
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
διεξάγονται στη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία όταν λήξει η θητεία τους ή 
σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν. 

2. Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα: 

• Πρόεδρος 
• Αντιπρόεδρος 
• Γενικός Γραμματέας  
• Ταμίας 
• Έφοροι (ενεργών) αθλημάτων 

 
3. Οι υποψηφιότητες για τις αιρετές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να 

υποβάλλονται γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα της ΚΟΕΚ τουλάχιστον 72 ώρες πριν 
την ώρα έναρξης της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και πρέπει να υποστηρίζονται 
από 2 (δύο) τουλάχιστον μέλη. Οι υποψηφιότητες γίνονται για συγκεκριμένη θέση των 
αιρετών μελών. Ο κάθε υποψήφιος δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για μόνο μία 
από τις αιρετές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Μια εργάσιμη μέρα πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο κατάλογος των υποψηφίων 
κοινοποιείται στα μέλη της ΚΟΕΚ.  

5. Το όνομα του εκπροσώπου που το κάθε Τακτικό Μέλος (Α και Β) ορίζει στο νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΚ, πρέπει να κοινοποιηθεί γραπτώς στο Γενικό 
Γραμματέα πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. 

6. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική 
Επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκλογή. Ένα εκ 
των μελών ορίζεται ως Πρόεδρος από τα άλλα δύο μέλη. 

7. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν κατά σειρά τους 
περισσότερους ψήφους ανά θέση. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την 
Εφορευτική Επιτροπή για την κάλυψη της θέσης. 

8. Στην περίπτωση που αιρετό μέλος κατείχε πριν την εκλογή του θέση σε Διοικητικό 
Συμβούλιο μέλους της ΚΟΕΚ ή άλλης ομοσπονδίας μέλους του ΚΟΑ, το αργότερο σε 
7 ημέρες από την εκλογή του υποχρεούται να παραιτηθεί από τη θέση που κατείχε. Σε 
διαφορετική περίπτωση, η εκλογή του δεν επικυρώνεται και εκλέγεται ο πρώτος 
επιλαχών για τη συγκεκριμένη θέση αν υπάρχει. Όταν δεν υπάρχει επιλαχών, 
συγκαλείται εκ νέου Γενική Συνέλευση για να εκλέξει άλλο άτομο για την πλήρωση της 
συγκεκριμένης θέσης. 

9. Σε περίπτωση κένωσης θέσης αιρετού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει 
εντός 30 ημερών να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εκλέξει 
αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αιρετού μέλους του οποίου η θέση είχε 
κενωθεί. 
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