ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
1. Ταυτόχρονα με τις γενικές αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου, των άλλων οργάνων Διοίκησης του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., καθώς και των
αντιπροσώπων του για τα πανελλαδικά συνέδρια Ο.Τ.Ο.Ε. και Εργατικού
Κέντρου Αθήνας, διενεργείται η εκλογή -με μυστική ψηφοφορία- κατά νομό,
των :
Ι. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ για το Παράρτημα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στο
νομό
ΙΙ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε .για το Τοπικό Νομαρχιακό
Παράρτημα της Ο.Τ.Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της
ΟΤΟΕ.
ΙΙΙ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στους
νομούς, για το αντίστοιχο τοπικό Εργατικό Κέντρο, σύμφωνα με τις διατάξεις
των Καταστατικών των Εργατικών Κέντρων.
Μαζί με τους παραπάνω εκλέγονται και ισάριθμοι αναπληρωματικοί για κάθε
περίπτωση.
2. Δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν όλα τα μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
που εργάζονται στον αντίστοιχο νομό.
3. Η εκλογή διενεργείται και για τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις με ψηφοδέλτια
κατά συνδυασμό όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι για κάθε αντιπροσωπεία
ξεχωριστά (Παράρτημα Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στο νομό – Ο.Τ.Ο.Ε. - ΕΚ). Η εκλογή
διενεργείται με το σύστημα της απλής αναλογικής -όπως αυτό περιγράφεται στο
άρθρο 16- χωρίς τον περιορισμό για τη συμμετοχή στη β΄ κατανομή εκλογής
μέλους από την α΄, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Νόμος ορίζει διαφορετικά
(αντιπρόσωποι Ε/Κ.).
4. Η σταυροδοσία καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εκλεγομένων.
5. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην τοπική εφορευτική επιτροπή της
πρωτεύουσας του Νομού με αίτηση, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την
ημερομηνία που αρχίζει η διενέργεια των αρχαιρεσιών.
Η τοπική εφορευτική επιτροπή της πρωτεύουσας κάθε νομού, ανακηρύσσει τους
υποψήφιους κατά συνδυασμό και φροντίζει για την εκτύπωση ή
δακτυλογράφηση των ψηφοδελτίων, καθώς και για την αποστολή τους σε όλα
τα τοπικά εκλογικά κέντρα του αντίστοιχου νομού.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 15 παρ. 12.

6. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι προηγούμενες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3
του άρθρου 23 δεν ισχύουν για την εκλογή των αντιπροσώπων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
στα πανελλαδικά συνέδρια της ΟΤΟΕ, καθώς και στα συνέδρια του Εργατικού
Κέντρου Αθήνας, όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 11 και 15 αυτού
του Καταστατικού.
7. Η θητεία των παραπάνω αντιπροσώπων είναι τριετής.

