
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

με την Επωνυμία 

«Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου Ε.Κοιν.Π.Ε.»  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΑΡΘΡΟ  1 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Ο  Ενεργειακός & Αναπτυξιακός Συνεταιρισμού Σίφνου Συν.Π.Ε. που 
ιδρύθηκε και καταχωρήθηκε την 06/12/2013 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 581449 με 
από 16/11/2013 καταστατικό σύστασης, όπως εγκρίθηκε με την αριθμό 
01/06-12-2013 Πράξη του Ειρηνοδικείου Μήλου, Συνεταιρισμού 
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ενεργειακός & Αναπτυξιακός 
Συνεταιρισμού Σίφνου Συν.Π.Ε.», το διακριτικό τίτλο «Συνεταιρισμός Σίφνου» 
που εδρεύει στο Δήμο Σίφνου Κυκλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 1667/86 και του Νόμου 4072/12, η οποία πήρε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
129694238000 και η τροποποίηση του καταστατικό της, αναφορικά με (α) τον 
διακριτικό της τίτλο και (β) την επικαιροποίηση της παρ. 1 του άρθρου 39, 
καταχωρήθηκε την 17/03/2016 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 583160 και σύμφωνα με 
την από 04/03/2018 ομόφωνη απόφαση της 6ης Γενικής Συνέλευσης των 
μελών του Ενεργειακού & Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου Συν.Π.Ε. για 
αλλαγή της νομικής μορφής του Συνεταιρισμού σε Ενεργειακή Κοινότητα 
(Ε.Κοιν.Π.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4513/2018: 

 Τροποποιείται και κωδικοποιείται το καταστατικό του Αστικού 
Συνεταιρισμού Αποκλειστικού Σκοπού με την επωνυμία «Ενεργειακή 
Κοινότητα Σίφνου Ε.Κοιν.Π.Ε.». 

 Το καταστατικό αυτό συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4513/2018 και του Ν.1667/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
κατά το άρθρο 27 του Ν.2166/1993, την παρ. 2 του άρθρου 3 του 
Ν.2515/1997, το άρθρο 17 του Ν.3156/2003, το άρθρο 26 του Ν.3867/2010 
και το άρθρο 28 του Ν.4141/5-4-2013. 

 Ο αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού έχει την επωνυμία 
«Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου Ε.Κοιν.Π.Ε.», και διακριτικό τίτλο στα Ελληνικά 
«Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου» και στα Αγγλικά, «Sifnos Energy Community» 



και καταχωρήθηκε στο Ειδικό Μητρώο Ε.Κοιν. Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 
129694238000 

 

ΑΡΘΡΟ  2 

ΕΔΡΑ 

 Έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου ορίζεται ο Δήμος Σίφνου. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 Η χρονική διάρκεια της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου είναι απεριόριστη. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

ΣΚΟΠΟΣ - Αντικείμενο δραστηριότητας Ενεργειακής Κοινότητας 

1. Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής 
ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Υβριδικούς Σταθμούς 
εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. 

2. Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας. 

3. Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και 
εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της 
χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. 

4. Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και 
εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα. 

5. Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. 
6. Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προς τελικούς πελάτες. 
7. Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

8. Ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων, ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών. 

9. Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. 
10. Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών. 
11. Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης 

των Α.Π.Ε. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 



12. Σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή υλοποίησης παρεμβάσεων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα μέλη της τεχνικής 
υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς. 

13. Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς 
πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της. 

14. Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε 
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της. 

15. Δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, 
εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., 
ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Ε.Κοιν., όπως παροχή ή συμψηφισμός 
ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που 
μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω. 

Βασικός στόχος των παραπάνω δραστηριοτήτων της Ενεργειακής Κοινότητας 

Σίφνου αποτελεί η Ενεργειακή Αυτονομία της Σίφνου από την αξιοποίηση ΑΠΕ.  
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

 Η Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου διέπεται από τις ακόλουθες 7 βασικές 
αρχές των συνεταιρισμών, όπως έχουν κωδικοποιηθεί στην ευρωπαϊκή και 
διεθνή πρακτική: 

1. Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή: Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές 
ενώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά να 
χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν με προθυμία τις 
ευθύνες που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους, χωρίς έμφυλες, 
κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές και θρησκευτικές διακρίσεις.  

2.  Δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη: Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές 
οργανώσεις οι οποίες ελέγχονται από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν 
ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής και στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Οι άνδρες και γυναίκες που εκλέγονται ως αιρετοί 
αντιπρόσωποι λογοδοτούν στα μέλη. Στους πρωτοβάθμιους 
συνεταιρισμούς, τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (ένα μέλος, μία 
ψήφος) και οι συνεταιρισμοί σε ανώτερα επίπεδα επίσης οργανώνονται με 
δημοκρατικό τρόπο. 

3. Οικονομική συμμετοχή μελών: Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και ελέγχουν 
δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Τουλάχιστον μέρος του 
κεφαλαίου αποτελεί κοινή ιδιοκτησία του συνεταιρισμού. Τα μέλη 
συνήθως λαμβάνουν περιορισμένη απόδοση για το κεφάλαιο που 
καταβάλλουν ως προϋπόθεση για την εγγραφή τους (συνεταιριστική 
μερίδα). Τα μέλη κατανέμουν τα πλεονάσματα σε μία ή περισσότερες από 
τις ακόλουθες χρήσεις: για την ανάπτυξη του συνεταιρισμού, πιθανώς με 



τη δημιουργία αποθεματικών εκ των οποίων τουλάχιστον ένα μέρος είναι 
αδιαίρετο, για την ωφέλεια των μελών ανάλογα με τις συναλλαγές τους με 
το συνεταιρισμό και για την υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που 
εγκρίνονται από τα μέλη. 

4. Αυτονομία και ανεξαρτησία: Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις 
αυτοβοήθειας, οι οποίες ελέγχονται από τα μέλη τους. Σε περίπτωση που 
συνάψουν συμφωνίες με άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
κυβερνήσεων, ή αν αυξήσουν το κεφάλαιό τους από εξωτερικές πηγές, το 
πράττουν με τρόπο που να διασφαλίζει το δημοκρατικό έλεγχο των μελών 
και τη διατήρηση της αυτονομίας του συνεταιρισμού. 

5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση: Οι συνεταιρισμοί παρέχουν 
εκπαίδευση και κατάρτιση στα μέλη τους, τους αιρετούς αντιπροσώπους, 
τα διοικητικά στελέχη και τους/τις εργαζόμενους/ες ώστε να 
συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Επίσης, 
ενημερώνουν το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τους/τις νέους/νέες και τα 
πρόσωπα που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, για τη φύση και τα οφέλη 
του συνεργατισμού. 

6. Συνεργασία με άλλους συνεταιρισμούς: Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν τα 
μέλη τους περισσότερο αποτελεσματικά και ενδυναμώνουν το 
συνεταιριστικό κίνημα όταν συνεργάζονται σε τοπικά, περιφερειακά και 
διεθνή δίκτυα. 

7. Ενδιαφέρον για την κοινότητα: Οι συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται με 
στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινότητας στην οποία εδράζονται μέσα 
από στρατηγικές που εγκρίνονται από τα μέλη τους. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

1. Μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας μπορούν να γίνουν: 

 α) Φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, 

 β) Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εκτός των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου, 



 γ) Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η 
έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 

 δ) Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού της έδρας της Ε.Κοιν., κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 
του ν. 3852/2010. 

2. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας είναι πέντε 
(5). 

3. Τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα των μελών πρέπει να 
σχετίζονται με τη Σίφνο στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής 
Κοινότητας και συγκεκριμένα τα φυσικά  πρόσωπα - μέλη να έχουν πλήρη 
ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται  εντός της 
Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου ή να είναι δημότες Δήμου της 
Περιφέρειας αυτής,  ενώ τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα 
τους εντός της Περιφέρειας της έδρας της  Ενεργειακής Κοινότητας.  
Μπορούν να γίνουν μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού που συμμετέχουν και σε 
άλλη Ενεργειακή Κοινότητα κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 2 
του Ν.1667/1986 (άρθρο 2 παρ. 4 Ν.4513/2018). 

4. Για την εγγραφή του μέλους στην Ενεργειακή Κοινότητα, μετά τη 
σύστασή της, απαιτείται γραπτή αίτηση στην οποία θα δηλώνεται, 
υπεύθυνα, ότι ο αιτών αποδέχεται, ανεπιφύλακτα, τις διατάξεις του 
παρόντος καταστατικού. 

 Για την εγγραφή νομικών προσώπων απαιτείται αίτηση η οποία θα 
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους του, και στην 
οποία θα επισυνάπτεται κυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού συμβολαίου ή 
καταστατικού. 

 Η αίτηση εγγραφής, εφ' όσον γίνει δεκτή, επέχει θέση σύμβασης μεταξύ 
Ενεργειακής Κοινότητας και μέλους και φυλάσσεται στο αρχείο της 
Ενεργειακής Κοινότητας. 

5. Επί των αιτήσεων ως μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενεργειακής 
Κοινότητας αποφαίνεται, καταφατικά ή αρνητικά, στην πρώτη συνεδρίαση 
του μετά την υποβολή των αιτήσεων. 

6. Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο αιτών εγγράφεται την ίδια μέρα 
ως μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας και καταχωρίζονται τα στοιχεία, στο 
από το άρθρο 9 παρ. α του Ν.1667/1986 προβλεπόμενο βιβλίο, έντυπο ή 
ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μητρώου 
μελών, αφού προηγούμενα, καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και την 
αξία της συνεταιριστικής του μερίδας που ορίζεται με άλλες διατάξεις του 
παρόντος καταστατικού. 

 Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την απόφαση αποδοχής της αίτησης 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική 
Συνέλευση.  



 Τα νέα μέλη συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στα 
όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας μετά την έγκριση της εγγραφής τους 
σ' αυτήν από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 2 § 5 Ν.1667/1986). 

7. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει αίτηση εγγραφής 
νέου μέλους, υποχρεούται να εισαγάγει την απορριφθείσα αίτηση στην 
πρώτη, μετά την απόρριψη, Γενική Συνέλευση της Ενεργειακής 
Κοινότητας η οποία και αποφασίζει. 

8. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν περιλάβει την απορριφθείσα αίτηση στην 
ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσφύγει σ' αυτήν 
ο αιτήσας την εγγραφή, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται πριν από 
κάθε άλλο θέμα. 

 Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε είκοσι (20) 
μέρες από την λήξη των εργασιών της στον ενδιαφερόμενο. 

 Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο 
Ειρηνοδικείο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίησή της. 

 Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση που ασκείται στο 
αρμόδιο Πρωτοδικείο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης απόφασης και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των 
Ασφαλιστικών μέτρων. 

 Η απόφαση του Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο 
(άρθρο 2 του Ν.1667/1986) και η εγγραφή του μέλους-συνεταίρου που 
προσέφυγε στο Δικαστήριο είναι υποχρεωτική για την Ενεργειακή 
Κοινότητα από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί η δικαστική απόφαση 
εφόσον η απόφαση αυτή δικαιώνει τον αιτούντα, με την προϋπόθεση ότι 
θα καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και τη συνεταιριστική μερίδα. 

9. Όλα τα μέλη του Ενεργειακού και Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου 
Συν.Π.Ε κατά τη μετατροπή του Συνεταιρισμού σε Ενεργειακή Κοινότητα, 
θεωρούνται, αυτοδίκαια, μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου 
Ε.Κοιν.Π.Ε. και δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ 

 Τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας έχουν, μεταξύ των άλλων, και τις 
εξής υποχρεώσεις: 

α.  Να υποστηρίζουν ενεργά το έργο και τα συμφέροντα της Ενεργειακής 
Κοινότητας  και να μετέχουν με ζήλο σε όλες τις συλλογικές 
δραστηριότητες της Ενεργειακής Κοινότητας. 

β.  Να είναι ενεργά και δραστήρια μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας και να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εργασιών του. 



γ.  Να γνωστοποιούν, έγκαιρα, τα στοιχεία επικοινωνίας των, τις νέες 
διευθύνσεις της κατοικίας ή της έδρας των, στην Ενεργειακή Κοινότητα. 

δ. Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις 
αποφάσεις των οργάνων της Ενεργειακής Κοινότητας και προς τις 
διατάξεις των εσωτερικών κανονισμών που αφορούν στις εργασίες της 
Ενεργειακής Κοινότητας. 

ε. Να καταβάλλουν, εμπρόθεσμα, στο ταμείο της Ενεργειακής Κοινότητας τις 
οφειλές των από συνδρομές, εισφορές, δικαίωμα εγγραφής και 
συνεταιριστικές μερίδες και να εξοφλούν τις οποιεσδήποτε και από 
οποιαδήποτε αιτία, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των. 

στ. Κάθε νέος συνεταίρος-μέλος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το 
ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία 
της Ενεργειακής Κοινότητας, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό 
της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό 
(άρθρο 4 παρ. 3 Ν.1667/1986). 

 Έχουν επίσης τις ακόλουθες ευθύνες: 

α.  Ευθύνονται απέναντι της Ενεργειακής Κοινότητας και των πιστωτών 
αυτής, αλληλέγγυα, μέχρι του ποσού της ευθύνης των, όπως αυτή 
καθορίζεται από το άρθρο 52 του παρόντος καταστατικού. 

β.  Ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της Ενεργειακής Κοινότητας, που 
αναλήφθηκαν πριν από την εγγραφή των, ως μελών του, μη ισχυούσης 
αντιθέτου συμφωνίας, καθώς και για τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης που πάρθηκαν νόμιμα, έστω και αν πάρθηκαν όταν 
απουσίαζαν ή διαφωνούσαν. Δεν ευθύνονται όμως για τα χρέη που 
δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό τους (άρθρο 4 παρ.  4 Ν. 1667/1986). 

 Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την 
έξοδο του συνεταίρου-μέλους ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της 
εκκαθάρισης (άρθρο 4 παρ. 4 Ν.1667/86). 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

 Τα μέλη έχουν δικαίωμα : 

α. Να  μετέχουν των πλεονεκτημάτων τα οποία δημιουργούν οι 
δραστηριότητες της Ενεργειακής Κοινότητας. 

β. Να μετέχουν αυτοπροσώπως στις Γενικές Συνελεύσεις, με φυσική 
παρουσία ή και με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 11 του 
παρόντος καταστατικού, να εκλέγουν και να εκλέγονται, να εκφράζουν 
ελεύθερα τη γνώμη τους, και να υποβοηθούν στη λήψη ορθότερων 
αποφάσεων. 



γ. Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, 
οποτεδήποτε, και να παίρνουν, με δαπάνες των, αντίγραφα του 
ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών δεκαπέντε (15), 
τουλάχιστον  ημέρες πριν από την υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση. 

δ. Να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της χρήσης και στο προϊόν της 
εκκαθάρισης. 

ε. Να προμηθεύονται κατά προτεραιότητα και σε ειδικές τιμές προϊόντα 
υπηρεσίες και ενέργεια σε διάφορες μορφές (ηλεκτρισμός, θερμότητα) 
παραγόμενα ή διατιθέμενα από την Ενεργειακή Κοινότητα , σύμφωνα με 
τις ανάγκες τους, τη δυνατότητα παραγωγής της Ενεργειακής Κοινότητας 
και τους ισχύοντες νόμους. 

 

ΑΡΘΡΟ  9 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ 

 Τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας αποχωρούν είτε με τη θέλησή τους 
είτε κατόπιν διαγραφής των. 

 

ΑΡΘΡΟ  10 

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

1. Μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας μπορεί να αποχωρήσει, οποτεδήποτε, 
μετά την παρέλευση τριών χρόνων, από της εγγραφής του αλλά μόνο στο 
τέλος της χρήσεως και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 
του νόμου 1667/1986 δηλαδή κατόπιν σχετικής έγγραφης δήλωσής του η 
οποία θα υποβληθεί προ τριών, τουλάχιστον μηνών, πριν από το τέλος της 
οικονομικής χρήσης, προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Στο συνεταίρο-μέλος που αποχωρεί ή αποκλείεται από την Ενεργειακή 
Κοινότητα αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε 
υπολογιζόμενη σε πραγματικούς όρους, το αργότερο, εντός τριών (3) 
μηνών από την έγκριση ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η 
αποχώρηση ή ο αποκλεισμός. Ο συνεταίρος-μέλος που αποχώρησε ή 
αποκλείστηκε από την Ενεργειακή Κοινότητα καμία άλλη απαίτηση δεν 
μπορεί να έχει επί της περιουσίας της Ενεργειακής Κοινότητας. 

3. Συνεταίρος-μέλος μπορεί να αποχωρήσει της Ενεργειακής Κοινότητας στο 
τέλος της χρήσης, μη τηρουμένων των παραπάνω προθεσμιών, αν 
μεταβληθεί ο κύριος σκοπός της Ενεργειακής Κοινότητας ή η ευθύνη από 
περιορισμένη σε απεριόριστη. Ο επιθυμών να αποχωρήσει, όμως, πρέπει 
να είναι από αυτούς οι οποίοι δεν ενέκριναν την τροποποίηση και αφού 
υποβάλλει αίτηση εντός προθεσμίας η οποία δεν είναι δυνατόν να είναι 



μικρότερη των τριών και μεγαλύτερη των έξι μηνών από την έγκριση της 
τροποποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ  11 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ-ΜΕΛΟΥΣ 

1. Σε περίπτωση θανάτου συνεταίρου-μέλους αυτός διαγράφεται στο τέλος 
της χρήσης κατά την οποία επήλθε ο θάνατος. Στο χρονικό διάστημα από 
την ημερομηνία του θανάτου, μέχρι το τέλος της χρήσης, η συνεταιριστική 
ιδιότητα του θανόντος συνεχίζεται στο πρόσωπο των κληρονόμων του, οι 
οποίοι υποκαθίστανται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
κληρονομουμένου. 

2. Η συνεταιριστική ιδιότητα και η συνεταιριστική μερίδα θανόντος 
συνεταίρου-μέλους μπορούν να περιέλθουν οριστικά στον κληρονόμο που 
έχει τις προϋποθέσεις να γίνει μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας. 

3. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών κληρονόμων, ή ανηλίκων, το δικαίωμα 
ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ασκείται από τον αντιπρόσωπο των 
κληρονόμων, νόμιμα οριζόμενο. 

4.  Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν θελήσουν ν' αποκτήσουν την 
ιδιότητα του συνεταίρου-μέλους, τους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα 
που είχε εισφέρει ο κληρονομούμενος, υπολογιζόμενης της αξίας της σε 
πραγματικούς όρους (άρθρο 4 παρ. 1 Ν.1667/1986).  

 

ΑΡΘΡΟ  12 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ 

1. Ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 
που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 5 
παρ. 4 και 6 του Ν.1667/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο του 
Ν.2166/93, ο συνεταίρος-μέλος μπορεί να διαγραφεί από την Ενεργειακή 
Κοινότητα στις εξής περιπτώσεις : 

 Όταν: 

 α. Βλάπτει τα συμφέροντα της Ενεργειακής Κοινότητας, από παράβαση 
των υποχρεώσεών του. 

 β. Καθυστερεί την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς την 
Ενεργειακή Κοινότητα, περισσότερο από έξι μήνες. 

 γ. Καταδικάσθηκε, με τελεσίδικη απόφαση, για αδικήματα σε βάρος της 
περιουσίας της Ενεργειακής Κοινότητας. 

 Η διαγραφή γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης 
της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και την αιτιολογία. 



2. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, ο 
συνεταίρος-μέλος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 § 8 του Ν.1667/1986. 

3. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους, επέρχεται από την ημέρα που 
δημοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από 
την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία των δύο μηνών. 

4. Στην Συνέλευση που θα ληφθεί απόφαση περί διαγραφής των δικαιούνται 
να παραστούν και οι διαγραφέντες για να εκθέσουν τις απόψεις των, 
προφορικά, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 Στην περίπτωση μη έγκρισης της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου 
από τη Γενική Συνέλευση, η διαγραφή θεωρείται ως μηδέποτε γενόμενη. 

5. Οι αποφάσεις περί διαγραφής γνωστοποιούνται στους διαγραφέντες 
συνεταίρους-μέλη με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή μέσα 
σε ένα μήνα από τη λήψη τους. 

6. Οι διαγραφόμενοι συνεταίροι-μέλη δεν μπορούν να ζητήσουν την 
εκκαθάριση της Ενεργειακής Κοινότητας ούτε μπορούν να έχουν 
οποιαδήποτε απαίτηση επί της περιουσίας του. Μπορούν μόνο να 
ζητήσουν την καταβολή της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων 
υπολογιζόμενης σε πραγματικούς όρους. Εάν κατά την έξοδο κάποιου 
συνεταίρου-μέλους η περιουσία της Ενεργειακής Κοινότητας, 
συνυπολογιζομένων και των αποθεματικών, δεν επαρκεί για την κάλυψη 
των, τυχόν, υπαρχόντων χρεών της Ενεργειακής Κοινότητας, ο 
εξερχόμενος συνεταίρος-μέλος υποχρεούται να καταβάλλει στην 
Ενεργειακή Κοινότητα την αναλογία του η οποία υπολογίζεται ανάλογα με 
τον αριθμό των μερίδων, τις οποίες είχε κατά το χρόνο της εξόδου του, 
ως προς το σύνολο των συνεταιριστικών μερίδων. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να συμψηφίσει την αναλογία των χρεών του, με την 
αξία της συνεταιριστικής μερίδας που δικαιούται ο εξερχόμενος 
συνεταίρος-μέλος. 

 

ΑΡΘΡΟ  13 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 Η Διοίκηση της Ενεργειακής Κοινότητας ασκείται από τη Γενική 
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ  14 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 Τα δικαιώματα των μελών για τις υποθέσεις και τις δραστηριότητες της 
Ενεργειακής Κοινότητας ενασκούνται δια της Γενικής Συνελεύσεως των μελών 
που έχουν εγγραφεί στο μητρώο της Ενεργειακής Κοινότητας και διατηρούν 



την ιδιότητά τους. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της 
Ενεργειακής Κοινότητας. 

 Τα νομικά πρόσωπα, μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας, εκπροσωπούνται 
από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό ή στον 
οργανισμό τους. Τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα κατατίθενται στη 
Γραμματεία της Συνέλευσης, πριν από την έναρξη των εργασιών της. 

 

ΑΡΘΡΟ  15 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα. 

1. Τακτικά μέχρι τέλους Μαΐου κάθε χρόνου, έκτακτα δε όταν παρίσταται 
ανάγκη, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το ζητήσει το 
Εποπτικό Συμβούλιο ή το ένα δέκατο (1/10) των μελών της Ενεργειακής 
Κοινότητας αλλά όχι λιγότερα από πέντε μέλη, δια εγγράφου 
απευθυνόμενου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο 
ορίζονται τα θέματα που θα συζητηθούν. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας είναι υποχρεωμένο 
να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών από της παραλαβής 
του εγγράφου του Εποπτικού Συμβουλίου ή των μελών και με θέματα που 
αναφέρονται σε αυτό. Αν όμως δε συγκληθεί η Γενική Συνέλευση, τότε τα 
μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας, που ζήτησαν τη σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης, μπορούν να απευθυνθούν στον αρμόδιο Ειρηνοδίκη, με 
αίτησή τους, ο οποίος διατάσσει τη σύγκληση, εκτός αν κρίνει ότι δεν 
συντρέχει λόγος. 

 

ΑΡΘΡΟ  16 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

 Η πρόσκληση των μελών στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη 
γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας 
συγκλήσεως της Συνέλευσης, με ειδική ανακοίνωση. 

 Προκειμένου περί διάλυσης της Ενεργειακής Κοινότητας, η πρόσκληση 
στέλνεται, τουλάχιστον, πριν από τριάντα ημέρες. 

 Η πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να ορίζει το χρόνο, τον τόπο και τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν. 

 Οι προσκλήσεις γνωστοποιούνται με προσωπική συστημένη επιστολή ή 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. 



ΑΡΘΡΟ  17 

AΠΑΡΤΙΑ 

1.  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης παραβρίσκεται, με φυσική παρουσία ή 
με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, 
ο μισός αριθμός των μελών και επί πλέον ένας. 

 Αφού βεβαιωθεί η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, αυτή θεωρείται ότι 
βρίσκεται σε απαρτία μέχρι το τέλος των εργασιών της. 

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, αυτοδίκαια, 
χωρίς άλλη πρόσκληση μετά από επτά (7) ημέρες, την αντίστοιχη ημέρα 
εκείνης κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε απαρτία, στον ίδιο τόπο, την ίδια 
ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. 

3. Κατά τη δεύτερη Γενική Συνέλευση βεβαιώνεται η απαρτία εφ' όσον κατά 
την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται, με φυσική παρουσία ή με 
ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το 
ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας. 

4. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα 
από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα 
και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όσα 
μέλη κι αν παρίστανται, με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονική παρουσία 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όχι όμως λιγότερα από 
επτά (7). 

5. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της 
έδρας της Ενεργειακής Κοινότητας, τη μεταβολή του ποσού της 
συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των μελών, τον αποκλεισμό 
μέλους, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση της 
Ενεργειακής Κοινότητας ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών 
και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή του 
εποπτικού συμβουλίου και των κατά το άρθρο 12 του Ν.1667/1986 
αντιπροσώπων του συνεταιρισμού-Ενεργειακής Κοινότητας, η Συνέλευση 
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν, με φυσική παρουσία ή 
με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, 
τα δύο τρίτα (2/3) των μελών.  

 Η επαναληπτική Συνέλευση για θέματα αυτής της παραγράφου βρίσκεται 
σε απαρτία όταν είναι παρόντα, με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονική 
παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα μισά συν ένα 
(1/2 + 1) τουλάχιστον των μελών.  

 Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση για 
θέματα αυτής της παραγράφου, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν, με 
φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία, τα ένα τέταρτο (1/4) των μελών.  



 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για θέματα αυτής της παραγράφου 
λαμβάνονται με πλειοψηφία, τουλάχιστον, των τεσσάρων πέμπτων (4/5) 
των μελών που συγκροτούν την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης 
(Ν.2166/93). 

6. Η Γενική Συνέλευση συζητάει και αποφασίζει για τα θέματα που είναι 
γραμμένα στην ημερήσια διάταξη. 

 Αν παρίσταται, με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το σύνολο των μελών, η Γενική 
Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται 
στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά 
αναβάλλεται αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι 
λιγότερα από τρία. 

 

ΑΡΘΡΟ  18 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 

 Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος, ο 
Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του 
Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν 
δεν παρευρίσκεται κανένας, ένα μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας που 
υποδεικνύεται από την Συνέλευση. 

 Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, στην αρχή κάθε συνεδρίασης ορίζει δύο 
ψηφολέκτες, αν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα, για τα οποία 
θα απαιτηθεί ψηφοφορία. 

 

ΑΡΘΡΟ  19 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της και τις 
συζητήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την σειρά που 
έχουν καταχωρηθεί στην πρόσκληση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση 
αποφασίσει, για ειδικούς λόγους, αλλαγή της σειράς αυτών. Δίνει το λόγο στα 
μέλη που επιθυμούν να ομιλήσουν ή και να υποβάλλουν προτάσεις, και 
περιορίζει τη διάρκειά του, ανάλογα της σημασίας του υπό συζήτηση θέματος. 

 Για τις συζητήσεις τηρούνται πρακτικά από το Γραμματέα της Συνέλευσης. 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ  20 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία όσων συμμετέχουν στην ψηφοφορία, με εξαίρεση τις διατάξεις 
του άρθρου 17 § 5 του παρόντος καταστατικού και καταχωρίζονται, με 
περίληψη των εισηγήσεων και των προτάσεων, στο βιβλίο, έντυπο ή 
ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, των πρακτικών 
της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο είναι ελεύθερα προσιτό σε όλα τα μέλη. 

 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη, 
παρόντα ή διαφωνούντα στη λήψη των ή και απόντα. 

 

ΑΡΘΡΟ  21 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα της Ενεργειακής 
Κοινότητας που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων. Ειδικότερα : 

α. Ασκεί την ανώτατη εποπτεία επί των υποθέσεων της Ενεργειακής 
Κοινότητας. 

β. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου 

γ. Ανακαλεί τα μέλη των συμβουλίων αυτών, προ της λήξης της θητείας των, 
αν συντρέξουν λόγοι. 

δ. Ελέγχει τη δράση του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. 

ε. Απαλλάσσει  από τις ευθύνες των τα συμβούλια, Διοικητικό και Εποπτικό. 

στ. Εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του παρελθόντος 
έτους.  

ζ. Κατανέμει τα κέρδη και τις ζημιές και αποφασίζει για το σχηματισμό 
αποθεματικών κεφαλαίων. 

η. Εγκρίνει τις δραστηριότητες της Ενεργειακής Κοινότητας.  

θ. Αποφασίζει να διεκδικήσει αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού και 
Εποπτικού Συμβουλίου και εκλέγει πληρεξούσιους για την διεξαγωγή 
ενεργειών κατά των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. 

 ι. Εγκρίνει τροποποιήσεις του καταστατικού. 

ια. Εγκρίνει τους ειδικούς κανονισμούς εργασιών και προσωπικού. 

ιβ. Εκλέγει αντιπροσώπους της Ενεργειακής Κοινότητας σε δίκτυα και 
δευτεροβάθμιες ενώσεις. 

ιγ. Αποφασίζει για τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάλυση και 
αναβίωση της Ενεργειακής Κοινότητας. 



ιδ. Αποφασίζει για τη συμμετοχή σε εταιρία και την αποχώρηση από αυτή. 

ιε. Με απόφασή της μπορεί να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες των εδαφίων ζ 
και η του παρόντος άρθρου στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

ΑΡΘΡΟ  22 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος διαθέτει ΜΙΑ ΜΟΝΟ ψήφο, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό συνεταιριστικών μερίδων της Ενεργειακής Κοινότητας που 
κατέχει. 

 

ΑΡΘΡΟ  23 

ΣΤΕΡΗΣΗ ΨΗΦΟΥ 

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν 
έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους. 

 Επίσης, δεν δικαιούται ψήφο μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας στην 
περίπτωση κατά την οποία η απόφαση που θα ληφθεί αφορά δικαιοπραξία ή 
έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ της Ενεργειακής Κοινότητας αφενός και του 
μέλους, αφετέρου, ή της συζύγου και  συγγενών αυτού πρώτου βαθμού. 

 

ΑΡΘΡΟ  24 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

1. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι μυστική και ενεργείται με 
ψηφοδέλτια, έντυπα ή ηλεκτρονικά  σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία, εφόσον αφορά θέματα εκλογής των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου, και αντιπροσώπων σε οργανώσεις 
ανώτερου βαθμού, την ανάκληση μελών του Διοικητικού και Εποπτικού 
Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας των, απαλλαγή από ευθύνη, την 
τροποποίηση του καταστατικού και αναστολή εργασιών ή και διάλυση της 
Ενεργειακής Κοινότητας, προσωπικά ζητήματα ως και κάθε άλλο θέμα για 
το οποίο ο νόμος απαιτεί μυστική ψηφοφορία. 

2. Στην μυστική ψηφοφορία απαγορεύεται η παρουσία στην αίθουσα κάθε 
τρίτου που δεν έχει δικαίωμα ψήφου, με εξαίρεση το έμμισθο προσωπικό 
της Ενεργειακής Κοινότητας, των συμβούλων της Ενεργειακής Κοινότητας 
και του εκπροσώπου ή των εκπροσώπων των οργανώσεων ανώτερου 
βαθμού στις οποίες, τυχόν, ανήκει η Ενεργειακή Κοινότητα. 



3. Η ψηφοφορία για κάθε άλλο θέμα είναι φανερή και διενεργείται με 
ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χειρών, ή ηλεκτρονικά σύμφωνα με 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ποτέ δε δια βοής. 

 

ΑΡΘΡΟ  25 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 Την τήρηση των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επιμελείται ο γραμματέας 
της Συνέλευσης. 

 Τα πρακτικά όπως θα διατυπωθούν τελικά από το γραμματέα, 
καταχωρίζονται στο οικείο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, πρακτικών υπογραφόμενα από τον ίδιο και από 
τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, εάν ο τελευταίος διηύθυνε τις εργασίες της 
Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  26 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη στο Νόμο ή στο παρόν 
καταστατικό είναι άκυρη. 

 Αν εγείρει αγωγή μέλος που δεν συμφώνησε με απόφαση της Γ.Σ., ή 
οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, την ακυρότητα κηρύσσει το Δικαστήριο. 

 Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας (1) μήνας από τότε που πάρθηκε 
η απόφαση. 

 Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα, ισχύει έναντι όλων όταν 
καταστεί τελεσίδικη. 

 

ΑΡΘΡΟ  27 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας αποτελείται από επτά 
(7) μέλη και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον 
Γραμματέα, τον Ταμία και τρείς Σύμβουλους.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει, με απόφασή του, και άλλα 
αξιώματα που εκείνο κρίνει σκόπιμα για την καλύτερη προώθηση των 
δραστηριοτήτων του. 



ΑΡΘΡΟ  28 

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

2. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται 
με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτιο, έντυπο ή ηλεκτρονικό 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στο οποίο καταχωρίζονται 
τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
κατ' αλφαβητική σειρά.  

3. Κατά την εκλογή των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
εκλέγονται, επίσης, και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός 10 ημερών, από την εκλογή 
του, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, σε ειδική 
συνεδρίαση και εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τους αξιωματούχους όπως 
αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού. 

4. Η εκλογή των αξιωματούχων γίνεται, κατά πλειοψηφία, των παρισταμένων 
τακτικών μελών και δεν μπορεί να είναι λιγότερα των πέντε (5).  

 Σε περίπτωση ισοψηφίας για οποιοδήποτε από τα αξιώματα ενεργείται 
κλήρωση. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα (1) από την εκλογή του πρέπει 
να δηλώσει την εκλογή του στο Γ.Ε.Μ.Η. για την καταχώριση στο αρμόδιο 
μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων. 

 

ΑΡΘΡΟ  29 

ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (παρ. 1 άρθρ. 7, 
Ν.1667/1986). 

ΑΡΘΡΟ  30 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Μετά την, κατά τα ανωτέρω, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε 
σώμα, πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση των δύο Συμβουλίων, 
απερχομένου και νεοεκλεγέντος, κατά την οποία ενεργείται η παράδοση και 
παραλαβή των διοικητικών και διαχειριστικών στοιχείων της Ενεργειακής 
Κοινότητας, για την οποία υπογράφεται πρακτικό από τα μέλη των δύο 
Διοικητικών Συμβουλίων. 



 Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, των πρακτικών συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη των 
δύο συμβουλίων. 

 

ΑΡΘΡΟ  31 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου του στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, 
τακτικά μεν κάθε τρίμηνο, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη και το 
συγκαλέσει ή το ζητήσει το 1/3, τουλάχιστον, των μελών του, με έγγραφη 
αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι της σύγκλησης. 

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει, αδικαιολόγητα, από 
τρεις συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματος και για την 
αντικατάστασή του εφαρμόζονται αναλογικά, οι διατάξεις του άρθρου 33 
του παρόντος καταστατικού. 

 

ΑΡΘΡΟ  32 

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, στις τακτικές ή έκτακτες 
συνεδριάσεις και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα μέλη είναι 
περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μελών δεν επιτρέπεται. 

 Οι αποφάσεις λαμβάνονται, κατά πλειοψηφία των παρόντων, 
διατυπώνονται δε, με σαφήνεια και καταχωρίζονται στο βιβλίο, έντυπο ή 
ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Περιληπτικά καταχωρίζονται, επίσης και οι εκτεθείσες 
απόψεις του κάθε μέλους για κάθε θέμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η 
ψήφος του Προέδρου. 

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε 
έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν 
άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή του, μέχρι πρώτου βαθμού. 

 

ΑΡΘΡΟ  33 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

 Σε περίπτωση παραίτησης αξιωματούχου μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή εξόδου του από αυτό, για οποιοδήποτε λόγο, καλείται το, κατά 



σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικό μέλος, του οποίου η θητεία ταυτίζεται με το 
υπόλοιπο της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε 
περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28 του 
παρόντος καταστατικού. 

 

ΑΡΘΡΟ  34 

ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την 
επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις, κατά τη διαχείριση 
των υποθέσεων της Ενεργειακής Κοινότητας και είναι, αλληλέγγυα, 
υπεύθυνα για τις ζημιές, που προήλθαν από πράξεις ή παραλείψεις των 
καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, οι οποίες πηγάζουν 
από το παρόν καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας και τις αποφάσεις 
των Γενικών Συνελεύσεων. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί τις ειδικές 
επιτροπές ή ομάδες εργασίας οι οποίες έχουν τυχόν συσταθεί, από αυτό ή 
από τη Γενική Συνέλευση της Ενεργειακής Κοινότητας, για την εκπλήρωση 
ορισμένου σκοπού ή ορισμένης εργασίας. Η παρακολούθηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την έγκαιρη παράδοση της δοθείσης, σε 
κάθε περίπτωση, εργασίας, εντολής ή έργου. 

3. Τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικά και οι 
υπηρεσίες τους παρέχονται χωρίς αμοιβή. 

 Κατ' εξαίρεση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο 
απασχόλησής τους, η οποία δεν δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις 
διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ  35 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που 
αφορά στη διοίκηση της Ενεργειακής Κοινότητας, στη διαχείριση της 
περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. 

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: 

2.1. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών καθορίζει την ημερήσιά 
τους διάταξη και αποστέλλει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις, για τη 
σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν. 

2.2 Εκπροσωπεί την Ενεργειακή Κοινότητα στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών 
Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών 



προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου 
Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

2.3. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Ενεργειακής 
Κοινότητας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. 

2.4. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων και 
γραφείων, όπου κρίνει σκόπιμο. 

2.5. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθεσίμων 
κεφαλαίων της Ενεργειακής Κοινότητας. 

2.6. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή 
έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, 
επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, 
καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους 
με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Ενεργειακής 
Κοινότητας  και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες 
και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και 
ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. 

2.7. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Ενεργειακής Κοινότητας 
ηλεκτρονικά ή άλλα μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, 
καύσιμα, και οποιαδήποτε άλλα υλικά. 

2.8. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Ενεργειακής Κοινότητας 
ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά 
πράγματα. 

2.9. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και 
κινητών της Ενεργειακής Κοινότητας (υποθήκες, προσημειώσεις 
υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.). 

2.10. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, 
φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις 
κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών ή 
από άλλη αιτία. 

2.11. Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, 
έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό 
λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. 

2.12. Εκδίδει, και οπισθογραφεί επιταγές. 

2.13. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί 
συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. 

2.14. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και 
τοκομερίδια. 

2.15. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Ενεργειακής Κοινότητας 
παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει 
εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. 



2.16. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και 
συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, για την επίτευξη του σκοπού της Ενεργειακής 
Κοινότητας. 

2.17. Αποφασίζει στα πλαίσια της υλοποίησης του σκοπού του τη 
συμμετοχή της Ενεργειακής Κοινότητας σε υπάρχουσες ή 
νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων μέσα στα πλαίσια του νόμου περί Ενεργειακών 
Κοινοτήτων. 

2.18. Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει 
υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Ενεργειακής 
Κοινότητας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους 
(εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε είναι αρμόδια η Γενική 
Συνέλευση). 

2.19. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την 
εκπροσώπηση της Ενεργειακής Κοινότητας ενώπιον των Δικαστικών 
και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε 
από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία 
της Ενεργειακής Κοινότητας. 

2.20. Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η Ενεργειακή Κοινότητα, 
εφόσον αυτό κρίνεται για την ευόδωση του σκοπού της. 

2.21. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Ενεργειακής Κοινότητας σε 
διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού 
προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν 
γένει δραστηριότητα της Ενεργειακής Κοινότητας. 

2.22. Κλείνει τα βιβλία της Ενεργειακής Κοινότητας στο τέλος κάθε 
εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ισολογισμό και προτείνει τα 
μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στα μέλη, καθώς και τα 
ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών 
κεφαλαίων. 

2.23. Στην αρχή κάθε χρόνου καθορίζει το ποσοστό υπεραξίας που θα 
καταβάλλουν τα νέα μέλη. 

2.24. Έχει τη δυνατότητα να αναθέσει σε ειδικούς τεχνοκράτες, την 
οργάνωση και το management της Ενεργειακής Κοινότητας. Έχει 
τη δυνατότητα επίσης να αναθέτει τη σύνταξη ειδικών μελετών για 
την καλύτερη οργάνωση της Ενεργειακής Κοινότητας, σε ειδικά 
γραφεία ή άτομα. 

 

 Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις δραστηριότητες διοικήσεως και 



εκπροσωπήσεως της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και της διαχειρίσεως της 
περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια οργανώσεως της εσωτερικής 
λειτουργίας της Ενεργειακής Κοινότητας (εδαφ. 2.3. της παραγρ. 2 του 
παρόντος), είναι επίσης αρμόδιο : 

- να ορίζει την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της Ενεργειακής 
Κοινότητας 

- να επιλέγει τα μέλη των επιτροπών και των διοικητικών οργάνων που 
θα επιλαμβάνονται των επί μέρους θεμάτων 

- να εγκρίνει τους κανονισμούς λειτουργίας των υπηρεσιών της 
Ενεργειακής Κοινότητας  

- να ρυθμίζει, με κανονισμό ή με εγκυκλίους διατάξεις κάθε άλλη 
διαδικασία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ενεργειακής 
Κοινότητας  

- να τροποποιεί, όταν υπάρχει ανάγκη, όσα προηγουμένως έχουν 
θεσμοθετηθεί, από το ίδιο. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται με απόφασή του, η οποία πρέπει να 
καταχωριστεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών του, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3), 
να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του εν όλο ή εν μέρει, ή να αναθέτει τη 
διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων της αρμοδιότητάς του σε ένα ή 
περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο της 
Ενεργειακής Κοινότητας , ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και 
τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. 

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών ή 
εντεταλμένων συμβούλων και των Διευθυντών της εταιρίας, υποβάλλονται 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να επιδεικνύουν την 
επιμέλεια που επιδεικνύουν στις δικές τους υποθέσεις, κατά τη διαχείριση 
των υποθέσεων της Ενεργειακής Κοινότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ  36 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου : 

1. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις 
εργασίες και εκθέτει την κατάσταση της Ενεργειακής Κοινότητας και τη 
δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις. 

2. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, και ύστερα από 
απόφασή του, τη Γενική Συνέλευση και στέλνει τις σχετικές προσκλήσεις. 



3. Εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή 
ορίζει τους ειδικούς εισηγητές. 

4. Εποπτεύει την καλή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Γενικής Συνέλευσης, την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος καταστατικού και την τήρηση του νόμου. 

5. Υπογράφει μετά του Γραμματέα τα εξερχόμενα, εκ της Ενεργειακής 
Κοινότητας έγγραφα, με τον Ταμία δε τα γραμμάτια είσπραξης και τα 
εντάλματα πληρωμών. 

 Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων ή 
παραστατικών σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο της 
Ενεργειακής Κοινότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ  37 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ  38 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τα οποία καταχωρίζει στο οικείο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, διεξάγει την αλληλογραφία 
και επιμελείται της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών της Ενεργειακής 
Κοινότητας, υπογράφει δε μετά του Προέδρου τα εξερχόμενα έγγραφα. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, μπορεί να αναθέσει την 
τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, σε υπάλληλο της Ενεργειακής 
Κοινότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ  39 

ΤΑΜΙΑΣ 

1 Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, με βάση διπλότυπες 
αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο 
και τον Πρόεδρο ή από τους νόμιμους αναπληρωτές των. Τα τραπεζικά 
παραστατικά κατάθεσης προς λογαριασμούς τρίτων, ενέχουν θέση 
αποδείξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανόμενων και των παραστατικών για 
πληρωμές που διενεργούνται με ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων μέσω 



τραπέζης (web-banking). Αν η διεξαγωγή της ταμιακής υπηρεσίας, λόγω 

του εύρους της, ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε υπαλληλικό 
προσωπικό της Ενεργειακής Κοινότητας ο Ταμίας έχει την ευθύνη της 
παρακολούθησης αυτών και τη συμμόρφωση των με τα οριζόμενα από το 
παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τον κανονισμό 
εργασιών και τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Το υπαλληλικό προσωπικό, το εντεταλμένο για τη διεξαγωγή της ταμειακής 
υπηρεσίας, είναι συνυπόλογο και συνυπεύθυνο με τον Ταμία για κάθε 
ταμειακή ανωμαλία. 

3. Ο Ταμίας επιμελείται της τήρησης του βιβλίου Ταμείου, της διαφύλαξης 
των χρηματογράφων, των δικαιολογητικών των εισπράξεων και πληρωμών 
καθώς και της σύνταξης μηνιαίων καταστάσεων ενημερώσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου επί της οικονομικής 
καταστάσεως της Ενεργειακής Κοινότητας. 

4. Εισπράξεις της Ενεργειακής Κοινότητας πέραν από τις απαιτούμενες για την 
πληρωμή των τρεχουσών υποχρεώσεων του, με μέριμνα του Ταμία, 
κατατίθενται στο όνομα της Ενεργειακής Κοινότητας, σε μία ή 
περισσότερες Τράπεζες ή υποκαταστήματά τους, με τις οποίες 
συναλλάσσεται η Ενεργειακή Κοινότητα ή επενδύονται σε χρεόγραφα με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Η ανάληψη καταθέσεων από τις Τράπεζες γίνεται είτε με έκδοση επιταγών 
σε διαταγή οποιουδήποτε, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 
Ταμία, είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένο, με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, πρόσωπο. 

6. Για την ανάληψη χρημάτων, εκ χορηγουμένων δανείων προς την 
Ενεργειακή Κοινότητα, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
στην οποία πρέπει να καθορίζεται το αναλαμβανόμενο ποσό και να 
εξουσιοδοτούνται οι εκπρόσωποι της Ενεργειακής Κοινότητας, να 
υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο. 

7. Η είσπραξη των, στο όνομα της Ενεργειακής Κοινότητας, εμβασμάτων, 
εντολών, ταχυδρομικών επιταγών κ.λ.π. γίνεται με υπογραφή του 
Προέδρου και του Ταμία ή με υπογραφή του προσώπου  ειδικά 
εξουσιοδοτημένου  από αυτούς. 

8. Καταρτίζει στην αρχή κάθε χρόνου τον ισολογισμό του παρελθόντος 
έτους, το λογαριασμό κερδών και ζημιών και τον προϋπολογισμό του 
τρέχοντος έτους, τους οποίους και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και 
τη Γενική Συνέλευση. 

9. Ειδικά η λήξη της πρώτης διαχειριστικής χρήσης ορίζεται την 31/12/2022. 

10. Σε περίπτωση που τα καθήκοντα του Ταμία ανατεθούν σε υπάλληλο της 
Ενεργειακής Κοινότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, 
καθορίζει την εγγύηση που πρέπει να καταθέσει ο υπάλληλος. 

 

 



ΑΡΘΡΟ  40 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη και συγκροτείται 
από τον Προϊστάμενο, τον αναπληρωτή Προϊστάμενο και από ένα Σύμβουλο. 

 

ΑΡΘΡΟ  41 

ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Η εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται, 
ταυτόχρονα, με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, με μυστική 
ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονοματεπώνυμα 
των υποψηφίων μελών του. 

 Κατά την εκλογή των τριών (3) τακτικών μελών του Εποπτικού 
Συμβουλίου εκλέγονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. 

 Το Εποπτικό Συμβούλιο εκ των τακτικών μελών αναλαμβάνει τα 
καθήκοντά του, μετά την εκλογή του, και στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγει 
μεταξύ των μελών του τον Προϊστάμενο και τον αναπληρωτή του. 

 Απαγορεύεται να εκλεγούν ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου υπάλληλοι 
άλλων οργανισμών που ασκούν παρεμφερείς προς την Ενεργειακή Κοινότητα 
εργασίες. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου 
πρόσωπα τα οποία είναι συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι Β' βαθμού με 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει, αναλογικά και για τα μέλη 
του Δ.Σ. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο 
Εποπτικό Συμβούλιο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  42 

ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου είναι όση και η θητεία του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ  43 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση 
του Προϊσταμένου του ή όταν αυτός κωλύεται από τον αναπληρωτή του, 
τακτικά μεν ανά εξάμηνο, έκτακτα δε, όταν παρίσταται ανάγκη. 

2.  Ο Προϊστάμενος του Εποπτικού Συμβουλίου, με απόφαση του Συμβουλίου 
του, μπορεί να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε κοινή, μετά του 
Εποπτικού Συμβουλίου, συνεδρίαση για λήψη αποφάσεων επί ζητημάτων 
τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερης βαρύτητας. 

3. Την κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων, Εποπτικού και Διοικητικού, μπορεί 
να επιδιώξει και το Διοικητικό Συμβούλιο. Των κοινών συνεδριάσεων των 
δύο Συμβουλίων τηρούνται πρακτικά, με φροντίδα ενός εκ των μελών του 
Διοικητικού ή Εποπτικού που ορίζεται από αυτά και τα οποία 
καταχωρίζονται στο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου. Τα 
πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη των Συμβουλίων, Διοικητικού και 
Εποπτικού, που πήραν μέρος στην κοινή συνεδρίαση. 

 

ΑΡΘΡΟ  44 

ΑΠΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, κατά τις τακτικές ή 
έκτακτες συνεδριάσεις του, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα 
απόντα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, διατυπώνονται με σαφήνεια και 
καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού 
Συμβουλίου. Περιληπτικά, επίσης, καταχωρίζονται και οι εκτεθείσες απόψεις 
των μελών για κάθε θέμα. 

 

ΑΡΘΡΟ  45 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Σε περίπτωση παραίτησης αξιωματούχου ή μέλους του Εποπτικού 
Συμβουλίου ή εξόδου αυτού για οποιοδήποτε λόγο από αυτό, καλείται το 
εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος, του οποίου η θητεία ταυτίζεται με το 
υπόλοιπο της θητείας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση 
παραίτησης ή εξόδου αξιωματούχου εφαρμόζεται η διάταξη του εδαφίου γ' 
του άρθρου 41 του παρόντος καταστατικού. 

 

 



ΑΡΘΡΟ  46 

ΕΥΘΥΝΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο ευθύνεται για την παρακολούθηση και επιτήρηση 
των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υποχρεωμένο όπως 
υποβάλλει, κάθε φορά, έκθεση στη Γενική Συνέλευση ή να προτείνει, κατά 
την κρίση του, ενδεικνυόμενα μέτρα προώθησης των εργασιών της 
Ενεργειακής Κοινότητας. 

2. Ευθύνεται για τον έλεγχο του επίσημου ισολογισμού, του λογαριασμού 
κερδών και ζημιών και της απογραφής, επιθεωρεί τα βιβλία και έγγραφα, 
ελέγχει τις δαπάνες της Ενεργειακής Κοινότητας και τα παραστατικά των 
στοιχεία και ενεργεί κάθε πράξη η οποία, κατά την κρίση του, επιβάλλεται 
για την περιφρούρηση των συμφερόντων της Ενεργειακής Κοινότητας. Επί 
του ετήσιου ισολογισμού και του διαχειριστικού ελέγχου τον οποίο 
διενεργεί, υποχρεούται να καταρτίσει έκθεση για την Γενική Συνέλευση. 

3. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 

ΑΡΘΡΟ  47 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Για την διενέργεια του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να 
διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το Εποπτικό 
Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του Νόμου, του παρόντος 
καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως 
προς την διαχείριση υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωσή 
τους και συγκαλεί Γενική Συνέλευση όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές 
παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα της 
Ενεργειακής Κοινότητας. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου θα επιτελέσουν 
και τον έλεγχο της πρώτης διαχειριστικής χρήσης που λήγει την 31/12/2022. 

 

ΑΡΘΡΟ  48 

ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Το Εποπτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Ενεργειακή Κοινότητα στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη αυτού είναι 
συμβαλλόμενοι ή διάδικοι απέναντι της Ενεργειακής Κοινότητας. 
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
τακτικών και αναπληρωματικών, και των μελών του Εποπτικού 
Συμβουλίου, τακτικών και αναπληρωματικών, ενεργούνται από τριμελή 
Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. 

2. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη των Συμβουλίων αυτών 
υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Ενεργειακή Κοινότητα έγγραφη αίτηση 
τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της πρώτης Γενικής 
Συνέλευσης. 

 Δε μπορεί να θέσει υποψηφιότητα όποιος κατέστη υπερήμερος στις 
υποχρεώσεις του απέναντι στην Ενεργειακή Κοινότητα από οποιαδήποτε 
οφειλή. 

3. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων συμβούλων συμπεριλαμβάνονται σε ένα 
ενιαίο ψηφοδέλτιο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία, με αλφαβητική σειρά, χωριστά για το Διοικητικό 
Συμβούλιο και χωριστά για το Εποπτικό. Το ψηφοδέλτιο, κατά τον τρόπο 
αυτό, συντάσσεται έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο και διανέμεται, 
προ της ψηφοφορίας, στους εκλογείς συνεταίρους-μέλη, τα οποία δια του 
σταυρού προτίμησης, θα προκρίνουν μεταξύ των υποψηφίων επτά ως 
τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμα ως 
αναπληρωματικά, και για το Εποπτικό Συμβούλιο τρία (3) ως τακτικά μέλη 
και ισάριθμα αναπληρωματικά. 

 Άλλο ψηφοδέλτιο δεν συγχωρείται ούτε και γίνεται παραδεκτό από την 
Εφορευτική Επιτροπή. 

4. Κάθε μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας ψηφίζει μέχρι 3 υποψηφίους της 
προτίμησής του, για το Διοικητικό και 1 υποψήφιο για το Εποπτικό 
Συμβούλιο, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου. 

5. Από το ψηφοδέλτιο αναδεικνύονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
και των δύο Συμβουλίων αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς 
προτίμησης. Ως τακτικά μέλη αναδεικνύονται οι εκ των εκλεγέντων 
λαβόντες τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε  περίπτωση 
ισοψηφίας γίνεται κλήρωση και εκλέγεται αυτός που ευνοήθηκε από τον 
κλήρο. 

6. Με το ίδιο ψηφοδέλτιο και κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και οι τακτικοί 
και αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι της Ενεργειακής Κοινότητας σε  
οργανισμούς ανώτερου βαθμού στους οποίους η Ενεργειακή Κοινότητα 
θέλει να εκπροσωπηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του 
Ν.4513/2018 και στο άρθρο 12 του Ν.1667/1986. 

7. Για τα θέματα τα οποία αφορούν την εκλογή προς ανάδειξη μελών του 
Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και αντιπροσώπων της 



Ενεργειακής Κοινότητας για οργανώσεις ανώτερου βαθμού, η Εφορευτική 
Επιτροπή συντάσσει και παραδίδει στην Ενεργειακή Κοινότητα σχετικό 
πρακτικό, το οποίο καταχωρίζει στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 Τα κεφάλαια της Ενεργειακής Κοινότητας απαρτίζονται από : 

α. Τις συνεταιριστικές μερίδες 

β. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο 

γ. Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο 

δ. Το ειδικό αποθεματικό 

ε. Το δικαίωμα εγγραφής, τις συνδρομές και τις εισφορές 

στ. Τις δωρεές και τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη αιτία που αποκτήθηκαν 
νόμιμα 

ζ. Τα λαμβανόμενα δάνεια 

η.  Τις ειδικές εισφορές για τη κατασκευή του Υβριδικού Σταθμού Σίφνου 

 

 Στο ενεργητικό της Ενεργειακής Κοινότητας περιλαμβάνονται: 

α. Οικόπεδα και εκτάσεις γης αναγκαία για τις εγκαταστάσεις και τις 
δραστηριότητες της 

β. Παντός είδους Άδειες σχετιζόμενες με τις εγκαταστάσεις και τις 
δραστηριότητες της 

γ. Παντός είδους Εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής και 
διάθεσης ενέργειας και προϊόντων ενέργειας 

δ. Παντός είδους οχήματα, χερσαία ή θαλάσσια, που κινούνται με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) 

ε. Παντός είδους Πνευματικά Δικαιώματα που θέλουν προκύψει από τις 
δραστηριότητες της Ενεργειακής Κοινότητας  

στ. Παντός είδους Υλικά και Άυλα στοιχεία ενεργητικού που θέλουν προκύψει 
από τις δραστηριότητες της Ενεργειακής Κοινότητας  
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 

1. Κάθε μέλος συμμετέχει υποχρεωτικά στο κεφάλαιο της Ενεργειακής 
Κοινότητας . 

2. Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) 
Ευρώ και το μέλος υποχρεούται να καταβάλλει την αξία της από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στην Ενεργειακή Κοινότητα.  

 Κάτοχοι μερίδων του Ενεργειακού & Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου 
Συν.Π.Ε., από τον οποίο προέκυψε εκ μετατροπής η Ενεργειακή Κοινότητα 
Σίφνου Ε.Κοιν.Π.Ε., αυτοδικαίως κατέχουν δεκατρείς (13) μερίδες της 
Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου για κάθε μία μερίδα του Ενεργειακού & 
Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου που κατείχαν. Το σύνολο των 
μερίδων αυτών είναι 1954. 

 Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους 
συνεταίρους. 

 Η συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκειται σε κατάσχεση για χρέη των 
συνεταίρων προς τρίτους. 

3. Κάθε μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας υποχρεούται μόλις εγγραφεί να 
αποκτήσει μια συνεταιριστική μερίδα. Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν 
της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας και μία ή περισσότερες 
προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο συμμετοχής στο 
συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με εξαίρεση το Δήμο Σίφνου που μπορεί 
να συμμετέχει στο συνεταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο το πενήντα 
τοις εκατό (50%) (Άρθρο 3, παρ. 2, α., Ν.4513/18) και εφ’ όσον το 
επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει με συνεισφορά σε είδος και συγκεκριμένα 
με εδαφικές εκτάσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις εγκαταστάσεις 
και τη λειτουργία του Υβριδικού Σταθμού Σίφνου. Και το μέλος, όμως που 
θα αποκτήσει προαιρετικές μερίδες εξακολουθεί να διαθέτει ΜΙΑ ΜΟΝΟ 
ψήφο. 

 Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία αυξηθεί το ποσό της συνεταιριστικής 
μερίδας, οι κάτοχοι προαιρετικών μερίδων, οι οποίοι δεν επιθυμούν να 
καταβάλλουν την αύξηση των προαιρετικών μερίδων, δικαιούνται να ζητήσουν 
τη μείωση του αριθμού των μερίδων αυτών. Η αξία όμως του συνόλου των 
προαιρετικών μερίδων πρέπει να είναι πολλαπλάσια της αξίας της 
υποχρεωτικής μερίδας. 

 Τίτλος της συνεταιριστικής μερίδας αποτελεί η υπογραμμένη διπλότυπη 
απόδειξη είσπραξης από την Ενεργειακή Κοινότητα της αξίας της. 

4. Η συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται μόνο σε συνεταίρους-μέλη. Η 
μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτους, επιτρέπεται μόνο 
κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 



 Το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη μεταβίβαση, εφ' όσον στο πρόσωπο 
του τρίτου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την είσοδο 
του συνεταίρου-μέλους (άρθρο 2 Ν.1667/86). Η απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου για μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας καταχωρείται στο 
Μητρώο Εν. Κοιν. του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 του Ν.4513/2018. 

5. Σε περίπτωση θανάτου συνεταίρου-μέλους ισχύει το άρθρο 11 του 
παρόντος καταστατικού. 

 Δεν επιτρέπεται η καταβολή των συνεταιριστικών μερίδων στους 
κληρονόμους του αποθανόντος συνεταίρου-μέλους αν δεν εξοφληθούν όλα τα 
χρέη του, από οποιαδήποτε αιτία, προς την Ενεργειακή Κοινότητα, η οποία 
δικαιούται να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρεών με τις οφειλόμενες 
συνεταιριστικές μερίδες. 

6. Απαγορεύεται, επίσης, στην Ενεργειακή Κοινότητα να αγοράζει ή να 
δέχεται ως ενέχυρο τις συνεταιριστικές μερίδες των μελών της. 

7. Κάθε νέο μέλος, εκτός από το ποσό των συνεταιριστικών μερίδων, 
υποχρεούται να καταβάλλει στην Ενεργειακή Κοινότητα : 

 α. Το δικαίωμα εγγραφής του άρθρου 56 του παρόντος, το οποίο φέρεται 
σε ειδικό αποθεματικό. 

 β. Εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία της Ενεργειακής 
Κοινότητας, με βάση τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης (υπεραξία). 
Στην αρχή κάθε χρόνου το Δ.Σ. θα καθορίζει το ποσό της υπεραξίας που 
θα ισχύει για ολόκληρο το χρόνο, με βάση τις οικονομικές συνθήκες και 
την υπάρχουσα, κάθε φορά, καθαρή περιουσία της Ενεργειακής 
Κοινότητας. Την υπεραξία υποχρεούνται να καταβάλλουν και τα παλαιά 
μέλη, εφ' όσον θελήσουν να αποκτήσουν προαιρετικές μερίδες. 

8.  Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, δύναται να εκδίδει από το ειδικό 
αποθεματικό ειδικές μερίδες «τιμής ένεκεν» σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που διακρίθηκαν για τη συνεισφορά τους στην Ενεργειακή Κοινότητα, 
μέχρι το ανώτατο (συνολικά) όριο του 3% των συνολικών μερίδων της 
Ενεργειακής Κοινότητας.  

 

ΑΡΘΡΟ  52 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ 

 Κάθε συνεταίρος-μέλος ευθύνεται απέναντι της Ενεργειακής Κοινότητας 
και των πιστωτών αυτής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για ποσό ίσο προς την 
αξία των μερίδων του (Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, άρθρο 4 παρ. 4 
Ν.1667/86). 
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ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο σχηματίζεται τουλάχιστον: 

α. Από το 10% των ετησίων καθαρών κερδών της Ενεργειακής Κοινότητας 
και μέχρις ότου φθάσει τούτο στο ποσό του συνόλου των συνεταιριστικών 
μερίδων. 

β. Από τις συνδρομές, μηνιαίες και ετήσιες. 

γ. Από τα εκ χαριστικής αιτίας έσοδα εφόσον δεν ορίσθηκε ειδικότερος 
προορισμός αυτών. 

 Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για τις εργασίες της 
Ενεργειακής Κοινότητας και για την κάλυψη ενδεχομένων ζημιών της και 
διανέμεται μόνο μετά τη διάλυσή της, μεταξύ των μελών που υπάρχουν κατά 
τη διάλυση και αυτών που εξήλθαν από την Ενεργειακή Κοινότητα πριν από 
ένα χρόνο, ή των κληρονόμων τους, ανάλογα με τις μερίδες του καθενός. 
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο σχηματίζεται : 

α. Από το υπόλοιπο του κεφαλαίου του Ενεργειακού & Αναπτυξιακού 
Συνεταιρισμού Σίφνου που προέκυψε από τη μετατροπή των παλαιών μερίδων 
του Ενεργειακού & Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου σε νέες μερίδες της 
Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου. 

β. Από το 10% των ετήσιων καθαρών κερδών κατά τα πρώτα έτη της 
λειτουργίας της Ενεργειακής Κοινότητας, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο και μέχρις 
ότου το κεφάλαιο φθάσει το ποσό του συνόλου των συνεταιριστικών 
μερίδων. 

γ. Από τα έσοδα που αποκτώνται από δωρεές ή από χαριστικές αιτίες υπέρ 
ειδικότερων σκοπών της Ενεργειακής Κοινότητας. 

 Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για την ευόδωση των 
δραστηριοτήτων της Ενεργειακής Κοινότητας ή την ανάπτυξη των εργασιών 
της. 

 

 



ΑΡΘΡΟ  55 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 Αυτό σχηματίζεται από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών και από την 
εισφορά των νέων εισερχομένων μελών. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των εργασιών της Ενεργειακής Κοινότητας ή 
για οποιοδήποτε σκοπό ήθελε κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ  56 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 Το δικαίωμα εγγραφής στην Ενεργειακή Κοινότητα καθορίζεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την εκλογή του πρώτου 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας, το δικαίωμα εγγραφής 
ορίζεται σε εξήντα (60) Ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ  57 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται η καταβολή και το 
ύψος μηνιαίας, εξαμηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής των μελών προς την 
Ενεργειακή Κοινότητα. 

  

ΑΡΘΡΟ  58 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για την αντιμετώπιση ειδικών 
αναγκών της Ενεργειακής Κοινότητας ή κάλυψη ζημιών καθορίζεται το ποσό 
της εισφοράς των μελών προς την Ενεργειακή Κοινότητα και ο τρόπος 
καταβολής. 

 

ΑΡΘΡΟ  59 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

1. Τα καθαρά κέρδη της Ενεργειακής Κοινότητας διατίθενται για το 
σχηματισμό τακτικού, έκτακτου ή ειδικού αποθεματικού και για τη διανομή 
στα μέλη. 



 Ειδικότερα : 

 1.1.Αφαιρείται ποσοστό δέκα (10) τουλάχιστον τις εκατό για το 
σχηματισμό του, κατά νόμου, τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή 
παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό εξισωθεί με τη 
συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων. 

 1.2.Αφαιρείται ποσό καθοριζόμενο, κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση 
για το σχηματισμό εκτάκτου ή ειδικού αποθεματικού και 

 1.3.Το υπόλοιπο που απομένει, μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, 
διανέμεται στα μέλη κατ' αναλογία προς τα ημεροευρώ των ονομαστικών 
αξιών των μερίδων κάθε μέλους. Με τον όρο ημεροευρώ εννοείται το 
άθροισμα των γινομένων: αριθμός μερίδων που αποκτήθηκαν σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία επί την ονομαστική τους αξία επί τον αριθμό 
των ημερών από την κτήση των μερίδων μέχρι το τέλους του έτους στη 
χρήση του οποίου αναφέρεται η διάθεση των κερδών. 

 Ο χρόνος, ο τρόπος και η έναρξη καταβολής των μερισμάτων στα μέλη 
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Το μέρος των κερδών που δε διανέμεται, διατίθεται με αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης για τους σκοπούς της Ενεργειακής Κοινότητας. 

3. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών της χρήσεως πριν 
από την αφαίρεση τυχόν ζημιών που εμφανίζονται στα βιβλία της 
Ενεργειακής Κοινότητας και προέκυψαν σε προηγούμενες, αλλά και στην 
τρέχουσα χρήση. 

 

ΑΡΘΡΟ  60 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 

 Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου. Ειδικά, η πρώτη διαχειριστική περίοδος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του επόμενου έτους από την χρονολογία της νόμιμης έγκρισής του 
καταστατικού και την καταχώριση του στο Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων 
στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

 

ΑΡΘΡΟ  61 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Κατά τη λήξη κάθε χρόνου κλείνονται τα λογιστικά βιβλία, διενεργείται η 
απογραφή, καταρτίζεται ο ισολογισμός και υποβάλλονται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Ενεργειακής Κοινότητας  στο Διοικητικό Συμβούλιο, όχι 
όμως πέραν του διμήνου από το τέλος της χρήσεως. 



2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά των προτάσεων του περί διανομής των 
κερδών ή καλύψεως των ζημιών, υποβάλλει αυτές στο Εποπτικό 
Συμβούλιο για έλεγχο τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη σύγκληση 
της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο αφού ελέγξει τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τους λογαριασμούς και τις προτάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την έκθεσή του για την Γενική 
Συνέλευση, την οποία διαβιβάζει με όλα τα σχετικά προς τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος καταθέτει την απογραφή και τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναλυτικών πινάκων των 
λογαριασμών αυτών, τις, προς την Γενική Συνέλευση, προτάσεις του και 
την έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου στο κατάστημα της Ενεργειακής 
Κοινότητας δέκα πέντε (15) ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την 
ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

3. Τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας, με την πρόσκληση για την Γενική 
Συνέλευση, ειδοποιούνται για την κατάθεση των προαναφερομένων 
λογαριασμών και δικαιούνται να λάβουν γνώση αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ  62 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν όλους τους λογαριασμούς 
του καθολικού και συνοδεύονται υπό πινάκων αναλυτικών των 
λογαριασμών αυτών καθώς και ανάλυσης του λογαριασμού κερδών και 
ζημιών. 

2. Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιέχει τα βέβαια έσοδα αναλυτικά, καθώς 
και τα προϋπολογισμένα έξοδα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα προϋπολογισθέντα έσοδα. 

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων 
χρήσης, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σ' ένα μήνα από την έγκριση 
τους από τη Γενική Συνέλευση. 

 

ΑΡΘΡΟ  63 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΒΙΒΛΙΑ 

1. Η Ενεργειακή Κοινότητα  τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική 
νομοθεσία και επί πλέον: 

α. Βιβλίο μητρώου των μελών στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική 
σειρά ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η 
διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους και η 
χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.  

β. Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.  



γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  

δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.  

2. Το Βιβλίο μητρώου μελών σε ηλεκτρονική μορφή επίσης δημοσιεύεται στο 
Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το λογαριασμό των 
αποτελεσμάτων χρήσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγκρισή τους από 
την ετήσια τακτική γενική συνέλευση.  

 

ΑΡΘΡΟ  64 

ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της Ενεργειακής Κοινότητας και 
ανάλογα με τις αναπτυσσόμενες ανάγκες της προσλαμβάνεται, με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και 
καθορίζεται η αμοιβή του. 

 

ΑΡΘΡΟ  65 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Η διάρθρωση και η οργάνωση των υπηρεσιών της Ενεργειακής 
Κοινότητας, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και αποδοτική 
διεξαγωγή των εργασιών αυτής και η εύρυθμη λειτουργία της, ρυθμίζονται με 
εσωτερικό κανονισμό ο οποίος εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. 

 Ο κανονισμός προβλέπει και περί των αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων 
στα Διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους, καθώς και στους συμβούλους της 
Ενεργειακής Κοινότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 66 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση, ειδικά προς 
το σκοπό αυτό συγκαλούμενης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με 
την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται, στο άρθρο 17 του παρόντος 
και στο άρθρο 5 του Ν.1667/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.2166/93. 

 

 



ΑΡΘΡΟ  67 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 Το παρόν Καταστατικό συστάθηκε σύμφωνα με την από 04/03/2018 
ομόφωνη απόφαση της 6ης  Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ενεργειακού 
& Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου Συν.Π.Ε. για αλλαγή της νομικής 
μορφής του Συνεταιρισμού σε Ενεργειακή Κοινότητα Ε.Κοιν.Π.Ε. σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4513/2018 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης. Αν 
κριθεί αναγκαία η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η τροποποίηση 
θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας 
Σίφνου κατά τις διατάξεις του άρθρου 66.  

ΑΡΘΡΟ 68 

α. Η Ενεργειακή Κοινότητα έχει σφραγίδα με την επωνυμία της, τα 
φορολογικά της στοιχεία, τη  διεύθυνση της έδρας, τα στοιχεία 
επικοινωνίας, καθώς και τον αριθμό μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 

β. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό 
έχουν εφαρμογή οι  διατάξεις του νόμου 4513/2018 περί Ενεργειακών 
Κοινοτήτων και οι διατάξεις περί αστικών συνεταιρισμών Ν.1667/1986. 

 

ΑΡΘΡΟ  69 

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

1. Η Ενεργειακή Κοινότητα διαλύεται  

α. Αν μειωθεί ο αριθμός των μελών της κάτω από τα όρια της 
παραγράφου 2 του άρθρου 2  του Ν.4513/2018 ή αν πάψουν να 
ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του ίδιου  άρθρου ή του 
άρθρου 6 παρ. 4 και δεν αντικατασταθούν ή συμπληρωθούν τα μέλη 
σύμφωνα  με τις ως άνω διατάξεις εντός τριμήνου 

β. Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση 

γ. Αν κηρυχθεί σε πτώχευση. 

2. Η διάλυση καταχωρίζεται στο μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων του 
Γ.Ε.Μ.Η. 

3. Τη διάλυση της Ενεργειακής Κοινότητας ακολουθεί η εκκαθάριση.  Την  
εκκαθάριση διενεργούν δύο (2) εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση. Ειδικά στην περίπτωση που η Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου 
διαλυθεί χωρίς να έχουν γίνει τα έργα του Υβριδικού Σταθμού Σίφνου, 
τυχόν εισφορές εδαφικών εκτάσεων από το Δήμο Σίφνου ή ιδιώτες, 
επιστρέφονται κατά απόλυτη προτεραιότητα στους εισφέροντας, πριν την 
έναρξη της εκκαθάρισης.  



4. Αν η Ενεργειακή Κοινότητα κηρυχθεί σε πτώχευση ακολουθείται η 
διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα. 

 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4513/18 και του 
Ν.1667/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137/93 Τ.Α.). 

ΑΡΘΡΟ  70 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 Το παρόν καταστατικό αποτελείται από εβδομήντα (70) άρθρα, 
συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1667/86 περί "Αστικών 
Συνεταιρισμών" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και του 
Ν.4513/18 περί «Ενεργειακών Κοινοτήτων». 

 Το τροποποιημένο αυτό καταστατικό καταρτίσθηκε  σύμφωνα με την από 
04/03/2018 ομόφωνη απόφαση της 6ης Γενικής Συνέλευσης των μελών του 
Ενεργειακού & Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου Συν.Π.Ε. για αλλαγή της 
νομικής μορφής του Συνεταιρισμού σε Ενεργειακή Κοινότητα Ε.Κοιν.Π.Ε., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4513/2018, κατατέθηκε και καταχωρήθηκε 
στο Ειδικό Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 2538085.  

 Ως προσωρινή Διοικητική Επιτροπή, ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ενεργειακού & Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου Συν.Π.Ε.,  
1. Ιωάννης Ποργιώτης του Αποστόλου, με ΑΦΜ 075826977 
2. Κωνσταντίνος Τρούλλος του Γεωργίου με ΑΦΜ 076762742 
3. Σοφία Αρμελινιού του Αλεξάνδρου με ΑΦΜ 102046420 
4. Ροδόπη Αναστασιάδου του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 043477730 
5. Ιωάννης Γκύλλης του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 030464296 
όλοι κάτοικοι Σίφνου, που μετασχηματίζεται σε Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου 
Ε.Κοιν.Π.Ε., που εντέλλονται να καταθέσουν το παρών Καταστατικό και το 
αναλυτικό Μητρώο των μελών στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.ΜΗ. και να 
καλέσουν τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου σε Γενική Συνέλευση 
προκειμένου να εγκρίνουν ή να τροποποιήσουν το παρόν Καταστατικό και να 
εκλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου 
Ε.Κοιν.Π.Ε.  Η Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή θα εκπροσωπεί την Ενεργειακή 
Κοινότητα Σίφνου και θα επιμεληθεί των τρεχουσών υποθέσεων της μέχρι την 
εκλογή αιρετής Διοίκησης από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών. 
 Την προσωρινή Διοικητική Επιτροπή εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ενεργειακού & Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού 
Σίφνου, κ. Ιωάννης Ποργιώτης. 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 Τα πλήρη στοιχεία των μελών του Ενεργειακού & Αναπτυξιακού 
Συνεταιρισμού Σίφνου Συν.Π.Ε. που θα συμμετέχουν στην Ιδρυτική Γενική 
Συνέλευση των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου Ε.Κοιν.Π.Ε. 
εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 



Δημότες Σίφνου:       (α/α) από   1 έως και  91 (συνημμένα 91 Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης)

Δημότες αλλων Δημων: (α/α) από 92 έως και 133

α/α
Ημερομηνία 

Εγγραφής
Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο ΑΦΜ Οδός - αριθμός Περιοχή ΤΚ Πόλη Χώρα

Αριθμός 

Μερίδων

Αξία 

Μερίδων

1 16/11/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΡΟΔΟΠΗ Μανόλης 043477730 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

2 11/03/2016 ΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθανάσιος 061067122 ΤΘ 756 Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

3 16/11/2013 ΑΡΜΕΛΙΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Αλέξανδρος 102046420 Φυρόγια Καταβατή 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

4 16/11/2013 ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννης 074902920 --------- Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

5 05/10/2016 ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννης 109324493 --------- Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

6 07/07/2014 ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μιχαήλ 107657220 --------- Καταβατή 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

7 16/11/2013 ΒΑΣΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ευστράτιος 109331306 --------- Εξάμπελα 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

8 16/11/2013 ΒΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννης 034004025 Θόλος Χερρόνησος 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

9 12/08/2014 ΒΕΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ιωάννης 046953326 Τρουλλάκι Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

10 21/12/2018 ΒΕΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ Κωνσταντίνος 109330125 --------- Αγ. Λουκάς 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

11 05/09/2014 ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αναστάσιος 112682467 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

12 16/11/2013 ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σπυρίδων 037685526 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

13 16/09/2016 ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σπυρίδων 044150939 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

14 16/11/2013 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απόστολος 052536191 Θόλος Εξάμπελα 84003 Σίφνος Ελλάδα 26 2600,00

15 16/11/2013 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απόστολος 076761641 Άγιος Λουκάς Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

16 16/11/2013 ΓΚΙΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Κωνσταντίνος 045206636 Χρυσόστομος Κάτω Πετάλι 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

17 09/05/2014 ΓΚΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος 030464296 Χρυσόστομος Κάτω Πετάλι 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

18 16/11/2013 ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Γεώργιος 011045860 Πουλάτη Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

19 16/11/2013 ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Εμμανουήλ 019993670 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

20 03/03/2016 ΓΟΖΑΔΙΝΟΥ ΖΩΗ Θωμάς 068767288 Πουλάτη Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

21 13/01/2016 ΔΑΣΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Μιχαήλ 036285533 Δροσερό Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

22 16/11/2013 ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημήτριος 050216882 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

23 16/11/2013 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αντώνιος 042390429 Χρυσόστομος Κάτω Πετάλι 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

24 16/11/2013 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Νικόλαος 109316099 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΦΝΟΥ Ε.Κοιν.

Μητρώο Μελών 

29/01/2021

Διεύθυνση Κατοικίας

απο μετασχηματίσμο του Ενεργειακού & Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου Συν.Π.Ε.
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Δημότες Σίφνου:       (α/α) από   1 έως και  91 (συνημμένα 91 Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης)

Δημότες αλλων Δημων: (α/α) από 92 έως και 133

α/α
Ημερομηνία 

Εγγραφής
Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο ΑΦΜ Οδός - αριθμός Περιοχή ΤΚ Πόλη Χώρα

Αριθμός 

Μερίδων

Αξία 

Μερίδων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΦΝΟΥ Ε.Κοιν.

Μητρώο Μελών 

29/01/2021

Διεύθυνση Κατοικίας

απο μετασχηματίσμο του Ενεργειακού & Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου Συν.Π.Ε.

25 25/07/2016 ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αντώνιος 034353053 --------- Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 3 300,00

26 16/11/2013 ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Νικόλαος 034353108 --------- Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

27 16/11/2013 ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εμμανουήλ 037579244 --------- Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

28 16/11/2013 ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ιωάννης 073307659 Φιδωπό Πλατύ Γιαλός 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

29 16/11/2013 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νικόλαος 045206372 --------- Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

30 16/11/2013 ΚΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Νικήτας 022628989 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

31 16/11/2013 ΚΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικήτας 016116678 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

32 16/11/2013 ΚΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Αντώνιος 125450854 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

33 15/03/2016 ΚΑΛΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ιωάννης 062345960 Άνω Πετάλι Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

34 16/11/2013 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Κωνσταντίνος 065885748 --------- Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

35 16/11/2013 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Νικόλαος 042389258 --------- Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 26 2600,00

36 25/01/2014 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γεώργιος 043214303 --------- Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

37 16/11/2013 ΚΑΡΑΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Νικηφόρος 046362110 Άνω Πετάλι Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

38 18/09/2014 ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εμμανουήλ 109327194 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

39 16/11/2013 ΚΑΤΖΗΛΙΕΡΗ ΣΟΦΙΑ Κωνσταντίνος 057512784 --------- Εξάμπελα 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

40 16/11/2013 ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Ευθύμιος 019818080 --------- Καταβατή 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

41 31/03/2016 ΚΟΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νικόλαος 039169877 --------- Άγιος Μηνάς 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

42 20/04/2016 ΚΟΛΙΟΓΕΩΡΓΗ ΣΟΦΙΑ Ζήσιμος 035925045 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

43 17/12/2014 ΚΟΝΤΟΡΟΥΧΑ ΕΛΠΙΣ Ιωάννης 044092643 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 39 3900,00

44 16/11/2013 ΚΟΡΑΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιωάννης 109303473 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

45 16/11/2013 ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Απόστολος 109313718 --------- Κάτω Πετάλι 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

46 23/09/2014 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντώνιος 037684911 --------- Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

47 05/10/2016 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Αντώνης 046953443 --------- Κάτω Πετάλι 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

48 11/03/2016 ΛΟΥΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημήτριος 044151150 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00
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Δημότες Σίφνου:       (α/α) από   1 έως και  91 (συνημμένα 91 Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης)

Δημότες αλλων Δημων: (α/α) από 92 έως και 133

α/α
Ημερομηνία 

Εγγραφής
Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο ΑΦΜ Οδός - αριθμός Περιοχή ΤΚ Πόλη Χώρα

Αριθμός 

Μερίδων

Αξία 

Μερίδων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΦΝΟΥ Ε.Κοιν.

Μητρώο Μελών 

29/01/2021

Διεύθυνση Κατοικίας

απο μετασχηματίσμο του Ενεργειακού & Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου Συν.Π.Ε.

49 18/03/2016 ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ-ΦΑΣΟΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ-ΕΛΕΝΗ Νικόλαος 013175870 --------- Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

50 06/05/2016 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Εμμανουήλ 032848540 Περικλεούς 19 -- 15561 Χολαργός Ελλάδα 39 3900,00

51 16/11/2013 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Κωνσταντίνος 068841352 --------- Πλατύ Γιαλός 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

52 16/11/2013 ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ευάγγελος 109323910 --------- Βαθύ 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

53 02/02/2015 ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νικόλαος 078181537 --------- Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

54 16/11/2013 ΜΙΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ιωάννης 015732011 --------- Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

55 15/09/2016 ΜΟΛΤΜΑΝ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΥΝΕΤ John 109306395 Τ.Θ. 726 Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

56 29/03/2016 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Νικόλαος 052739210 --------- Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 1 100,00

57 17/12/2014 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ Πέτρος 062541307 --------- Καμάρες 84004 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

58 16/11/2013 ΜΩΡΑΙΤΗ ΦΛΩΡΑ Ιωάννης 030572375 Μαρίνου Αντύπα 3 Ηλιούπολη 16345 Αθήνα Ελλάδα 13 1300,00

59 16/11/2013 ΝΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεώργιος 109310267 --------- Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

60 20/05/2014 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννης 062442890 Καλαμπελάς Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

61 30/09/2014 ΠΑΠΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Νικόλαος 045205850 --------- Κάστρο 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

62 16/11/2013 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναστάσιος 019711516 Τσιτουρη 4α Χαλάνδρι 15231 Αθήνα Ελλάδα 13 1300,00

63 16/11/2013 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Παναγιώτης 062140390 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

64 04/02/2016 ΠΟΔΕΝΕ ΑΘΗΝΑ Αντώνιος 065887508 Μπαρού Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

65 30/08/2016 ΠΟΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Απόστολος 045207160 --------- Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

66 13/01/2016 ΠΟΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Απόστολος 075826977 --------- Πλατύς Γιαλός 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

67 21/10/2016 ΠΡΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σταμάτιος 042390546 --------- Φάρος 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

68 25/11/2015 ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ευάγγελος 045206661 --------- Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

69 16/11/2013 ΣΕΙΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νικόλαος 109317940 --------- Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

70 17/12/2014 ΣΕΙΜΑΝΙΔΟΥ ΠΗΓΗ Νικόλαος 044151487 Άγιος Λουκάς Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 39 3900,00

71 19/12/2014 ΣΚΟΥΛΙΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Αριστείδης 127713224 Τθ 705 Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

72 16/11/2013 ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γεώργιος 029058217 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00
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Δημότες Σίφνου:       (α/α) από   1 έως και  91 (συνημμένα 91 Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης)

Δημότες αλλων Δημων: (α/α) από 92 έως και 133

α/α
Ημερομηνία 

Εγγραφής
Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο ΑΦΜ Οδός - αριθμός Περιοχή ΤΚ Πόλη Χώρα

Αριθμός 

Μερίδων

Αξία 

Μερίδων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΦΝΟΥ Ε.Κοιν.

Μητρώο Μελών 

29/01/2021

Διεύθυνση Κατοικίας

απο μετασχηματίσμο του Ενεργειακού & Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου Συν.Π.Ε.

73 16/11/2013 ΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Γεώργιος 029017493 --------- Καταβατή 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

74 19/09/2014 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Ασημάκης 033479580 --------- Εξάμπελα 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

75 26/05/2014 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Βασίλειος 024189658 Άγιος Λουκάς Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

76 16/11/2013 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννης 044151684 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

77 20/11/2015 ΤΑΡΝΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Νικόλαος 075420375 --------- Καταβατή 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

78 16/11/2013 ΤΡΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιωάννης 040432442 --------- Πλατύ Γιαλός 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

79 16/11/2013 ΤΡΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ Χρήστος 108107095 Άγιος Λουκάς Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

80 16/11/2013 ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αντώνιος 132290360 --------- Βαθύ 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

81 16/11/2013 ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντώνιος 037223842 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

82 20/02/2016 ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γεώργιος 076762742 Φυρογια Καταβατή 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

83 20/02/2016 ΤΡΟΥΛΛΟΥ ΦΛΩΡΑ Γεώργιος 049598495 Φυρογια Καταβατή 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

84 02/03/2018 ΦΑΣΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντώνιος 005894169 --------- Καμάρες 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

85 24/10/2016 ΦΡΑΖΕΣΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντώνιος 051664142 --------- Καταβατή 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

86 16/11/2013 ΦΡΑΖΕΣΚΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Παύλος 031409348 --------- Εξάμπελα 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

87 16/11/2013 ΦΡΑΖΕΣΚΑΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Παύλος 035216081 --------- Εξάμπελα 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

88 16/11/2013 ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περικλής 029540546 Ανθέων 24-26 -- 11143 Αθήνα Ελλάδα 26 2600,00

89 16/11/2013 ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Νικόλαος 156215457 Αγ. Κων/Νου 2 -- 73131 Χανιά Ελλάδα 13 1300,00

90 16/11/2013 ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΙΑ Γεώργιος 055855910 --------- Πλακωτό 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

91 16/11/2013 ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φραγκιος 024811699 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

92 02/04/2014 ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Χρήστος 079821229 Διονύσου 6 -- 15234 Χαλάνδρι Ελλάδα 13 1300,00

93 23/04/2014 ΓΚΡΙΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παναγιώτης 145563201 Κολοκοτρώνη 86-88 -- 14121 Ηράκλειο Αττικής Ελλάδα 13 1300,00

94 01/08/2016 ΔΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Λουΐζος 001201378 Βάρναλη Κώστα 10 Κάτω Ελληνικό 16777 Ελληνικό Ελλάδα 13 1300,00

95 31/08/2014 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημήτριος 018377179 Σαρανταπόρου 33 Πατήσια 11144 Αθήνα Ελλάδα 13 1300,00

96 11/08/2016 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χαράλαμπος 143291613 Δαβάκη 36 Συκιές 56625 Θεσσαλονίκη Ελλάδα 13 1300,00
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97 04/12/2015 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νικόλαος 031223831 Παραδείσου 10 Παράδεισος 15125 Μαρούσι Ελλάδα 13 1300,00

98 27/06/2014 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΝΙΚΗΤΑΣ Ιωάννης 016214069 Άγιος Λουκάς Αρτεμώνας 84003 Σίφνος Ελλάδα 26 2600,00

99 16/11/2013 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ Ιωάννης 034891297 Ιαλεμου 71 Γαλάτσι 11142 Αθήνα Ελλάδα 13 1300,00

100 08/09/2016 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αλέξανδρος 047301371 Ατσιπάδων 7α Μασταμπάς 71305 Ηράκλειο Κρήτης Ελλάδα 13 1300,00

101 22/04/2014 ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ευθύμιος 031140134 Danckertsstraat 7 -- 2517 TE The Hague Netherlands 13 1300,00

102 02/04/2014 ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημήτριος 014374881 Διονύσου 6 -- 15234 Χαλάνδρι Ελλάδα 13 1300,00

103 16/11/2013 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τρύφων 105857990 Βασ. Αλεξάνδρου 22 Αγ. Ανάργυροι 13561 Αθήνα Ελλάδα 13 1300,00

104 16/09/2016 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μιχαήλ 034045634 --------- Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

105 24/12/2014 ΜΑΝΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μιχαήλ 119734940 Αγγέλου Γκίνη 6 Ελληνορώσων 11525 Αθήνα Ελλάδα 13 1300,00

106 15/07/2014 ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΡΟΔΟΠΗ Γεώργιος 103647953 Πλαταιών 28 -- 15235 Βριλήσσια Ελλάδα 13 1300,00

107 22/12/2016 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σπύρος 050766947 Δωδεκανήσου 40 Νεάπολη 56728 Θεσσαλονίκη Ελλάδα 26 2600,00

108 20/09/2017 ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ηλίας 133443181 Avenue De Tivoli 30 -- 1007 Lausanne Switzerland 26 2600,00

109 16/11/2013 ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεράσιμος 015076875 --------- Αγ. Λουκάς 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

110 26/11/2015 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θεοφάνης 045641124 Βουτιε 4 Φιλοπάππου 11741 Αθήνα Ελλάδα 13 1300,00

111 16/06/2014 ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πέτρος 115710716 Κρήνης 22 -- 14671 Νέα Ερυθραία Ελλάδα 13 1300,00

112 15/07/2016 ΠΑΡΝΤΟΣ ΥΔΡΑ John 045730827 Ελεήμωνας Απολλωνία 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

113 07/06/2017 ΣΙΓΑΝΟΥ WOLFF ΣΜΑΡΑΓΔΑ Γεώργιος 029660175 Πίσω Λιβάδι Μάρπησσα 84400 Πάρος Ελλάδα 13 1300,00

114 04/06/2014 ΤΑΡΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Νικόλαος 065791258 Πάροδος Σαντοριναίου 2 -- 20400 Ξυλόκαστρο Ελλάδα 13 1300,00

115 16/11/2013 ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πέτρος 019334896 Κατσικογιαννη 9 Ψυρρή 10554 Αθήνα Ελλάδα 13 1300,00

116 11/08/2017 ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ-ΒΑΝΙΑ Δημήτριος 167750773 Υψηλάντου 21 Ηλιούπολη 16341 Αθήνα Ελλάδα 13 1300,00

117 30/12/2014 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δημήτριος 130035420 Καποδιστρίου 4 -- 22100 Τρίπολη Ελλάδα 13 1300,00

118 31/07/2014 ARNSON SVARLIEN DIANE Alan Arnson -- 619 Baldwin Avenue -- 40502 Lexington, KY USA 13 1300,00

119 06/02/2020 BARRETT MATTHEW Nicholas -- 102 Old Pittsboro Road -- 27510 Carrboro, NC USA 26 2600,00

120 13/09/2016 BUSATTA-PARRIAUD MARILISA Venido Busatta -- 26b Tudor Close -- 297965 Singapore Singapore 13 1300,00
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121 23/08/2016 DIFLIFF ERNST MICHAEL Paul DE14419730034 Sickenbergerstrasse 17 -- D-80997 Munich Germany 65 6500,00

122 22/12/2018 FARAH EVE Nicolas -- Δρόμος Βαθιού Καδές 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

123 22/12/2018 FARAH GABRIELLA Nicolas -- Δρόμος Βαθιού Καδές 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

124 22/12/2018 FARAH NICOLAS Michel 109334369 Δρόμος Βαθιού Καδές 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

125 24/12/2014 GALLICE PHILIPPE Jean Francois -- 8 Chamin Du Chateau -- 81470 Cuq Toulza France 13 1300,00

126 31/05/2016 HOFF ELIZABETH Henrik -- Width Endresens Veg 25 -- 6008 Aalesund Norway 13 1300,00

127 22/12/2018 KETTANEH NADINE Alfred 109334370 Δρόμος Βαθιού Καδές 84003 Σίφνος Ελλάδα 26 2600,00

128 05/08/2014 LUETJE MARIA Δημήτριος 072114606 Schuetzalle 8 -- 14169 Berlin Germany 13 1300,00

129 21/12/2018 MENESGUEN VANESSA Van Zuylen -- 6 Rue De Seine -- 75006 Paris France 26 2600,00

130 05/09/2014 MIANO ANDREA Filippo 109327784 --------- Πλατύ Γιαλός 84003 Σίφνος Ελλάδα 13 1300,00

131 22/07/2015 NOWAK GEORG Klemens DE96620378450 Eibenweg 7 -- D-49477 Ibbenburen Germany 13 1300,00

132 16/05/2018 PRUDHOMME OLIVIER Bernard 118565563 Αμασσίας 8 Παγκράτι 11634 Αθήνα Ελλάδα 13 1300,00

133 31/12/2020 WHARTON TIMOTHY Roy Joseph -- Flat 20, 108 Marine Parade Claydon Court BN11 3QG Worthing UK 13 1300,00
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