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ΆΡΘΡΟ 1 - ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Μεταξύ των Κριτών της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ (Κ.Ο.Κ.) όλων των 

κατηγοριών δηλ. Επίτιμων, Μη Εν Ενεργεία Κριτών, Κριτών σε ενέργεια και Δοκίμων ιδρύθηκε 

Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ», που έχει 

χαρακτήρα αυτόνομο χωρίς πολιτική χροιά. 

 

ΆΡΘΡΟ 2 - ΈΔΡΑ 

Η έδρα του Συνδέσμου θα είναι η ίδια με την έδρα της Κ.Ο.Κ. για στενότερη συνεργασία 

μεταξύ των σωμάτων. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΙ 

Ο Σύνδεσμος Κριτών Καλαθόσφαιρας Κύπρου φροντίζει για οτιδήποτε αφορά το Έργο των 

Κριτών κυρίως:  

α) Για την προαγωγή της στάθμης των Κριτών και την αύξηση του αριθμού των 

κριτών. 

β) Για την ομαδική και ατομική προστασία των Κριτών και την πληρέστερη 

κατάρτιση των νέων κριτών και την ενημέρωση των παλαιοτέρων. 

γ) Για την διοίκηση και πειθαρχία των μελών του στο έργο τους σαν Κριτές. 

δ) Για την επιδίωξη συνεργασίας και την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ του 

Συνδέσμου, της Κ.Ο.Κ., του Κ.Ο.Α., Σ.Δ.Κ.Κ., καθώς και άλλων ξένων Συνδέσμων και 

Αθλητικών Οργανισμών. 

ε) Για την καλλιέργεια και εξύψωση του αθλήματος της Καλαθόσφαιρας στην Κύπρο. 

στ) Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, η προστασία 

των δικαιωμάτων των κριτών και η επίβλεψη της σωστότερης εκτέλεσης των 

καθηκόντων και υποχρεώσεων τους. Η πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών θα 

επιδιωχθεί από το Σύνδεσμο με κατάλληλα σεμινάρια, διαλέξεις, με την 

παρακολούθηση αξιόλογων αγώνων στην Κύπρο και το εξωτερικό, την οργάνωση 

συνεστιάσεων και άλλων μορφωτικών εκδηλώσεων και με κάθε άλλο τρόπο που θα 

κρίνεται σκόπιμος για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου. 
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 ΆΡΘΡΟ 4 - ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Το σήμα του Συνδέσμου έχει σχήμα τετράγωνο όπου μέσα θα αναφέρεται το όνομα του 

Συνδέσμου και υπάρχει η παράσταση που απεικονίζει το φύλλο αγώνα και το ρολόι. Η 

σφραγίδα του Συνδέσμου είναι όπως και το σήμα. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 - ΜΕΛΗ 

Μέλη του Συνδέσμου θα είναι: 

α) Τα ιδρυτικά που διατηρούν όλα τα δικαιώματα των κανονικών μελών εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους (δ) και (στ). 

β) Όλοι όσοι έχουν συγκεντρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποφοίτησαν από την 

επίσημη Σχολή Κριτών της Κ.Ο.Κ. και πέτυχαν στις εξετάσεις για την απόκτηση του 

διπλώματος Κριτή Καλαθοσφαίρισης. 

γ) Τα μέχρι σήμερα εγκριθέντα καθώς και εκείνα που θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. 

δ) Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου και η 

πληρωμή της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής του. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα 

ψήφου 6 (έξι) μήνες μετά την εγγραφή τους. Αλλά για να εκλέγονται στα όργανα του 

Συνδέσμου απαιτείται η πάροδος της δόκιμης εξάσκησής τους (η πάροδος τεσσάρων 

χρόνων). 

ε) Μέλη που είναι προπονητές σε ενεργεία, σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της 

Κ.Ο.Κ., αμειβόμενοι για αυτό το σκοπό ή όχι, διαιτητές σε ενέργεια και μέλη του 

συνδέσμου της Στατιστικής Υπηρεσίας, στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και 

να εκλέγονται. 

στ) Κανένας καλαθοσφαιριστής σε ενέργεια ή μέλος Επιτροπής Καλαθοσφαιρικού 

Σωματείου που ανήκει στη δύναμη της Κ.Ο.Κ., θα δύναται να εγγραφεί σαν μέλος του 

Σ.Κ.Κ. Κύπρου. 

ζ) Κάθε μέλος του Συνδέσμου (το οποίο εκλέγεται μέλος του Δ.Σ. Καλαθοσφαιρικού 

Σωματείου της Κ.Ο.Κ.,) τόσο εν ενεργεία όσο και μη εν ενεργεία κριτής, δεν 

επιτρέπεται να είναι μέλος Καλαθοσφαιρικού Σωματείου. (στερείται αυτόματα της 

ιδιότητάς του σαν μέλος του Συνδέσμου, για όσο χρόνο προσφέρει τέτοια υπηρεσία). 

η) Οι μη εν ενεργεία κριτές δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθε. Έχουν το δικαίωμα 

του εκλέγειν μέχρι δύο χρόνια. 
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Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης (απλή πλειοψηφία), πρόσωπα που επέδειξαν ενδιαφέρον για τους σκοπούς του 

Συνδέσμου και βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο το Σύνδεσμο. Τα επίτιμα μέλη δεν 

καταβάλλουν εισφορά αλλά μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να 

εκφέρουν γνώμη άνευ ψήφου. 

 

ΆΡΘΡΟ 6 - ΚΡΙΤΕΣ 

Δε γίνεται δεκτή αίτηση ενδιαφερομένου να αποκτήσει τον τίτλο του Κριτή εάν: 

α) Έχει ηλικία κάτω των 18 ετών. 

β) Δεν έχει απολυτήριο σχολής Μέσης Παιδείας. 

γ) Έχει ελαττωματική όραση. 

δ) Έχει καταδικαστεί για ατιμωτική πράξη. 

ε) Έχει τιμωρηθεί για βάναυση συμπεριφορά προς διαιτητή ή και κριτή από 

Δικαστήριο ή Αθλητική Αρχή. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ 

Όλα τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν αυτό το καταστατικό και να πειθαρχούν στις 

αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Επίσης υποχρεούνται να παρίστανται στις Γ.Σ. και να 

εργάζονται για την επιτυχία των σκοπών του Συνδέσμου. Επίσης είναι υποχρεωμένοι: 

α) Να υποβάλλουν έγκαιρα στην αρχή κάθε καλαθοσφαιρικής περιόδου κάθε χρόνου 

δήλωση στην Ομοσπονδία ότι επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά 

τη νέα περίοδο. 

β) Να μην προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε αγώνα εφόσον δεν έχουν 

ορισθεί αρμόδια, με εξαίρεση την περίπτωση που δεν προσέλθει ο ορισμένος κριτής 

οπότε και είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 

γ) Σε περίπτωση μη προσέλευσης ορισθέντος κριτή στο γήπεδο θα επιβάλλονται οι 

υπό της Κ.Ο.Κ. προβλεπόμενες ποινές. 

δ) Να προσέρχονται στο γήπεδο 30 λεπτά για όλες τις κατηγορίες και 60 λεπτά για 

αγώνες Α΄ κατηγορίας Ανδρών πριν από την ορισθείσα ώρα έναρξης του αγώνα. 
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ε) Να μην κάνουν οποιεσδήποτε κρίσεις κατά την τέλεση καλαθοσφαιρικών αγώνων 

και ιδιαίτερα σε βάρος συναδέλφων τους. 

στ) Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις του Δ.Σ. 

ζ) Να μη δημοσιογραφούν για θέματα που αφορούν το Σ.Κ.Κ. Κύπρου ή μέλη του. 

η) Να μην έχουν καθυστερημένες οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο 

περισσότερο από 12 (δώδεκα) μήνες. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 - ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΡΙΤΩΝ 

Σαν όριο για αφυπηρέτηση ηλικίας όλων των κατηγοριών ορίζεται το 63ο έτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΩΝ 

Ένας κριτής διαγράφεται από το Σύνδεσμο αν συντρέχουν, ένας ή περισσότεροι από τους 

πιο κάτω λόγους: 

1. Από θεληματική παραίτηση. 

2. Από θεληματική – αδικαιολόγητη αδράνεια πέραν των 6 (έξι) μηνών. 

3. Από αιτία τεχνικής και ηθικής φύσεως. 

4. Από αναξιότητα, εάν κριθεί έτσι από τις πράξεις, τα γραπτά και τους λόγους του. 

5. Από την καταστρατήγηση όρων του καταστατικού και αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης. 

6. Από αδικαιολόγητα καθυστερημένες οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές – δικαιώματα) 

περισσότερο από 12 (δώδεκα) μήνες. 

Κάθε διαγραφόμενο μέλος με βάσει το άρθρο 9. παρ. (6) δύναται να ζητήσει επανεγγραφή 

μετά από ένα χρόνο και αφού προηγούμενα έχει εξοφλήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις 

προς το Σύνδεσμο περιλαμβανομένης και της περιόδου διαγραφής. Η διαγραφή 

οποιουδήποτε μέλους αποφασίζεται από το Δ.Σ. Κατά της αποφάσεως αυτής το μέλος, εντός 

3 (τριών) μηνών από της διαγραφής του, θα δικαιούται να κάμει έφεση προς τη Γεν. 

Συνέλευση την οποία το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει εντός 1 (ενός) μηνός. 
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Η απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως δύναται να εφεσιβάλλεται προς την Α.Δ.Ε.Α. Μέλος που 

αποβλήθηκε χάνει δια της αποβολής του όλα τα δικαιώματα του επί της Περιουσίας του 

Συνδέσμου. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 - ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Η συνδρομή των μελών και δικαίωμα εγγραφής νέων μελών θα καθορίζεται από το εκάστοτε 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Κάθε μέλος που δεν συμμορφώνεται προς το καταστατικό ή τις αποφάσεις και εντολές της 

Γεν. Συνέλευσης ή του Δ.Σ. ή ενεργεί κατά τρόπο που παραβλάπτονται τα Συμφέροντα ή η 

περιουσία του Σ.Κ.Κ. Κύπρου υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις που επιβάλλονται από το 

Δ.Σ. ως κατωτέρω: 

α) Επιτίμηση 

β) Προσωρινή διαγραφή μέχρι 1 (ένα) έτος, χωρίς απαλλαγή από τις οικονομικές 

υποχρεώσεις του. 

γ) Μόνιμη διαγραφή. 

Κάθε μέλος τιμωρούμενο με βάσει το άρθρο 11 παρ. 3 δύναται να εφεσιβάλει την απόφαση 

προς τη Γεν. Συνέλευση. Η απόφαση της Γ.Σ. εφεσιβάλλεται προς την (Α.Δ.Ε.Α) 

 

ΆΡΘΡΟ 12 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Δ.Σ. απαρτίζεται από 7 (επτά) πρόσωπα ήτοι τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, 

Ταμία και τρία μέλη. Με σκοπό να δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις επαρχίες να 

εκπροσωπούνται επαρκώς στο Δ.Σ., οι 7 θέσεις κατανέμονται ως εξής: 

4 θέσεις θα καλύπτονται από τη Λευκωσία, 

2 θέσεις θα καλύπτονται από τη Λεμεσό/Πάφο, 

1 θέση θα καλύπτεται από Λάρνακα/Αμμόχωστο 

Το Συμβούλιο τούτο εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, η δε θητεία του 

θα είναι διετής. Ο υποψήφιος που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους, ανακηρύσσεται 
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αυτόματα πρόεδρος του Σ.Κ.Κ. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν αποδέχεται 

τη θέση του Προέδρου, τότε η θέση του Προέδρου μεταφέρεται στον δεύτερο 

συγκεντρώσαντα τις περισσότερες ψήφους και ούτω καθ εξής. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι σωστά και αναλογικά κατανεμημένοι, 7 (επτά) θα 

πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες για τη θέση του προέδρου μόνο. 

Για τις υπόλοιπες θέσεις θα αποφασίζουν οι εκλεγέντες μεταξύ τους αμέσως μετά τη εκλογική 

συνέλευση. 

Το Δ.Σ. θα συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά κάθε μήνα και θα επιλαμβάνεται όλων γενικά 

των ζητημάτων του Συνδέσμου. Πέντε μέλη από αυτά μπορούν να αποτελέσουν απαρτία. 

Οι προτιθέμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα δια τις αρχαιρεσίες δέον όπως δηλώσουν 

τούτο εγγράφως προς τον Γραμματέα 2 (δύο) τουλάχιστο μέρες πριν τη Γεν. Συνέλευση. 

ΆΡΘΡΟ 13 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις του και προς κάθε Αρχή. 

Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών 

αυτών, διευθύνει τις συζητήσεις, έχει εποπτεία όλης γενικά της λειτουργίας του Συνδέσμου 

και υπογράφει, προσυπογράφοντος του Γραμματέα, κάθε συμβόλαιο του Συνδέσμου προς 

τρίτους, την αλληλογραφία, τα πρακτικά της Γεν. Συνέλευσης και γενικά κάθε έγγραφο που 

αφορά τη λειτουργία του Συνδέσμου. 

 Σε ισοψηφία ο Πρόεδρος θα έχει τη νικώσα ψήφο. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα αναπληρώνει καθ’ όλα αυτού τα δικαιώματα και 

καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

α) Παραλαμβάνει τα προς το Σύνδεσμο αποσταλθέντα έγγραφα, εκτελεί κάθε 

αλληλογραφία και προσυπογράφει αυτή, έχει δε εις την κατοχή του τα βιβλία, τα 

έγγραφα και τη σφραγίδα του Συνδέσμου. 

β) Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γεν. Συνελεύσεως τα 

οποία συνυπογράφει μετά του Προέδρου. 

γ) Συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. εις συνεδρία και τα μέλη του Συνδέσμου σε Γενική 

Συνέλευση. 
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δ) Κρατεί δικό του βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 

και Μητρώο των μελών του Συνδέσμου. 

ε) Αποστέλλει εις τον ταμία κατάλογο των νέων μελών με την έγκριση της αιτήσεώς 

τους. 

στ) Το Γραμματέα κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ.. 

ζ) Το Δ.Σ. εγκρίνει τον ισολογισμό που συντάσσει ο ταμίας και θα τον καταθέτει στη 

Γενική Συνέλευση. 

η) Το Δ.Σ. θα παίρνει έγκριση της Γενική Συνελεύσεως δια τυχόν έξοδα παραστάσεως 

του πέραν των εκατόν ευρώ (€100). 

ΤΑΜΙΑΣ 

1. Κρατεί διπλογραφικά βιβλία του Συνδέσμου, βιβλία διπλοτύπων, αποδείξεων εισπράξεων, 

και τα δελτία εισπράξεων. 

2. Εκτελεί με απόδειξη τις πληρωμές ύστερα από εντολή του Δ.Σ. 

3. Εις το τέλος κάθε εξαμηνίας υποβάλλει στο Δ.Σ. κατάσταση που φαίνονται τα έσοδα και τα 

έξοδα του Συνδέσμου, επί πλέον μέσα στο τέλος του μήνα Αυγούστου τον ισολογισμό της 

διαχειρίσεως του λήγοντος έτους ελεγμένο από τους ελεγκτές. 

4. Οι αναλήψεις των στην Τράπεζα καταθέσεων γίνονται με απόδειξη υπογραμμένη από τον 

Πρόεδρο και τον Ταμία ή τον Γραμματέα και τον Ταμία ή των νομίμων αναπληρωτών τους. 

5. Ο Ταμίας να μην έχει στα χέρια του ποσό μεγαλύτερο των €50 (πενήντα) σε μετρητά. 

6. Ο Ταμίας κωλυόμενος αναπληρώνεται υπό άλλου μέλους του Δ.Σ. 

 

 ΆΡΘΡΟ 14 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σε περίπτωση παραιτήσεως μελών ή μέλους του Δ.Σ. (ανώτατος αριθμός τρία (3)) τα 

υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δέον όπως συμπληρώσουν τα μέλη του Δ.Σ. από τους επιλαχόντες 

κατά σειρά επιτυχίας ανά επαρχία. Σε περίπτωση μη ικανού αριθμού επιλαχόντων το Δ.Σ. 

δύναται να συμπληρώσει τον αριθμό των παραιτηθέντων από τα υπόλοιπα μέλη του 

Συνδέσμου κατά βούληση. Σε περίπτωση παραιτήσεως 4 (τεσσάρων) μελών θα διενεργούνται 

αρχαιρεσίες από την αρχή. 
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ΆΡΘΡΟ 15 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση θα συνέρχεται μια φορά το χρόνο (μέσα) από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 

0κτωβρίου. Πρόσκληση στις Γενικές Συνελεύσεις δέον όπως αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη του Σ.Κ.Κ. Κύπρου 15 (δεκαπέντε) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από τη Γεν. Συνέλευση. Απαρτία αποτελεί το ½ (ήμισυ) των τακτικών μελών 

πλέον ενός. 

Μη γενομένης απαρτίας, η Συνέλευση θα λαμβάνει χώρα μέσα σε μισή ώρα από την 

καθορισθείσα ώρα οπότε όσα μέλη παρευρίσκονται θα αποτελούν απαρτία. 

Η Γενική Συνέλευση θα επιλαμβάνεται των πιο κάτω θεμάτων: 

1. Έκθεση πεπραγμένων υπό του Προέδρου και κατάθεση της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Ταμιακή έκθεση και προϋπολογισμό για το νέο έτος. 

3. Εκλογή νέου Δ.Σ. και δύο ελεγκτών από τα μέλη του Συνδέσμου ανά διετία. 

4. Διάφορα θέματα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση δέον όπως υποβάλλονται 

εγγράφως προ της ημερομηνίας της Γεν. Συνελεύσεως. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Το Δ.Σ. καλεί έκτακτα Γεν. Συνελεύσεις οποτεδήποτε θεωρηθεί τούτο αναγκαίο ή εάν τούτο 

ζητηθεί από το 1/3 (ένα τρίτο) πλέον ενός των τακτικών μελών. 

 

 ΆΡΘΡΟ 17 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Το καταστατικό αυτό δύναται να τροποποιηθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση αφού 

υποβληθούν οι εισηγήσεις ως διαλαμβάνεται στο άρθρο 15 παράγραφος (4) ή ύστερα από 

αίτηση των 2/3 (δύο τρίτων) των τακτικών μελών. Κάθε άρθρο τροποποιείται όταν έχει 

εξασφαλίσει τους ψήφους των 3/4 (τριών τετάρτων) των παρόντων μελών. Όλες οι 

ψηφοφορίες είναι μυστικές. 

 

ΆΡΘΡΟ 18 - ΕΚΛΟΓΕΣ 

Προ της διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. ορίζεται / εκλέγεται, τριμελής 

εφορευτική επιτροπή για την επίβλεψη της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών. 
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Σε κάθε ψηφοδέλτιο θα αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων, η εκλογή δε θα γίνεται 

με σταυρό προτιμήσεως έναντι του ονόματος, ενός εκάστου των υποψηφίων της 

προτιμήσεως του εκλογέως. Έγκυρα ψηφοδέλτια δέον όπως φέρουν απαραίτητα 7 (επτά) 

σταυρούς προτιμήσεως. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται νέα ψηφοφορία για ανάδειξη ενός από τους 

ισοψηφήσαντες. 

Υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται 2 τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της 

Διεξαγωγής της εκλογής προς το (Γεν.) Γραμματέα. 

 

ΆΡΘΡΟ 19 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Ο έλεγχος λογαριασμών του Συνδέσμου θα γίνεται κατ’ έτος προ της Γεν. Συνελεύσεως υπό 

των ελεγκτών που έχουν εκλεγεί βάσει του άρθρου 15 Παράγραφος (3). 

 

ΆΡΘΡΟ 20 - ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Σύνδεσμος θα εκπροσωπείται υπό του Προέδρου ή του Γραμματέα του. 

 

ΆΡΘΡΟ 21 - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ο Σύνδεσμος διαλύεται όταν 4/5 (τέσσερα πέμπτα) των μελών του αποφασίσουν τούτο. Σε 

τέτοια περίπτωση η περιουσία του Συνδέσμου διατίθεται στο ίδρυμα Χρίστου Στέλιου 

Ιωάννου.  

 


