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Με κεγάιε επηηπρία θαη κε ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ θαη φζσλ αθφκα 
παξαβξέζεθαλ ζην Ηλζηηηνύην Γθαίηε, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθδήισζε γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο 
κειέηεο ηνπ ΗΝΔ/ΟΣΟΔ  κε ζέκα «Νέεο Σερλνινγίεο ζηηο Σξάπεδεο θαη επηπηώζεηο ζηελ 
Απαζρόιεζε». 

Τελ εθδήισζε ραηξέηεζαλ: ε Πξφεδξνο ηνπ ΠΑΣΟΚ θαη επηθεθαιήο ηνπ Κηλήκαηνο 
Αιιαγήο θ. Φώθε Γελλεκαηά, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο θ. Κσζηήο Υαηδεδάθεο 
θαη ε θ. Νέιιε Σδάθνπ- Λακπξνπνύινπ, Αληηπξφεδξνο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηεο 
Ειιεληθήο Έλσζεο Τξαπεδψλ, νη νπνίνη έθαλαλ ζηνρεπκέλεο αλαθνξέο ζηε λέα ςεθηαθή επνρή, 
ζην ρψξν ησλ ηξαπεδψλ θαη φρη κφλν, θαηαιήγνληαο φινη ζε εγθσκηαζηηθά ζρφιηα γηα ηελ 
πξσηνβνπιία ηνπ ΙΝΕ/ΟΤΟΕ. 

Αλνίγνληαο ηελ εθδήισζε ν Πξφεδξνο ηεο ΟΤΟΕ θ. ηαύξνο Κνύθνο ζεκείσζε, φηη ε 
Οκνζπνλδία θαη ην ΙΝΕ/ΟΤΟΕ αλνίγνπλ δεκφζηα ην δηάινγν γηα ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ θαη ηεο 
εξγαζίαο, ζηελ επνρή ησλ δηθηχσλ θαη ησλ πξνεγκέλσλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ, κε ζηφρν λα 
θξαηήζνπκε ηα ζεηηθά θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. 

«Ο θαιύηεξνο ηξόπνο λα πξνεηνηκάζεη θαλείο ην κέιινλ, είλαη λα θαηαλνήζεη ηηο 

βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ ην θαζνξίδνπλ, ώζηε λα έρεη ξόιν θαη ιόγν ζηε δηακόξθσζή 

ηνπ» ζεκείσζε ν Πξφεδξνο ηεο ΟΤΟΕ. 

«Η κειέηε θαη ε ζεκεξηλή παξνπζίαζή ηεο είλαη κηα πξώηε ζπκβνιή ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ηνπ θιάδνπ καο ζηελ έλαξμε ελόο απαξαίηεηνπ δηαιόγνπ.», 

ζεκείσζε ν θ. Κνχθνο θαη πξφζζεζε: «Ελόο δηαιόγνπ, πνπ έρεη ήδε θαζπζηεξήζεη, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ζεηηθά, επνηθνδνκεηηθά θαη ζπγθξνηεκέλα εμειίμεσλ πνπ κάο επεξεάδνπλ 

όινπο: ηηο Τξάπεδεο, ηνπο εξγαδόκελνπο, ηελ πειαηεία, ηελ θνηλσλία, θαη ηε δπλακηθή 

ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ζηε ρώξα.» 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Πξφεδξνο ηνπ ΙΝΕ/ΟΤΟΕ θ. Βάζσ Βνγηαηδνπνύινπ αλέθεξε, φηη 

«ε έληαζε λέσλ πξνεγκέλσλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ, πνπ άξρηζε λα εθαξκόδεηαη ζηηο 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο ησλ ηξαπεδώλ 

θαη ζην ζεκεξηλό ηξαπεδηθό ζύζηεκα, πνπ επεξεάδεη ηελ απαζρόιεζε». 
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Καη πξφζζεζε: «Απηά ηα λέα δεδνκέλα έξρνληαη λα αλαηξέςνπλ κηα ζπκβαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδώλ θαη λα αιιάμνπλ άξδελ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο. Τν 

θαηλόκελν απηό πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί, λα ζπδεηεζεί θαη λα ζπκβάιινπλ όινη, θξάηε, 

θπβεξλήζεηο, θνξείο, ζπλδηθάηα». 

Τελ κειέηε παξνπζίαζαλ  νη: 

- Ξελνθώλ Κνληηάδεο:  Καζεγεηήο Δεκνζίνπ Δηθαίνπ, Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

- Κσλζηαληίλνο Παπαδεκεηξίνπ: Καζεγεηήο Εξγαηηθνχ Δηθαίνπ Ννκηθήο Σρνιήο 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

- Βαζηιηθή Γεσξγαθνπνύινπ: Δξ. Οηθνλνκηθψλ Επηζηεκψλ κε εηδίθεπζε ζηελ 
Οηθνλνκία ηεο Εξγαζίαο. 

- Γεκήηξεο ηεθαλίδεο: Σχκβνπινο Αλζξψπηλνπ Δπλακηθνχ. 

Σπληφληζε  ν Γελ. Δηεπζπληήο ηνπ ΙΝΕ/ΟΤΟΕ Γηώξγνο Σόγηαο. 

 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΗΝΔ/ΟΣΟΔ .  
 

Η ΟΤΟΕ, κε απηή ηε κειέηε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Εξγαζίαο, παξεκβαίλεη έγθαηξα θαη απνθαζηζηηθά ζην 

ζεκαληηθό ζέκα ηεο εηζαγσγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηηο Τξάπεδεο θαη ζηε δσή καο γεληθόηεξα, 

θαηαζέηεη δεδνκέλα, ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο θαη θηινδνμεί λα αλνίμεη έλαο επξύηεξνο θαη νπζηαζηηθόο 

δηάινγνο πνπ ζα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη πξάμεηο. 
 
 

Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ (ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ) 

 

Η νηθνλνκία ηεο πιεξνθνξίαο έξρεηαη γηα δεχηεξε θνξά, κεηά ηελ εκθάληζε θαη ηηο εθαξκνγέο ησλ ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ (πξώηνο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο), λα αλακνξθψζεη πιήξσο ην κνληέιν καδηθήο παξαγσγήο. 

Ο δεύηεξνο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο, κε ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη ησλ εθαξκνγψλ 
ηεο, αλακέλεηαη φηη ζα αλαδηαηάμεη νξηζηηθά, ξηδηθά θαη ζε θάζε επίπεδν ηνλ θφζκν καο. 

Οη βαζηθέο κεηαβνιέο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ δεχηεξν ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ πεξηιακβάλνπλ κεηαβνιέο ζηηο 
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ζηα δίθηπα δηαλνκήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κε ηαπηφρξνλε επηηάρπλζε ηεο 
δηεζλνπνίεζήο ηνπο, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.   

Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, νη απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα εξγαζίαο θαη ακνηβήο 
αλακέλεηαη λα ππνζηνχλ ζεκαληηθφηαηεο αιιαγέο. 

Παξάιιεια, φιν ην ππφινηπν, ζπγγελέο θάζκα ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε 
ζπιινγηθή-ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ή νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, νη ζπκβάζεηο θαη ην θνηλσληθναζθαιηζηηθφ 
ζχζηεκα ζα πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ψζηε λα θαιχςνπλ κε επάξθεηα ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο λέαο 
ςεθηαθήο επνρήο. 

Όκσο, κε ηελ εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα λέεο ζέζεηο θαη αληηθείκελα εξγαζίαο 
εκθαλίδνληαη θαη άιιεο εθιείπνπλ, επεξεάδνληαο ην κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο, ηε δηάξζξσζή ηεο, αιιά θαη ηνλ 
θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. 

Οη εξγαζίεο κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε κνλφηνλα-ηππνπνηεκέλα θαζήθνληα, ρσξίο ηδηαίηεξε εμεηδίθεπζε ή 
αξκνδηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ γηα ζχλζεηα ζέκαηα, ή ρσξίο ηδηαίηεξε αλάγθε 
αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο θαη επαθήο, θηλδπλεχνπλ ηδηαίηεξα, είηε λα αιιάμνπλ εθ βάζξσλ, είηε λα αληηθαηαζηαζνχλ 
απφ απηνκαηνπνηεκέλεο «έμππλεο εθαξκνγέο».   

 

ΠΧ ΟΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΓΗΑΜΟΡΦΧΝΟΤΝ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

 

ε ό,ηη αθνξά εηδηθά ζηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο Σξάπεδεο, ε ςεθηνπνίεζε επαλαπξνζδηνξίδεη θαη ζα 
επαλαπξνζδηνξίζεη πεξαηηέξσ ηα πξόηππα επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο θαη παξνρήο ππεξεζηώλ, αιιά θαη 
ηα εξγαζηαθά θαζήθνληα ζε έλα κεγάιν εύξνο ζέζεσλ εξγαζίαο.  
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Τα ζχγρξνλα θαλάιηα δηάζεζεο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ε απνδνρή ηνπο απφ ην ζπλαιιαζζφκελν θνηλφ ησλ 
Τξαπεδψλ, αιιάδνπλ ηα ηξαπεδηθά δίθηπα, ζπξξηθλψλνληαο ή πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ηξαπεδηθψλ 
ππνθαηαζηεκάησλ θαη παξάιιεια αιιάδνπλ ηε κνξθή θαη ηνλ ξφιν απηψλ πνπ ζα απνκείλνπλ. 

Επηπιένλ,  είλαη δηαθξηηέο πιένλ ζηνλ θιάδν νη ηάζεηο εμσηεξίθεπζεο εξγαζηψλ, ηηο νπνίεο ζην παξειζφλ 
ελζσκάησλαλ νη ηξάπεδεο. Σεκαηνδνηείηαη έηζη κία ζηξνθή ησλ  Τξαπεδψλ θπξίσο ή θαη απνθιεηζηηθά ζηνλ «ζηελφ 
ππξήλα» ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, ηδηαίηεξα ζηε Σπκβνπιεπηηθή Τξαπεδηθή ζε επηρεηξήζεηο θαη κεκνλσκέλνπο, 
ζεκαληηθνχο πειάηεο.   

Παξάιιεια, νη λέεο κνξθέο εηαηξεηψλ παξνρήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, νη λέεο πεγέο αμίαο, αιιά θαη 
λέα λνκίζκαηα (θξππηνλνκίζκαηα), κεηαβάιινπλ πεξαηηέξσ ην ζχλνιν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ, δεκηνπξγψληαο κία ζεηξά λέσλ πξνθιήζεσλ πνπ άπηνληαη ζεκάησλ φπσο ε ρξεκαηνπηζησηηθή 
ζηαζεξφηεηα, ε αλεμέιεγθηε επέθηαζε ηνπ ζθηψδνπο ηξαπεδηθνχ ηνκέα, αιιά θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
αληαγσληζκνχ, πεξαηηέξσ δηεζλνπνίεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζπγθέληξσζεο ηνπ θιάδνπ. 

Οη Τξάπεδεο βξίζθνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκέησπεο ηφζν κε ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ εθαξκνγή 
δηαξθψο απζηεξφηεξσλ επνπηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ, φζν θαη κε αληαγσληζηηθέο πξνθιήζεηο απφ 
νξγαληζκνχο πνπ επίζεο παξέρνπλ ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, αιιά ιεηηνπξγνχλ ζηηο “παξπθέο” ηνπ 
παξαδνζηαθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα.  

Σήκεξα, ζε παγθφζκην επίπεδν παξαηεξνχληαη  κεγάιεο αιιαγέο ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή κε  λένπο «παίθηεο» λα 
πξνζθέξνπλ ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, αμηνπνηψληαο ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ηε δηαξθψο απμαλφκελε 
δεκνηηθφηεηα ησλ “έμππλσλ ζπζθεπψλ”, αιιά θαη ηα θαλνληζηηθά θαη ζεζκηθά “θελά”.   

Αλ θαη κε γλώκνλα ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ν εθζπγρξνληζκόο θαη ε αιιαγή ζηξαηεγηθήο εκθαλίδνληαη 
κεζνπξόζεζκα σο «κνλόδξνκνο» γηα ηηο Σξάπεδεο, ππάξρνπλ αθόκα αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο, όπσο ε 
αληαπόθξηζε ηεο πειαηείαο, αιιά θαη ηα πςειά θόζηε απόθηεζεο θαη ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηθώλ 
εθαξκνγώλ.  

 
 

ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΟΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ δελ απεηιεί άκεζα λα εθηνπίζεη ην κεγαιύηεξν κέξνο, ή έζησ κεγάιεο 
νκάδεο εξγαδνκέλσλ ζηηο Σξάπεδεο. Θα αιιάμεη παξάιιεια, ζε κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν βαζκό, 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα  ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. ην πιαίζην ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο εμππεξέηεζεο, αιιά 
θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ έλαληη ηνπ αληαγσληζκνύ, νη ζέζεηο απηέο ζα ρξεηαζηεί 
ηειηθά λα ελζσκαηώζνπλ άιια, λέα θαη πην απαηηεηηθά εξγαζηαθά θαζήθνληα. 

Λακβάλνληαο κάιηζηα ππόςε ηε γεληθόηεξε εηθόλα ηνπ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, εθηηκάκε  όηη 
ζήκεξα ε απαζρόιεζε ζηηο ειιεληθέο Σξάπεδεο θηλδπλεύεη πξώηηζηα από ηνπο θηλδύλνπο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη ίδηεο νη Σξάπεδεο: 

 ζπλνιηθά αξλεηηθή εηθφλα ζηελ θνηλσλία θαη ρακειή εκπηζηνζχλε ηεο πειαηείαο, ιφγσ ηνπ πιήγκαηνο 
πνπ επέθεξαλ νη θεθαιαηαθνί έιεγρνη, 

 κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα, ζέκαηα ξεπζηφηεηαο, κεησκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, δηαζθάιηζεο 
επαξθψλ επνπηηθψλ δεηθηψλ θαη ηήξεζεο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ.  

 

Μεζνπξόζεζκα, θαίλεηαη όηη θαη πάιη όηη, νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα απεηιήζνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο 
Σξάπεδεο είλαη θπξίσο απηνί πνπ ζα απεηινύλ θαη ηηο ίδηεο.   

ην πεδίν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ε δηαξθήο, θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε θαη 
ζηνρεπκέλε επαλεθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, απνηειεί βαζηθή ζπλζήθε επηηπρίαο ηεο ςεθηαθήο 
κεηεμέιημεο ησλ Σξαπεδώλ. 

Μηα βαζηθή αξρή, ε νπνία ζα πξέπεη λα δηέπεη ηε κεηάβαζε ησλ Τξαπεδψλ ζηε λέα ςεθηαθή επνρή είλαη ε επηηπρήο 
θαη ζπλεθηηθή ελζσκάησζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Δπλακηθνχ. Καη ηνχην δηφηη ε  ςεθηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, κέζα απφ 
θαηλνηφκεο θαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο εθαξκνγέο ηερλεηήο λνεκνζχλεο δηακνξθψλεη έλα λέν πεξηβάιινλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ, κε λέα κνληέια εξγαζίαο.  

Έηζη, ν επηηπρήο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ζε πειαηνθεληξηθέο δνκέο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο 
(relationship centers), ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηελ θαξδηά ηεο δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο, 
πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία λέσλ εξγαζηαθψλ πξνθίι.  

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ κειινληηθνχ Σπκβνχινπ πειαηείαο (Relationship Manager), oη ηθαλφηεηεο απηέο 
εκπεξηέρνπλ ηθαλόηεηα δηαπξαγκάηεπζεο, πεηζώ,  θαηαλόεζε,  ηερληθή θαζνδήγεζε θαη δηαηζζεηηθή θξίζε.  

 

Παξ’ όηη επεξεάδνληαη ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ζέζεσλ εξγαζίαο ή θαη νιόθιεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ 
ςεθηαθή επνρή ησλ ηξαπεδώλ, ελ ηνύηνηο ην Αλζξώπηλν Γπλακηθό παξακέλεη ε θπξίαξρε παξαγσγηθή ηνπο 
δύλακε.  
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Με βάζε απηή ηελ παξαδνρή, ζεσξνύκε ζεκαληηθέο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

α. Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ έγθαηξα θαη ζπζηεκαηηθά ην θελφ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ θαη ησλ 
κειινληηθψλ απαηηήζεσλ ζε δεμηφηεηεο  ηνπ πθηζηάκελνπ Αλζξψπηλνπ Δπλακηθνχ, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη 
δηαθξίζεηο.  

β. Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ απφ θνηλνχ κε ηνπο θνξείο εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 
πεξηγξαθή ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ θαη ζηε ζχλδεζή ηνπο κε ηα απαηηνχκελα επαγγεικαηηθά πξνζφληα. 

γ. Ο ζεζκηθφο ξφινο ηνπ θνξέα εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα), ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιάβεη νινθιεξσκέλεο δξάζεηο αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο 
Τξάπεδεο (αλάιπζε αλαγθψλ, πξνγξάκκαηα απφθηεζεο λέσλ δεμηνηήησλ θ.η.ι.) εζηηαζκέλα ζηε ςεθηαθή 
κεηάβαζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο κεζαίσλ θαη ρακειψλ πξνζφλησλ θαη λα θηλεζεί δηεθδηθεηηθά 
ζηελ θαηεχζπλζε απηή. 

δ. Οη Τξάπεδεο πξέπεη λα αλαιάβνπλ δεζκεχζεηο κέξηκλαο θαη δεκηνπξγίαο δνκψλ ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
έγθαηξα ζηηο πεξηπηψζεηο επαπεηινχκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο (ζπιινγηθέο 
ζπκθσλίεο) πνπ ζα παξέρνπλ δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ. 

ε.  Δηαζθάιηζε θαζνιηθήο πξφζβαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή ζχκβαζεο ζηε δηα βίνπ κάζεζε, 
παξάιιεια κε ηε δηαζθάιηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπο. 
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Οη πξνθιήζεηο είλαη ηεξάζηηεο, θαζψο ην ράζκα κεηαμχ πξαγκαηηθφηεηαο θαη λνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 
δηεπξχλεηαη, αθνχ ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο πξνρσξά κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο πνπ εληείλεη ηηο αξλεηηθέο 
ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, φζν θαη γηα ην θνηλσληθναζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο ππφινηπεο εξγαζηαθέο 
ξπζκίζεηο θαη ηνπο  εξγαζηαθνχο ζεζκνχο, πνπ είραλ ζρεδηαζηεί γηα λα ξπζκίδνπλ κφλν ηελ αγνξά εξγαζίαο κίαο 
άιιεο επνρήο.   

Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπκε εμεηδηθεπκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο κέηξσλ θαη λα ζρεδηάζνπκε 
ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή γηα κία νκαιή κεηάβαζε ζηελ λέα επνρή, απαηηείηαη  κηα επξεία ζπδήηεζε πνπ λα 
πξνεηνηκάζεη ηελ θαηάιιειε αληαπόθξηζε ηεο πνιηηηθήο, ηνπ λνκηθνύ θαη ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ, ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο λέαο επνρήο.  

Ο ιόγνο είλαη όηη, πέξα από ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο, ηα εγρώξηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, νη 
Κπβεξλήζεηο θαη νη λνκνζέηεο έρνπλ εμίζνπ θαζήθνλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο λέεο πξνθιήζεηο.  

Γηα ηελ ψξα, θαίλεηαη φηη είκαζηε αθφκα καθξηά απφ κηα πνιηηηθή ζπλαίλεζε φζνλ αθνξά ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 
ςεθηνπνίεζεο θαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ο θνηλσληθφο δηάινγνο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 
κεξψλ (εξεπλεηψλ, ππεχζπλσλ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο, εθπξνζψπσλ εξγαδφκελσλ θαη εξγνδνηψλ, εθπαηδεπηηθψλ 
ηδξπκάησλ θ.η.ι.), είλαη ν κφλνο αζθαιήο ηξφπνο γηα ηελ εμεχξεζε πινπνηήζηκσλ θνηλά απνδεθηψλ ιχζεσλ.  

Παξ’ φηη δελ πξέπεη λα εμάγνληαη βηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα, ρξεηάδεηαη ηαρχηεηα δξάζεο, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ζε 
θάπνηεο ζηνηρεηψδεηο πξνβιέςεηο θαη κέηξα πνιηηηθήο πνπ είλαη αλαγθαία θαη πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ ηελ πνιηηεία.  

 

Η παξνύζα κειέηε ηνπ ΙΝΕ ηεο ΟΤΟΕ θηινδνμεί λα απνηειέζεη κία πξώηε πξνζέγγηζε ηεο 

ςεθηνπνίεζεο, πνπ αθνξά ζηνλ Δεύηεξν Ψεθηαθό Μεηαζρεκαηηζκό πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Η αλάιπζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ απνηεινύλ, πιένλ, 

πξαγκαηηθόηεηα ζηε δσή όισλ καο έρεη, ήδε, θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά. 

Με δεδνκέλε ηε δηάζεζε ζπκβνιήο ηεο ΟΤΟΕ ζηνλ θνηλσληθό δηάινγν, πνπ πξέπεη λα μεθηλήζεη 

άκεζα γηα ην ζέκα απηό, ειπίδνπκε ε πξσηνβνπιία ηνπ ΙΝΕ/ΟΤΟΕ κε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, λα 

απνηειέζεη ηελ αθεηεξία εθθίλεζεο  

 

ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ  ΜΔΛΔΣΖ  ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ  ΣΟ ΒΡΔΗΣΔ 

ΔΓΧ :   https://www.otoe.gr/article-view.php?id=1488  
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