2. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ)
H ΟΤΟΕ ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1950, σε μια περίοδο δύσκολων προβλημάτων και συνθηκών για το σ.κ. και ώς
αποτέλεσμα της ανάγκης για συντονισμένη δράση των Συλλόγων εργαζομένων (συνδικάτων) που ήδη λειτουργούσαν
σε κάθε Τράπεζα.
Ειδικά στις μεγαλύτερες Τράπεζες του κλάδου, Σύλλογοι Εργαζομένων υπήρχαν και ανέπτυσσαν σημαντική
δραστηριότητα πολλά χρόνια πριν την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Λ.χ. ο Σύλλογος εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα
ιδρύθηκε το 1917, στην Τράπεζα Ελλάδος το 1929, στην Αγροτική Τράπεζα το 1932, στην Τράπεζα Αθηνών το 1934,
στην Εμπορική Τράπεζα το 1945 και στην Ιονική το 1948.
Η πρώτη τραπεζοϋπαλληλική ομοσπονδία (ΟΥΙΕΤ- Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ελληνικών Τραπεζών) ιδρύθηκε το
Φεβρουάριο του 1950 από τα συνδικάτα εργαζομένων στην Τράπεζα Αθηνών, την Ιονική και την Εμπορική και Λαϊκή.
‘Ομως η Ομοσπονδία αυτή είχε περιορισμένη εμβέλεια, στο βαθμό που η πλειοψηφία των Τραπεζοϋπαλλήλων ανήκαν
σε συνδικάτα που δεν ήταν μέλη της (Σύλλογοι Εθνικής, Ελλάδος, Αγροτικής κλπ).
‘Ετσι το 1955, μετα από διαβουλεύσεις μεταξύ των προέδρων όλων των Συλλόγων εργαζομένων στις Τράπεζες,
συμφωνήθηκε η ίδρυση της ΟΤΟΕ, με μέλη τους σημαντικότερους συλλόγους εργαζομένων της εποχής.
‘Εκτοτε η ΟΤΟΕ έπαιξε καθοριστικό συντονιστικό ρόλο στη δραστηριότητα των συλλόγων μελών της και σφράγισε με
τις κινητοποιήσεις και τις παρεμβάσεις της τις εξελίξεις στον κλάδο (εργασιακά, συνδικαλιστικά, ασφαλιστικά θέματα),
την πορεία και την ανάπτυξη του Πιστωτικού συστήματος, τις γενικότερες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα,
καθιστάμενη ένα από τα πιο μαζικά, δραστήρια και αποτελεσματικά στις παρεμβάσεις τους δευτεροβάθμια
συνδικαλιστικά σωματεία.
Σήμερα μέλη της ΟΤΟΕ είναι τα ακόλουθα πρωτοβάθμια σωματεία - Σύλλογοι εργαζομένων στις Τράπεζες και
συναφείς επιχειρήσεις:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Συλλόγοι - μελη της ΟΤΟΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΜΕΛΗ

1

ΕΛΛΑΔΟΣ

3.949

2

ΕΘΝΙΚΗΣ

12.635

3

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

3400

4

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

7222

5

ΙΟΝΙΚΗΣ

4038

6

ΑΜERICAN ΕΧPRESS

7

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

8

ΕΠΙΚ.ΚΛΑΔΩΝ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ

132

9

ΣΥΛ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ

180

10

ΕΤΒΑ

407

11

ΠΙΣΤΕΩΣ

327
1150

4.034

12

ΓΕΝΙΚΗΣ

1788

13

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

514

14

ΑΘΗΝΩΝ

443

15

ΑΤΤΙΚΗΣ

694

16

CITIBANK

305

17

NOVA SCOTIA

60

18

GRINDLAYS

28

19

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20

CCF

40

21

ROYAL

44

22

ΕΤΕΒΑ

161

23

ΚΡΗΤΗΣ

24

ΑΒΝ

43

25

ΝΑΤ.WEST.

70

26

ΕΚΤΕ

1289

27

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

1505

28

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

578

29

ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ

478

30

ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ

960

31

ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΩΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

460

32

ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ

33

ΥΠΑΛ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ. ΑΤΕ

445

34

ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε

135

35

PARIBAS

49

36

ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΩΠ. ΓΕΝΙΚΗΣ

48

37

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ

38

ETBA FINANCE

39

ΠΑΕΓΑΕ

40

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

2200

1450

1486

211
30
371
17

41

ΒΙΠ-ΕΤΒΑ

87

42

ΕΕΤ

45

43

CREDIT LYONNAIS

63

44

CHASE MANHATTAN

52

45

BARCLAYS BANK

39

ΣΥΝΟΛΟ

46.182

Η συνδικαλιστική πυκνότητα στον κλάδο (συνδικαλισμένοι/σύνολο απασχόλησης) ανέρχεται σε 85%, μια από τις
υψηλότερες στη χώρα μας και στην Ευρώπη.

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στις Τράπεζες κρατικού ενδιαφέροντος, που απασχολούν τη συντριπτική πλειοψηφία
των εργαζομένων στον κλάδο, η συνδικαλιστική πυκνότητα αγγίζει το 100%, ενω στις μικρές ιδιωτικές και στις ξένες
Τράπεζες είναι χαμηλότερη και, σε ορισμένους χώρους, οριακή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η εμβέλεια του σ.κ. να είναι
σημαντικά διαφοροποιημένη ανάλογα με το χώρο και το είδος της επιχείρησης και να υπάρχουν ακόμα σημαντικές
ανάγκες επέκτασης της δράσης της ΟΤΟΕ, κυρίως για τη διασφάλιση της τήρησης των κλαδικών συλλογικών
ρυθμίσεων, στους χώρους με περιορισμένη συνδικαλιστική παρουσία.

Τα όργανα διοίκησης της ΟΤΟΕ είναι το Συνέδριο, το Γενικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Γραμματεία.

Το Συνέδριο αποτελείται από εκπροσώπους των συνδικάτων-μελών της ΟΤΟΕ που εκλέγονται ειδικά γι’ αυτό το
σκοπό στις εκλογές των πρωτοβάθμιων σωματείων πριν από το Συνέδριο. Κατα μέσο όρο, σε κάθε εκπρόσωπο
αντιστοιχούν 75 μέλη με δικαίωμα ψήφου.

Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο της ΟΤΟΕ και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Ομοσπονδία και τη
δράση της, ακόμα και γι’ αυτά που δεν προβλέπονται ρητώς από το καταστατικό της. Σύμφωνα με την τελευταία
καταστατική τροποποίηση, το Συνέδριο συγκαλείται κάθε 3 χρόνια.

Το Γενικό Συμβούλιο εκλέγεται από το Συνέδριο και αποτελείται από 75 μέλη που ενεργούν συμφωνα με τις
αποφάσεις και το πρόγραμμα δράσης του Συνεδρίου, για όλο το διάστημα μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Το Γενικό
Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την πολιτική της Ομοσπονδίας και την εξειδίκευση - υλοποίηση του προγράμματος
δράσης της, μπορεί να προκηρύσσει απεργιακούς αγώνες και να συνάπτει ΣΣΕ που καλύπτουν το σύνολο των
εργαζομένων στον κλάδο (βλέπε σχετικά στο 3, “Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και Συμβάσεις”)

Η Εκτελεστική Γραμματεία εκλέγεται από το Γ.Σ. και είναι 15μελής. Είναι αρμόδια για την εξειδίκευση - υλοποίηση
των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου. Πέραν των μελών του Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν.
Γραμματέας, Ταμίας και αναπληρωτές τους) που εκπροσωπούν την ΟΤΟΕ και καθοδηγούν την καθημερινή δράση
της, καθένα από τα λοιπά μέλη της Ε.Γ. είναι επικεφαλής μιας ή περισσότερων Γραμματειών Ευθύνης.

Σήμερα η συνδικαλιστική δουλειά της ΟΤΟΕ υποστηρίζεται, διεκπεραιώνεται και εξειδικεύεται μεσα από τη λειτουργία
των ακόλουθων Γραμματειών ευθύνης:
z

Ασφαλιστικών θεμάτων

z

Διεθνών Σχέσεων

z

Εργασιακών Σχέσεων-Συμβάσεων

z

Ισότητας

z

Λειτουργικής Υποστήριξης

z

Νεολαίας

z

Νομαρχιακών Παραρτημάτων και Οργανωτικών θεμάτων

z

Πιστωτικού Συστήματος

z

Πολιτισμού και Αθλητισμού

z

Υγιεινής-Ασφάλειας στην εργασία και Τραπεζικής Ασφάλειας

z

Τύπου

Κάθε Γραμματεία προωθεί το έργο της στον τομέα ευθύνης της, έχοντας συμβουλευτικό ρόλο απέναντι στα όργανα
διοίκησης της Ομοσπονδίας, αλλα και εκτελεστικό ρόλο για την υλοποίηση των αποφάσεών τους και την υποστήριξη
των Συλλόγων-μελών σε θέματα αρμοδιότητάς της.
Εκτός από το δυναμικό και τις υποδομές της ΟΤΟΕ στην Αθήνα, λειτουργούν σε κάθε νομό της χώρας Νομαρχιακά
παραρτήματά της, που διοικούνται από 7μελείς επιτροπές. Αρμοδιότητα των Ν.Π. είναι η προώθηση των αποφάσεων
και η οργάνωση των παρεμβάσεων της ΟΤΟΕ σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η επίλυση ανάλογων προβλημάτων.
Για τις τρέχουσες εργασίες της η ΟΤΟΕ απασχολεί διοικητικό-γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό 12 ατόμων,
διαθέτει δε ιδιόκτητα γραφεία και σημαντική υλικοτεχνική και πληροφοριακή υποδομή.
Η δουλειά του Προεδρείου, της Ε.Γ. και των επιμέρους Γραμματειών υποστηρίζεται σε τακτική βάση από ειδικούς
Επιστήμονες-Συμβούλους (για νομικά και οικονομικά-εργασιακά θέματα), από τακτικούς ΣυνεργάτεςΕμπειρογνώμονες της ΟΤΟΕ, από εξωτερικούς Συνεργάτες και από το επιστημονικο δυναμικό του Ινστιτούτου
Εργασίας της ΟΤΟΕ (ΙΝΕ/ΟΤΟΕ).
Το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ ιδρύθηκε το 1991 με απόφαση των οργάνων της ΟΤΟΕ και αποτελεί την κλαδική έκφραση του ΙΝΕ της
ΓΣΕΕ. Είναι αρμόδιο για θέματα συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης, τεκμηρίωσης και
εκπόνησης μελετών-ερευνών αλλα και εκδόσεων που ενδιαφέρουν το σ.κ. του κλάδου.
Μέχρι σήμερα το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ ανέπτυξε σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, από το οποίο προέκυψαν
αξιόλογες δημοσιεύσεις και εκδόσεις. Επίσης, είχε ενεργή παρουσία σε διεθνείς συνεργασίες, αξιοποιώντας ανάλογα
εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. Στήριξε και στηρίζει την ΟΤΟΕ για την ανάπτυξη και προβολή ενός έγκυρου και
αξιόπιστου συνδικαλιστικού λόγου, όπως το απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες συνδικαλιστικής παρέμβασης και
δράσης, αλλα και για τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των συνδικαλιστικών στελεχών και των εργαζόμενων του
κλάδου. Το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ διοικείται από Δ.Σ, υποστηριζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό και διαθέτει
αξιόλογη πληροφοριακή και υλικοτεχνική-εκπαιδευτική υποδομή.
Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκροτημένη σε σώμα μετά τις ψηφοφορίες του 24ου Συνεδρίου της ΟΤΟΕ:
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
¨ Πρόεδρος

Δημήτρης Κουσελάς

¨ Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Τσουκαλάς

¨ Γεν. Γραμματέας

Αλέκος Πουλαρίκας

¨ Αναπλ.Γεν. Γραμματέας

Σωτήρης Σιώκος

¨ Ταμίας

Ανδρέας Μπεκιάρης

¨ Αναπληρωματικός Ταμίας

Χαράλαμπος Φίλιος

¨ Γραμματέας Οργανωτικού
Συλλόγων

Παναγιώτης Σκυλακάκης

¨ Γραμματέας Οργανωτικού
Νομ/κών Παραρτημάτων

Γιάννης Βαθειάς

Μέλη:
Κώστας Αμούτζιας
Γιάννης Μαρκάκης
Βογιατζοπούλου Βάσω
Τάσος Γκιάτης
Τριανταφυλλίδης Μάκης
Χαρίτος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Χριστόφορος
Στη συνέχεια έγινε η κατανομή των Γραμματειών Ευθύνης. Με ομόφωνη απόφαση της Ε.Γ. κατέλαβαν τις αντίστοιχες
Γραμματείες οι συνάδελφοι:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων
Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
Γραμματέας Ασφαλιστικού - Κοινωνικής Μέριμνας
Γραμματείς Τύπου - Δημ. Σχέσεων
Γραμματέας Πολυεθνικών Τραπεζών
Γραμματείς Λειτουργικής Υποστήριξης

Ζώης Πεπές
Γιάννης Βαθειάς
Γιάννης Μαρκάκης
Δημήτρης Φωτόπουλος
Γιάννης Παναγόπουλος
Πέτρος Πατσάκος
Γιάννης Δουρδούνης
Τάκης Σκαρτσολιάς

Γραμματέας Ισότητας
Γραμματέας Υγιεινής και Ασφάλειας
Γραμματέας Πολιτισμού - Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Ποιότητας
Ζωής

Βάσω Βογιατζοπούλου
Στάθης Χαρίτος

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων & Σχέσεων με Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Δημήτρης Τσουκαλάς

Συνυπεύθυνος
Γραμματείς Νέων

Μπάμπης Φίλιος

Αγγελος Κατσίκας
Τάσος Νάτσικας
Δημήτρης Μπαζίγος

