
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 
Σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ άρθρο 9 παράγραφος 4 για την 

νομιμοποίηση και τη συμμετοχή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο απαιτείται: 
 
1. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών της πρωτοβάθμιας 

συνδικαλιστικής οργάνωσης.  
Υπόδειγμα πρακτικού αρχαιρεσιών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα το 

οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να το προετοιμάσετε 
πριν την εκλογική διαδικασία χωρίς να αλλάξετε την δομή του. 

Στο πρακτικό αρχαιρεσιών πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του ή 
της δικαστικού αντιπροσώπου, η απόφαση διορισμού του Δικαστικού 
αντιπροσώπου, η σταυροδοσία των υποψηφίων και ποιοι εκλέγονται. 

Τα πρακτικά αρχαιρεσιών πρέπει να είναι θεωρημένα φωτοαντίγραφα από 
το Πρωτοδικείο της έδρας του Σωματείου ή θεωρημένα φωτοαντίγραφα από τον 
ή την δικαστικό αντιπρόσωπο. 

  
2. Βεβαίωση δικαστικού αντιπροσώπου τακτικών και αναπληρωματικών 

αντιπροσώπων. ( Για τα σωματεία που εκλέγουν αντιπροσώπους ) 
Υπόδειγμα βεβαίωσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα την όποια μπορείτε 
να κατεβάσετε και να την έχετε την ημέρα των αρχαιρεσιών για την 
συμπλήρωση από τον ή την δικαστικό αντιπρόσωπο. 

  
3. Βεβαίωση του Δ.Σ. της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης όπου   θα 

αναφέρονται οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους. ( Για 
τα σωματεία που εκλέγουν αντιπροσώπους ) 

 
4. Θεωρημένη κατάσταση ψηφισάντων από την εφορευτική επιτροπή και τον 

Δικαστικό αντιπρόσωπο. 
Η κατάσταση ψηφισάντων πρέπει να είναι θεωρημένο φωτοαντίγραφο από το 
Πρωτοδικείο της έδρας του Σωματείου ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο από τον 
ή την δικαστικό αντιπρόσωπο. 
Στις καταστάσεις ψηφισάντων πρέπει να γράφονται και οι αριθμοί μητρώου ή 
έλεγχου των ψηφισάντων.  
Επίσης στις καταστάσεις ψηφισάντων πρέπει να σημειώνεται δίπλα στο όνομα 
του ψηφίσαντος αν ψηφίζει μόνο για το Δ.Σ. 

 
5. Μητρώο Μελών ή εκλογικός κατάλογος. 

 
6. Το μητρώο μελών ή εκλογικός κατάλογος είναι η κατάσταση των μελών του 

σωματείου υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του 
Σωματείου, που σφραγισμένη παραδίνεται στον ή στην Δικαστικό 
αντιπρόσωπο προκειμένου να διαπιστώνεται ότι ο προσερχόμενος να ψηφίσει 
είναι μέλος του Σωματείου και κατόπιν διαγράφεται από την κατάσταση. 
Το συγκεκριμένο μητρώο μελών ή εκλογικός κατάλογος κάποιοι δικαστικοί 
αντιπρόσωποι το παίρνουν μαζί τους και το καταθέτουν στο Πρωτοδικείο. Στη 



περίπτωση αυτή πρέπει να αποστέλλεται θεωρημένο φωτοαντίγραφο από το 
Πρωτοδικείο ή ακριβές αντίγραφο από τον ή την Δικαστικό αντιπρόσωπο.  
Στην περίπτωση που ο δικαστικός αντιπρόσωπος δεν το πάρει μαζί του αλλά 
το αφήσει στο Σωματείο  τότε θα αποστέλλεται στην ΠΟΕ-ΥΕΘΑ. 
 
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει εντός μηνός χωρίς καμία ειδοποίηση να 
αποστέλλονται στην ΠΟΕ-ΥΕΘΑ ούτως ώστε η Επιτροπή πιστοποίησης-
νομιμοποίησης να εκτελεί τον έλεγχο για αποτροπή διπλοψηφιών. 

 
 
 
 
 


