ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών σε όλες τις πτυχές του κοινωνικο-πολιτικού γίγνεσθαι. Γι’ αυτό η συστηματική
και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των εξελίξεων, καθώς και η ανταλλαγή διεθνών δεδομένων και εμπειριών είναι κομβικό
καθήκον και προτεραιότητα για το σ.κ., στο μέτρο που θέλει να παρεμβαίνει αποτελεσματικά και να καθοδηγεί τις
εξελίξεις στο χώρο ευθύνης του, με τρόπο που να προωθεί τα συμφέροντα των εργαζομένων, την οικονομική
ανάπτυξη, την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.
Τα παραπάνω ισχύουν πολύ περισσότερο για το σ.κ. του κλάδου μας, στο βαθμό που το χρηματοπιστωτικό σύστημα
έχει κομβικό ρόλο για την ανάπτυξη κάθε οικονομίας, για την πορεία υλοποίησης και τις προοπτικές τόσο της ΟΝΕ,
όσο και συνολικότερα της Ενωμένης Ευρώπης.
Η έκδοση αυτή αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια της Ομοσπονδίας μας για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της
αναγκαίας ανταλλαγής εμπειριών για τις εργασιακές σχέσεις και τις γενικότερες εξελίξεις στον κλάδο. Περιλαμβάνει,
κατά κάποιον τρόπο, ένα απόσταγμα της πολύπλευρης δράσης, των μελετών και εμπειριών της ΟΤΟΕ στην πορεία
από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, των στόχων και των προοπτικών του σ.κ. του κλάδου μπροστά στις προκλήσεις του
σήμερα και του αύριο.
Ειδικότερα, στο Πρώτο Κεφάλαιο περιέχονται:
βασικά στοιχεία για το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, τη διάρθρωση, την ιστορική του
εξέλιξη και διαδρομή, καθώς και για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής
σύγκλισης και στα νέα δεδομένα της ΟΝΕ.
ειδικές πληροφορίες από μελέτες μας για την εξέλιξη και τους παράγοντες της
απασχόλησης στον κλάδο. Επίσης εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη και τις προφανείς
ανάγκες ποιοτικής και ποσοτικής προστασίας της απασχόλησης στο άμεσο μέλλον.
Το Δεύτερο Κεφάλαιο περιλαμβάνει μια συνοπτική παρουσίαση του ιστορικού, της δύναμης, της διάρθρωσης, των
καταστατικών οργάνων, του τρόπου λειτουργίας, επιστημονικο-τεχνικής υποστήριξης και παρέμβασης τόσο της
ΟΤΟΕ, όσο και του κλαδικού Ινστιτούτου Εργασίας, του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ.
Ακολουθεί, στο Τρίτο Κεφάλαιο, μια συνοπτική σκιαγράφηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τις Συλλογικές
Διαπραγματεύσεις και συμβάσεις στη χώρα μας και στον κλάδο. Αυτό το πλαίσιο, μας επιτρέπει να συνδυάζουμε
αποτελεσματικά τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, ρυθμίσεις και παροχές με βελτιώσεις, εξειδικεύσεις και
προεκτάσεις τους σε κάθε Τράπεζα, μέσα από επιχειρησιακές ΣΣΕ.
Στο Τέταρτο Κεφάλαιο περιέχεται μια κωδικοποίηση των βασικών μισθολογικών και θεσμικών κατακτήσεων των
ελλήνων τραπεζοϋπαλλήλων. Πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο πλαίσιο της ανταλλαγής κλαδικών και
εθνικών εμπειριών.
Ακολουθεί, στο Πέμπτο Κεφάλαιο, μια καταγραφή των συμμετοχών της ΟΤΟΕ και των συνδικάτων-μελών της σε
διάφορους θεσμούς και επιτροπές, που λειτουργούν σε κλαδικό ή επιχειρησιακό επίπεδο. Η μακρόχρονη εμπειρία μας
από τη λειτουργία συμμετοχικών θεσμών κατέδειξε τη χρησιμότητά τους για την εδραίωση της εργασιακής και της
οικονομικής δημοκρατίας, του ουσιαστικού διαλόγου, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας σε όλα τα επίπεδα.
Οι πιο πρόσφατες κατακτήσεις του κλάδου, μέσα από τις ΣΣΕ 1996, 1997-98 σκιαγραφούνται στο ‘Εκτο Κεφάλαιο,
για να καταδείξουν ακόμα μια φορά ότι η αναβάθμιση και η επέκταση των εργασιακών δικαιωμάτων δεν είναι
απαραίτητα ασυμβίβαστες με τον τεχνικο-οργανωτικό εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του Τραπεζικού
συστήματος στις σύγχρονες συνθήκες. Είναι, αντίθετα, προϋπόθεση για την αποτελεσματική και βιώσιμη προώθησή
τους.
Στο ‘Εβδομο Κεφάλαιο σκιαγραφούνται οι θέσεις και οι βασικοί στόχοι της ΟΤΟΕ για τα εργασιακά θέματα, όπως
διαμορφώθηκαν μέσα από συγκεκριμένες μελέτες των εθνικών εξελίξεων και των διεθνών πρακτικών. Στις
αποσπασματικές και συχνά αδιέξοδες λογικές επιλεκτικής διαχείρισης, εξατομίκευσης ή και απορρύθμισης της
απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων το σ.κ. του κλάδου επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και αντιτάσσει το δικό του
εναλλακτικό πρότυπο, ένα πλαίσιο εργασιακών σχέσεων που:
να προάγει τον ανθρώπινο παράγοντα, τη συμβολή και τις ανάγκες του, τον ουσιαστικό
διάλογο και τη συμμετοχή
να διασφαλίζει την καλώς εννοούμενη αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την υποκίνηση και την ίση
μεταχείριση των εργαζομένων.
‘Αλλωστε τα οικονομικά δεδομένα και οι εργασιακοί δείκτες του κλάδου, δείχνουν πως δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία
για την επιβολή στον κλάδο μας, ενόψει της επιδιωκόμενης ένταξης στην ΟΝΕ, εισοδηματικών περιορισμών λιτότητας,

επιλογών άκριτης ιδιωτικοποίησης, αποδιάρθρωσης και υποβάθμισης της εργασίας. Τέτοιες λογικές είναι ξένες με τις
πραγματικές ανάγκες εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης του κλάδου, με την πραγματική ανταγωνιστικότητα, το κύρος και
τη γενικότερη αξιοπιστία του Χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Το ‘Ογδοο Κεφάλαιο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό σύστημα των ελλήνων
τραπεζοϋπαλλήλων, τη διάρθρωση και τα προβλήματά του. Επίσης, μια περιεκτική σκιαγράφηση των προοπτικών
του, στο πλαίσιο της καινοτομικής και τεκμηριωμένης πρότασης της ΟΤΟΕ για τη συγκρότηση Ενιαίου Ταμείου Κύριας
Σύνταξης στον κλάδο. Αποτελεί πάγια και αποδεδειγμένη θέση μας ότι το Ενιαίο Ταμείο θα εξυγιάνει το σύστημα και
θα λύσει τα προβλήματα, χωρίς περικοπές παροχών, λειτουργώντας πιλοτικά για την επίλυση του ασφαλιστικού
προβλήματος και σε άλλους χώρους.
Τέλος, στο ‘Ενατο Κεφάλαιο, παρουσιάζονται συνοπτικά οι διεθνείς δραστηριότητες και συνεργασίες της ΟΤΟΕ, με
ειδική αναφορά στην ενεργή συμμετοχή της στις δραστηριότητες της FIET και EURO-FIET, στις διμερείς και
πολυμερείς της σχέσεις, στη γενικότερη στρατηγική και σημασία των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών της
Ομοσπονδίας μας.
Κλείνοντας ευχαριστούμε, εκ μέρους της Ομοσπονδίας, όλους τους συντάκτες και συντελεστές αυτής της έκδοσης.
Αξίζει ειδική αναφορά στην πολύτιμη συμβολή του αείμνηστου συνάδελφου και επι σειρά ετών συνεργάτη της ΟΤΟΕ
Νικήτα ΜΠΟΖΑΝΙΝΟΥ, στο κεφάλαιο για τα ασφαλιστικά θέματα του κλάδου.
Επίσης ευχαριστούμε για τη συμβολή τους
z

την κα Βασιλική ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δρα Οικονομίας της Εργασίας και ειδική σύμβουλο της ΟΤΟΕ, που
συνέταξε και επιμελήθηκε τη γενική παρουσίαση του κλάδου, καθώς και τα κεφάλαια για την απασχόληση, τις
εργασιακές σχέσεις και κατακτήσεις του κλάδου,

z

τη Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων της ΟΤΟΕ και ειδικότερα την κα Εύη ΖΑΙΜΗ για την επιμέλεια του αντίστοιχου
κεφαλαίου και τη γενικότερη υποστήριξη αυτής της δουλειάς,

z

την κα Ήβη Ρόκου., για την αρτιότατη μετάφραση των κειμένων στην Αγγλική Γλώσσα,

z

τέλος, το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, που είχε την ευθύνη της τελικής παρουσίασης και έκδοσης αυτής της δουλειάς.

Πιστεύουμε ότι θα βρείτε αυτή την έκδοση ενδιαφέρουσα, αν όχι χρήσιμη για το δικό σας χώρο. Εννοείται ότι κάθε
αντίστοιχο υλικό, πληροφόρηση ή παρατήρηση από την πλευρά σας θα μας είναι πολύτιμα και ευπρόσδεκτα, στο
μέτρο που φιλοδοξούμε αυτή η παρουσίαση να εμπλουτίζεται και ν’ ανανεώνεται τακτικά.

