
  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών σ' όλες τις πτυχές και τα επίπεδα της οικονομικής, της πολιτικής και της 
κοινωνικής δραστηριότητας. Σήμερα η συνεχής αλλαγή μοιάζει να είναι η “κανονική κατάσταση των πραγμάτων”. Γι' 
αυτό και η συστηματική μελέτη, η τεκμηριωμένη αξιολόγηση και η πρόβλεψη τόσο των συντελούμενων όσο και των
αναμενόμενων στο μέλλον αλλαγών αποτελούν πρώτιστο καθήκον και προτεραιότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, 
ώστε να μπορεί να γνωρίζει, να παρεμβαίνει και να καθοδηγεί τις εξελίξεις σε κατευθύνσεις που να ωφελούν τους
εργαζόμενους, την οικονομία και την κοινωνία μας. Τα παραπάνω ισχύουν πολύ περισσότερο για το συνδικαλιστικό
κίνημα του τραπεζικού κλάδου και την OΤOΕ, στο βαθμό που ο κλάδος αυτός είναι κομβικός για την ανάπτυξη, την 
πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στην Ενωμένη Ευρώπη και στο χώρο των Βαλκανίων. 
Στην προσπάθειά μας να ερευνήσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα το σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι, 
διαμορφώνοντας κατάλληλες και τεκμηριωμένες διεκδικήσεις και προτάσεις, έχει αναμφισβήτητα συμβάλει επί σειρά 
ετών το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε) της OΤOΕ, που αποτελεί το αναγκαίο ερευνητικό και εκπαιδευτικό στήριγμα της 
Oμοσπονδίας μας. 
Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της θετικής δουλειάς του ΙΝ.Ε/OΤOΕ στον ερευνητικό τομέα, με αξιοποίηση 
του αξιόλογου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού που διαθέτει η OΤOΕ και ο κλάδος. Παραδίδοντάς την στην 
κρίση των εργαζομένων, των Διοικήσεων των Τραπεζών, της επιστημονικής κοινότητας και κάθε ενδιαφερόμενου για
τις εξελίξεις στον κλάδο, έχω την πεποίθηση ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη γόνιμων προβληματισμών και νέων
ερευνητικών πρωτοβουλιών, τόσο για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος όσο και για τα
αναγκαία μέτρα προστασίας και αναβάθμισης της απασχόλησης, του ανθρώπινου παράγοντα και των εργασιακών 
σχέσεων, μέτρα που να προάγουν τη δημοκρατία, το διάλογο, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στον εργασιακό μας 
χώρο. 
Εκ μέρους της Oμοσπονδίας, ευχαριστώ όλους τους συντελεστές του ερευνητικού προγράμματος, τη Διοίκηση του 
ΙΝ.Ε/OΤOΕ, τους συμβούλους και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, όλους όσους βοήθησαν στην τεκμηρίωση και την 
ολοκλήρωση αυτής της έκδοσης, καθώς και τις Διοικήσεις των Τραπεζών που συμμετείχαν, μέσω της Ένωσης 
Ελληνικών Τραπεζών και στο πλαίσιο της κλαδικής ΣΣΕ 1994-95, στη χρηματοδότηση αυτού του ερευνητικού 
προγράμματος. 
Πιστεύω ότι στο μέλλον θα έχουμε ανάλογες κι άλλες θετικές πρωτοβουλίες και έργο από το ΙΝΕ/OΤOΕ, πρωτοβουλίες 
και έργο που έχουν και θα έχουν την αμέριστη υποστήριξή μας. 
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