
 

  

 
 

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017 
  

 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Η ΟΤΟΕ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ στη συνεδρίαση της Παρασκευής 10/11/17 ασχολήθηκε 
με τις εξελίξεις στο χώρο των τραπεζών, που αφορούν: 

 Στο μεγάλο ζήτημα της ψηφιοποίησης των τραπεζικών εργασιών, που 
βρίσκεται σε εξέλιξη και στις συνέπειες που έχει στην εργασία. 

 Στις συνεχιζόμενες αναδιαρθρώσεις, που επηρεάζουν την απασχόληση. 

 Στις επιπτώσεις που δημιουργούνται από τα προγράμματα εθελουσίων 
εξόδων λόγω της συρρίκνωσης των δικτύων. 

Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν αφορούν τόσο στη συσσώρευση εμπειρίας, που 
υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ελληνικό  
τραπεζικό σύστημα. 

Η μεγάλη μείωση του αριθμού των εργαζομένων τα τελευταία χρόνια με τη μέθοδο 
των εθελουσίων εξόδων και του δικτύου των καταστημάτων, (η απασχόληση μειώθηκε 
κατά 25,5% και το δίκτυο των καταστημάτων κατά 35,7%), δημιούργησε νέα δεδομένα στη 
λειτουργία των τραπεζών, που επηρεάζουν την απασχόληση σε σημαντικό βαθμό και 
οδηγούν σε μια νέα δυσμενή, για τους εργαζόμενους, τραπεζική πραγματικότητα. 

Είναι φανερό, ότι η στασιμότητα στην πραγματική λειτουργία των τραπεζών, αποτελεί το 
βασικό χαρακτηριστικό που επιβεβαιώνεται καθημερινά, από την έλλειψη επενδυτικών 
πρωτοβουλιών και οδηγεί την πραγματική οικονομία σε ασφυξία. 

Το απλοϊκό αφήγημα «αναμένουμε να επιστρέψουν οι τράπεζες στην κανονικότητα», δεν 
φαίνεται να έχει προς το παρόν χρονικό ορίζοντα! 

Στην Ευρώπη σχεδιάζονται και υλοποιούνται ήδη, ανατροπές σε όλες σχεδόν τις πτυχές 
της παραγωγής, της γνώσης, της εργασίας και της πολιτικής, που σχεδιασμένα αφορούν στην 
οργάνωση της οικονομίας, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην αντιμετώπιση των αναγκών 
του. 

Την ίδια ώρα οι ελληνικές τράπεζες, προχωρούν στον σχεδιασμό της επόμενης 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ μέρας, χωρίς πραγματική γνώση της οικονομικής προοπτικής της χώρας, αλλά με 
βάση όσα ισχύουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πράγμα που δημιουργεί ένα θολό τοπίο για το 
μέλλον των τραπεζικών εργασιών και των θέσεων εργασίας. 
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Η ΟΤΟΕ μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις και δεδομένου, ότι οι υπαρκτοί κίνδυνοι της 
ψηφιακής εποχής για την απασχόληση των εργαζομένων στις τράπεζες, αλλά και για τη φύση 
του τραπεζικού επαγγέλματος, είναι πλέον προ των πυλών, δεν πρόκειται να μείνει παθητικός 
παρατηρητής όσων σχεδιάζονται να συμβούν. 

Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις, όπως αυτές καθορίζονται από τα σχέδια των 
τραπεζών, αλλά και από την οικονομική πολιτική, όπως διαμορφώνεται ερήμην των αναγκών 
των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα και 
θα παρέμβουμε με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο. 

 Προκειμένου να διαμορφώσουμε εξειδικευμένες θέσεις για το κρίσιμο ζήτημα της 
ψηφιοποίησης, υλοποιείται ήδη μέσω του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ η εκπόνηση επιστημονικής μελέτης 
που αφορά στη ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών και στις επιπτώσεις τους στην 
εργασία και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 

To Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, μετά από αναλυτική συζήτηση, αποφάσισε τα εξής: 

1. Θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων 
για ενημέρωση, προβληματισμό και ανταλλαγή απόψεων και προετοιμασία 
παρέμβασης στις εξελίξεις αυτές. 

2. Θα ζητήσει συναντήσεις για ενημέρωση επί των σχεδίων τους με τις 
Διοικήσεις των Τραπεζών. 

3. Θα ζητήσει συναντήσεις με την Κυβέρνηση και τα Κόμματα, προκειμένου να 
ακούσει τις θέσεις τους για τα θέματα αυτά. 

4. Θα αξιοποιήσει κάθε δυνατό μέσο προβολής, επικοινωνίας και ανάδειξης 
όσων ήδη σχεδιάζονται στις Τράπεζες και αφορούν στους εργαζόμενους και 
στην ελληνική κοινωνία (ΜΜΕ, WEB TV OTOE, Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις 
κα). 

Επειδή τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερα σοβαρά, θα συνεχίσουμε να αναλύουμε κάθε πτυχή 
της εξέλιξής τους, να παρεμβαίνουμε με απόψεις και θέσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίσουμε την εργασία και τα δικαιώματα των εργαζομένων με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Σε κάθε περίπτωση η ΟΤΟΕ επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι για όλα αυτά θα έχει 
και λόγο και ρόλο και θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα παρέμβασης και δράσης. 

 
 
 
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

         Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ                      Αχιλλέας ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 


