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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με την εξέλιξη του διαδικτύου και την ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία του στην κα-
θημερινότητά μας, η ψηφιακή παρουσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων αναδεικνύε-
ται σε βασικό άξονα των σύγχρονων επικοινωνιών και όχι ως καινοτομία.   Το διαδίκτυο 
δεν αποτελεί απλώς ένα απαραίτητο εργαλείο, αλλά γίνεται χώρος δημοκρατίας, διαλό-
γου, ανταλλαγής υλικού, συνάντησης και συνεργατικής δράσης ψηφιακών κοινοτήτων.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ΟΤΟΕ προχώρησε στην ανανέωση της ιστοσελίδας της, 
που βρίσκεται στην ίδια διεύθυνση http://www.otoe.gr.  

Εκτός από την αισθητική και τεχνική της αναβάθμιση, η ιστοσελίδα φιλοδοξεί να αξι-
οποιήσει τις θετικές εμπειρίες της Ομοσπονδίας σε θέματα πληροφορικής και επικοινω-
νιών, οι οποίες χτίζονται, σταδιακά, από το 1996.

Η νέα σελίδα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κεντρικό σημείο εισόδου – πύλη σε όλους 
τους χώρους διαδικτυακής παρουσίας της ΟΤΟΕ.   

Οι χώροι αυτοί δεν περιορίζονται  απλά στην άμεση και επίσημη ενημέρωση των 
συναδέλφων και της κοινωνίας, όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις και δράσεις του 
τραπεζικού χώρου, τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας, τις αποφά-
σεις των συνεδρίων, τις συλλογικές συμβάσεις, τα άρθρα και ομιλίες των στελεχών της 
ΟΤΟΕ.  

Περιλαμβάνουν, επίσης, την παρουσία της ΟΤΟΕ στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, 
Twitter, YouTube, Flicker), καθώς και τη χρήση νέων εργαλείων ενημέρωσης, όπως η 
λειτουργία RSS feeds και η αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω ομάδων ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου (newsletters).

Η σταδιακή προσθήκη στοιχείων αλληλεπίδρασης και πολυμέσων στη νέα σελίδα, 
αντανακλά την πρόθεση να συμπληρωθεί κατάλληλα η υπάρχουσα συνδικαλιστική δρα-
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στηριότητα, καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην επικοινωνία με τους νέους, ειδικό-
τερα, συναδέλφους.  Άλλωστε, μελέτες της ΟΤΟΕ έχουν δείξει θετικές προθέσεις των 
συναδέλφων να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τους συλλόγους και την ομοσπονδία.

Επίσης, η επισκόπηση και αξιολόγηση της διεθνούς συνδικαλιστικής και όχι μόνο 
εμπειρίας, δείχνει ότι, τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο μπορούν να δώσουν στους 
συναδέλφους τη δυνατότητα να επικοινωνούν, να συντονίζονται, να εκφράζονται, να 
συνδιαμορφώνουν τη συνδικαλιστική ατζέντα, έτσι ώστε η συμμετοχή τους στη συνδι-
καλιστική πραγματικότητα να αποκτά ουσιαστικότερο περιεχόμενο.

Πέρα από την αναβάθμιση της ιστοσελίδας και την παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, η 
ΟΤΟΕ, ηγείται του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Di@logoS.Net το οποίο επικεντρώνεται 
στην επίτευξη πιο συμμετοχικού Κοινωνικού Διαλόγου, μέσω της αξιοποίησης των τεχνο-
λογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.  Η εμπειρία του Di@logoS.Net και η αντίστοιχη 
συνεργασία με ειδικούς και πρωτοπόρους στο χώρο, παρέχουν χρήσιμες γνώσεις για 
την υποστήριξη του ψηφιακού εγχειρήματος της ΟΤΟΕ και την περαιτέρω εξέλιξη της 
ιστοσελίδας της.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Έχουμε την πεποίθηση ότι η ανανεωμένη μας παρουσία στο διαδίκτυο ανταποκρίνε-
ται στις σύγχρονες ανάγκες και προσδοκίες των συναδέλφων μας για άμεση, ουσιαστι-
κή και αμφίδρομη επικοινωνία.  Σε αυτή τη κατεύθυνση, επιζητούμε τη δική σας συνει-
σφορά με σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις για τη νέα μας διαδικτυακή παρουσία, 
μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας της ΟΤΟΕ.

Για αυτό σας καλούμε, άμεσα, να εγγραφείτε για ενημέρωση, 
συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής στο newsletter μας και 
να επικοινωνείτε μαζί μας για όλα τα θέματα που αφορούν τον 
κλάδο.

Η προσπάθειά μας φιλοδοξεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην ενεργητική συμμετο-
χή των εργαζομένων στις Τράπεζες στα συνδικαλιστικά δρώμενα μετατρέποντας τους 
διαθέσιμους διαδικτυακούς χώρους σε σημεία διαλόγου, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, 
αναζήτησης και συμμετοχής.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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