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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 33
ου

 ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ 

ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΥΑΕΩΝ  

ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ 

 

Σν 33ν πλέδξην ηεο ΟΣΟΕ νινθιήξσζε ρζεο ηηο εξγαζίεο ηνπ κε ηελ ςήθηζε ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ ηεο ηξηεηίαο πνπ πέξαζε, ηνπ 
Πξνγξακκαηηζκνύ Δξάζεο γηα ηελ επόκελε ηξηεηία θαη ηελ εθινγή ηεο λέαο Δηνίθεζεο. 
 

Σην Σπλέδξην ηεο ΟΤΟΕ πνπ δηεμήρζε ζε κηα θξίζηκε θαη κεηαβαηηθή ζπγθπξία γηα ηνπο 
εξγαδνκέλνπο, ηελ ειιεληθή θνηλωλία θαη ηνλ θιάδν, αλαπηύρζεθε έλαο γόληκνο, επνηθνδνκεηηθόο 
θαη δεκνθξαηηθόο δηάινγνο γηα όια ηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ είλαη αλνηρηά θαη έρνπκε κπξνζηά 
καο.  Τα ζπκπεξάζκαηά θαη νη θαηεπζύλζεηο ηνπ Σπλεδξίνπ απνηεινύλ ηελ ππμίδα ηεο δξάζεο ηεο 
ΟΤΟΕ ηελ επόκελε θξίζηκε θαη απαηηεηηθή πεξίνδν. 
 
Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ εθινγή ηεο λέαο Δηνίθεζεο ηεο ΟΣΟΕ έρνπλ σο εμήο: 

 ΤΝΔΤΑΜΟΘ ΦΗΦΟΘ ΕΔΡΕ 

1.  ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΚΗ ΤΝΔΘΚΑΛΘΣΘΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ (ΔΗ.Τ.Ε.) 
πλεξγαδόκελνη 

123 25 

2.  ΤΝΔΘΚΑΛΘΣΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΚΗ ΤΜΜΑΥΘΑ (Τ.ΔΗ.Τ.) 90 18 

3.  ΝΕΑ ΠΟΡΕΘΑ 44 9 

4.  ΠΑΚΕ ΣΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΧΝ - ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ 40 8 

5.  ΤΝΔΘΚΑΛΘΣΘΚΗ ΠΡΧΣΟΠΟΡΘΑ 28 5 

6.  ΑΓΧΝΘΣΘΚΟ ΜΕΣΧΠΟ 19 4 

7.  ΕΝΧΣΘΚΗ ΑΓΧΝΘΣΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΣΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΧΝ (ΕΑΚ) 19 4 

8.  ΑΝΑΝΕΧΗ – ΕΝΟΣΗΣΑ  5 1 

9.  ΑΓΧΝΘΣΘΚΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ ΣΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΧΝ  5 1 

10.  ΤΝΟΛΟ 373 75 

 

Τηο επόκελεο κέξεο ζα ζπλέιζεη ε Δηνίθεζε ηεο ΟΤΟΕ πξνθεηκέλνπ λα εθιέμεη ηελ 
Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα πξνρωξήζεη ζηε ζπγθξόηεζή ηεο ζε ζώκα. 
 

Επεηδή ηα δεηήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε Οκνζπνλδία καο αθνξνύλ ζε 
ζέκαηα άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεθδίθεζε ηεο 
λέαο Κιαδηθήο πιινγηθήο ύκβαζεο, ζεσξνύκε αλαγθαία ηε ζπζπείξσζε θαη ηε 
ζπκκεηνρή όισλ ησλ πιιόγσλ – Μειώλ ηεο ΟΣΟΕ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ 
γύξσ από ηε λέα Δηνίθεζε ηνπ θιάδνπ, ε νπνία ζα πξνρσξήζεη άκεζα ζηα επόκελα 
αλαγθαία βήκαηα. 
 

Γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηεο Εθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ζε ζώκα, ζα ζαο ελεκεξώζνπκε κε 
λεόηεξε Αλαθνίλωζε. 

 

ΣΟ ΓΡΑΦΕΘΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ 


