακα υποψηφίων
και προβαίνει στην ανακήρυξή τους, γράφοντας τους µε αλφαβητική σειρά. Κατά την
ηµέρα της ψηφοφορίας παραδίδει τον πίνακα των υποψηφίων µαζί µε τις σχετικές
αιτήσεις και όλο το έντυπο υλικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την ψηφοφορία, στην
Εφορευτική Επιτροπή.
Άρθρο 26ο
Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο πολιτικοποίηση των εκλογών, καθώς επίσης και η
προώθηση κλαδικών ή άλλων επαγγελµατικών συµφερόντων πλην εκείνων, τα οποία
αναφέρονται στο καταστατικό αυτό. Οι υποψήφιοι για τις εκλογές δεν µπορούν να
σχηµατίζουν κοινό ψηφοδέλτιο και να εκπροσωπούν πολιτικές ή άλλες παρατάξεις. Η
παράβαση µιας από τις παραπάνω διατάξεις εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 12 του
παρόντος.
Άρθρο 27ο
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων
και την έκδοση του αποτελέσµατος. Ως εκλεγέντες θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν κατά
σειρά τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση µεταξύ των
ισοψηφησάντων. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό σε δύο αντίγραφα για το
αποτέλεσµα των αρχαιρεσιών, σε κάθε ένα από αυτά επισυνάπτει ονοµαστικό κατάλογο των
µελών που ψήφισαν και, αφού υπογραφούν τα πρακτικά και οι κατάλογοι από τα µέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής, παραδίδει το υλικό της ψηφοφορίας στο νέο ∆.Σ. Τα αποτελέσµατα
ανακοινώνονται µε ενηµερωτικό σηµείωµα σε όλα τα µέλη.
Άρθρο 28ο
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
αν ζητηθεί αυτό από το 1/4 τουλάχιστον των ταµειακώς εντάξει µελών από κάθε κατηγορία
µελών µε δικαιολογηµένη έγγραφη αίτησή του προς το ∆.Σ., στην οποία αναγράφονται τα
προς συζήτηση θέµατα. Το ∆.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική
Συνέλευση µέσα σε ένα µήνα το αργότερο από την επίδοση της αίτησης.
Άρθρο 29ο
(α)

(β)

Τις Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί το ∆.Σ. µε ανακοινώσεις που αποστέλλονται
ταχυδροµικά ή µε τηλεοµοιοτυπία ή σε ηλεκτρονική µορφή σε όλα τα µέλη
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη σύγκλιση ή
µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τα µέλη µε ειδικές έντυπες προσκλήσεις, όπου πρέπει
να αναγράφονται η ηµέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης,
τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη σύγκλισή τους µε γνωστοποίηση µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου στο ∆ιαδίκτυο πριν
από τη σύγκλισή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Αστικής νοµοθεσίας.
Στις Γενικές Συνελεύσεις οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία του µισού συν
ενός, που προκύπτει σύµφωνα µε την αναλογική ποσοστιαία συµµετοχή των διαφόρων

κατηγοριών των µελών του Συνδέσµου στο ∆.Σ., εκτός των αρχαιρεσιών, όπου
χρειάζεται σχετική πλειοψηφία.
(γ)

Οι αποφάσεις για να είναι έγκυρες, πρέπει η Γενική Συνέλευση να βρίσκεται σε
απαρτία, δηλαδή πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το 51% του όλου αριθµού των
ταµειακώς εντάξει µελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη ηµέρα,
συγκαλείται νέα Συνέλευση µε τα ίδια θέµατα εντός το πολύ δεκαπέντε (15) ηµερών
από την πρώτη, κατά την οποία όσοι παρίστανται, όχι όµως κάτω των δέκα (10),
συγκροτούν νόµιµα τη Γενική Συνέλευση.

(δ)

Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση γίνονται µε ανάταση του χεριού, πλην των
αρχαιρεσιών ή και άλλων περιπτώσεων, οι οποίες κρίνονται πολύ σοβαρές όπως π.χ. το
ζήτηµα εµπιστοσύνης προς το ∆.Σ., προσωπικά ζητήµατα, αλλαγή επωνυµίας,
τροποποίηση καταστατικού, κλπ. Ειδικότερα για την περίπτωση έκπτωσης µέλους του
∆.Σ. από τη θέση του, απαιτείται προσφυγή ενώπιον του ∆.Σ. από το 1/3 από κάθε
κατηγορία µελών, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση µε
πλειοψηφία των 2/3 των ταµειακώς εντάξει µελών.

(ε)

Μέλος του Συνδέσµου µπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Γενική Συνέλευση από άλλο
µέλος, εφοδιασµένο µε εξουσιοδότηση, και να ψηφίσει αντ’ αυτού, δεν µπορεί όµως να
αντιπροσωπευθεί πάνω από ένα µέλος από τον αντιπρόσωπο. Οι εξουσιοδοτήσεις
αυτές κατατίθενται στην Εφορευτική Επιτροπή, αν πρόκειται για µυστική ψηφοφορία ή
απλή συµµετοχή σε Γενική Συνέλευση, και αναφέρονται στα πρακτικά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30ο
Τα µέλη του ∆.Σ. οφείλουν να διατηρούν φιλικές σχέσεις µεταξύ τους και να
συµπεριφέρονται πάντοτε µε ευγένεια και σεβασµό κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του
∆.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να συµπεριφέρονται και προς
τα υπόλοιπα µέλη του Συνδέσµου, ενώ οφείλουν να διατηρούν την ενότητα του Συνδέσµου
υπάγοντας τις οποιεσδήποτε φιλοδοξίες τους στα συλλογικά πλαίσια και προωθώντας τα
διάφορα θέµατα µε βάση το συλλογικό και όχι το ατοµικό συµφέρον.
Άρθρο 31ο
Τα µέλη του Συνδέσµου οφείλουν να συµπεριφέρονται πάντοτε µε κοσµιότητα προς τα µέλη
του ∆.Σ. και να έχουν σεβασµό και αλληλεγγύη µεταξύ τους, επιδιώκοντας την περαιτέρω
σύσφιγξη των µεταξύ τους σχέσεων και την πρόοδο του Συνδέσµου µε σκοπό την εκπλήρωση
των σκοπών του. Σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν προβληµάτων στις σχέσεις µεταξύ των
µελών, αυτά µπορούν να απευθύνονται προς το ∆.Σ. Αν βέβαια το πρόβληµα εµπλέκει µε
οποιονδήποτε τρόπο τον Σύνδεσµο, τότε το ∆.Σ. επιλαµβάνεται αυτοδίκαια των υποθέσεων.
Άρθρο 32ο
Ο Σύνδεσµος έχει δική του σφραγίδα, η οποία αναγράφει τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ» (ΕΣΣΗΘ) και
το έτος ίδρυσης 1994, καθώς και σφραγίδα στην Αγγλική, η οποία αναγράφει τις λέξεις

«HELLENIC ASSOCIATION FOR THE COGENERATION OF HEAT AND POWER»
(HACHP) και το έτος ίδρυσης 1994.
Άρθρο 33ο
Εάν διαλυθεί ο Σύνδεσµος, αυτός τίθεται υπό εκκαθάριση. Το µετά την εκκαθάριση
ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας του διατίθεται, µετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης η οποία λαµβάνεται ταυτόχρονα µε τη διάλυση, σε µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα φορέα, σύνδεσµο, σωµατείο, εταιρία, κλπ., µε οµοειδείς ή παρεµφερείς σκοπούς
και, ελλείψει των ανωτέρω, στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος για κάθε νόµιµο και ηθικό
σκοπό, κατά προτίµηση υπέρ της προώθησης και ανάπτυξης ενεργειακών τεχνολογιών.
Ουδέποτε η περιουσία του διαλυθέντος Συνδέσµου διανέµεται µεταξύ των µελών του.
Άρθρο 34ο
Το ∆.Σ. µπορεί να καταρτίσει εσωτερικό κανονισµό, τον οποίο εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.
Ο Σύνδεσµος, µε απόφαση του ∆.Σ., µπορεί να συγκροτεί διάφορες επιτροπές, οι οποίες θα
στερούνται νοµικής αυτοτέλειας, θα λειτουργούν σύµφωνα προς τις διατάξεις του
καταστατικού και του εσωτερικού κανονισµού, και θα έχουν ως σκοπό το συντονισµό των
ενεργειών των µελών και την προώθηση των σκοπών του Συνδέσµου. Επίσης ο Σύνδεσµος,
µε απόφαση του ∆.Σ., µπορεί να ιδρύει παραρτήµατα σε όλες τις πόλεις της χώρας.
Άρθρο 35ο
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα ρυθµιστεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εσωτερικού κανονισµού ή τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 281/1915 «Περί
Σωµατείων και Ενώσεων» και των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του
Εισηγητικού αυτού Νόµου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κανονίζει σύµφωνα µε το νόµο
οποιοδήποτε θέµα δεν προβλέπει το καταστατικό αυτό και ερµηνεύει κάθε άρθρο που αφορά
την εσωτερική διοίκηση του Συνδέσµου. Η ερµηνεία άρθρου που αφορά γενικά ζητήµατα
γίνεται από τη Γενική Συνέλευση µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 36ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Ο Σύνδεσµος διοικείται από την προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει την
αρµοδιότητα και τα δικαιώµατα του ∆.Σ., όπως ορίζονται στο καταστατικό αυτό, µέχρι την
εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει για το
σκοπό αυτόν το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από τη σύσταση του Συνδέσµου. Με
µυστική ψηφοφορία των µελών της προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής γίνεται η συγκρότησή
της, όπως ορίζεται από το άρθρο 14 του καταστατικού.
Άρθρο 37ο
Προκειµένου για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του Συνδέσµου αποφασίζει η
Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά προς το σκοπό αυτόν, και κατά την οποία
απαιτείται η παρουσία του µισού τουλάχιστον από κάθε κατηγορία µελών και µε πλειοψηφία
των 3/4 από κάθε κατηγορία των παρισταµένων και ταµειακώς εντάξει µελών. Η απόφαση

λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία, ενώ δεν επιτρέπεται η µε αντιπρόσωπο παρουσία ή
ψηφοφορία στις Συνελεύσεις αυτές.
Άρθρο 38ο
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε
κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της 12ης
Μαϊου 2004.

Αθήνα, 12 Μαϊου 2004

