ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η οικονομική και νομισματική Ένωση και το ενιαίο νόμισμα, το Ευρώ, δεν είναι πλέον οραματισμοί και σκάψεις για το
μέλλον, είναι πραγματικότητα.
Η ΟΤΟΕ, γνωρίζοντας την σημασία της πρόκλησης, που συνηστά η υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος για τις
Τράπεζες και τις Μικρομεσίες Επιχειρήσεις και αξιοποιώντας για μια ακόμη φορά τις δυνατότητες των Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, πήρε την πρωτοβουλία και δημιούργησε στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT, μία
ιδιαίτερα καινοτομική και ουσιατική σχέση, στην οποία συνεργάστηκαν αρμονικά οι δύο πλευρές των κοινωνικών
συνομιλητών στο χρηματοπιστωτικό χώρο με τον υπεύθυνο φορέα εκπροσώπησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
στην Ελλάδα, προκειμένου με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο να προσεγγισθούν όλες οι επί μέρους πτυχές της
εισαγωγής του νέου νομίσματος.
Η έκδοση και το CD-ROM, που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελούν προϊόν του προγράμματος με το διακριτικό τίτλο
EUROTRAIN, του οποίου ανάδοχος και συντονιστής είναι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΟΤΟΕ, και το οποίο έχει σαν
στόχο την πληροφόρηση και εκπαίδευση των εργαζομένων στις Τράπεζες, σε σχέση με τις επιδράσεις του ΕΥΡΩ και
την υποστήριξη των ΜΜΕ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία ταέντονα προβλήματα ανταγωνισμού, που θα
προκύψουν στη διαδικασία της εισαγωγής του ΕΥΡΩ.
Στο πλαίσιο του ίδιο προγράμματος, έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω σημαντικές έρευνες και μελέτες, που
φέρουν την υπογρφή διακεκριμένων επιστημόνων, που βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στο website του
προγράμματος: www.eurotrain.net
1. Έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις του Ευρώ στην εσωτερική οργάνωση των Τραπεζών.
2. Μελέτη για τις επιπτώσεις της εισαγωγής του Ευρώ στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
3. Έρευνα "Η ΟΝΕ, η απασχόληση και οι εργασιακές σχέσεις στον Τραπεζικό κλάδο.
Κλείνοντας, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε, όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα, τους διακρατικούς και
εθνικούς εταίρους, τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης του Προγράμματος, τους συμβούλους και τους συνεργάτες μας,
καθώς και όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν, με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, στην ολοκλήρωση αυτής της
προσπάθειας. Επίσης, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών φορέων που μας περιέβαλαν με την
αμέριστη συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη τους, παρακινώντας μας και επιτρέποντας μας, με την οικονομική αλλά
και την ηθική τους υποστήριξη, να υλοποιήσουμε ένα δύσκολο εγχείρημα.
Πιστεύουμε ότι η έκδοση αυτή και το εκπαιδευτικό CD-ROM, θα τύχουν της προσοχής και της ευνοϊκής αποδοχής
όλων των ενδιαφερόμενων μερών και θα συμβάλλουν στην γενικότερη προσπάθεια ενημέρωσης για το ΕΥΡΩ.
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