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Αρ. Πρωτ. ΕΣΜΥΕ-140 / Αριδαία Πέλλας 28.03.2018 
 

Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 

«Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων» - «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.» 

 

Αγαπητό μέλος, 
 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.» (ιδιαιτέρως: άρθρο 10 §2, άρθρο 11 §4, άρθρο 12 §1, 
άρθρο 19, άρθρο 20, άρθρο 21 §1 - §5, §9, §11, §12, άρθρο 23 §1 και άρθρο 24) και κατ’ εφαρμογή των 
αποφάσεων του Δ.Σ. του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.» Νο.70/16.01.2018, ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συνδέσμου καλούν τα Τακτικά 
Μέλη του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», στην 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
που θα διεξαχθεί στις 05 Μαίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα: 

 

 13:00 μ.μ. στον Βόλο, στο συνεδριακό κέντρο Forum (Δεληγιώργη 9, τ.κ. 38 221, Βόλος, έναντι του 
ξενοδοχείου Park Hotel Volos). 

https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B7+9,+%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF
%CF%82+382+21/@39.3581669,22.9536473,19z/data=!4m5!3m4!1s0x14a76c881f008fcf:0x328d22b5425fc9e5!8m2!3d39.3581783!4d22.9534917?dcr=0 

 
Ημερήσια Διάταξη 
1. Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ.. 
2. Εισήγηση - Ενημέρωση από το Δ.Σ. για τα θέματα του κλάδου. 
3. Υποβολή και Έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού του Δ.Σ. (Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ.) της 31.12.2017. 
4. Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Kαταστάσεων και του Οικονομικού Απολογισμού της 31.12.2017 μετά 

της Ετήσιας Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Προσαρτήματος. 
5. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη διαχείρισης, αποζημίωσης και ελέγχου 

από την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τη διαχειριστική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017, και έγκριση των 
πράξεων και των ενεργειών τους, για την εν λόγω περίοδο. 

6. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για το 2018. 
7. Ορισμός της υφιστάμενης Εξελεγκτικής Επιτροπής ως αρμόδιας για τον έλεγχο της χρήσης 2018. 
8. Λοιπά Θέματα. 
 

Ο Διοικητικός Απολογισμός και οι Οικονομικές Καταστάσεις θα αναρτηθούν και στο διαδικτυακό ιστότοπο του 
«Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», www.microhydropower.gr. 
 
Εξόφληση Συνδρομών 
Στην τακτική Γ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, ως εκ τούτου παρακαλούμε για την 
άμεση εξόφληση των εκκρεμουσών οφειλών. 
 

Με δεδομένη της ανάγκη ουσιαστικών ενεργειών για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου η πληρωμή των 
συνδρομών είναι απολύτως αναγκαία. 

Η εξόφληση των οφειλών μπορεί να γίνει μέχρι και την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, στις 05.05.2018. 

Υπενθυμίζουμε τον Αρ. Λογ. Alpha Bank («Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.»): 873.00.2002.004460 και IBAN GR79 0140 8730 
8730 0200 2004 460. 

 
Απαρτία 
Γίνεται μνεία του Άρθρου 21 §5 (Απαρτία): 
α) Στη πρώτη συνέλευση των μελών του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστο του 
αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Aν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνέλευση των μελών, 
συγκαλείται νέα, με τα ίδια θέματα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, με πρόσκληση που αποστέλλεται 
πριν από τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες. Στη δεύτερη αυτή συνέλευση απαιτείται παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), 

mailto:grammateia@microhydropower.gr
http://www.microhydropower.gr/
https://www.facebook.com/microhydropowergr/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/microhydropower
https://www.youtube.com/channel/UChUntN9TF_FaWaIM6WkieCg
https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B7+9,+%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82+382+21/@39.3581669,22.9536473,19z/data=!4m5!3m4!1s0x14a76c881f008fcf:0x328d22b5425fc9e5!8m2!3d39.3581783!4d22.9534917?dcr=0
https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B7+9,+%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82+382+21/@39.3581669,22.9536473,19z/data=!4m5!3m4!1s0x14a76c881f008fcf:0x328d22b5425fc9e5!8m2!3d39.3581783!4d22.9534917?dcr=0


                       
Μέλος της European Renewable Energies Federation (EREF) 

Ε Σ Μ Υ Ε            

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΕΔΡΑ: Παύλου Μελά 6, Τ.Κ. 584 00 Αριδαία Πέλλας 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 25ης Μαρτίου 8, Τ.Κ.155 61 Χολαργός, Αθήνα, τηλ:210 6016296, fax: 210 6090236, κιν. 6944 738778 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΜΥΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Ηλέκτρας Αποστόλου 43, Τ.Κ.141 21, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.210 2811917, fax:210 2837372, κιν.6944 154210                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
e-mail: grammateia@microhydropower.gr,  web: www.microhydropower.gr 

 Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων                 @microhydropower              ΕΣΜΥΕ 

τουλάχιστο, του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Aν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, καλείται, 
με τους ίδιους όρους και τρίτη συνέλευση, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
παρόντων μελών. 
β) Kατ’ εξαίρεση για τροποποίηση του Καταστατικού και για λήψη αποφάσεως για διάλυση του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., 
απαιτείται, πάντοτε, η παρουσία του μισού (1/2) τουλάχιστο αριθμού των μελών. 
 
Εκπροσωπήσεις 
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.» επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από έτερο μέλος (για όλα τα θέματα, 
πλην της ψήφου στις αρχαιρεσίες όπου δεν ισχύει η εκπροσώπηση από άλλο μέλος και είναι αναγκαία η 
αυτοπρόσωπη παρουσία), ισχύουν οι μέχρι τώρα εκπροσωπήσεις, όπως μας έχουν γνωστοποιηθεί, εκτός και αν 
μας ενημερώσετε εγκαίρως για αλλαγές. Σημειώνουμε, ότι ισχύουν οι σχετικές καταστατικές διατάξεις: 

 Άρθρο 19 §3 (Εκπρόσωποι): Κάθε μέλος-Νομικό πρόσωπο μετά την εισδοχή του, με έγγραφό του προς τον 
«Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», ορίζει τον εκπρόσωπό του στη Συνέλευση, που πρέπει να είναι εταίρος ή μέτοχος ή Διευθυντικό 
Στέλεχος ή μέλος του ΔΣ της εταιρίας. 

 Άρθρο 19 §4 (Aντικατάσταση Εκπροσώπων): Τα μέλη-Νομικά πρόσωπα μπορούν ελεύθερα και οποτεδήποτε, 
να αντικαταστήσουν τον εκπρόσωπό τους στη Συνέλευση. H αντικατάσταση αυτή έχει ισχύ από την επόμενη 
ημέρα, που το σχετικό γι’ αυτή έγγραφο θα περιέλθει στο «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.». 

 Άρθρο 21 §3 (Eκπροσώπηση): Kάθε μέλος της Συνελεύσεως μπορεί να εκπροσωπηθεί σε αυτή από άλλο μέλος 
με έγγραφη εξουσιοδότηση, που απευθύνεται στον Πρόεδρο της και κατατίθεται σε αυτόν, πρίν από την έναρξη 
της συνεδριάσεως. O εκπρόσωπος αυτός έχει στη Συνέλευση όλα τα δικαιώματα, σύμφωνα με το νόμο και το 
Kαταστατικό του εκπροσωπουμένου μέλους, το οποίο θεωρείται παρόν. Κανένα μέλος δεν μπορεί να 
εκπροσωπεί πάνω από ένα άλλο μέλος. 

 
Συνάδελφοι, η συμμετοχή όλων μας στην τακτική Γ.Σ. είναι απολύτως απαραίτητη. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κλάδος 
είναι σε συνεχή αγώνα για την κατοχύρωση και βελτίωση της θέσης των ΜΥΗΕ για τα επόμενα χρόνια, την 
επιστημονική αντιμετώπισή των προβλημάτων, την απόκρουση επιθέσεων από κύκλους που αντιστρατεύονται στην 
ανάπτυξή του και κυρίως στην διαφύλαξη των θέσεων του κατά την ομαλή ένταξη του κλάδου στο νέο ενεργειακό 
περιβάλλον. 
 
Ο Σύνδεσμος έχει εξασφαλίσει μειωμένες τιμές για τη διαμονή των μελών του, στο Ξενοδοχείο Park Hotel Volos 
(Δεληγιώργη 2, τ.κ. 38 221, Βόλος). 
 
Πρόγραμμα της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 
Σάββατο 05/05  13:00 πμ Έναρξη της Γ.Σ., χαιρετισμοί, εισήγηση, τοποθετήσεις, ψηφοφορίες, αποφάσεις. 

15:00 πμ Λήξη. 
 
 
 
 

Κυριακή 06/05  πρωί: Δυνατότητα επίσκεψης στο ΜΥΗΕ της ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου, στο Σαρακηνό 
Ν. Ιωνίας (αναμένεται επιβεβαίωση) 

 
 

Αριδαία Πέλλας, 28.03.2018 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

       Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας 

Κωνσταντίνος Βασιλικός                       Ηλίας Κακιόπουλος 

Βόλος 
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