
 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ Δ.Σ και Ε.Σ 

Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, τακτικά και 

αναπληρωματικά, εκλέγονται ιδιαιτέρως για κάθε ένα Συμβούλιο από τη Γενική 

Συνέλευση εκ των Συνεταίρων, δια μυστικής ψηφοφορίας. Το ίδιο πρόσωπο δεν 

μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο (άρθρο 8 

παρ.1 του Ν.1667/1986). 

Η εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου 

διενεργείται ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής που αποτελείται από τρεις 

συνεταίρους οι οποίοι  εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα της 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στην Εφορ. Επιτροπή παραδίδεται πριν 

την έναρξη της ψηφοφορίας αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου 

επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, που έχουν 

καταχωρηθεί με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των ανακηρυχθέντων 

υποψηφίων. Το εν λόγω πρακτικό τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος της 

αίθουσας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στην πόρτα των 

γραφείων του Συνεταιρισμού.  

Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται με 

αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο. Κάθε μέλος του 

συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψήφιους της προτίμησής του,  μέχρι τη 

συμπλήρωση του αριθμού των μελών του εκλεγμένου οργάνου, με σταυρό 

που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψήφιου.  

Μπορούν να τεθούν μέχρι επτά (7) σταυροί προτιμήσεως για τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι πέντε (5) για τα μέλη του Εποπτικού 

Συμβουλίου. 

Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχουν περισσότερους 

από τον αριθμό των τακτικών μελών που θα εκλεγούν, είναι άκυρα.  



Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας παραδίδεται από τον Γεν. Γραμματέα 

του Δ.Σ, στην Εφορευτική Επιτροπή ονομαστικός κατάλογος των συνεταίρων 

εχόντων δικαίωμα ψήφου, καθώς και το απαραίτητο εκλογικό υλικό και η 

ψηφοδόχος η οποία σφραγίζεται. Η ψηφοφορία διενεργείται μυστικά. Περί της 

διεξαγωγής εν γένει της ψηφοφορίας συντάσσεται πρακτικό από την 

Εφορευτική Επιτροπή. Εκλέγονται:  

ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι συγκεντρώσαντες τις 

πρώτες επτά (7) θέσεις σε ψήφους και ως αναπληρωματικά οι 

συγκεντρώσαντες τις επόμενες τρείς (3) κατά σειρά θέσεις.  

ως τακτικά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου οι συγκεντρώσαντες τις 

πρώτες πέντε (5) θέσεις και ως αναπληρωματικοί, οι συγκεντρώσαντες τις 

επόμενες δυο (2) κατά σειρά θέσεις.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας εκτελείται κλήρωση από την Εφορευτική 

Επιτροπή, παρουσία των ισοψηφησάντων.   

Η Εφορευτική Επιτροπή κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων μονογράφει 

αυτά,  συντάσσει  το πρακτικό της εκλογής και μαζί με όλα τα ψηφοδέλτια, τον 

πίνακα ψηφισάντων, κλπ  τα παραδίδει στο νεοεκλεγέν Εποπτικό Συμβούλιο.  

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την Διοίκηση του 

Συνεταιρισμού μετά ένα (1) μήνα από την ημέρα της εκλογής του, εφόσον το 

κύρος της αποφάσεως της εκλογής του δεν έχει νομίμως προσβληθεί.  
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