
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ   (ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ) 

Για την ανάδειξη α) Διοικητικού συμβουλίου,  β)Εξελεγκτικής επιτροπής και γ) άλλων οργάνων του 

Σωματείου ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Στην………………………….… σήμερα…../……/……., ημέρα…………….. και ώρα……… στην αίθουσα του 

……………………………………………………………………….οδός……….. αριθμός…….. , συνήλθαν τα μέλη της 

προαναφερόμενης οργάνωσης για την εκλογή Διοίκησης και άλλων οργάνων, σύμφωνα με το 

καταστατικό της και με την παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου …………………………………………………. 

Πρωτόδικη - Ειρηνοδίκη……………………………………….. που διορίστηκε με την υπ΄ αριθμό……………. 

απόφαση του προϊσταμένου του………………………………….. και της εφορευτικής επιτροπής που εκλέχτηκε 

από την Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τους :  

1………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………….  

Η εφορευτική επιτροπή παρέλαβε τις αιτήσεις υποψηφιότητας που είχαν υποβληθεί και αφού τις 

έλεγξε, για να διαπιστώσει το δικαίωμα της εκλογιμότητας ,  προχώρησε στην ανακήρυξη των 

υποψηφίων . 

Αμέσως μετά, η εφορευτική επιτροπή παρέλαβε από τη Διοίκηση του σωματείου……………………………… 

τα αντίγραφα μητρώου με τα μέλη που έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό, το δικαίωμα  να 

ψηφίσουν καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φακέλους κλπ.), έλεγξε τ…. κάλπ….. και αφού 

βεβαιώθηκε ότι ήταν άδει….. τ….. σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας, αφού 

προηγουμένως κάλεσε τους αντιπροσώπους, που είχαν οριστεί από τον μετέχοντα στις αρχαιρεσίες 

συνδυασμό, να προσέλθουν και να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 

Στη συνέχεια  προσέρχονταν ένας - ένας οι ψηφοφόροι, δείχνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα  

και κατέθεταν το βιβλιάριο υγείας τους, για να συμπληρώσει και να βεβαιώσει ο δικαστικός σ΄ αυτό 

τα προβλεπόμενα,  από τα άρθρα 13 και 28 παρ.1 του Ν.1264/82. 

Επίσης οι ψηφοφόροι που ανήκαν σε άλλη πρωτοβάθμια οργάνωση κατέθεταν υπεύθυνη δήλωση 

στον δικαστικό αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. Β του ιδίου νόμου, στην οποία 

δήλωναν ποιά οργάνωση επιλέγουν για να ασκήσουν το δικαίωμα εκλογής αντιπροσώπων για τα 

συνέδρια  των δευτεροβάθμιων οργανώσεων . Τέλος , αφού διαπιστωνόταν ότι ήταν ταμειακά 

εντάξει, έπαιρναν από ένα ψηφοδέλτιο του  συνδυασμού μαζί με σφραγισμένο φάκελο, αποσύρονταν 

σε ειδικά για τον σκοπό αυτό κατασκευασμένο χώρο (παραβάν) όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις 

της αρεσκείας τους απέναντι στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων του συνδυασμού . 

 

 

 



 

Επανερχόμενοι, εγγράφονταν και υπέγραφαν στο τηρούμενο κατά το νόμο πρωτόκολλο ψηφοφορίας 

(κατάσταση ψηφισάντων)  και έριχναν το φάκελο στ……. κάλπ……... . 

Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε οριστεί, δηλαδή μέχρι την……………, 

οπότε, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, η εφορευτική επιτροπή με τον 

εκπρόσωπο της δικαστικής αρχής αποφάσισαν τη λήξη της.  

Κατόπιν, αποσφραγίστηκ…….. …. κάλπ…. ,  αφού προηγούμενα διαπιστώθηκε το απαραβίαστο τ…….,  

καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στη συνέχεια έγινε η διαλογή τους (παρουσία των 

αντιπροσώπων του συνδυασμού) , τα οποία αριθμήθηκαν  και μονογράφτηκαν από τον δικαστικό 

αντιπρόσωπο. 

Στο Μητρώο του σωματείου……………..……………………………………………………………….. είναι συνολικά 

εγγεγραμμένα……… μέλη  και ταμειακά εντάξει ………..μέλη. 

 

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας (κατάσταση ψηφισάντων) :  

1. Για την εκλογή Οργάνων Διοίκησης και Εξελεγκτικής Επιτροπής, βρέθηκαν ………ψηφοδέλτια,  εκ 

των  οποίων ………….έγκυρα, ……..λευκά και ……..…άκυρα και  

2. Για την εκλογή Αντιπροσώπων Εργατικού Κέντρου …………………..και Ομοσπονδίας ………………………, 

βρέθηκαν ………ψηφοδέλτια,  εκ των  οποίων ………….έγκυρα ……..λευκά και ……..…άκυρα . 

 

Τέλος, έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και έλαβε ο καθένας για το 

αντίστοιχο αξίωμα ψήφους , όπως αναγράφεται παρακάτω :   

1. Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

1.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

2.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

3.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

4.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

5.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

6.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

7.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

8.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

9.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

10.…………………………………………………………..............................…...έλαβε ψήφους………….. 

11.…………………………………………………………..............................…...έλαβε ψήφους………….. 

12.…………………………………………………………..............................…...έλαβε ψήφους………….. 

13.…………………………………………………………..............................…...έλαβε ψήφους………….. 

14.…………………………………………………………..............................…...έλαβε ψήφους………….. 

15.…………………………………………………………..............................…...έλαβε ψήφους………….. 



16.…………………………………………………………..............................…...έλαβε ψήφους………….. 

17.…………………………………………………………..............................…...έλαβε ψήφους………….. 

18.…………………………………………………………..............................…...έλαβε ψήφους………….. 

19.…………………………………………………………..............................…...έλαβε ψήφους………….. 

20.…………………………………………………………..............................…...έλαβε ψήφους………….. 

 

2. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 

1.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

2.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

3.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

4.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

5.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

6.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

 

3. Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου ……………………………………… 

1.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

2.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

3.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

4.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

5.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

6.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

7.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

8.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

9.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

10.…………………………………………………………..............................…...έλαβε ψήφους………….. 

 

4. Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας ………. ……………………………………… 

1.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

2.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

3.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

4.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

5.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

6.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

7.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

8.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

9.……………………………………………………………..............................…..έλαβε ψήφους………….. 

10.…………………………………………………………..............................…...έλαβε ψήφους………….. 



 

Έτσι, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, εκλέχτηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας και για το αντίστοιχο 

αξίωμα οι παρακάτω :   

 

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ  

1………………………………………………………………………….2………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………….4………………………………………………………………………. 

5………………………………………………………………………….6………………………………………………………………………. 

7………………………………………………………………………….8………………………………………………………………………. 

9…………………………………………………………………………10………………………………………………………………………. 

11…………………………………………………………………….…12………………………………………………………………………. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1………………………………………………………………………….2………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………….4………………………………………………………………………. 

5………………………………………………………………………….6………………………………………………………………………. 

7………………………………………………………………………….8………………………………………………………………………. 

 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ  

1………………………………………………………………………….2………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………….4………………………………………………………………………. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1………………………………………………………………………….2………………………………………………………………………. 

 

Γ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ …………………………………..……………… 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ  

1………………………………………………………………………….2………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………….4………………………………………………………………………. 

5………………………………………………………………………….6………………………………………………………………………. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1………………………………………………………………………….2………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………….4………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

Δ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ……….…………………………………..……………… 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ  

1………………………………………………………………………….2………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………….4………………………………………………………………………. 

5………………………………………………………………………….6………………………………………………………………………. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1………………………………………………………………………….2………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………….4………………………………………………………………………. 

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Σημείωση :  

1. Στις γραμμές αυτές ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος συμπληρώνει τυχόν ενστάσεις.  

2. Αν όλοι ψήφισαν με Βιβλιάριο Ασθενείας  και αν όχι πόσοι ψήφισαν χωρίς αυτό . 

 

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ                                               Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

…………………………………………….                                                 …………………………………………… 

                                                                                                  …………………………………………… 

                                                                                                  …………………………………………… 


