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ΣΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ  

 

 

Θεκαηηθή εθπνκπή κε ζέκα «Σύγχρονες τεχνολογίες της πληρουορίας, ψηυιοποίηση 
Τραπεζικών Εργασιών», κε θαιεζκέλνπο ηνπο θ. Κώζηα Παπαδημηηπίος, Δηθεγόξν θαη 
θαζεγεηή Εξγαηηθνύ Δηθαίνπ ζην Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, πξόεδξν 
ηεο Εηαηξείαο Δηθαίνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο, Ξενοθώνηα Κονηιάδη, Δηθεγόξν 
θαη θαζεγεηή ζην Τκήκα Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη Πξόεδξν ηνπ 
Κέληξνπ Επξσπατθνύ Σπλδηθαιηζηηθνύ Δηθαίνπ, θαη ηνλ Σηαύπο Κούκο, Πξόεδξν ηεο ΟΤΟΕ, 
νξγαλώλεη ε δηαδηθηπαθή ηειεόξαζε ηεο ΟΤΟΕ (OTOETV). 

Σπληνλίδεη γηα ηε Γξακκαηεία Τύπνπ ηεο ΟΤΟΕ ν  Δημήηπηρ Φυηόποςλορ.  

          Δείηε ηο : https://www.otoe.gr/tv 

Η αλακεηάδνζε ζε ηζηνζειίδεο θαη ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο είλαη ειεύζεξε.  

Κώδικαρ ενζυμάηυζηρ ζε portal και ιζηοζελίδερ: 

Java script: 

<script src="https://content.jwplatform.com/players/QJKs1NwI-qAE4Eo01.js"></script> 

Iframe:  

<div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; overflow:hidden;"><iframe 
src="https://content.jwplatform.com/players/QJKs1NwI-qAE4Eo01.html" width="100%" 
height="100%" frameborder="0" scrolling="auto" allowfullscreen 
style="position:absolute;"></iframe></div> 

 

Οι παρεμβάσεις της ΟΣΟΕ- Εκπόνηση επιστημονικής μελέτης από το ΙΝΕ/ΟΣΟΕ, 

που αφορά στη ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών. 

https://www.otoe.gr/tv
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Η Διοίκηση της ΟΣΟΕ ασχολήθηκε έγκαιρα και πήρε αποφάσεις 

παρέμβασης στο μεγάλο θέμα που αφορά στην ψηφιοποίηση των Σραπεζικών 

Εργασιών καθώς και στις αναδιαρθρώσεις που συνεχίζονται και επηρεάζουν 

την απασχόληση. 

 

Σηελ Επξώπε ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνύληαη ήδε, αλαηξνπέο ζε όιεο ζρεδόλ ηηο πηπρέο 
ηεο παξαγσγήο, ηεο γλώζεο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο, πνπ αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε ηεο 
νηθνλνκίαο θαη επεξεάδνπλ ηαπηόρξνλα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Τελ ίδηα ώξα νη ειιεληθέο ηξάπεδεο, πξνρσξνύλ ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο επόκελεο 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ κέξαο, κε βάζε όζα ηζρύνπλ ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, πξάγκα πνπ 
δεκηνπξγεί έλα ζνιό ηνπίν γηα ην κέιινλ ησλ ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Η ΟΤΟΕ κπξνζηά ζε απηέο ηηο εμειίμεηο θαη δεδνκέλνπ, όηη νη ππαξθηνί θίλδπλνη ηεο 
ςεθηαθήο επνρήο γηα ηελ απαζρόιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ηξάπεδεο, αιιά θαη γηα ηε θύζε 
ηνπ ηξαπεδηθνύ επαγγέικαηνο, είλαη πιένλ πξν ησλ ππιώλ, δελ πξόθεηηαη λα κείλεη παζεηηθόο 
παξαηεξεηήο όζσλ ζρεδηάδνληαη λα ζπκβνύλ. 

Θα απαληήζεη ζηηο πξνθιήζεηο θαη ζα παξέκβεη κε ζαθή θαη μεθάζαξν ηξόπν. 

Πποκειμένος η ΟΤΟΕ να διαμοπθώζει  εξειδικεςμένερ θέζειρ για ηο κπίζιμο ζήηημα 
ηηρ τηθιοποίηζηρ, ςλοποιείηαι ήδη μέζυ ηος ΙΝΕ/ΟΤΟΕ η εκπόνηζη επιζηημονικήρ 
μελέηηρ πος αθοπά ζηη τηθιοποίηζη ηυν ηπαπεζικών επγαζιών και ζηιρ επιπηώζειρ 
ηοςρ ζηην επγαζία και ηη λειηοςπγία ηος σπημαηοπιζηυηικού ζςζηήμαηορ. 

 

 

 

ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΟΣΟΕ 
 

 


