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                   Όργιο νοθείας και παρατυπιών 
από τις δυνάµεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισµού 

 
Ενισχυµένες βγήκαν οι ταξικές δυνάµεις από το 28ο 
Συνέδριο της ΟΤΟΕ, παρά τις µεθοδεύσεις του 
κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισµού. To 
Συνέδριο σηµαδεύτηκε από το όργιο νοθείας στο 
οποίο επιδόθηκαν οι παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ και της 
∆ΑΚΕ τόσο σε ό,τι αφορά τη σύνθεσή του, όσο και 
σχετικά µε την πραγµατική θέληση των 
εργαζοµένων. Οπως καταγγέλλει ο συνδυασµός 
«Αγωνιστικό Μέτωπο Τραπεζοϋπαλλήλων», 
που στηρίχτηκε από το ΠΑΜΕ Εργαζοµένων στο 
Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα, οι παρατάξεις 
ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ κατά παράβαση του καταστατικού 
της ΟΤΟΕ «νοµιµοποίησαν» 20 συνέδρους. 

Οι ίδιες παρατάξεις δε δίστασαν πραξικοπηµατικά να 
ακυρώσουν την ψήφιση πρότασης των ταξικών 
δυνάµεων για το ωράριο εργασίας. Συγκεκριµένα, το 
«Αγωνιστικό Μέτωπο» «κατέθεσε πρόταση να 
µην υπάρξει καµιά αλλαγή στο ωράριο µέσα 

από την κλαδική ΣΣΕ. Η πρόταση έγινε κοινή µε 
τη συµµετοχή του Αυτόνοµου ∆ικτύου, της 
Πρωτοβουλίας και άλλων συνέδρων και έλαβε τις 
περισσότερες ψήφους. Παρ' όλα αυτά µε 
πραξικοπηµατικό τρόπο οι ηγεσίες των 
παρατάξεων ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ ακύρωσαν την 
ψηφοφορία. Είναι προφανές ότι η ηγεσία της 
ΟΤΟΕ έχει ήδη συµφωνήσει για το ξεπούληµα του 
ωραρίου, αλλά επέλεξε να υπογράψει την κλαδική 
ΣΣΕ µετά το συνέδριο για εκλογική και πολιτική 
σκοπιµότητα». 

Σχετικά µε τα αποτελέσµατα του Συνεδρίου, οι 
ταξικές δυνάµεις βγήκαν ενισχυµένες, καθώς το 
«Αγωνιστικό Μέτωπο» έλαβε 42 ψήφους (από 34 
το 2003) και εξέλεξε 5 συµβούλους στη 
∆ιοίκηση της ΟΤΟΕ (από 4 το 2003) και 3 
αντιπροσώπους στη ΓΣΕΕ. 
 

 
                                                        2006  2003     ψήφοι          ΓΣΕΕ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΠΑΜΕ)       5       4         42 (34)             3 
∆ΗΣΥΕ                                                  26       28       222 (229)          17 
∆ΑΚΕ                                                   15      14       127 (115)           10 
∆ΑΚΕ Προοπτική                          -       1           -                       - 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ (Εurobank)              6       -           56  (-)               4 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (Alpha)   8       -           73  (-)               5 
ΑΣΚΕ (Εurobank - Alpha)                -      14           -                       - 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ∆ΙΚΤΥΟ                    7       9          57 (76)             5 
ΕΝΟΤΗΤΑ Εργαζοµένων -Συνεργασία     4       3          32                    2 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ               2       -           16  (-)               1 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ         1       1           12                     1 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ             1          1          9                     1 
Σύνολο Αντιπροσώπων στην ΟΤΟΕ  75     75 


