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ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιαστεί και να διερευνηθεί η έννοια της 

εκπαίδευσης του προσωπικού, οι παράγοντες που την επηρεάζουν και η αναγκαιότητά της 

ιδιαίτερα όσον αφορά ένα τραπεζικό ίδρυμα. Αρχικά εξετάζεται η σύνδεση της εκπαίδευσης 

προσωπικού με τη δημιουργία αξίας για μια επιχείρηση, και στη συνέχεια αναλύονται τα 

επιμέρους  στάδια  σχεδιασμού  και  υλοποίησης  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  Έπειτα, 

γίνεται αναφορά στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και 

στις σύγχρονες εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν  την εκπαιδευτική πολιτική κάθε τράπεζας 

αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση στον τραπεζικό κλάδο γενικότερα. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας διεξάγεται μια μικρής κλίμακας εμπειρική έρευνα και 

αναλύονται τα αποτελέσματά της. Στόχος της έρευνας είναι να αποτυπωθεί η φιλοσοφία που 

διέπει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται από 

τέσσερα  μεγάλα  τραπεζικά  ιδρύματα  του  ελληνικού  χρηματοπιστωτικού  τομέα,  να 

πιστοποιηθεί  η  ύπαρξη  ή  όχι  κοινών  σημείων  στα  επιμέρους  στάδια  της  εκπαιδευτικής 

πολιτικής  των  τραπεζικών  ιδρυμάτων  και  να  εντοπιστούν  ομοιότητες  και  διαφορές.  Τα 

τραπεζικά ιδρύματα που εξετάζονται  είναι τόσο κρατικού ενδιαφέροντος όσο και αμιγώς 

ιδιωτικά, προκειμένου να είναι εφικτή η εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων σε σχέση με τις 

τρέχουσες πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο αυτό. 
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1  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί  το κλειδί  τόσο της επιχειρηματικής 

επιβίωσης  όσο  και  της  επιχειρηματικής  επιτυχίας.  Μέσα  στις  σύγχρονες  διεθνείς 

ανταγωνιστικές  αγορές  όπου  η  δύναμη  της  πληροφορίας  κυριαρχεί,  η  ανάπτυξη  και  η 

ευημερία των επιχειρήσεων  προϋποθέτουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν με 

όλο και περισσότερο εντατικούς ρυθμούς την ανάπτυξη της γνώσης, των ικανοτήτων και της 

δημιουργικής σκέψης των στελεχών τους, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέρχονται 

στις συνεχείς αλλαγές των συνθηκών και των απαιτήσεων του περιβάλλοντος των σημερινών 

κοινωνιών.

Οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι απειλές που ενυπάρχουν στο σύγχρονο περιβάλλον 

των επιχειρήσεων καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ριζικές αλλαγές της οργανωσιακής 

τους  ανάπτυξης.  Η  γνώση  και  οι  πληροφορίες  αποτελούν  σημαντικό  ανταγωνιστικό 

πλεονεκτήματα  για  την  επιβίωση,  και  την  αποτελεσματικότητά  τους.  Καθημερινά 

συλλέγονται  πληροφορίες,  γνώσεις,  ιδέες  και  πρακτικές  για  το  εσωτερικό  και  εξωτερικό 

περιβάλλον της κάθε επιχείρησης, για τους καταναλωτές, προμηθευτές, τους εργαζόμενους 

και τα προϊόντα οι οποίες διαχέονται προς όλες τις πλευρές και σε όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. Λόγω του μεγάλου βαθμού αβεβαιότητας και του έντονου ανταγωνισμού, μια καλά 

πληροφορημένη επιχείρηση μπορεί καλύτερα να ανταπεξέλθει στις σημερινές οικονομικές 

συνθήκες, οι οποίες αλλάζουν ταχύτατα, καθώς και να αλλάζει συνεχώς εξαιτίας των νέων 

ιδεών και καινοτομιών πού δημιουργούνται μέσα από τους μηχανισμούς γνώσης και μάθησης 

τους οποίους έχει αναπτύξει.

Η  εκπαίδευση  είναι  μια  συστηματικά  σχεδιασμένη  διαδικασία  με  σκοπό  την 

διεύρυνση των γνώσεων και την εκμάθηση τρόπων συμπεριφοράς οι οποίοι θα συμβάλλουν 

στην  επίτευξη  των  οργανωσιακών  στόχων  της  επιχείρησης.  Αποτελεί  μια  πολύπλοκη 

διαδικασία  με  την  οποία  βελτιώνονται  συγκεκριμένες  δεξιότητες  των  στελεχών  της 

επιχείρησης, καθώς επίσης και πιθανές μελλοντικές ανάγκες σε διοικητικές δεξιότητες. Οι 

εργαζόμενοι  συνεισφέρουν  στη  μάθηση,  όταν  έχουν  τη  γνώση  και  τις  ικανότητες  που  η 

εταιρία χρειάζεται καθώς και την υποκίνηση για να τις χρησιμοποιήσουν (Snell et al, 1996). 

Ακόμη, οι  εργαζόμενοι ενθαρρύνονται περισσότερο να εργαστούν και  να καινοτομήσουν, 

όταν παρατηρούν πως οι διευθυντές λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες τους, ανησυχούν για το 

βαθμό ανάμιξής τους και εκτιμούν τη συνεισφορά τους στην εταιρία (Wayne et al, 1997). 



Η  Εκπαιδευτική  πολιτική  περιλαμβάνει  ένα  δομημένο  πρόγραμμα  συστηματικών 

ενεργειών  που  διευθύνονται  από  την  επιχείρηση  προκειμένου  να  βοηθήσει  τους 

εργαζόμενους  να  αποκτήσουν  γνώσεις  και  να  εξοικειωθούν  με  μορφές  συμπεριφοράς  οι 

οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρησιακών και ατομικών στόχων. Η κατάρτιση 

του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων ευέλικτων ως προς το χρονοδιάγραμμα και 

επικεντρωμένων  στις  ανάγκες  της  επιχείρησης  αυξάνει  την  αποτελεσματικότητα  του 

ανθρώπινου δυναμικού με το ελάχιστο κόστος για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια αξιολογική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής 

τραπεζικών  ιδρυμάτων  μέσα  στον  ευρύτερο  χρηματοπιστωτικό  σύστημα  του  ελληνικού 

χώρου και σε συσχέτιση με τις συντελούμενες αλλαγές της αγοράς εργασίας. Μια τέτοιου 

είδους ερευνητική προσέγγιση είναι απαραίτητη, αφού η εκπαίδευση είναι ένα πολυδιάστατο 

αγαθό με  πολιτιστικές,  κοινωνικές  και  οικονομικές  προεκτάσεις  και  οι  δαπάνες  για  αυτό 

ανέρχονται  σε  σημαντικό  ύψος.  Για  το  λόγο  αυτό  επιβάλλεται  η  αξιολόγηση  των 

αποτελεσματικότητας των επενδύσεων στην εκπαίδευση σε συσχέτιση με ένα μεγάλο εύρος 

παραμέτρων. 
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2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ

Διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται με την τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση δίνουν 

έμφαση στη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου (Human Capital). Οι σύγχρονες δυνάμεις, 

όπως  η  παγκοσμιοποίηση,  νέα  τεχνολογία,  η  σχετικά  ελεύθερη  ροή  του  κεφαλαίου,  o 

αυξανόμενος  ανταγωνισμός,  η  απαίτηση για  καινοτομία,  οι  αλλαγές  στις  απαιτήσεις  των 

πελατών, οι  αλλαγές στις οικονομικές και πολιτικές δομές,  και ο αυξανόμενος ρόλος του 

κράτους  στην  υποστήριξη  της  γνώσης,  συνεχώς  αναδιαμορφώνουν  τον  τρόπο  που  η 

επιχειρήσεις αναπτύσσουν την δραστηριότητά τους. Προηγούμενες έρευνες έχουν αποδείξει 

ότι  οι  εταιρίες  έχουν  αρχίσει  να  συνειδητοποιούν  ότι  η  βασισμένη  στην  τεχνολογία 

ανταγωνιστικότητα  είναι  παροδική,  και  ότι  το  βιώσιμο  πλεονέκτημα  βρίσκεται  στη 

διαχείριση των άυλων πόρων όπως οι  ανθρώπινοι  πόροι  (Tohanson et  al,  2001)  και  στη 

δυνατότητα μιας εταιρίας να δημιουργήσει την αξία μέσω της διαχείρισης της γνώσης (Lev, 

2001, Sveiby, 2001).

Η θεωρία το ανθρώπινου κεφαλαίου υποστηρίζει  ότι  οι  δεξιότητες  του ατόμου,  η 

εμπειρία και η γνώση του αποφέρουν οικονομική αξία στην εταιρία (Becker, 1964) ενώ τα 

άτομα  ενισχύουν  το  ανθρώπινο  κεφάλαιο  μέσω  της  εκπαίδευσης  και  της  κατάρτισης.  Η 

εμπειρική έρευνα έχει δείξει μια θετική σχέση μεταξύ της οικονομικής αξίας της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης, και της απόδοσης της επένδυσης (World Bank, 1998). Η εκπαίδευση 

μπορεί  να  κυμανθεί  από  τυπικά  οργανωμένες  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες,  όπως  οι 

φροντιστηριακά μαθήματα και άλλα επιμορφωτικά προγράμματα, μέχρι άτυπες διαδικασίες 

μάθησης  μέσω  απόκτησης  εμπειρίας  εντός  χώρου  εργασίας  (“on the job”).  Για  κάθε 

υπάλληλο υπάρχει ένα κενό μεταξύ του εκπαιδευτικού παρελθόντος του και των δεξιοτήτων 

που  απαιτούνται  για  οποιαδήποτε  εξειδικευμένη  εργασία.  Επομένως,  η  είσοδος  του 

υπαλλήλου στο εργατικό δυναμικό χαρακτηρίζει τη μετάβαση από την κατοχή των γενικών 

και  προπαρασκευαστικών  δεξιοτήτων  στην  κατοχή  των  πιο  εξειδικευμένων  και 

επαγγελματικών δεξιοτήτων (Βecker, 1964). 

Το  ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί  το θεμέλιο λίθο για  την  ικανότητα δημιουργίας 

αξίας μιας εταιρίας και πρέπει επομένως να γίνουν επενδύσεις για αυτό. Επομένως, η έρευνα 

στις πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου κεφαλαίου  πρέπει να εξετάσει τη σύνδεση μεταξύ της 

διοίκησης  ανθρώπινου  κεφαλαίου  και  της  διαδικασίας  της  δημιουργίας  αξίας  μέσα  στην 

εταιρία. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα παραγωγικότητας μπορούν να ενισχυθούν με την 



αύξηση των επιπέδων του ανθρώπινου κεφαλαίου  μεταξύ των υπαλλήλων (Flamholtz and 

Lacey, 1981 Gee and Nystrom, 1999).

Τα  οφέλη  του  διανοητικού  κεφαλαίου  είναι  κυρίως  μακροπρόθεσμα  παρά 

βραχυπρόθεσμα, όπως υποστηρίζεται από πολλούς συγγραφείς. (Petty and Guthrie, 2000, p. 

158).  Το διανοητικό  κεφάλαιο  καθορίζεται  ως  δημιουργία  αξίας  που  προκύπτει  από  δύο 

κατηγορίες του άυλου ενεργητικού μιας επιχείρησης: (α) οργανωτικό (δομικό) κεφάλαιο και 

(β)  το  ανθρώπινο  κεφάλαιο.  Το  δομικό  κεφάλαιο  αναφέρεται  σε  στοιχεία  όπως  οι 

επιχειρησιακές διαδικασίες, τα συστήματα λογισμικού και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού, και το 

ανθρώπινο  κεφάλαιο αναφέρεται  στις  ικανότητες  προσωπικού  και  τις  ικανότητες  του 

εξωτερικού ανθρώπινου δυναμικού, όπως των μετόχων,  που είναι διαθέσιμο στην εταιρία. 

Όλο και περισσότερο γίνεται κατανοητό ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο και το διανοητικό 

κεφάλαιο  είναι,  γενικά,  ανεκτίμητα  προτερήματα  στις  σύγχρονες  οικονομίες  που 

καθοδηγούνται από τη γνώση. Η διοίκηση του διανοητικού κεφαλαίου αφορά τη διαχείριση 

της γνώσης και την εκμετάλλευση του ανθρώπινου κεφαλαίου για να δημιουργήσει την αξία 

(Edvinsson and Sullivan,  1996).  Το  ανθρώπινο  κεφάλαιο είναι  ένα  συστατικό  του 

διανοητικού κεφαλαίου, γιατί η γνώση μιας εταιρίας αποθηκεύεται μέσα στους υπαλλήλους 

της, και τα πλεονεκτήματα του οργανισμού προέρχονται από τη δυνατότητα της εταιρίας να 

χρησιμοποιήσει τους υπαλλήλους της. Το  ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ζωτικής σημασίας σε 

μια  εταιρία,  δεδομένου  ότι  είναι  το  συστατικό  του  διανοητικού  κεφαλαίου  που 

μετασχηματίζεται στην αξία μέσω του δομικού κεφαλαίου (Edvinsson and Sullivan, 1996). 

Εντούτοις, σύμφωνα με αυστραλιανή μελέτη, η αξίωση που συχνά διατυπώνεται στις ετήσιες 

εκθέσεις  των  εταιριών  είναι  ότι  το  ανθρώπινο  κεφάλαιο αντιπροσωπεύει  ένα  από  τα 

σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, στην πραγματικότητα, δεν υποστηρίζεται 

από  τη  φύση  και  την  έκταση  του  διανοητικού  κεφαλαίου  που  αναφέρεται  στις  ετήσιες 

εκθέσεις αυτών των εταιριών (Guthrie et al, 1999). 

 Ο κύριος τρόπος ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου  είναι μέσω της εκπαίδευσης. 

Στις περιπτώσεις αυξημένων  δραστηριοτήτων συρρίκνωσης των εταιριών, η ευθύνη για τις 

δραστηριότητες  διοίκησης  σταδιοδρομίας  όπως  η  εκπαίδευση έχει  μετατοπιστεί  από τους 

εργοδότες στους υπαλλήλους (Brockner and Lee, 1995). Κατά συνέπεια, προτείνεται ότι οι 

υπάλληλοι πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία να ενημερώσουν τα επίπεδα ικανοτήτων τους, 

προκειμένου να επιτευχθεί το οικονομικό κέρδος μέσω των μεγαλύτερων αποδοχών ή της 

ενισχυμένης εργασιακής ασφάλειας που προκύπτουν από την αυξανόμενη παραγωγικότητα 

(Heyes and Stuart, 1996,  Griffith, 1998). Συγχρόνως, οι εργοδότες πρέπει επίσης να είναι 

δυναμικοί στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου των υπαλλήλων τους, προκειμένου να 
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επωφεληθούν  περισσότερο  από  τη  μεταβαλλόμενη  τεχνολογία  και  να  είναι  σε  θέση  να 

αναδομήσουν αποτελεσματικότερα τις επιχειρησιακές διαδικασίες (Lee et  al, 2003). Εάν οι 

εταιρίες  δεν επενδύουν στους υπαλλήλους τους,  θα πρέπει  να καταβάλλουν πολύ μεγάλη 

προσπάθεια για να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά ή ακόμη μπορεί και να αντιμετωπίσουν 

την πτώχευση.
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3 ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η  κατάλληλη  εκπαίδευση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  ενός  οργανισμού  είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη των επιχειρησιακών του στόχων. H εκπαίδευση είναι επένδυση 

και  οι  κατάλληλοι  άνθρωποι  με  την  κατάλληλη  εκπαίδευση  και  νοοτροπία  μπορούν  να 

αποδώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι μαθησιακές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα 

μέσα  σε  μια  επιχείρηση  θα  πρέπει  να  απευθύνονται  σε  όλους  όσους  επιθυμούν  να 

εκπαιδευτούν  αλλά  ειδικότερα  σε  όσους  επιτελούν  συγκεκριμένο  έργο  που  απαιτεί 

εξειδικευμένη γνώση. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να συντάσσεται με βάση τις 

αρχές της μάθησης και να ενισχύει την ενδυνάμωση και την ετοιμότητα των εργαζομένων της 

επιχείρησης.

 Όσον αφορά στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυτός συνδέεται άμεσα 

με  την  αποδοτικότητα  και  τα  αποτελέσματα  της  επιχείρησης.  Αν  και  σημαντικότερα 

θεωρούνται  τα  βήματα  της  διάγνωσης  εκπαιδευτικών  αναγκών  και  της  αξιολόγησης  της 

εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  θα  πρέπει  να  δοθεί  μεγάλη  βαρύτητα  σε  όλα  τα  στάδια  του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπως αυτά περιγράφονται στο σχήμα 3.1 που ακολουθεί. 
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Σχήμα 3.1 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός



3.1 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Οι  επιχειρήσεις  προκειμένου  να  εντοπίσουν  τις  εκπαιδευτικές  τους  ανάγκες, 

διερευνούν  τα  προβλήματα  που  υπάρχουν  ως  συνέπεια  χαμηλής  ατομικής  και  ομαδικής 

απόδοσης και κακής εκτέλεσης ενός εργασιακού καθήκοντος. Η συστηματική εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών της επιχείρησης είναι μια χρονοβόρος διαδικασία που κοστίζει. Ο 

όρος «συστηματική εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών της επιχείρησης» περιγράφει όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να 

συμπίπτουν με τις αντίστοιχες ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης. Ωστόσο το όφελος 

από μια τέτοια συστηματική διαδικασία είναι μεγάλο τόσο για το άτομο ή την ομάδα όσο και 

για την επιχείρηση. Τελικός σκοπός παραμένει η ολοκλήρωση της πραγματικής διαδικασίας 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης ώστε να επιτευχθούν πλήρως οι σκοποί της ίδιας της επιχείρησης 

(DeNisi A., Griffin R., 2001).

Η εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών είναι  μια διαδικασία συλλογής  και  ανάλυσης 

πληροφοριών, δεδομένων και απόψεων ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει η επιχείρηση:

- αν και γιατί χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα

- τι είδους εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρειάζεται

- ποια τμήματα έχουν ανάγκη (ποιοι και πόσοι εργαζόμενοι)

- πότε υπάρχει η εκπαιδευτική ανάγκη

Η  επάρκεια  των  μεθόδων  και  των  πηγών  από  τις  οποίες  προέρχεται  αυτή  η 

πληροφόρηση  και  ο  κατάλληλος  συνδυασμός  τους,  εξαρτάται  από  το  σκοπό  του 

εκπαιδευτικού  προγράμματος  (βελτίωση  απόδοσης,  αλλαγή  αντικειμένου,  αναβάθμιση 

υπαλλήλων στην ιεραρχία της εταιρίας).  Η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως νομοθετικές ρυθμίσεις, ελλείψεις βασικών δεξιοτήτων, 

χαμηλά ποσοστά απόδοσης των εργαζομένων σε σχέση με τα καθορισμένα πρότυπα, νέες 

τεχνολογίες  και  νέες  θέσεις  εργασίες  που  συνεχώς  προκύπτουν.  Διερευνώντας  τις  πηγές 

πληροφόρησης  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  της  εταιρίας,  τα  στελέχη  της  αναλύουν  τις 

οργανωσιακές ανάγκες της επιχείρησης. Απώτερος στόχος είναι να  προσδιοριστεί τι είδους 

εκπαίδευση είναι αναγκαία και ποιοι την έχουν ανάγκη. 

Η  διάγνωση  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  και  των  κενών  που  εντοπίζονται  στην 

εκπαιδευτική πολιτική της εταιρίας γίνεται με τη χρήση διαφόρων μεθόδων οι οποίες όπως 

αναφέρονται παρακάτω είναι οι εξής:

 Ανάλυση θέσεων εργασίας (Job analysis)
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 Συστήματα αξιολόγησης του προσωπικού

 Το προσωπικό απευθύνεται στην διοίκηση για εκπαίδευση

 Απόδοση της Διεύθυνσης / Τμήματος στη διάρκεια όλου του έτους

 Πιθανές ανάγκες για συμπληρωματική εκπαίδευση

 Εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών  ή  εξοπλισμού  /  αναβάθμιση  λειτουργίας  Διεύθυνσης  / 

Τμημάτων

Στην πράξη, οι πηγές που χρησιμοποιούνται για τη  συλλογή αναλυτικών στοιχείων 

εντοπίζονται  στο εξωτερικό περιβάλλον και  στο περιβάλλον ανταγωνισμού αλλά και  στο 

εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.  Στη δεύτερη περίπτωση  εμπίπτουν θέματα όπως η 

στρατηγική,  η  δομή,  η  τεχνολογία,  το  ύφος  διοίκησης,  η  κουλτούρα  και  οι  συνθήκες 

εργασίας, καθώς επίσης και η πληροφόρηση για τις φιλοδοξίες των υπαλλήλων, τη γνώση και 

τις δεξιότητες σε σχέση με τους τρέχοντες ρόλους τους. Ίσως η πλουσιότερη πηγή δεδομένων 

προέρχεται  άμεσα  από  τους  ίδιους  τους  υπαλλήλους,  τους  προϊσταμένους  τους,  τα 

υφιστάμενα  αρχεία  δεδομένων  (ατυχήματα,  επίπεδα  ποιοτικής  και  ποσοτικής  απόδοσης, 

απουσίες), τους ειδικοί επί του θέματος εκπαίδευσης από το τμήματα Δ.Α.Π., τα στελέχη από 

τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα της εταιρίας και τους συμβούλους της επιχείρησης (Hitiris, 

2001).

Παράλληλα με την εισερχόμενη πληροφόρηση από τους υπάλληλους,  θα πρέπει να 

εξεταστούν  και  οι  δεξιότητες  που  είναι  απαραίτητες  για  την  επιτυχία  των  εργασιών  της 

επιχείρησης. Θα πρέπει να συσταθεί ένας κατάλογος των ικανοτήτων και των εργαλείων και 

να  συμπεριληφθούν  δεξιότητες  (πώς  να  εκτελεστούν  τα  καθήκοντα),  γνώσεις,  και 

συμπεριφορές  (πώς  τα  άτομα  ενεργούν  και  αλληλεπιδρούν),  που  απαιτούνται  για  να 

διασφαλιστεί η επιτυχία των υπαλλήλων. 

Σε αυτή τη φάση οι  συνηθέστερες μέθοδοι συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις 

εκπαιδευτικές  ανάγκες  των  επιχειρήσεων  είναι η  παρατήρηση,  η  καταγραφή σημαντικών 

γεγονότων,  οι  βασικές  πληροφοριακές  συνεντεύξεις  (ατομικές  και  ομαδικές),  οι  ομαδικές 

συζητήσεις  και  τα  ερωτηματολόγια  είναι  μερικές  από  τις  μεθόδους  που  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν.  Επιπλέον,  πολύτιμα  στοιχεία  που  είναι  ήδη  διαθέσιμα  μέσα  στην 

επιχείρηση, προσφέρουν μία άλλη οπτική γωνία από την οποία μπορούν να εξεταστούν τα 

τρέχοντα επίπεδα απόδοσης και ικανοτήτων της επιχείρησης. Εδώ περιλαμβάνονται έγγραφα 

του επιχειρησιακού και  στρατηγικού  σχεδιασμού  του  οργανισμού,  συμπεριλαμβανομένων 

εγγράφων της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και των διαδικασιών διαδοχής, καθώς επίσης 

και  μια  ομάδα  δεδομένων  που  συλλέχθησαν  μέσω  των  πληροφοριακών  συστημάτων 

διοίκησης  (πωλήσεις,  μεγέθη  αποδοτικότητας  εργασίας,  αρχεία  ασθένειας  και  απουσιών, 
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αριθμός  και  φύση  των  ατυχημάτων,  ποιοτικές  μετρήσεις  όπως  παράπονα  και  απώλειες 

πελατών. Ακόμη, πληροφορίες από αναλύσεις ατομικών θέσεων εργασίας συντελούν στο να 

εντοπιστούν δυνητικές περιοχές εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων ασφάλειας, 

και των διαδικασιών, ενώ τα προφίλ προσωπικότητας των υπαλλήλων μπορούν να δείξουν 

τους τομείς δύναμης καθώς επίσης και τις δυνητικές  περιοχές ανάπτυξης. Τα στοιχεία από 

συστήματα αξιολόγησης απόδοσης, δοκιμαστικές αναθεωρήσεις και συνεντεύξεις μπορούν 

να δώσουν σαφείς ενδείξεις στον αναλυτή για ανάγκες σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Όλα τα 

παραπάνω μεγέθη  μελετώνται  για  τις  τάσεις  και  τις  διακυμάνσεις  κατά  τη  διάρκεια  του 

χρόνου προκειμένου να ανιχνευτούν αποκλίσεις από την αναμενόμενη ή επιθυμητή απόδοση. 

Η αφετηρία στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών βρίσκεται στην ανάλυση των 

εκπαιδευτικών αναγκών που πρέπει να γίνει σε τρία επίπεδα.. Πρέπει να καθοριστούν μέσα 

από μια ανάλυση του οργανισμού, των καθηκόντων και των εργαζομένων (Harris,  1997). 

Επομένως, η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών είναι μια διαδικασία τριών βημάτων: 

(1) ανάλυση του οργανισμού

(2) ανάλυση καθηκόντων

(3) ανάλυση ατόμου

Σκοπός της οργανωσιακής ανάλυσης είναι να εξετάσει τον οργανισμό, σαν σύνολο ή 

ανά  τμήμα,  και  να καθορίσει  τη  βασική επιχειρησιακή  στρατηγική,  τους  αντικειμενικούς 

στόχους  και  τους  σκοπούς.  Στο  σημερινό  συνεχώς  μεταβαλλόμενο  επιχειρηματικό 

περιβάλλον, η οργανωσιακή ανάλυση, που αφορά τη στρατηγική της επιχείρησης και τους 

διαθέσιμους πόρους της, μπορεί να εστιάζει στους νέους επιχειρηματικούς στόχους και τις 

προκλήσεις του οργανισμού και στις επιπτώσεις για τις θέσεις εργασίας.

Το δεύτερο βήμα, η ανάλυση των καθηκόντων και των γνώσεων, περιλαμβάνει την 

απόκτηση πληροφόρησης από την οργανωσιακή ανάλυση για την εκτίμηση των καθηκόντων 

και  των  προδιαγραφών  που  αντιστοιχούν  σε  κάθε  θέση  εργασίας  και  στη  συνέχεια  τον 

καθορισμό  της  γνώσης,  των  δεξιοτήτων  και  των  ικανοτήτων  που  απαιτούνται  για  την 

αποδοτική εκτέλεση των καθηκόντων. 

Το τρίτο βήμα, η ανάλυση του ατόμου, θέτει το ερώτημα του αν οι συγκεκριμένοι 

εργαζόμενοι είναι ανεπαρκείς για τα σημαντικά καθήκοντα και αν η παρεχόμενη εκπαίδευση 

θα κάλυπτε αυτά τα κενά. Διερευνώνται τα επίπεδα ικανοτήτων των εργαζομένων (ανάλυση 

ατόμου),  τα  δυνατά  και  τα  αδύνατά  τους  σημεία,  καθώς  και  την  ετοιμότητά  τους  για 

εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καθοριστεί  η ανεπάρκεια των εργαζομένων. 

Ένας από τους πιο δημοφιλής τρόπους είναι να εξεταστούν τα μέτρα απόδοσης εργασίας. Για 

14



παράδειγμα,  κάθε  εργαζόμενος  ο  οποίος  λαμβάνει  βαθμολογία  χαμηλότερη  από  την 

ικανοποιητική  σε  οποιαδήποτε  είδος  εργασίας,  θεωρείται  ανεπαρκής  στη  συγκεκριμένη 

περιοχή. 

Σε  κάθε  ένα  από  τα  διαφορετικά  επίπεδα  στα  οποία  γίνεται  η  ανάλυση  των 

εκπαιδευτικών  αναγκών,  όπως  αυτά  περιγράφονται  παραπάνω,  χρησιμοποιούνται 

διαφορετικές μέθοδοι. Το σχήμα 3.2 δείχνει όλες τις διαφορετικές μεθόδους που συνήθως 

χρησιμοποιούνται  σε  κάθε  επίπεδο  (Kanellopoulos P.,  1998).  Σε  επίπεδο  επιχείρησης  οι 

εκπαιδευτικές  ανάγκες  αναλύονται  μέσω στρατηγικών σχεδίων,  σε  επίπεδο  ομάδας  μέσω 

ανάλυσης  απόδοσης  και  σε  ατομικό  επίπεδο  μέσω ανάλυσης  απόδοσης  και  πραγματικής 

εργασίας. 

 
 Σχήμα 3.2 Επίπεδα και μέθοδοι ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών

Η ανάλυση των στρατηγικών σχεδίων αφορά τη στρατηγική της επιχείρησης για την 

εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού της και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με την 

πραγματική  στρατηγική  της  επιχείρησης  και  τα  επιχειρησιακά  της  σχέδια.  Η  ανάλυση 

απόδοσης παρέχει στα άτομα και στην ομάδα την απαραίτητη πληροφόρηση για την κάλυψη 

των  εκπαιδευτικών  τους  αναγκών.  Η  διοίκηση  απόδοσης  οδηγεί  στη  δημιουργία 

προγραμμάτων  που  τονίζουν  ιδιαίτερα  τη  συνεχή  ανάπτυξη  των  εργαζομένων.  Τέλος,  η 

ανάλυση των θέσεων εργασίας περιλαμβάνει ερευνητικές πρακτικές για μοντέλα απόδοσης 

και  ουσιαστικού  περιεχομένου  της  εργασίας,  ενώ  βοηθάει  στην  απόκτηση  σημαντικής 

πληροφόρησης για τα επίπεδα της γνώσης, τις ικανότητες, αλλά και για την υποκίνηση και τα 

μοντέλα αποτελεσματικής απόδοσης που απαιτούνται για τα εργασιακά καθήκοντα. 

Αμέσως  μετά  την  αναγνώριση,  το  επόμενο  στάδιο  είναι  η  αξιολόγηση,  αν  οι 

παρεμβάσεις  στην  εκπαίδευση  και  την  ανάπτυξη  θα  προσδιορίσουν  αποτελεσματικά  που 

οφείλεται το χάσμα στην απόδοση, σε ανεπάρκεια γνώσης, δεξιοτήτων ή αντιμετώπισης. Δεν 

είναι  λίγες  οι  φορές  όπου  η  πρωταρχική  αιτία  των  προβλημάτων  απόδοσης  μπορεί  να 
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εντοπιστεί  αλλού:  στις  φυσικές  συνθήκες  εργασίας  (όπως  η  αποτυχία  εξοπλισμού),  σε 

κοινωνικούς/ψυχολογικούς  παράγοντες  (όπως  οι  σχέσεις  αντιπαλότητας  μεταξύ  διευθυντή 

και υπαλλήλων),  στη φύση της σύμβασης απασχόλησης (όπως πολύωρη απασχόληση για 

λίγη  αμοιβή,  σύντομες  διακοπές,  στις  προσωρινές  συμβάσεις  εργασίας).  Σε  αυτές  τις 

περιπτώσεις,  οι  μη  εκπαιδευτικές  λύσεις  μπορούν  να  προσφέρουν  τις  κατεξοχήν 

καταλληλότερες λύσεις.

Όσον αφορά το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος υπάρχει μια διαφορά 

μεταξύ αυτού που είναι "ανάγκης να ξέρει" ένας υπάλληλος και αυτού που «θέλει να ξέρει». 

Τα προγράμματα σπουδών μπορούν να περιλαμβάνουν πολλές από τις ακόλουθες περιοχές, 

όπως  αλλαγές  στην  επιχείρηση,  εκπαίδευση  εξειδικευμένης  εργασίας,  κατάρτιση  που 

απαιτείται  από το νόμο, κατάρτιση ομαδικής εργασίας,  ποιοτική κατάρτιση, εξυπηρέτηση 

πελατών,  ηγεσία,  και  επικοινωνία.  Ωστόσο,  οι  επιχειρήσεις  εστιάζουν  ειδικότερα  στην 

ανάπτυξη  των  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων.  Χωρίς  καλή  επικοινωνία,  οι  επιχειρήσεις 

υποφέρουν από  αναποτελεσματικές εργασιακές συνήθειες, δυσπιστία, ασαφείς στόχους και 

κατευθύνσεις, κακή λήψη αποφάσεων, επισφαλείς καταστάσεις, χαμηλό ηθικό, και απώλεια 

χρόνου και χρημάτων. Η καλύτερη επικοινωνία όχι μόνο βοηθά στην αποτροπή αυτών των 

προβλημάτων, αλλά και ενισχύσει τις όλες άλλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

3.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Όταν η επιχείρηση σχεδιάζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει 

ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τους στόχους της 

και ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες της διοίκησης και των υπαλλήλων. Πριν προχωρήσει στην 

ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  ή  στην  ανανέωση  του  υπάρχοντος 

προγράμματος,  οι  επαγγελματίες  του  τμήματος  ΔΑΠ θα  πρέπει  να  διερευνήσουν θέματα 

όπως το πού βρίσκεται η επιχείρηση σήμερα, πού θέλει να πάει, πώς θα φθάσει εκεί και πώς 

μπορεί να εξασφαλίστει η δέσμευση των ατόμων «κλειδιά» για την επιχείρηση. Προς την 

κατεύθυνση αυτή η δέσμευση και η στήριξη της ανώτερης διοίκησης είναι βασικά στοιχεία. 

Τα  στοιχεία  αυτά  απαιτούνται  πρέπει  να  είναι  γνήσια  και  για  αυτό  το  λόγο  πρέπει  να 

συμφωνούνται εκ των προτέρων οι  προσδοκίες για την εκπαίδευση. Η διοίκηση θα πρέπει να 

καταδείξει  αυτή  τη  στήριξη  με  διάφορους  τρόπους  (οικονομική  στήριξη,  διευκόλυνση, 

συμμετοχή-διαχείριση).
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Υποθέτοντας  ότι  μια  σημαντική  ανάγκη  για  εκπαίδευση  έχει  αναγνωριστεί,  η 

εκπαιδευτική   ανάγκη  αυτή  θα  πρέπει  να  μεταφραστεί  σε  ένα  σύνολο  συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών  αντικειμενικών  στόχων.  Οι  αντικειμενικοί  στόχοι  καθορίζουν  τι  οι 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μάθουν ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. δηλαδή 

διατυπώνεται  το  τελικό  επιθυμητό  αποτέλεσμα  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  (όπως, 

απόκτηση γνώσεων, ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων, αλλαγή στάσεων και νοοτροπίας). 

Ειδικότερα, οι στόχοι αυτοί αφορούν το συγκεκριμένο αριθμό ατόμων τα οποία χρειάζεται να 

εκπαιδευτούν, τις συγκεκριμένες δεξιότητες στις οποίες η εκπαίδευση θα πρέπει να εστιάσει 

και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που προβλέπεται για  την ολοκλήρωση αυτού του 

προγράμματος.  Το  εξειδικευμένο  περιεχόμενο  που  αποκτά  η  εκπαιδευτική  διαδικασία 

προκύπτει  τότε  μέσα  από  αυτούς  τους  αντικειμενικούς  στόχους.  Απώτερος  στόχος  της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας της εταιρίας είναι η αλλαγή της κουλτούρας των εργαζομένων 

απέναντι  στη εργασία και  τα  καθήκοντά τους  καθώς  και  η  διαφοροποίηση των στάσεων 

απέναντι στις διάφορες θέσεις εργασίας. 

Οι  στόχοι  που  καθορίζονται  στο  στάδιο  αυτό,  οι  οποίοι  είναι  σαφείς  και 

συγκεκριμένοι, αφορούν την καινοτομία, δηλαδή την πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων και 

την  κατάλληλη  θωράκιση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  της  εταιρίας,  ή  μπορεί  να  είναι 

τακτικοί, να προσανατολίζονται προς την επανάληψη της εκπαίδευσης ή τη συμπληρωματική 

εκπαίδευση  (μετεκπαίδευση)  ή  την  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  άμεσης  χρησιμότητας 

(επιμόρφωση).

Ο προσδιορισμός των αντικειμενικών στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος θα 

πρέπει να γίνει  άμεσα αμέσως μετά τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών. Ο  Robert 

Mager (1984) ορίζει ως «αντικειμενικό στόχο» την  περιγραφή της επιθυμητής απόδοσης 

που οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να επιτύχουν πριν θεωρηθούν ικανοί. Επομένως, οι 

αντικειμενικοί στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος περιγράφουν το επιθυμητό και το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα αποτελέσματα μπορούν να 

επιτευχθούν με πολλούς τρόπους (όπως διαλέξεις, παίξιμο ρόλων, διαιτησία) οι οποίοι όμως 

δεν προσδιορίζονται στον αντικειμενικό στόχο. Αυτός αποτελεί απλά τη βάση καθορισμού 

των εκπαιδευτικών μεθόδων. 

Οι  χρήσιμοι  αντικειμενικοί  στόχοι  περιλαμβάνουν  τα  εξής  τρία  κρίσιμα 

χαρακτηριστικά:  1)  την  απόδοση  που  οι  εκπαιδευόμενοι  θα  πρέπει  να  είναι  ικανοί  να 

επιτύχουν,  2)  τις  καταστάσεις  κάτω  από  τις  οποίες  θα  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  την 

επιτύχουν και 3) τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί η επιτυχία τους 

(Mager,  1997).  Οι  αντικειμενικοί  στόχοι  θα  πρέπει  να  διατυπώνονται  με  σαφήνεια  και 
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ακρίβεια προκειμένου να μην παρερμηνεύονται και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις. Αυτό 

μπορεί να διασφαλιστεί αν γίνεται προσεκτική επιλογή λέξεων κατά την διατύπωση και αν οι 

στόχοι επανεξετάζονται από ανώτερα στελέχη του οργανισμού. 

Εφόσον έχουν καθοριστεί οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί σκοποί, είναι πλέον εφικτός 

ο  καθορισμός  του  περιεχόμενου  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος,  των  εκπαιδευτικών 

μεθόδων, των μέσων υλοποίησης του προγράμματος και των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων 

του. 

3.2.1  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πολλές φορές πριν τη φάση του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων τίθεται 

για τον οργανισμό ένα σημαντικό δίλλημα. Αν θα πρέπει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να 

σχεδιαστεί  εσωτερικά  από στελέχη  της  επιχείρησης ή αν  θα πρέπει  να  αγοραστεί  όλο  ή 

τμήματα  αυτού  από  εξειδικευμένο  φορέα  εκτός  επιχείρησης,  ή  αν  θα  πρέπει  να  γίνει 

συνδυασμός των δύο παραπάνω επιλογών με συνεργασία εξειδικευμένου στελέχους που θα 

λειτουργήσει  ως  εκπαιδευτής.  Στη  δεύτερη  περίπτωση  όπου  υπάρχουν  εξωτερικές 

παρεμβάσεις, η επιχείρηση τυπικά χρησιμοποιεί τους στόχους που αναπτύσσονται από τον 

πωλητή του προγράμματος. Ωστόσο, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ μεγαλύτερες αν ο 

οργανισμός  πρώτα  αναγνωρίσει  του  αντικειμενικούς  στόχους  για  την  εκπαίδευση  του 

ανθρώπινου  δυναμικού  του  και  έπειτα  αποφασίσει  αν  θα  σχεδιάσει  ή  θα  αγοράσει  το 

πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να γνωρίζει η επιχείρηση τι ακριβώς θέλει να επιτύχει μέσω του 

προγράμματος,  έτσι  ώστε  ακόμα  και  αν  αποφασίσει  να  το  αγοράσει  να  επιλέξει  το 

καταλληλότερο. 

Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί φορείς ή σύμβουλοι που παρέχουν υπηρεσίες συναφείς 

με την οργάνωση και εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής μιας εταιρίας. Τέτοιες υπηρεσίες 

είναι  για  παράδειγμα  η  υποστήριξη  κατά  τη  διάγνωση  εκπαιδευτικών  αναγκών,  η 

καθοδήγηση προσωπικού στο εσωτερικό της επιχείρησης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

του προγράμματος, ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αποκλειστικά για μια 

συγκεκριμένη  επιχείρηση,  η  παροχή  συμπληρωματικού  εκπαιδευτικού  υλικού  (βιβλία 

ασκήσεων,  λογισμικά  Η/Υ,  βίντεο),  η  παρουσίαση  προγενέστερων  εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  και  τέλος  η  διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης  των εκπαιδευτών  που 

προέρχονται από το εσωτερικό της επιχείρησης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών τους 

ικανοτήτων. 
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Οι  πηγές  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων,  υλικού  και  συναφούς  συμβουλευτικής 

υποστήριξης,  συνεχώς  πολλαπλασιάζονται  μέσα  στο  σύγχρονο  περιβάλλον 

δραστηριοποίησης  των  επιχειρήσεων.  Εταιρίες  συμβούλων,  εκπαιδευτικά  ιδρύματα, 

επαγγελματικά σωματεία,  εμπορικές  ενώσεις,  εκδοτικοί  οίκοι,  κρατικές  υπηρεσίες  και  μη 

κερδοσκοπικοί  οργανισμοί  παρέχουν  προγράμματα  και  πληροφόρηση  προς  κάθε 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση. 

Κατά τη λήψη απόφασης αναγκαιότητας αγοράς εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει 

να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες που αφορούν την ίδια την επιχείρηση (Carnevale at 

al,  1990). Αρχικά θα πρέπει να διαπιστωθεί η αρτιότητα των γνώσεων των στελεχών της 

επιχείρησης προκειμένου να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

καθώς επίσης και η καταλληλότητα της χρονικής στιγμής ώστε η παρέμβαση εξωτερικού 

φορέα να διευκολύνει ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη, κριτήριο για τη λήψη 

απόφασης αγοράς εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο αριθμός των εκπαιδευομένων, καθώς 

όσο  μεγαλύτερος  είναι  ο  αριθμός  τους  τόσο  περισσότερες  πιθανότητες  υπάρχουν  η 

επιχείρηση να θέλει να σχεδιάσει η ίδια το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα. Επιπλέον, ανάλογα 

με το αντικείμενο εκπαίδευσης αν πρόκειται δηλαδή για κάποιο ευαίσθητο θέμα που αφορά 

αποκλειστικά  την  επιχείρηση,  το  πρόγραμμα  θα  πρέπει  να  διεξαχθεί  εντός  επιχείρησης 

χρησιμοποιώντας  εργαζόμενους  ως  εκπαιδευτές.  Το  μέγεθος  του  τμήματος  Διοίκησης 

Ανθρωπίνων  Πόρων  που  διαθέτει  η  επιχείρηση  αποτελεί  σημαντικό  παράγοντα  για  να 

εκτιμηθεί  η  ικανότητά  του  να  σχεδιάσει  και  να  εφαρμόσει  ένα  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα 

έναντι της εναλλακτικής επιλογής της εξωτερικής ανάθεσης. 

Ωστόσο,  η  εκτίμηση  όλων  των  παραπάνω  παραγόντων  θα  πρέπει  να  γίνει  σε 

συνδυασμό με τον παράγοντα κόστος, ο οποίος είναι καθοριστικός. Η μάθηση δεν πρέπει να 

εκλαμβάνεται από τις επιχειρήσεις ως κόστος αλλά ως επένδυση. Η γνώση έχει μετρήσιμη 

αξία και μάλιστα οικονομική, η οποία μπορεί να εκτιμηθεί μέσω συστημάτων μέτρησης της 

απόδοσης  με  τη  χρήση  απλών  εργαλείων  και  επομένως  η  προστιθέμενη  αξία  σε  μια 

επιχείρηση μπορεί να αξιολογηθεί με τη χρήση οικονομικών δεικτών μέτρησης. Η επιλογή 

των  βασικών  μετρήσεων  προηγείται  της  επιλογής  του  κατάλληλου  εκπαιδευτικού 

προγράμματος το οποίο πρέπει να εστιάζει στις επιχειρησιακές ανάγκες.  Οι εκπαιδευτικές 

επιλογές εντάσσονται σε μια κλίμακα που επιτρέπει στην επιχείρηση να διαγνώσει το στάδιο 

ωρίμανσης στο οποίο βρίσκεται και να επιδιώξει να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων που θα επιλέξει. Τέλος,  μέσω των προκαθορισμένων δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης, ο εργοδότης δύναται να σταθμίσει τα οφέλη σε σχέση με την επένδυση και να 

αξιολογήσει τη βελτίωση της απόδοσης με βασικό γνώμονα τις επιδόσεις του προσωπικού

19



Άλλοι  παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση μιας επιχείρησης σχετικά με την 

αγορά  εκπαιδευτικού  προγράμματος  περιλαμβάνουν  προσωπικές  επαφές  στελεχών  της 

επιχείρησης,  προηγούμενη  εμπειρία  ή  γεωγραφική  αμεσότητα  με  έναν  εξωτερικό  φορέα, 

τοπικές οικονομικές συνθήκες και ύπαρξη κυβερνητικών κινήτρων για ανάληψη δράσεων 

εκπαίδευσης.

Μόλις η επιχείρηση αποφασίσει να αγοράσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή μέρος 

αυτού  θα  πρέπει  να  επιλέξει  την  εξωτερική  πηγή,  τον  φορέα  δηλαδή  που  θα  της  το 

προμηθεύσει. Η ορθότερη κίνηση για μια τέτοια απόφαση είναι ο καθορισμός του άριστου 

συνδυασμού  μεταξύ  του  προϊόντος  και  των  ικανοτήτων  του  φορέα  που  πουλάει  το 

πρόγραμμα σε σχέση με τις ανάγκες και τους στόχους της ίδιας της επιχείρησης. Τα κριτήρια 

για τη λήψη τέτοιου είδους αποφάσεων ποικίλλουν ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της κάθε επιχείρησης αλλά γενικότερα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Κόστος: τιμή σε σχέση με το περιεχόμενο και την ποιότητα του προγράμματος

Διαπιστευτήρια: πιστοποιητικά και  ακαδημαϊκοί  τίτλοι  ως τεκμήρια της αρτιότητας των 

γνώσεων του πωλητή

Ιστορικό: αριθμός ετών δραστηριοποίησης σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα

Εμπειρία: προηγούμενοι πελάτες του πωλητή, επιτυχημένες συνεργασίες, αναφορές

Φιλοσοφία:  σύγκριση  της  φιλοσοφίας  του  πωλητή  σε  σχέση  με  τη  φιλοσοφία  της 

επιχείρησης

Μέθοδος  παράδοσης  προγράμματος:  χρησιμοποιούμενες  εκπαιδευτικές  μέθοδοι  και 

τεχνικές

Περιεχόμενο: θεματικές ενότητες που καλύπτονται 

Πραγματικό προϊόν: εμφάνιση, δείγματα, πιθανά πιλοτικά προγράμματα

Αποτελέσματα: αναμενόμενη έκβαση

Υποστήριξη: στο στάδιο της εφαρμογής αλλά και μεταγενέστερα

Αίτηση για προσφορά (Request For Proposal): η αντιστοίχηση ανάμεσα στην προσφορά 

του πωλητή και στις απαιτήσεις της επιχείρησης όπως αυτές διατυπώνονται στην αίτησή της 

για προσφορά

Δεν  υπάρχει  κάποιος  αντικειμενικός  τρόπος  στάθμισης  των  παραγόντων  που 

αναφέρονται  παραπάνω.  Τα  στελέχη  των  επιχειρήσεων  που  καλούνται  να  επιλέξουν  το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμά που θα αγοραστεί, αποδίδουν στους παράγοντες τις βαρύτητες που 

υπαγορεύουν προηγούμενη εμπειρία και φιλοσοφία της επιχείρησής τους. Η προηγούμενη 

εμπειρία μπορεί να θεωρηθεί σημαντικότερη έναντι του πελατολογίου του πωλητή ή ανάλογα 
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μία ισχυρή επωνυμία να βαρύνει περισσότερο σε σχέση με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του 

προγράμματος.

Σε  σχετικά πρόσφατη έρευνα (Gainey,  Klaas,  2002)  αναφορικά με  την εξωτερική 

ανάθεση  (υπεργολαβία,  outsourcing)  στον  τομέα  της  εκπαίδευσης  διευθυντές  τμημάτων 

εκπαίδευσης κλήθηκαν να απαντήσουν σε  ερωτήσεις  σχετικά με  συνεργασίες  εξωτερικής 

ανάθεσης.  Σύμφωνα με  τα συμπεράσματα της  έρευνας το 25% του προϋπολογισμού των 

τμημάτων δαπανάται στην αγορά προγραμμάτων. Τα θέματα για τα οποία κυρίως διεξάγονται 

προγράμματα είναι η ανάπτυξη διοίκησης (27%), τεχνική εκπαίδευση (23%) και εκπαίδευση 

σε Η/Υ (14%). Αν και υπάρχει καθολικά σχετικά υψηλή ικανοποίηση από την εξωτερική 

ανάθεση, μόνο στο 29% των περιπτώσεων υπήρξε εξοικονόμηση χρημάτων.  Η ανάπτυξη 

εμπιστοσύνης  και  η  διατήρηση  ισχυρής  επικοινωνίας  με  τους  εξωτερικούς  συνεργάτες 

θεωρούνται  ο  κύριοι  παράγοντες  που  οδηγούν  σε  επιτυχείς  συνεργασίες  στην  εξωτερική 

ανάθεση  της  εκπαίδευσης.  Μεταξύ  των  συμπερασμάτων  της  έρευνας  αναφέρεται  πως  η 

εξωτερική  ανάθεση  είναι  καλύτερη  λύση  για  απόκτηση  αρτιότητας  γνώσεων  και  την 

αναβάθμιση της διαδικασίας σχεδιασμού και εφαρμογής εκπαιδευτικού προγράμματος, παρά 

ως μέσο εξοικονόμησης κόστους. 

Συνοψίζοντας, οι εξωτερικοί φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης παρέχουν στις 

επιχειρήσεις  ένα  μεγάλο  εύρος  επιλογών  όσον  αφορά  το  σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν βιώσιμες λύσεις, όταν οι 

επιχειρήσεις  έχουν  οι  ίδιες  μικρής  εμβέλειας  λειτουργία  εκπαίδευσης  και  μικρό  αριθμό 

εκπαιδευομένων  και  όταν  το  περιεχόμενο  του  προγράμματος  δεν  είναι  αποκλειστικής 

σημασίας  για  την  εταιρία  Ωστόσο,  ακόμα  και  μεγάλες  επιχειρήσεις  με  σημαντικές 

εκπαιδευτικές  διαδικασίες  κάνουν  τακτικές  χρήση  υπηρεσιών  εξωτερικής  ανάθεσης  για 

διάφορα θέματα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Όταν μια επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη 

επιλέγει να αγοράσει υπηρεσίες και προγράμματα εκπαίδευσης, θα πρέπει  βέβαια να έχει 

προηγηθεί προσεκτική εκτίμηση των πραγματικών αναγκών της, προκειμένου να ληφθεί η 

ορθότερη για αυτήν απόφαση. 
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3.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το στάδιο της διάγνωσης αναγκών τόσο του οργανισμού όσο και των εργαζομένων 

έχει  προσδώσει  χρήσιμη πληροφόρηση όσον  αφορά  τις  περιπτώσεις  όπου απαιτείται  ένα 

πρόγραμμα  εκπαίδευσης  προσωπικού,  το  είδος  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  που 

απαιτείται, τα άτομα που χρειάζονται την εκπαίδευση αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια και αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση  του  σταδίου  προσδιορισμού  των  αντικειμενικών  στόχων  του  εκπαιδευτικού 

προγράμματος θα πρέπει να ληφθούν μια σειρά από αποφάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη 

και  την  εφαρμογή  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος.  Η  επιχείρηση  έχοντας  πλέον  στη 

διάθεσή  της  τα  παραπάνω  δεδομένα,  και  στην  περίπτωση  που  έχει  αποφασίσει  να 

δρομολογήσει  η ίδια τις αναγκαίες εκπαιδευτικές διαδικασίες, είναι σε θέση να προχωρήσει 

ευκολότερα στο σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος και η τελική μορφή που θα λάβει μέσα 

στις υφιστάμενες συνθήκες είναι:  είναι ένα σύνθετο έργο κινούμενο σε ένα μεγάλο εύρος 

από την απλή μετάδοση γνώσεων (κατά το δυνατόν εκσυγχρονισμένων και πιστοποιημένων) 

μέχρι την προετοιμασία των εργαζομένων για τις απαιτήσεις των εργασιακών καθηκόντων, 

τη  διάδοση  της  νέας  γνώσης  και  πληροφορίας,  την  προώθηση  καινοτομιών,  την 

ανατροφοδότηση  με  την  αγορά  εργασίας,  την  ανάπτυξη  επιχειρηματικού  πνεύματος  και 

πρωτοβουλιών. Λόγω του μεγάλου εύρους που καλύπτει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τόσο ο 

κατάλληλος σχεδιασμός του όσο και η επιτυχής εφαρμογή του είναι σύνθετα και πολύμορφα 

αντικείμενα. Η προσεκτική οργάνωση και η εφαρμογή των προγραμματισμένων ενεργειών 

και η ανατροφοδότηση με τα αποτελέσματα των επιχειρούμενων παρεμβάσεων αποτελούν 

βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του προγράμματος.

Η διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων σε συνεργασία με τη διοίκηση του οργανισμού και 

λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν εντοπιστεί σε προηγούμενη φάση, 

προχωρά συνήθως στην αρχή κάθε έτους στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

της  εταιρίας  για  δεδομένη  χρονική  περίοδο,  συνήθως  ετήσια,  που  ακολουθεί.  Ο 

προγραμματισμός αυτός περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: (1) ανάπτυξη του σχεδίου 

μαθημάτων  (προετοιμασία  υλικού,  χρονικός  προγραμματισμός  μαθημάτων)  και  επιλογή 

εκπαιδευτικών  μεθόδων  και  πρακτικών,  (2)  επιλογή  εκπαιδευόμενων,  (3)  Σύνταξη 

προϋπολογισμού εκπαιδευτικού προγράμματος.
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3.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Η ανάπτυξη του σχεδίου μαθημάτων μπορεί να γίνει  ανά θεματική περιοχή ή ανά 

ομάδα προσωπικού, μπορεί να είναι ατομικός ή ομαδικός προγραμματισμός, να αναφέρεται 

σε μέρος ή στο σύνολο του προσωπικού ή τέλος μπορεί να προκύπτει κατόπιν συστηματικού 

σχεδιασμού ή να προβλέπεται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Ακόμη, όσον αφορά 

τα  προγράμματα  μαθημάτων,  για  κάθε  εκπαιδευτικό  σεμινάριο  που  διοργανώνεται 

εσωτερικά  ετοιμάζεται  ένα  πρόγραμμα  με  περιγραφή  του  αντικειμένου,  αιτιολόγηση, 

θεματικές περιοχές με αντίστοιχες ώρες, κατάσταση συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα για κάθε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα προς υλοποίηση περιγράφονται με ακρίβεια στοιχεία όπως ο τίτλος 

του προγράμματος, οι διδακτικές ώρες που αφορούν θεωρία και πρακτική εφαρμογή, ο τόπος 

υλοποίησης, τα ονόματα των εργαζομένων που θα εκπαιδευτούν,  οι υπεύθυνοι συντονισμού 

του προγράμματος ή οι εξωτερικοί εκπαιδευτικοί φορείς εφόσον χρησιμοποιηθούν. 

Στη  φάση  αυτή  ανάπτυξης  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  ανάλογα  με  την 

οργανωτική δομή κάθε επιχείρησης, καθορίζεται ένας υπεύθυνος συντονισμού (για την άμεση 

εποπτεία) για κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο, επιλέγονται οι χώροι της εκπαίδευσης, τα μέσα 

εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτές και γίνεται σύνταξη διδακτέας ύλης, εντύπων, σημειώσεων, 

και ημερο /ωρολογιακών προγραμμάτων.  Τα προγράμματα υλοποιούνται από τον υπεύθυνο 

συντονισμού και από τους εκπαιδευτές,  οι  οποίοι φροντίζουν για το χρονοδιάγραμμα του 

προγράμματος και την καταγραφή των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων. Εκπαιδευτής μπορεί 

να είναι οποιοδήποτε έμπειρο μέλος της εταιρείας ανάλογα με το θέμα της εκπαίδευσης. Όταν 

πρόκειται  για  ένα  θέμα  για  το  οποίο  δεν  υπάρχει  επαρκής  εμπειρία  στο  εσωτερικό  της 

επιχείρησης, η εκπαίδευση διενεργείται από εξωτερικούς εκπαιδευτές.

Οι  πιο  δημοφιλείς  εκπαιδευτικές  μέθοδοι  που  χρησιμοποιούνται  από  τους 

οργανισμούς μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο διακριτές κατηγορίες. 

3.4.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (On the-job training)

Το  είδος  αυτό  εκπαίδευσης  παρέχεται  μέσα  στο  εργασιακό  περιβάλλον  όπου 

διακρίνονται τα ακόλουθα είδη εκπαίδευσης. 

Καθοδήγηση ένας προς ένας (one-on-one instruction). Ένα άτομο το οποίο λειτουργεί σαν 

εκπαιδευτής για τον οργανισμό συναντιέται με τον εργαζόμενο στο χώρο εργασίας και του 
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δίνει οδηγίες. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει μια περιγραφή των διαδικασιών, παράλληλα με 

μια  οπτική  αναπαράσταση  από  τον  καθοδηγητή.  Έτσι  ο  εκπαιδευόμενος  ασκείται  στην 

πράξη κάτω από την επιτήρηση του εκπαιδευτή. 

Διαιτησία  (Coaching).  Άτυπη  και  μη  σχεδιασμένη  εκπαίδευση  και  ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων που παρέχεται από επιβλέποντες και συμμετέχοντες (Harris, 1997). Ενώ η 

μέθοδος αυτή δίνει  πολύτιμη βοήθεια στους εργαζόμενους, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 

αυστηρά ως συμπλήρωμα παρά ως υποκατάστατο για ένα τυπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Η μέθοδος αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ένας εργαζόμενος επιδεικνύει μια νέα 

δεξιότητα ή ικανότητα, όταν εκφράζει ενδιαφέρον σε μια διαφορετική θέση εργασίας μέσα 

στον οργανισμό, όταν έχει χαμηλό ηθικό, όταν καταστρατηγεί τις πολιτικές της εταιρίας ή 

έχει προβλήματα απόδοσης. 

Εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation). Πρόκειται για ένα σχεδιασμένο πρόγραμμα που 

περιλαμβάνει ανάθεση σε εργαζόμενους διαφόρων εργασιών σε διαφορετικά τμήματα του 

οργανισμού. Σκοπός αυτής της μεθόδου είναι να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι μια ευρύτερη 

οργανωσιακή αντίληψη και να κατανοήσουν καλύτερα τις διάφορες λειτουργικές περιοχές, 

καθώς και να αντιληφθούν τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις προοπτικές καριέρας τους. 

Μαθητεία /  Θέση βοηθού (apprenticeship/internship).  Πρόκειται  για  ένα  επίσημο 

πρόγραμμα που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από διδασκαλία σε αίθουσα, πρακτική άσκηση 

και εκπαίδευση, κυρίως σε ειδικευμένες τέχνες όπως η ξυλουργική. 

3.4.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (off-the-job training)

Το είδος αυτό εκπαίδευσης παρέχεται εκτός εργασιακού περιβάλλοντος. Εδώ υπάγεται 

ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών. Οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για κάθε μια από αυτές 

τις τεχνικές ποικίλλουν από μικρές τάξεις μέχρι εργαστηριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, 

μικρά δωμάτια συνεδριάσεων με πολύπλοκο τεχνολογικό εξοπλισμό. 

Διαλέξεις  (Classroom  lectures).  Διαλέξεις  σχεδιασμένες  να  καλλιεργηθούν   ειδικές 

διαπροσωπικές, τεχνικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων

Βίντεο και ταινίες. Χρήση διαφόρων μέσων μαζικής επικοινωνίας για να εξωτερικευτούν 

ειδικότερες ικανότητες που δεν αποκαλύπτονται εύκολα με άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Ασκήσεις  προσομοίωσης.  Εκπαίδευση  που  επιτυγχάνεται  μέσω  πραγματικής  εκτέλεσης 

εργασίας.  Αυτό  μπορεί  να  περιλαμβάνει  ανάλυση  μελετών  πραγματικών  περιπτώσεων, 

εμπειρικές ασκήσεις ή ομαδική λήψη αποφάσεων. 
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Εκπαίδευση  με  προγράμματα  Η/Υ.  Εξομοίωση  του  εργασιακού  περιβάλλοντος  μέσω 

προγράμματος  σε  Η/Υ προκειμένου να γίνει  αναπαράσταση των πραγματικών συνθηκών 

εργασίας. 

Πρόδρομη  εκπαίδευση.  Εκπαίδευση  με  χρήση  πραγματικού  εξοπλισμού  αλλά  που 

διεξάγεται μακριά από το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή σε προσομοιωμένο 

σταθμό εργασίας.

Προγραμματισμένη  καθοδήγηση.  Συγκέντρωση  εκπαιδευτικών  υλικών  σε  οργανωμένες 

λογικές  αλληλουχίες.  Μπορεί  να  περιλαμβάνει  ομαδικά  συστήματα  διδασκαλίας  σε 

υπολογιστή, διαδραστικά βίντεο ή πραγματική εξομοίωση.

3.5  ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Έπειτα  ακολουθεί  η  φάση  επιλογής  των  εκπαιδευόμενων.  Όπως  αναφέρθηκε  και 

παραπάνω  συνήθως  στην  αρχή  κάθε  έτους  με  βάση  τις  εκπαιδευτικές  ανάγκες  που 

καταγράφονται  από  τους  διευθυντές  τμημάτων  της  επιχείρησης  προτείνονται  ομάδες 

εργαζομένων  των  οποίων  η  εκπαίδευση  ή  επανεκπαίδευση  ή  η  εξειδίκευση  σε  κάποιο 

αντικείμενο  κρίνεται  αναγκαία.  Επιπλέον,  για  την  υποβολή  προτάσεων  για  ομάδες 

εκπαιδευόμενων  ελέγχονται  οι  ειδικότητες  και  οι  κατηγορίες  των νέων προσλήψεων που 

πραγματοποιεί  η  εταιρία  ή  που  σκοπεύει  να  πραγματοποιήσει,  οι  εσωτερικές  προαγωγές 

προσωπικού  και  οι  αξιολογήσεις  απόδοσης,  οι  εσωτερικές  μετακινήσεις  σε  διαφορετικές 

θέσεις εργασίας, καθώς και τα εξειδικευμένα «projects» τα οποία προτίθεται να αναλάβει. Σε 

κάθε περίπτωση σκοπός της εταιρίας είναι να αξιοποιήσει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο 

τις  ικανότητες  και  τις  δεξιότητες  του  προσωπικού  της  καθώς  και  να  εξασφάλιση  έναν 

ικανοποιητικό  βαθμό  ετοιμότητας,  προσαρμοστικότητας  και  ευελιξίας  απέναντι  σε  νέες 

καταστάσεις και προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

3.6  ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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Στη  συνέχεια  γίνεται  προϋπολογισμός  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος. 

Υπολογίζονται το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος και τα αναμενόμενα 

οφέλη από αυτό, καθώς και οι σχετικοί δείκτες απόδοσης επενδυμένου κεφαλαίου. Στη φάση 

αυτή,  εφόσον  κριθεί  αναγκαίο,  γίνονται  αναπροσαρμογές  στα  στάδια  επιλογής 

εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικού προγράμματος προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση προς 

τους πόρους που η επιχείρηση είναι διατεθειμένη να δεσμεύσει. 

Οι διευθυντές εκπαίδευσης οι οποίοι περιμένουν την υποστήριξη της διοίκησης της 

επιχείρησης για τον προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρέπει να είναι σε 

θέση να παρουσιάσουν το δείκτη (Return on Investment,ROI) για κάθε πρόγραμμα, ακριβώς 

όπως  αναμένεται  και  για  κάθε  άλλη  δραστηριότητα  του  τμήματος  ΔΑΠ.  Η  μελέτη  της 

απόδοσης  επένδυσης  θα  πρέπει  να  γίνει   πριν  από  την  πραγματική  εφαρμογή  του 

προγράμματος εκπαίδευσης προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξη της διοίκησης. 

Κατά μία άλλη άποψη ο  Binsted (1980) προσφέρει ένα απλό αλλά χρήσιμο πλαίσιο 

σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο καθορίζονται τόσο η παρούσα όσο 

και  η  επιθυμητή  κατάσταση  για  την  ομάδα  των  εκπαιδευομένων.  Το  πλαίσιο  αυτό 

αντιπροσωπεύει την «ανάπτυξη» που απαιτείται να πραγματοποιηθεί και αποτελεί τη βάση 

του σχεδίου εκπαίδευσης, παρέχοντας παράλληλα πληροφόρηση και για άλλες αποφάσεις 

σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως οι εξής:

περιεχόμενο της εκπαιδευτικής παρέμβασης (ποιο είναι το αντικείμενο της μάθησης)

ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων (γενικότερες ή εξατομικευμένες, συγκεκριμένες ή 

αφηρημένες, πρακτικές ή διανοητικές) 

θέση (εντός ή εκτός εργασιακού περιβάλλοντος)

εκπαιδευτές (δάσκαλοι, διευθυντές τμημάτων παραγωγής)

χρόνος (πότε θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική παρέμβαση και με ποια διάρκεια)

μέσα (Η/Υ, βίντεο) 

μέθοδοι (διάλεξη, ομαδικές συζητήσεις)

Η  προσέγγιση  αυτή  σχετικά  με  τον  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  εκπαιδευτικού 

σχεδίου, μπορεί να αντιμετωπισθεί ως μια αδιάσπαστη αλληλουχία επί μέρους στοιχείων, ως 

ένα συνεχές. Στη μία πλευρά του συνεχούς βρίσκεται η τυπική παραδοσιακή προσέγγιση η 

οποία περιλαμβάνει μία ομοιογενή δέσμη γνώσης και των συγκεκριμένων δεξιοτήτων που 

πρέπει να αποκτηθούν και η οποία προκαθορίζεται προσεκτικά από την επιχείρηση. Στην 

περίπτωση  αυτή  το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  παραδίδεται  με  επίσημο  τρόπο  από  τους 

εμπειρογνώμονες, συνήθως εκτός εργασιακού περιβάλλοντος. Στο άλλη πλευρά του συνεχούς 

βρίσκεται μια άτυπη, οργανική, εμπειρική προσέγγιση, όπου η μάθηση προκύπτει από την 
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εργασία  ή μέσω αυτής,  ενώ παράλληλα διευκολύνεται  (συνήθως από έναν τον  υπεύθυνο 

τμήματος  παραγωγής  ή  ένα  σύμβουλο)  και  δεν  κατευθύνεται  από  ένα  δάσκαλο.  Στην 

περίπτωση  αυτή  τα  αποτελέσματα  έρχονται  ως  συνέπεια  ατομικής  διαπραγμάτευσης  για 

απόκτηση γνώσης. Μεταξύ των δύο άκρων υπάρχει μια ολόκληρη σειρά μεθόδων εφαρμογής 

προγραμμάτων  εκπαίδευσης  μέσα  από  τα  οποία  μπορεί  να  επιλέξει  μια  επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένων  των  διαλέξεων,  την  εκπαίδευση  βασισμένη  σε  χρήση  Η/Υ,  την 

επίδειξη, τα ατομικά ή ομαδικά προγράμματα και αναθέσεις έργων, τις ομαδικές συζητήσεις, 

τα  παιχνίδια  υιοθέτησης  ρόλων,  τις  περιπτωσιολογικές  μελέτες,  την  φροντιστηριακή 

(coaching)  και  συμβουλευτική  (counseling,  mentoring)  υποστήριξη.  Οι  στόχοι  της 

εκπαιδευτικής  παρέμβασης  είναι  οι  βασικές  εκτιμήσεις  που  πρέπει  να  γίνουν  κατά  την 

επιλογή των μεθόδων, όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με την επιλογή εκπαίδευσης 

εντός ή εκτός εργασιακού περιβάλλοντος, την επιλογή εσωτερικών ή εξωτερικών συμβούλων 

που διαχειριστούν το εκπαιδευτικό σχέδιο και την εφαρμογή του, την επιλογή σχεδιασμού ή 

αγοράς εκπαιδευτικού προγράμματος. Υπάρχουν πολυάριθμοι παράγοντες που επηρεάζουν 

την επιλογή, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των ίδιων των εκπαιδευομένων, το 

κίνητρο και την προθυμία τους να μάθουν και τις μορφές μάθησης που προτιμούν.

3.7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η  συνολική  εποπτεία  και  παρακολούθηση  εφαρμογής  των  εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων αποτελεί ευθύνη τόσο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και των 

αρμόδιων τμημάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού που εντάσσονται σε αυτή, σε 

συνεργασία πάντα με τους διευθυντές των επιμέρους τμημάτων που έχουν πιο άμεση εικόνα 

των πραγματικών αποτελεσμάτων. 

Κατά την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η συγκέντρωση πληροφοριών 

με τη μορφή αρχείων είναι χρήσιμη όχι μόνο για την εξυπηρέτηση τρεχουσών αναγκών της 

εταιρίας χρησιμοποιούνται αλλά και σε μεταγενέστερη φάση αξιολόγησης και ελέγχου των 

διαδικασιών.  Τα αρχεία  αυτά  εφόσον τηρούνται  επιμελώς αποτελούν μια  δυναμική πηγή 

πληροφόρησης της εταιρίας η οποία εφόσον εμπλουτίζεται με συνέπεια και αξιοπιστία μπορεί 

να οδηγήσει μελλοντικά στη λήψη ορθών αποφάσεων. 

3.8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αντιπροσωπεύει το τελικό στάδιο ενός 

κύκλου  εκπαίδευσης.  Η  αξιολόγηση  της  αποτελεσματικότητας  της  εφαρμοζόμενης 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι σημαντική προκειμένου να επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση 

της απόδοσης και συνεχής εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις αλλά 

και τις ανάγκες της εταιρίας.  Η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδείξει ότι 

μια  εκπαιδευτική  παρέμβαση  έχει  βελτιώσεις  στην  απόδοση  και  παράλληλα  παρέχει 

ανατροφοδότηση στον προηγούμενο κύκλο εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας συνεχείς βελτιώσει. 

Οι  Reid και  Barrington  (1999)  και  Reid et  Al  (2004)  βασιζόμενοι  στα   πρότυπα 

αξιολόγησης  που  προτείνονται  από  άλλους  θεωρητικούς,  προτείνουν  πέντε  διαφορετικά 

επίπεδα στα οποία μπορεί να γίνει αξιολόγηση της εκπαίδευσης.

Επίπεδο 1 - αντιδράσεις των εκπαιδευόμενων στο επιμορφωτικό πρόγραμμα

Επίπεδο 2 - εάν οι εκπαιδευόμενοι έμαθαν αυτό που προορίστηκε

Επίπεδο 3 - εάν η μάθηση μεταφέρεται στο εργασιακό περιβάλλον

Επίπεδο 4 -εάν η εκπαίδευση έχει ενισχύσει την απόδοση του τμήματος

Επίπεδο 5 - το τελευταίο επίπεδο: ο βαθμός στον οποίο η εκπαίδευση έχει ωφελήσει την 

επιχείρηση. 

Σκοπός  της  αξιολόγησης  της  εκπαιδευτικής  παρέμβασης  είναι  να  καταδείξει  το 

αποτέλεσμα  της  επένδυσης  που  πραγματοποιήθηκε,  αν  τα  οφέλη  που  αποκομίσθηκαν 

δικαιολογούν  τα  χρηματοοικονομικά  κόστη  που  πραγματοποιήθηκαν.  Αυτό  είναι  συχνά 

δύσκολο να αξιολογηθεί δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό όλα τα οφέλη να μεταφραστούν 

εύκολα στους οικονομικούς όρους,  δεδομένου ότι  τα οφέλη έχουν μακροπρόθεσμο παρά 

βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, και δεδομένου ότι είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι οι αλλαγές, 

για το καλύτερο ή το χειρότερο, αποδίδονται άμεσα στην εκπαιδευτική παρέμβαση. Ωστόσο, 

τέτοιες  οικονομικές  αξιολογήσεις  είναι  επιτακτικές  προκειμένου  να  καταδειχθεί  ο 

στρατηγικός ρόλος του τομέα της εκπαίδευσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και η αξία 

των επενδύσεων των επιχειρήσεων για εκπαίδευση του προσωπικού τους. 

Ο συνηθέστερος τρόπος αξιολόγησης της εκπαίδευσης είναι η αξιολόγηση «εκ του 

αποτελέσματος».  Τα  συμπεράσματα  μπορούν  να  προκύπτουν  αρχικά  κρίνοντας  από  τις 

αντιδράσεις των εκπαιδευομένων σχετικά με το βαθμό ικανοποίησής τους από το πρόγραμμα 

και  παράλληλα  γίνονται  προτάσεις  για  τη  βελτίωση  αυτού.  Επιπλέον,  με  τη  συλλογή 

στοιχείων από προϊσταμένους και συναδέλφους των εκπαιδευόμενων αναφορικά με αλλαγές 

βελτιώσεις  στην  εκτέλεση  των  εργασιακών  καθηκόντων  και  το  συνδυασμό  αυτών  των 

στοιχείων, είναι εφικτό να  διαπιστωθούν πιθανές αλλαγές στη συμπεριφορά και στις στάσεις 

τους.  Σκοπός  της  διεξαγωγής  της  αξιολόγησης  είναι  η  διαπίστωση  της  επίτευξης  των 
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αντικειμενικών στόχων του προγράμματος, η αναγνώριση των δυνάμεων και των αδυναμιών 

του  προγράμματος,  ο  υπολογισμός  της  σχέσης  κόστους  /  οφέλους.  Ακόμη  θα  πρέπει  να 

διαπιστωθεί  ποιος  επωφελήθηκε  περισσότερο  από  το  πρόγραμμα  αυτό  και  γιατί,  καθώς 

επίσης και να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για μελλοντικές αποφάσεις.

Η  αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  θα  πρέπει  να  συντάσσεται  σε 

καθορισμένη  βάση  σε  επίπεδο  διευθυντή  τμήματος,  συνοδευόμενη  από  εσωτερικά 

σημειώματα που την τεκμηριώνουν, και στη συνέχεια να προωθείται στα αρμόδια τμήματα 

της  Διεύθυνσης  Ανθρώπινου  Δυναμικού.  Η  αξιολόγηση  θα  πρέπει  να  γίνεται  κατά 

προσέγγιση έξι με δώδεκα μήνες μετά την υλοποίηση της εκπαίδευσης από τους διευθυντές 

των τμημάτων και να εξετάζεται κατά πόσο επιτεύχθηκαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, 

όπως είχαν αρχικά καταγραφεί. 
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4 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η συστηματική εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρίας είναι ένας 

από τους βασικούς και πιο αποφασιστικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της. 

Μέσα στο έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της σημερινής εποχής, 

ο  συντονισμός  των  απαραίτητων  λειτουργιών  που  απαιτούνται  για  τη  διοίκηση  και  την 

ανάπτυξη  αυτού  του  πολύτιμου  πόρου  απαιτεί  κυρίως  μια  συστηματική  διαδικασία 

διάγνωσης των αναγκών εκπαίδευσης και ανάπτυξης για τους εργαζόμενους μιας εταιρίας. 

Μέχρι τη δεκαετία του ’70, στις περισσότερες χώρες που σήμερα ανήκουν στην Ε.Ε.. 

η σημασία της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ήταν μάλλον μια δευτερεύουσα και σχετικά 

υποτιμημένη  διαδικασία,  καθώς  σχετιζόταν  μόνο  με  την  απόκτηση  βασικών  τεχνικών 

ικανοτήτων απαραίτητων για την επίτευξη μιας εργασίας. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, η 

σημασία  της  εκπαίδευσης  και  ανάπτυξης  των  εργαζομένων  επεκτάθηκες  στην  ανάληψη 

πρωτοβουλιών από αυτούς, την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και  στην βελτίωση της 

επικοινωνίας (Skinner, 1998).

Τα διαφορετικά επίπεδα σημαντικότητας που αποδίδουν οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη 

όσον αφορά την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου τους, οδηγούν στη 

διαφοροποίησή  τους  σε  δύο  βασικές  κατηγορίες  ανάλογα  με  τις  μεθόδους  που 

χρησιμοποιούνται. Από την μια πλευρά υπάρχουν εταιρίες που επενδύουν πολύ λίγο στην 

εκπαίδευση και την ανάπτυξη, ισχυριζόμενες ότι ένα τέτοιο έξοδο δεν είναι απαραίτητο και 

ότι οι εργαζόμενοι είναι σε θέση μόνοι τους να διερευνήσουν όσα αφορούν τα καθήκοντα και 

τις αρμοδιότητές τους. Στην απέναντι πλευρά, υπάρχουν επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν και 

αναπτύσσουν τους  εργαζόμενους  τους  σε  μα  συστηματική βάση,  λαμβάνοντας  υπόψη τα 

πλεονεκτήματα  μιας  τέτοιας  πολιτικής,  καθώς  και  το  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  που 

αποκτούν  μακροπρόθεσμα  απέναντι  στους  ανταγωνιστές  τους  όσον  αφορά  την 

παραγωγικότητα, την ποιότητα και την απόδοση. Για τέτοιες επιχειρήσεις η εκπαίδευση και η 

ανάπτυξη αποτελούν μια επένδυση που συνεπάγεται σημαντικά κόστη αλλά και υπόσχεται 

μελλοντικά κέρδη (Finlay, Niven,Young, 1998).

Στην  σύγχρονα  επιχειρηματικά  περιβάλλοντα,  όλο  και  περισσότεροι  διευθυντές 

Ανθρωπίνων  Πόρων  είναι  πεπεισμένοι  για  τη  σημαντικότητα  των  προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Αυτό το γεγονός 

τους ενθαρρύνει στο να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες, ώστε να εκμεταλλευτούν όσο το 

δυνατόν  πιο  αποτελεσματικά  τους  ανθρώπινους  πόρους  (Torrington,  Hall,  Taylor,  2002). 



Πέρα  από  τους  καθιερωμένους  λόγους  που  επιβεβαιώνουν  την  αναγκαιότητα  της 

εκπαίδευσης και οι οποίοι αφορούν στην ικανοποίηση των υπαλλήλων, το ηθικό, το αίσθημα 

δέσμευσης  και  το  γεγονός  ότι  οι  ικανοποιημένοι  υπάλληλοι  φέρνουν  ικανοποιημένους 

πελάτες, το μέγεθος του κύκλου εργασιών και τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματά του να είναι 

ένας από τους σημαντικότερους λόγους που μια επιχείρηση πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει 

ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης προσωπικού.

Σήμερα οι  τράπεζες  δίνουν ολοένα και  μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση του 

προσωπικού πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις, καθώς εκτιμούν ότι τα περιορισμένα 

περιθώρια διαφοροποιήσεων στον τομέα της τιμολόγησης τραπεζικών προϊόντων οδηγούν 

τους πελάτες στην επιλογή της τράπεζάς τους με βάση την ικανότητα εξυπηρέτησης, κάτι που 

εξασφαλίζεται με ένα ικανό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Όπως διατυπώνεται και από 

διευθυντικά στελέχη του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού  μεγάλων ελληνικών τραπεζών,  η 

συστηματική  εκπαίδευση  θα  κάνει  τη  διαφορά  και  η  τράπεζα  που  θα  καταφέρει  να 

“δημιουργήσει”  ικανό  ανθρώπινο  δυναμικό  σε  επίπεδο  ομίλου  θα  βγει  κερδισμένη  στο 

σκληρό περιβάλλον του έντονου ανταγωνισμού. Σήμερα η διασφάλιση ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος  υψηλής  ποιότητας  που  να  διακρίνεται  από  την  καινοτόμο  διάθεση,  το 

δυναμισμό, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων, 

είναι μια από τις κύριες επιδιώξεις κάθε τραπεζικού οργανισμού. 

Στόχος των τραπεζών είναι η διαρκής εκπαίδευση του στελεχιακού τους δυναμικού, 

ανάγκη που προκύπτει και από την εφαρμογή ρυθμίσεων που επιβάλλονται από τις εγχώριες 

εποπτικές  αρχές  και  τους  διεθνείς  οργανισμούς  που  προβλέπουν  πλέον  την  υποχρεωτική 

πιστοποίηση  τραπεζικών  υπαλλήλων  προκειμένου  να  ασκήσουν  την  ειδικότητά  τους.  Η 

επιλογή  τίτλων  σεμιναρίων,  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  που  οδηγούν  σε  εξετάσεις 

πιστοποίησης  και  προγραμμάτων  εξ  αποστάσεως,  απασχολεί  τα  διευθυντικά  στελέχη  του 

τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού που οργανώνουν την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Τα 

εκπαιδευτικά  προγράμματα  αφορούν  σχεδόν  όλες  τις  βαθμίδες  της  ιεραρχίας,   από  τους 

νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους, μέχρι  και τα στελέχη «middle management» από τα 

οποία θα προκύψουν και τα επιτελικά στελέχη τους.

Χαρακτηριστικό  της  μεγάλης  σημασίας  που  αποδίδουν  οι  τράπεζές  μας  στην 

εκπαίδευση  του  προσωπικού  τους  είναι  το  γεγονός  ότι  ο  αριθμός  των  υπαλλήλων  των 

μεγάλων τραπεζών που παρακολουθεί έστω και ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο ανά έτος φθάνει 

μέχρι και το 80% του συνολικού τους προσωπικού, με ανοδικές τάσεις, όταν μόλις πριν από 

μερικά  χρόνια  το  ποσοστό  αυτό  ήταν  σημαντικά  χαμηλότερο.  Το  άρτια  εκπαιδευμένο 

προσωπικό θεωρείται το κλειδί για την συνέχιση της επιτυχημένης πορείας των τραπεζών.
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Η σημασία της εκπαίδευσης πηγάζει και από μία ακόμη στρατηγική απόφαση που 

έχουν λάβει οι περισσότερες τράπεζες: Την επιδίωξή τους να καλύπτουν επιτελικές θέσεις 

(όπως  γενικές  διευθύνσεις)  πρωτίστως  από  εργαζόμενους  που  απασχολούνται  εντός  του 

ομίλου,  δημιουργώντας  έτσι  κίνητρα  παραγωγικότητας  στο  προσωπικό  τους.  Είναι 

χαρακτηριστικό ότι σε πολλές μεγάλες τράπεζες που ακολουθούν τη στρατηγική εσωτερικής 

ανάπτυξης και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, το ποσοστό κάλυψης επιτελικών θέσεων 

εργασίας από εσωτερικά στελέχη της τράπεζας ξεπερνάει το 70% και μόνο το 30% περίπου 

επιλέγεται από διαδικασίες εξωτερικής επιλογής.

Η λειτουργία ενός τραπεζικού ιδρύματος σήμερα, απαιτεί από τους υπαλλήλους του 

να  ανταποκριθούν  σε  ένα  μεγάλο  εύρος  καθηκόντων,  εντάσσοντάς  τους  πλέον  σε  ένα 

διοικητικό  σχήμα  που  περιλαμβάνει  ποικίλες  δραστηριότητες:  από  την  υποστήριξη  της 

σύγχρονης  και  συνεχώς  εξελισσόμενης  τεχνολογίας,  το  μάρκετινγκ,  τη  διαβάθμιση  και 

αξιολόγηση κινδύνων, την παρακολούθηση και ποιοτική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου σε 

διάφορα χρηματοδοτικά επίπεδα μέχρι την παρακολούθηση και διασφάλιση των εσωτερικών 

κανονισμών και των διεθνών προτύπων. Παράλληλα με τη συνεχή εκπαίδευση τα τραπεζικά 

στελέχη τοποθετούνται στις κατάλληλες θέσεις εργασίας μέσω εσωτερικών διαδικασιών και 

σύμφωνα και με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές τους.

Σύμφωνα με έρευνα της PricewaterhouseCoopers που διεξήχθη σε συνεργασία με την 

EIU (Economist Intelligence Unit), με θέμα «HR Management Practices Survey 2004» και 

στην οποία συμμετείχαν 65 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις,  διαπιστώνεται πως η 

μάχη για την αύξηση της κερδοφορίας των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών και  των 

εταιριών διαχείρισης χαρτοφυλακίων θα κριθεί σε τρία μέτωπα: τη βελτιωμένη τεχνολογία, 

την αποτελεσματική χρήση της πληροφόρησης κα την ικανότητα πρόσληψης, εκπαίδευσης 

και παρακίνησης του  προσωπικού που έρχεται σε επαφή με το πελατειακό κοινό. Η ίδια 

έρευνα αναφέρει ωστόσο ότι πολλοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί επικεντρώνονται στα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και δίνουν ελάχιστη σημασία στις ανάγκες των πελατών.

Ωστόσο, στην παγκόσμια έρευνα, με τίτλο «Winning the battle for growth:  Building 

the customer-centric financial institution»,  που  αφορά  τη  δημιουργία  πελατοκεντρικών 

χρηματοοικονομικών  οργανισμών  και  στην  οποία  συμμετείχαν  πάνω  από  250  ανώτερα 

στελέχη  του  κλάδου  επισημαίνεται  ότι  για  να  αυξήσουν  την  κερδοφορία  τους,  οι 

χρηματοοικονομικοί  οργανισμοί θα πρέπει να εστιάσουν στη δημιουργία πελατοκεντρικής 

εταιρικής κουλτούρας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες των 

πελατών  και  όχι   στα  βραχυπρόθεσμα  κέρδη.  Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  έρευνας  οι 

συμμετέχοντες, αναφέρονταν συνεχώς στη σημασία που έχει η ποιότητα του προσωπικού που 
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εξυπηρετεί  το  πελατειακό  κοινό.  Το  65%  των  ερωτηθέντων  πιστεύει  ότι  εφόσον  το 

προσωπικό είναι καλά εκπαιδευμένο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, είναι 

πολύ πιθανό να επηρεάσει θετικά την καταναλωτική τους συμπεριφορά. Παράλληλα ,πάνω 

από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων δήλωσαν επίσης ότι η ποιότητα εξυπηρέτησης και το 

επίπεδο του προσωπικού μπορεί να προσελκύσουν νέους πελάτες. 

Στον  τριτογενή  τομέα  παραγωγής  μιας  οικονομίας,  όπου  εντάσσονται  και  τα 

τραπεζικά ιδρύματα, είναι σημαντικό να τονιστεί η σημασία της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών  η οποία συνδέεται άμεσα με το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού που έρχεται 

σε επαφή με τους πελάτες.  Εάν το προσωπικό διαθέτει  υψηλό επίπεδο, θα βοηθήσει στη 

διατήρηση της αφοσίωσης των πελατών, στην ορθή διαχείριση συγκεκριμένων παραπόνων 

που μπορούν να  βλάψουν  την  ικανοποίηση των πελατών αμετάκλητα,  και  εν  τέλει  στην 

αύξηση της κερδοφορίας του οργανισμού. Όπως διαπιστώθηκε, λιγότερο από το 25% των 

ερωτηθέντων αξιολογεί  ως υψηλού επιπέδου τα στελέχη που έρχονται  σε επαφή με τους 

πελάτες χρησιμοποιώντας παραμέτρους που αφορούν το βαθμό που αυτοί  «διευκολύνονται 

και δεσμεύονται» να προσφέρουν εξυπηρέτηση αποτελεσματικά.

 Κύριο συμπέρασμα της έρευνας αποτελεί ότι νικητές σε αυτή τη μάχη θα είναι οι 

εταιρίες εκείνες που επενδύουν στους ανθρώπους τους και έχουν ως κύριο μέλημα τους τον 

πελάτη. Από την έρευνα ωστόσο προκύπτει πως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την παροχή 

κινήτρων  και  την  ανταμοιβή  του  προσωπικού,  και  πάλι  ο  πελάτης  δεν  αποτελεί 

προτεραιότητα.  Κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων  τριών  ετών  σχεδόν  το  50%  των 

ερωτηθέντων  δήλωσε  πως  οι  επιχειρήσεις  τους  κατένειμαν  τα  μεγαλύτερα  κονδύλια 

εκπαίδευσης  σε  προγράμματα  ενημέρωσης  του  προσωπικού  για  τα  προϊόντα  και  τις 

υπηρεσίες τους ενώ το 43% σκοπεύει να συνεχίσει αυτού του είδους την εκπαίδευση για τους 

επόμενους 12 μήνες. 
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5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΤΙ

Ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση του στελεχιακού τους δυναμικού 

δίνουν οι τράπεζες,  στο πλαίσιο του εντεινόμενου ανταγωνισμού που προϋποθέτει μεταξύ 

άλλων καλύτερα εκπαιδευμένο προσωπικό που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις 

της πελατείας. Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες αυξάνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και 

σεμινάρια  που  διοργανώνουν  σε  εσωτερικό  επίπεδο  με  ολοένα  και  αυξανόμενο  αριθμό 

εργαζομένων να συμμετέχουν σε αυτά. 

Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων στον ελληνικό χώρο 

διαδραματίζει  το  Ελληνικό  Τραπεζικό  Ινστιτούτου  (ΕΤΙ)  με  την  παροχή  προγραμμάτων 

εκπαίδευσης  τραπεζικών  στελεχών που  καλύπτουν  ανάγκες  αρχικής  επαγγελματικής 

κατάρτισης μέχρι και τίτλους ανώτατης εξειδίκευσης. Το ΕΤΙ είναι ο φορέας εκπαίδευσης της 

Ελληνικής  Ένωσης  Τραπεζών.  Σκοπός του  είναι  η  συμβολή  στην  ενίσχυση  της 

ανταγωνιστικότητας των τραπεζών μέσω της συστηματικής ανάπτυξης των επαγγελματικών 

προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

Κυριότερος  στόχος του  ΕΤΙ  είναι  ο  σχεδιασμός  και  η  υλοποίηση  προγραμμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα σπουδών, το οποίο 

περιλαμβάνει  όλα  τα  αντικείμενα  του  ευρύτερου  χρηματοπιστωτικού  τομέα,  σε  όλα  τα 

επίπεδα  γνώσεων  και  ικανοτήτων.  Ειδικότερα  στόχος  του  ΕΤΙ  είναι  η  συμβολή  στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών,  μέσω της  συστηματικής  ανάπτυξης  των 

επαγγελματικών  προσόντων  του  ανθρώπινου  δυναμικού  τους  που  επιτυγχάνεται  με  το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα του ευρύτερου 

χρηματοπιστωτικού  τομέα,  σε  όλα  τα  επίπεδα  γνώσεων  και  ικανοτήτων.  

Οι  υπηρεσίες  του  ΕΤΙ  απευθύνονται  στο  σύνολο  των  εργαζομένων  του  ευρύτερου 

χρηματοπιστωτικού  τομέα,  σε  κάθε  οργανισμό,  επιχείρηση  ή  ιδιώτη  επαγγελματία  που 

αναζητά σχετική εκπαίδευση αλλά και  σε  αποφοίτους  της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

ενδιαφέρονται να εργαστούν στον κλάδο αυτό.

Πρωταρχική  επιδίωξη  του  ΕΤΙ  είναι  αφενός  η  διασφάλιση  της  αντιστοιχίας  της 

εκπαίδευσης  με  τις  πραγματικές  ανάγκες  του  κλάδου και  αφετέρου  η  αξιολόγηση  των 

αποτελεσμάτων της. Για το λόγο αυτό επικαιροποιεί διαρκώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμά 

του, ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί στην υιοθέτηση εξεταστικών διαδικασιών κατά το πέρας 

της εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστούν ποιοτικά αποτελέσματα



Το  ΕΤΙ,  ως  ο  μοναδικός  φορέας  για  το  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  της 

διατραπεζικής εκπαιδευτικής πολιτικής, στηρίζει τη δραστηριότητά του στις προτάσεις του 

Εκπαιδευτικού  Συμβουλίου  της  ΕΕΤ  και  στο  έργο  της  Διατραπεζικής  Επιτροπής 

Εκπαίδευσης.  Η τεχνογνωσία των στελεχών της  ΕΕΤ σε συνδυασμό με  τη συμβολή των 

εκπροσώπων των τραπεζών στις  πολυάριθμες διατραπεζικές επιτροπές της,  προσδίδει  στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΤΙ δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα:

1. είναι το πλέον κατάλληλο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών

2. είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε θέματα κανόνων που ρυθμίζουν τη 

λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται από το Ε.Τ.Ι είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

διατραπεζικών (ανοικτών) προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης για όλα τα επίπεδα 

και  αντικείμενα  του  ευρύτερου  χρηματοπιστωτικού  τομέα,  καθώς  και  προγραμμάτων 

ενδοτραπεζικής ή ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Παράλληλα παρέχονται 

υπηρεσίες συγγραφής, έκδοσης και διάθεσης εκπαιδευτικών εγχειριδίων, όπως επίσης και  υπηρεσίες 

διοργάνωσης ημερίδων ενημέρωσης, συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας.

Επίσης: λειτουργεί ως πιστοποιημένο ΚΕΚ από τον αρμόδιο εθνικό φορέα, διαθέτει 

διαπίστευση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για προγράμματα και εξεταστικές διαδικασίες 

και επιδιώκει  σταθερά τη διεύρυνσή της, διατηρεί  τακτική επαφή με ομόλογα ινστιτούτα 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις,  επιλέγει εισηγητές που 

είναι  κατά  κύριο  λόγο  έμπειροι  επαγγελματίες  

του χώρου, αλλά και εξειδικευμένοι καθηγητές ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δύο κατηγορίες αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης καλύπτονται 

από  υπηρεσίες  του  ΕΤΙ  ανάγκες  για  αύξηση  της  αποτελεσματικότητας  και  της 

ανταγωνιστικότητας  και  ανάγκες  για  την  εφαρμογή  κανονιστικών  ρυθμίσεων  για  τη 

λειτουργία των τραπεζών. Στο πλαίσιο της πρώτης, προσφέρονται ξεχωριστά εκπαιδευτικά 

συστήματα  για  την  εμπορική  και  για  την  επενδυτική  τραπεζική,  περιλαμβάνοντας 

προγράμματα που ξεκινούν από την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και φτάνουν μέχρι την 

ανώτατης επιπέδου εξειδίκευση. Στη δεύτερη κατηγορία,  εκτός από προγράμματα για την 

εφαρμογή  του  ρυθμιστικού  πλαισίου,  περιλαμβάνονται  μαθήματα  που  σχετίζονται  με 

αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών για υποχρεωτική εκπαίδευση και πιστοποίηση της 

επαγγελματικής επάρκειας. Το ΕΤΙ δίνει έμφαση στην κατηγορία αυτή, αφενός μεν γιατί οι 

τράπεζες  αντιμετωπίζουν  "καταιγισμό"  ρυθμιστικών  κανόνων,  και  αφετέρου  γιατί  η 

προστασία του καταναλωτή και η πρόληψη εγκληματικών δραστηριοτήτων επιβάλλουν να 
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εκπαιδεύεται  και  να  πιστοποιείται  σημαντικός  αριθμός  υπαλλήλων  και  στελεχών  και  σε 

μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. 

5.1  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΙ

To ETI συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή/και Ανθρώπινου Δυναμικού 

τραπεζών  και  άλλων  επιχειρήσεων  για  την  ανάπτυξη  προγραμμάτων  Ενδοεπιχειρησιακής 

εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται με στενή συνεργασία των ειδικών του ΕΤΙ 

και της εκάστοτε τράπεζας/επιχείρησης, έτσι ώστε να καλύπτουν στοχευμένα τις ιδιαίτερες 

ανάγκες  κάθε  ομάδας  εκπαιδευομένων,  οι  οποίες  μετασχηματίζονται  από  κοινού  σε 

επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. Στον ελληνικό τραπεζικό χώρο,  το ΕΤΙ έχει σχεδιάσει 

προγράμματα  ενδοεπιχειρησιακής  εκπαίδευσης  για  πολλούς  χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς, όπως η  Αγροτική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Citibank, η Εθνική Τράπεζα, η 

Εθνική  Ασφαλιστική,  η  Ελληνική  Τράπεζα,  η  Εμπορική  Τράπεζα,  η  Ένωση  Θεσμικών 

Επενδυτών,  η  Eurobank  EFG,  η  «Ελληνικά  Χρηματιστήρια  ΑΕ»,  η  Γενική  Τράπεζα,  η 

HSBC, η Λαϊκή Τράπεζα, η Marfin Εγνατία Τράπεζα, η Millennium Bank, η Nova Bank, η 

Omega  Bank,  η  Probank,  το  Ταχυδρομικό  Ταμιευτήριο,  η  Τράπεζα  Αττικής,  η  Τράπεζα 

Κύπρου, η Τράπεζα Πειραιώς.Σε συνεργασία με το European Bank Training Network, το ΕΤΙ 

προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα European Foundation Certificate in Banking (EFCB), 

ενώ σχεδιάζονται και άλλες συνεργασίες με διεθνούς φήμης πανεπιστήμια για την παροχή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Όσον αφορά τις  εκπαιδευτικές ενότητες στις  οποίες εστιάζεται το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  των  τραπεζικών  ιδρυμάτων,  αναφέρονται  ενδεικτικά 

ορισμένοι  τίτλοι  σεμιναρίων  του  ΕΤΙ με  συμμετοχές  σημαντικού  αριθμού  τραπεζικών 

στελεχών:  «Νέο  ρυθμιστικό  πλαίσιο  της  Επιτροπής  της  Βασιλείας  για  την  κεφαλαιακή 

επάρκεια  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων»,  «Διαχείριση  του  λειτουργικού  κινδύνου», 

«Kεφαλαιακή  επάρκεια  θέσεων  σε  τιτλοποίηση»,  «Κανονιστική  Συμμόρφωση  στις 

τράπεζες»,  «Νομοθεσία  για  την  καταπολέμηση  του  ξεπλύματος  χρήματος»,  «Παροχή 

επενδυτικών συμβουλών»,  «Διαχείριση χαρτοφυλακίου»,  «Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε 

ευρώ  (ΣΕΠΑ),  «Διαχείριση  καθυστερήσεων»,  «Αξιολόγηση  ποσοτικών  στοιχείων 

επιχείρησης», «Επενδύσεις και δάνεια σε ακίνητη περιουσία», «Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική κεφαλαιαγορά».
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Αναφορικά με τα αντικείμενα των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

του  ΕΤΙ,  αναφέρονται  ενδεικτικά  τα  ακόλουθα: Βασική  εκπαίδευση  νέων  υπαλλήλων, 

Βασικές τραπεζικές σπουδές, Βασικές αρχές λιανικής τραπεζικής, Εισαγωγή στη Βασιλεία ΙΙ, 

Ειδικά θέματα χορηγήσεων, Στεγαστικά δάνεια - βασικές γνώσεις, Αρχές γενικής λογιστικής, 

Ο  ενιαίος  χώρος  πληρωμών  σε  ευρώ  (SEPA),  Η  νέα  αρχιτεκτονική  του  διεθνούς  και 

ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, Αξιόγραφα, Πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις, 

Corporate  finance  and retail  banking,  Αποτροπή και  αντιμετώπιση ξεπλύματος  χρήματος, 

TARGET2, Βασιλεία ΙΙ - Η μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων, Παροχή επενδυτικών 

συμβουλών, Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, Εσωτερικός έλεγχος για επιθεωρητές, 

Έλεγχος εγγράφων βάσει ενεγγύων πιστώσεων, Οι νέοι κανόνες για τις πιστώσεις - ΟΣΠ 600, 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Business ethics, Ασφάλεια 

τραπεζών, Οργάνωση πωλήσεων, Τεχνικές πωλήσεων, Αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις, 

Τραπεζικό  μάρκετινγκ -  business  planning,  Ανάπτυξη  διοικητικού  προφίλ,  Ηγεσία  και 

διοίκηση,  Αγγλική  τραπεζική  ορολογία,  Γραπτή  επικοινωνία  και  έκφραση,  Διαχείριση 

ποιότητας στον τραπεζικό χώρο.
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6 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον η εκπαίδευση θεωρείται αναπόφευκτη και 

καθίσταται  όλο  και  πιο  σημαντική.  Μια  επιχείρηση  προκειμένου  να  εφαρμόσει  μια 

αποτελεσματική  εκπαιδευτική  πολιτική  και  να   εξασφαλίσει  την  μέγιστη  απόδοση  της 

επένδυσής της, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις που  διαμορφώνονται στην 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Όλο και περισσότερο σήμερα οι διοικήσεις των επιχειρήσεων 

περιμένουν να δουν την απόδοση της επένδυσης και τα αποδεδειγμένα αποτελέσματα της 

μάθησης.

Οι  συνθήκες  στις  οποίες  έχει  να  ανταποκριθεί  ένα  εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 

διαφορετικές από το παρελθόν.  Οι  επιστημονικές,  τεχνολογικές και  κοινωνικοοικονομικές 

εξελίξεις των τελευταίων χρόνων έχουν ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό και τη συνεχή 

διαφοροποίηση των αναγκαίων γνώσεων.  Επίσης,  οι  συνθήκες  στο  χώρο εργασίας  έχουν 

πλέον διαφοροποιηθεί λόγω της ταχύτατης μεταβολής της τεχνολογίας και της μεγαλύτερης 

εμπλοκής της στην παραγωγή. Για το λόγο αυτό απαιτείται η γρήγορη προσαρμογή τόσο των 

επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων. Επίσης, ο σύγχρονος εργαζόμενος σε οποιαδήποτε 

θέση  και  αν  βρίσκεται  πρέπει  να  είναι  κάτοχος  περισσότερων  γνώσεων,  αυξημένων 

δεξιοτήτων και οργανωτικών ικανοτήτων από ό,τι  στο παρελθόν και είναι υποχρεωμένος, 

προκειμένου να μην απαξιωθούν οι  γνώσεις  του,  να επιμορφώνεται και να ενημερώνεται 

διαρκώς για τις εξελίξεις στον κλάδο του από τη δια βίου μάθηση. Προκύπτει, λοιπόν, έντονη 

η ανάγκη για μια ανανέωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο στο δομικό σχεδιασμό 

τους  όσο  και  στο  περιεχόμενο  και  στην  εφαρμογή  τους,  ώστε  να  καταστούν  πιο 

αποτελεσματικά απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. 

Η εκπαίδευση αποτελεί την απάντηση στις μεταβαλλόμενες δημογραφικές εξελίξεις 

όπως οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και οι προβλεπόμενες ελλείψεις προσωπικού. Σε έρευνα 

του περιοδικού « Society for Human Resource Management»(“Society for Human Resource 

Management's (SHRM; Alexandria, Va.;  www.shrm.org) 2004-2005 Workplace Forecast: A 

Strategic Outlook report”) η πλειοψηφία (82%) των επαγγελματιών της ΔΑΠ που ρωτήθηκαν 

σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για  την αντιμετώπιση των δημογραφικών εξελίξεων 

απάντησε ότι επενδύουν περισσότερων στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη για να ωθηθούν 

τα επίπεδα ικανότητας των υπαλλήλων. Επίσης η εκπαίδευση είναι το κύριο στοιχείο της 

ώθησης  για  καλύτερες  δεξιότητες  και  αποτελεί   σημαντικό  παράγοντα  για  τον  ευρύτερο 



προγραμματισμό διαδοχής, ο οποίος περιλαμβάνει εξ ορισμού την ανάπτυξη των εσωτερικού 

ταλέντου μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης.

Χαρακτηριστική  είναι  η  έμφαση  που  δίνεται  σήμερα  από  τις  επιχειρήσεις  στην 

εκπαίδευση μέσω της ροής εργασίας. Σκοπός της εκπαίδευσης μέσω της ροής εργασίας είναι 

να  υπάρξει  σύγκλιση  της  εργασίας  και  της  εκπαίδευσης.  Οι  ανώτεροι  υπάλληλοι  δεν 

ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση αλλά για την πράξη. Όλα κινούνται γρηγορότερα και είναι 

πιο σύνθετα. Τα όρια μεταξύ των καθηκόντων αποδυναμώνονται και πρέπει να υπάρχει όλο 

και περισσότερη γνώση για περισσότερα θέματα. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί στην εργασία και να αποτελέσει τη «μηχανή εκτέλεσης στρατηγικής». Αυτές 

οι αλλαγές θα επηρεάσουν την εκπαίδευση, η οποία έχει ως σκοπό να μπορέσουν οι άνθρωποι 

να  αποδώσουν  έχοντας  ανάλογη  στήριξη  τη  στιγμή  που  υπάρχει  ανάγκη  και  έχοντας 

ενσωματώσει την εκπαίδευση στην εργασία τους. 

Οι  δυνατότητες  που  παρέχει  η  τεχνολογία  στον  τομέα  της  εκπαίδευσης  έχουν 

συντελέσει στον να ξεπεραστούν οι πρόωρες δυσκολίες και τα αρχικά προβλήματα της «on-

line» εκπαίδευσης. Τα συναφή προϊόντα ηλεκτρονικής μάθησης συνεχώς βελτιώνονται και 

παρέχεται υψηλού επιπέδου εκπαίδευση μέσω τεχνικών προσομοίωσης. 

Ωστόσο δεν θα πρέπει  να παραβλεφθεί  η  άμεση ανάγκη που υπάρχει  σήμερα για 

γνώση και αποτελέσματα, παρά για αναμονή σε αίθουσες διδασκαλίας και σειρές μαθημάτων 

σε απευθείας σύνδεση που απαιτούν αρκετό χρόνο για να αναπτυχθούν, κοστίζουν πολύ για 

να  υλοποιηθούν,  και  γρήγορα  μπορεί  να  ξεπεραστούν.  Η  αγορά  της  εκπαίδευσης 

ανταποκρίνεται  σε  αυτήν  την  ανάγκη.  Βάσει  απόψεων  εμπειρογνωμόνων  το  50%  ή  και 

περισσότερο της εκπαίδευσης των υπαλλήλων μπορεί να αναπτυχθεί με τη χρήση ταχύτατης 

εκπαίδευσης  διά  αλληλογραφίας  (e-learning).  Οι  γρήγορες  εφαρμογές  e-learning 

χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα και φιλικά προς το εκπαιδευόμενο εργαλεία ανάπτυξης (όπως 

PowerPoint, το Word, και ο  Adobe Acrobat).   Λογισμικά  όπως το Macromedia Breeze και 

Tech- Smith Camtasia μετατρέπουν αυτά τα υλικά έτσι ώστε οι αρχάριοι μπορούν να τα δουν 

μέσω του διαδικτύου. Αυτό επιτρέπει επίσης την ενδιαφέρουσα εκπαίδευση με δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης  χωρίς  τα  συνηθισμένα  εμπόδια  τεχνολογίας.  Οι  διευθυντές  εκπαίδευσης 

μπορούν εύκολα να ελέγξουν το περιεχόμενο και τους χρήστες με τη βασική αξιολόγηση και 

τα εργαλεία ανίχνευσης για να εξασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν και απορροφούν 

το περιεχόμενο. Σε μια εποχή όπου το κόστος έχει μεγάλη σημασία, είναι αξιοσημείωτο ότι 

αν  διαπιστωθεί  έγκαιρα  η  αξία  του  χρόνου  και  αξιοποιηθεί  η  γρήγορη  εκπαίδευση  δια 

αλληλογραφίας, θα είναι εφικτή η μείωση των δαπανών κατάρτισης στο ένα τρίτο ή στο μισό 

των παραδοσιακών μεθόδων,  χωρίς  να απαιτείται  κανένα εξωτερικό σύστημα διαχείρισης 
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εκπαίδευσης  (Learning Management System,  LMS)  για  την  ανίχνευση  πιθανών 

εκπαιδευτικών κενών (Chris Howard, κύριος σύμβουλος της  Bersin & Associates (Oakland, 

Calif.;www.bersin.com). Χρειάζεται  λίγη  τεχνική  πείρα  για  να  δημιουργηθούν  γρήγορες 

σειρές μαθημάτων e-learning. 
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7 ΣΥΝΟΨΗ

Σκοπός του σχεδιασμού και της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η 

ανάπτυξη  εκείνων  των  γνώσεων  και  των  δεξιοτήτων  του  προσωπικού  οι  οποίες  είναι 

απαραίτητες  για  την  υλοποίηση  της  στρατηγική  της  εταιρίας  και  την  επίτευξη  των 

στρατηγικών  της  επιδιώξεων.  Ο  Διευθυντής  Ανθρώπινου  Δυναμικού  γνωρίζοντας  τη 

σημαντικότητα της εκπαίδευσης και έχοντας πάντα τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της 

εταιρίας, συνεργάζεται μαζί της προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της. 

Κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει να προσδιορίζονται με 

σαφήνεια οι ζητούμενες ικανότητες και μορφές συμπεριφοράς, να σχεδιάζονται κατάλληλα 

προγράμματα για κάθε κατηγορία θέσεων εργασίας που θα αναπτύσσουν και τις ζητούμενες 

συμπεριφορές,  καθώς  και  να  επιλέγονται  σύγχρονες  και  κατάλληλες  μέθοδοι  για  κάθε 

κατηγορία.  Είναι  σημαντικό  να  διατηρείται  πάντα  ένας  υψηλός  βαθμός  ανταπόκρισης 

θεμάτων  στη  στρατηγική  που  ακολουθείται  προκειμένου  η  εταιρία  να  βρίσκεται  σε 

συγκρίσιμο επίπεδο με τους ανταγωνιστές της ή τον κλάδο της. 

Η αναποτελεσματικότητα ή η ύπαρξη κενών στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής μιας εταιρίας συνεπάγονται αδυναμία εκπλήρωσης των απαιτήσεων 

του πελάτη και μη αποδοτική εκτέλεση του έργου, αδυναμία ανάπτυξης και εξέλιξης των 

εργαζομένων στην επιχείρηση, απαξίωση του υπάρχοντος νοητικού κεφαλαίου και αδυναμία 

αντίληψης των εξελίξεων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. 



8 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική 

επιλεγμένων ιδρυμάτων του ελληνικού τραπεζικού τομέα . Για τους σκοπούς της ανάλυσης, 

θα επιχειρηθεί μία συνοπτική αναφορά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στην συνέχεια θα 

ακολουθήσει η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν στην παρούσα μελέτη για τα 

τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτή. 

Στον  ελληνικό  χώρο  σήμερα  δραστηριοποιούνται  26  τράπεζες-χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί  (αναπτυξιακές  και  συνεταιριστικές  τράπεζες),  καθώς  και  ένας  αριθμός 

υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών. Ο τραπεζικός χώρος αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται από 

τάσεις  συγκέντρωσης,  με τους “παίκτες” να προσπαθούν να συνάψουν συμμαχίες μεταξύ 

τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο εσωτερικό και διεθνή ανταγωνισμό. Η 

ελληνική τραπεζική αγορά χαρακτηρίζεται ως αγορά με αρκετά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς 

το ποσοστό δανεισμού του ελληνικού νοικοκυριού σε σχέση με το εισόδημα του είναι αρκετά 

μικρό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει, παρά τη μεγάλη 

αύξηση του δανεισμού από τα ελληνικά νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια, με αιχμή κυρίως τη 

στεγαστική πίστη και τα καταναλωτικά δάνεια. Μπορεί λοιπόν να ειπωθεί με αρκετό βαθμό 

βεβαιότητας  πως  οι  προοπτικές  ανάπτυξης  του  ελληνικού  τραπεζικού  συστήματος  είναι 

καλές. Αυτή η τάση ενισχύεται και από την επεκτατική πολιτική που εφαρμόζουν εδώ και 

χρόνια οι ελληνικές τράπεζες, με ανάπτυξη των δικτύων τους, νέα προϊόντα και προσλήψεις 

προσωπικού προκειμένου να καλυφθεί ο αυξημένος φόρτος εργασίας. 

Ένα  δεύτερο  χαρακτηριστικό  της  ελληνικής  αγοράς  είναι  η  όξυνση  του 

ανταγωνισμού.  Τα  τραπεζικά  ιδρύματα  προκειμένου  να  ενισχύσουν  όσο  το  δυνατόν  την 

πελατειακή  τους  βάση  έχουν  επιδοθεί  σε  έναν  έντονο  ανταγωνισμό  σε  ζητήματα 

τιμολόγησης, προσφορών, νέων προϊόντων κλπ. Αυτή η διαμάχη αλλάζει την προσέγγιση των 

πελατών, όπου πλέον η επιλογή τράπεζας εξαρτάται όχι από τις διαπροσωπικές σχέσεις με 

τους εργαζομένους αλλά από την τιμολογιακή της πολιτική. Επίσης, η σύναψη πελατειακής 

σχέσης με μια τράπεζα δεν συνεπάγεται το μεγάλο βάθος χρόνου που υπήρχε στο παρελθόν 

στη σχέση αυτή. Μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών τους πλέον οι πελάτες το μεταφέρουν 

κατά καιρούς στην τράπεζα εκείνη που τη δεδομένη στιγμή είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή. 

Σημαντικό επίσης στοιχείο που χαρακτηρίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι η 

επέκτασή του σε νέες αγορές. Με δεδομένα τα όρια ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς, αλλά 

και σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης οικονομίας, αρκετές ελληνικές τράπεζες έχουν 



εδώ και  αρκετά  χρόνια  διεθνοποιήσει  τις  δραστηριότητές  τους  σε  ολόκληρο  τον  κόσμο. 

Πλέον σημαντικό κομμάτι των εσόδων των τραπεζών προέρχεται από τις δραστηριότητες 

τους  εκτός  Ελλάδας,  ενώ  είναι  εμφανής  και  η  τάση  των  ιδρυμάτων  να  επεκταθούν  σε 

προϊόντα μέχρι πρόσφατα ξένα προς το τραπεζικό αντικείμενο (ασφάλειες, χρηματιστηριακές 

υπηρεσίες, διαχείριση ακινήτων κλπ). 

Δεν πρέπει επίσης να παραβλεφθεί το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν 

εδώ και αρκετό καιρό στόχο εξαγορών από διεθνή τραπεζικά ιδρύματα. Οι σημαντικότεροι 

λόγοι είναι οι σχετικά ασφαλείς τοποθετήσεις των ελληνικών τραπεζών, η απόκτηση μεριδίου 

στην ελληνική αγορά και η ταχεία πρόσβαση στις αγορές των Βαλκανίων και της Μέσης 

Ανατολής. Αυτό το γεγονός δημιουργεί για τις ελληνικές τράπεζες ανάγκη ενίσχυσης των 

θέσεων τους απέναντι στον επερχόμενο ανταγωνισμό  και διαφύλαξης των ανταγωνιστικών 

τους πλεονεκτημάτων, από τα σημαντικότερα των οποίων είναι και το ανθρώπινο δυναμικό. 

8.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η χάραξη πολιτικής  για  την  επαγγελματική επιμόρφωση στο  χώρο των  τραπεζών 

απασχόλησε συστηματικά τις διοικήσεις των μεγάλων ελληνικών τραπεζών ήδη από τα μέσα 

της δεκαετίας του 1970. Οι τράπεζες αντιμετωπίζοντας πλέον τον ανταγωνισμό σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, αντιλαμβάνονται ότι δεν θα αντιμετώπιζαν τις απαιτήσεις της αγοράς πλέον 

για  πολύ  καιρό,  αναπαράγοντας  την  προσφορά  παραδοσιακών  προϊόντων,  υιοθετώντας 

ξεπερασμένα μοντέλα οργάνωσης των εργασιών και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Από την εποχή που για πρώτη φορά τη δεκαετία του ‘70 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 

έθετε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιμόρφωσης των υπαλλήλων και ανάδειξης 

των στελεχών της, το σύνολο των τραπεζών έχει υιοθετήσει προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

Ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80 οι περισσότερες τράπεζες αύξησαν σε 

μεγάλο  βαθμό  τις  δραστηριότητές  τους  στον  τομέα  της  εκπαίδευσης.  Προσπάθησαν  να 

δώσουν σχετική συνοχή στην εκπαιδευτική τους πολιτική,  ενώ παράλληλα δημιούργησαν 

διοικητικές  υπηρεσίες  για  τον  προγραμματισμό  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  και  τη 

διαχείριση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους.
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8.2  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ήδη από το 1959 καταγράφεται η πρώτη προσπάθεια στον τομέα της εκπαίδευσης 

στις  ελληνικές  τράπεζες  με  την  ίδρυση  του  “Ινστιτούτου  Οικονομικής  και  Τραπεζικής 

Μορφώσεως  των  Τραπεζών  Εμπορικής  -  Ιονικής”.  Κύριος  σκοπός,  η  παροχή  υψηλής 

στάθμης επιμόρφωσης στους υπαλλήλους των τραπεζών, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής 

προσαρμογή της οργάνωσης και λειτουργίας τους στις σύγχρονες ταχύρρυθμες οικονομικές 

και κοινωνικές εξελίξεις. Η Εμπορική Τράπεζα, ειδικότερα, αναδιοργάνωσε την εκπαιδευτική 

της πολιτική από το 1982. Σύμφωνα με την πολιτική της τα προγράμματα διαμορφώθηκαν σε 

τρεις δέσμες :

εξειδικευμένη  τραπεζική  εκπαίδευση  και  επιμόρφωση  (ανά  κατηγορία  και  θέση  στην 

ιεραρχία των υπαλλήλων)

γενική διοικητική επιμόρφωση (γενική διοικητική επιμόρφωση, εφαρμοσμένη διοίκηση, 

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού)

ατομική βελτίωση (τεχνικές καλής παρουσίασης, γρήγορο διάβασμα)

Αργότερα και ιδιαίτερα από το 1990, η τράπεζα, με σκοπό την πρακτική προσέγγιση 

και  επίλυση  των  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζουν  τα  στελέχη  της,  εντάσσει  στον 

εκπαιδευτικό  της  προγραμματισμό  ειδική  δέσμη  σεμιναρίων  και  επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που αναφέρονται στην προώθηση και διαχείριση τραπεζικών προϊόντων και 

εργασιών (στρατηγικός σχεδιασμός, marketing, πωλήσεις κλπ.).

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος διοργάνωσε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ήδη από 

τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, που αφορούσαν σε εισαγωγική εκπαίδευση και τραπεζικές 

εργασίες.  Η ουσιαστική αναπροσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Τράπεζας 

ξεκίνησε το 1975 με την εφαρμογή νέου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, με στόχο 

τη βελτίωση της επαγγελματικής απόδοσης και τη διεύρυνση του μορφωτικού επιπέδου του 

προσωπικού. Μέχρι το 1980, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της τράπεζας αναπτύσσονται 

σε  τρεις  κύκλους  :  1)  τον  κύκλο  προπαίδευσης,  2)  τον  γενικό  κύκλο  σπουδών,  3)τον 

εξωτερικό κύκλο σπουδών.

Το  1981  τα  προγράμματα  της  τράπεζας  αναδιοργανώθηκαν  σημαντικά. 

Διαχωρίστηκαν σε τέσσερις τομείς επιμόρφωσης οι οποίοι περιλαμβάνουν ειδικά σεμινάρια 

ανάλογα με τη βαθμίδα της ιεραρχίας στην οποία ανήκουν οι συμμετέχοντες: 1) τραπεζική 
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επιμόρφωση (εκπαίδευση στις τραπεζικές εργασίες), 2) εμπορική επιμόρφωση (εκπαίδευση 

στο τραπεζικό Marketing), 3) διοικητική επιμόρφωση (εκπαίδευση στο Management σχετικά 

με  τεχνικές  αποτελεσματικής  διοίκησης),  4)  γενική  επιμόρφωση  (θέματα  λογιστικής, 

στατιστικής, οικονομικής διεθνών οικονομικών σχέσεων κλπ).

Η  συμμετοχή  στα  σεμινάρια  είναι  υποχρεωτική  για  τους  νεοπροσλαμβανόμενους 

υπαλλήλους και για το γενικό κύκλο σπουδών. Για τη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης 

με  την  πρακτική  εξάσκηση  στο  χώρο  εργασίας,  λειτούργησαν  το  1981-1982  πρότυπα 

εκπαιδευτικά καταστήματα. Η Υποδιεύθυνση εκπαίδευσης της ΕΤΕ, ήδη τη δεκαετία του 

1990,  προχώρησε  στην  επεξεργασία  ενός  νέου  προσαρμοσμένου  στις  απαιτήσεις 

προγράμματος,  το  οποίο  ειδικότερα  για  το  1993-1994  διαρθρωνόταν  σε  έξι  τομείς 

επιμόρφωσης:

1. Βασική επιμόρφωση (ταχύρυθμη προπαίδευση, marketing, κλπ.),

2. Τραπεζικές εργασίες (χορηγήσεις, συνάλλαγμα, εργασίες εξωτερικού, κλπ.)

3. Εμπορική επιμόρφωση (marketing, επικοινωνία, νέα προϊόντα κλπ)

4. Διοικητική επιμόρφωση (management, εκπαίδευση κριτών),

5. Οικονομική επιμόρφωση (αγορά χρήματος, χρηματιστηριακή κλπ.)

6. Γενική  επιμόρφωση  (εφαρμογές  νέας  τεχνολογίας,  εφαρμογή  πελατοκεντρικού 

συστήματος κλπ.)

8.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Χωρίς αμφιβολία, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980,οι τράπεζες προσπάθησαν, και 

σε σημαντικό βαθμό κατόρθωσαν, να συγκροτήσουν δομές κατάρτισης και εκπαίδευσης ώστε 

να  ανταποκριθούν  στις  προκλήσεις  του  απαιτητικού  και  συνεχώς  μεταβαλλόμενου 

περιβάλλοντος. Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραμάτισαν οι επιχορηγήσεις 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και άλλων προγραμμάτων όπως το Commet. 

Αποτελεί πλέον κοινή συνείδηση των τραπεζών, ότι η εισαγωγή της τεχνολογίας χωρίς την 

αντίστοιχη  ανάπτυξη  του  ανθρώπινου  δυναμικού  δεν  θα  μπορούσε  από  μόνη  της  να 

διασφαλίσει την προσαρμοστικότητα του τραπεζικού τομέα στις νέες απαιτήσεις. 

Το   ελληνικό  τραπεζικό  σύστημα  προσπάθησε,  έστω  και  μέσα  από  τις  έντονες 

οργανωτικές  και  λειτουργικές  του ανεπάρκειες,  να  δημιουργήσει  εκείνες  τις  οργανωτικές 
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δομές  που  θα  εξασφάλιζαν  την  επέκταση  των  προγραμμάτων  κατάρτισης.  Ίσως  δεν  θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός των τραπεζών, καθ’ όλη 

αυτήν  την  περίοδο,  συνιστούσε  μία  συνολική,  σχεδιασμένη,  με  στρατηγική  προοπτική 

πολιτική παρέμβασης εκ μέρους των διοικήσεων των τραπεζών. Είναι όμως εμφανές ότι με 

τις υπηρεσίες τους (διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, υπηρεσίες, τομείς ή τμήματα εκπαίδευσης) 

οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν τουλάχιστον σε ποσοτική επέκταση των εκπαιδευτικών 

τους  δραστηριοτήτων.  Οι  αρμόδιες  για  την  εκπαίδευση  διοικητικές  μονάδες  στις 

περισσότερες από τις μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα, αναπτύσσουν εσωτερικά προγράμματα 

κατάρτισης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις πολιτικές και στις ιδιαίτερες ανάγκες της 

τράπεζας τους.

Από τα μέσα της  δεκαετίας  του 1980 και  ιδιαίτερα από το  1990,  το σύνολο των 

ελληνικών  τραπεζών  διαθέτει  εκπαιδευτικές  μονάδες,  που  είτε  αποτελούν  αυτόνομες 

διευθύνσεις είτε υπάγονται στις διευθύνσεις διοικητικού των τραπεζών. Οι μονάδες αυτές 

διαμορφώνουν σχετικά αυτόνομα τις πολιτικές τους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

εκπαιδευτικής  πολιτικής,  ενώ  η  συνεργασία  με  εξωτερικούς  συμβούλους  εκπαίδευσης 

αποτελεί  την  εξαίρεση.  Οι  μονάδες  εκπαίδευσης  συνήθως  έχουν  δικούς  τους 

προϋπολογισμούς,  οι  οποίοι  όμως είναι  σχετικά περιορισμένοι  και  διαφοροποιούνται  από 

τράπεζα  σε  τράπεζα.  Κυμαίνονται  από  0.8  %  έως  4.4  %  της  συνολικής  δαπάνης  των 

τραπεζών για το προσωπικό τους.

Η επαγγελματική εκπαίδευση στις τράπεζες ουσιαστικά στηρίχθηκε στην ανάπτυξη 

εσωτερικών  εκπαιδευτικών  μηχανισμών  που  αναλάμβαναν  το  κύριο  βάρος  των  αναγκών 

εκπαίδευσης κάθε τράπεζας. Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση αγγίζει τις περισσότερες φορές 

το 90% του συνόλου των ανθρωποημερών εκπαίδευσης.  Το ποσοστό αυτό μάλιστα είναι 

ακόμη μεγαλύτερο για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στις υπηρεσίες του δικτύου. Η 

εκπαίδευση σε συγκροτημένες διατραπεζικές δομές αποτελεί την εξαίρεση στην ελληνική 

περίπτωση.  Μόνο  ο  όμιλος  της  Εμπορικής  -  Ιονικής  με  το  Ινστιτούτο  Εκπαίδευσης  που 

διαθέτει  προσφεύγει  σε  διατραπεζική  ικανοποίηση  των  εκπαιδευτικών  του  αναγκών. 

Παράλληλα ένα μεγάλο μέρος της διατραπεζικής εκπαίδευσης, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, 

διεκδικεί η ΕΕΤ με το Κέντρο Εκπαίδευσης που διαθέτει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση το 

μεγαλύτερο ποσοστό αναγκών κατάρτισης καλύπτεται  από την ανάπτυξη εξειδικευμένων, 

βραχυχρόνιας  διάρκειας,  προγραμμάτων  εκπαίδευσης,  με  εξειδικευμένους  στόχους  και 

θεματικές ενότητες, που απευθύνονται σε σχετικά ομοιογενείς, από την άποψη της σύνθεσης, 

ομάδες εκπαιδευομένων.
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Η  επαγγελματική  εκπαίδευση  ουσιαστικά  λειτουργεί  ως  μηχανισμός  επικουρικής 

στήριξης  και  παροχής  λύσεων  σε  προβλήματα  δυσλειτουργίας  λόγω  των  οργανωτικών 

ανεπαρκειών και της περιορισμένης προσαρμοστικότητας του τραπεζικού συστήματος. Έτσι, 

η πολιτική εκπαίδευσης και οι οργανωτικοί μηχανισμοί που την υλοποιούν δεν συνιστούν 

ενεργό  εταίρο,  που  σε  συνεργασία  με  τις  άλλες  μονάδες  θα  συμβάλλει  στη  δυναμική 

ανάπτυξη  της  επιχείρησης  εξασφαλίζοντας  στον  οργανισμό  τους,  ποιοτικά  και  ποσοτικά, 

αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για την επίτευξη των στόχων του.

Σχεδόν  το  σύνολο  των  τραπεζών  επιδεικνύει  καλή  οργάνωση  εισαγωγικών 

εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  που  αποσκοπούν  στη  σφαιρική  ενημέρωση  των 

νεοπροσλαμβανόμενων  υπαλλήλων.  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  την  παροχή  μέσα  από 

βραχυχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης με άσκηση στο χώρο εργασίας (on the 

job training). Η προσπάθεια για παροχή γενικότερης παιδείας και επιμόρφωσης, κυρίως των 

νεοπροσλαμβανόμενων,  σε  τραπεζικά  θέματα  αποτελεί  μάλλον  δευτερεύουσα  επιλογή. 

Άλλωστε,  στις  περισσότερες  τράπεζες  απουσιάζουν  ολοκληρωμένοι  κύκλοι  σπουδών  με 

παροχή πιστοποιητικών κατάρτισης, η δε εκπαίδευση δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Η  εκπαιδευτική  πολιτική,  αντί  να  συμβάλλει  στην  αναβάθμιση  του  στελεχιακού 

δυναμικού στο σύνολό του, ουσιαστικά προσανατολίζεται στην κατάρτιση των στελεχών που 

θεωρούνται εξελίξιμοι, σε τρόπο ώστε να συμβάλλει στη διαφοροποίηση των υπαλλήλων στο 

χώρο  εργασίας.  Βεβαίως  η  εξέλιξη,  αξιοποίηση  και  επαγγελματική  ανέλιξη  των 

εκπαιδευομένων, σε μεγάλο βαθμό, συναρτάται όχι τόσο από την εκπαίδευση τους αλλά από 

την  παρουσία  ή μη αρχαιότερων στο χώρο.  Η παραδοσιακή αντίληψη για την ιεραρχική 

ανωτερότητα  του  αρχαιότερου  αναιρεί  την  αποτελεσματικότητα  των  εκπαιδευτικών 

πολιτικών στον χώρο των τραπεζών. Άλλωστε η προαγωγική εκπαίδευση δεν φαίνεται να 

είναι ο κανόνας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αφού δεν λαμβάνεται πάντα η μέριμνα τα 

στελέχη  να  εκπαιδεύονται  πριν  τοποθετηθούν  στο  αντίστοιχο  αντικείμενο  εργασίας  ή 

αναλάβουν ιεραρχικά ανώτερη θέση ευθύνης.

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τραπεζών συνεχώς μεγαλώνουν σε εύρος (αριθμός και 

ποικιλία  προγραμμάτων ανάλογα με  τη  θέση και  το  αντικείμενο εργασίας)  και  σε  βάθος 

γνώσεων  (διάρκεια  και  παιδαγωγική  δομή).  Ωστόσο  δεν  φαίνεται  να  αναπτύσσεται  ο 

αναγκαίος στρατηγικός σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής που θα συνδυάζει και θα 

συσχετίζει την επαγγελματική πορεία του τραπεζικού στελέχους με τη συμμετοχή του στη 

συνεχή  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Η  εμφάνιση  και  ανάπτυξη  νέων  χρηματοπιστωτικών 

εργασιών αιχμής και ο ποιοτικός μετασχηματισμός του τραπεζικού επαγγέλματος καθιστούν 
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το  σχεδιασμό  αυτής  της  συσχέτισης  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  ενίσχυση  της 

προσαρμοστικότητας του τραπεζικού συστήματος.

Οι  τράπεζες,  για  τις  εκπαιδευτικές  τους  ενέργειες,  χρησιμοποιούν  ιδιόκτητους  ή 

ενοικιαζόμενους  χώρους.  Στις  περισσότερες  των  περιπτώσεων  όμως  χρησιμοποιούν 

ταυτόχρονα  ιδιόκτητους  και  ενοικιαζόμενους  χώρους,  λόγω  της  ανεπαρκούς  κτιριακής 

υποδομής που διαθέτουν. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικές ενέργειες των 

τραπεζών  χαρακτηρίζονται  από  έντονο  γεωγραφικό  συγκεντρωτισμό,  αφού  στη  μεγάλη 

πλειοψηφία οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες τους υλοποιούνται στην περιοχή της Αθήνας. 

Παράλληλα,  για  την  υλοποίηση  των  προγραμμάτων  τους,  οι  τράπεζες  χρησιμοποιούν  το 

στελεχιακό  τους  δυναμικό  ως  εισηγητές  που  διακρίνεται  σε  μόνιμο  και  έκτατο.  Σχετικά 

περιορισμένος  είναι  ο  αριθμός  των  έκτατων  εισηγητών,  που  ως  εξωτερικοί  σύμβουλοι 

διδάσκουν εξειδικευμένα θέματα, και προέρχονται από χώρους εκτός των τραπεζών.

8.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι  οργανωτικές  ανεπάρκειες  που  περιγράφονται  παραπάνω,  αναδεικνύουν  τους 

λειτουργικούς  περιορισμούς  για  την  άσκηση  συγκροτημένης  εκπαιδευτικής  πολιτικής.  Ο 

ατελής εκσυγχρονισμός του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, εκδηλώνεται μέσα από τα 

προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  το  σύστημα  για  την  αναζήτηση  των  αναγκών  και  το 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.

 Το  τραπεζικό  σύστημα  στην  Ελλάδα,  παράλληλα  με  τις  διαδικασίες 

μετασχηματισμού και τις αντίστοιχες πιέσεις που δέχεται από τις διεθνείς αγορές, ήδη από τα 

μέσα  της  δεκαετίας  του  1980,  οφείλει  να  αντιμετωπίσει  τη  συνδυασμένη  συνύπαρξη 

τεσσάρων παραμέτρων:

Την εισαγωγή της τεχνολογίας η οποία, στην ελληνική περίπτωση, δεν συνοδεύτηκε από 

τον ραγδαίο αναπροσανατολισμό των τραπεζικών εργασιών. Ακολουθήθηκε πιο αργή αλλά 

σχετικά σταθερή διαδικασία εμφάνισης και ανάπτυξης των νέων τραπεζικών εργασιών.

Παράλληλα,  η  νέα  τεχνολογία  δεν  οδήγησε,  σε  σημαντικό βαθμό στην απελευθέρωση 

εργατικής δύναμης και άρα δεν είχε ως συνέπεια τη σημαντική μείωση της απασχόλησης 

στον τραπεζικό τομέα.

Στον  τραπεζικό  τομέα  δεν  παρατηρήθηκε  σε  μεγάλη  κλίμακα  συνολική  οργανωτική 

ανασυγκρότηση στο εσωτερικό των τραπεζών αλλά και στο τραπεζικό σύστημα γενικότερα.
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Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν σημαντικό πλεονέκτημα από την άποψη της μορφωτικής 

σύνθεσης  του  ανθρώπινου  δυναμικού.  Οι  απόφοιτοι  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης 

αντιπροσωπεύουν  το  53% των  απασχολουμένων  στις  τράπεζες,  ενώ οι  κάτοχοι  πτυχίου 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχονται στο 35%.

Όλες αυτές οι παράμετροι προσδιορίζουν τα όρια των προσπαθειών για το σχεδιασμό 

της εκπαιδευτικής πολιτικής. Θέτουν μάλιστα ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση και τον 

εντοπισμό  των  εκπαιδευτικών  αναγκών,  ενώ  συγχρόνως  περιορίζουν  την  χάραξη 

ορθολογικής  εκπαιδευτικής  πολιτικής.  Οι  οργανωτικές  ανεπάρκειες  και  η  εμμονή  σε 

παραδοσιακές οργανωτικές μορφές παρεμποδίζουν τις τράπεζες να αξιοποιήσουν σε μεγάλο 

βαθμό  τις  σύγχρονες  μεθόδους  συνολικού  και  εξατομικευμένου  προσδιορισμού  των 

εκπαιδευτικών αναγκών. 

Ουσιαστικά  ο  σχεδιασμός  των  προγραμμάτων  γίνεται  στη  βάση  των  εμπειρικών 

επιλογών στελεχών που προΐστανται των εκπαιδευτικών μονάδων και στηρίζεται κατά κύριο 

λόγο στην ατομική ζήτηση για εκπαίδευση εκ μέρους των υπαλλήλων. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες, η εκπαιδευτική πολιτική περισσότερο φαίνεται ότι ικανοποιεί ατομικές προσδοκίες 

για  ατομική  επαγγελματική  εξέλιξη,  παρά  ότι  στηρίζεται  σε  συγκροτημένο  σχεδιασμό 

προγραμμάτων  με  επιλογή  εκπαιδευομένων  στη  βάση  των  επιχειρηματικών  αναγκών. 

Συνέπεια  αυτής  της  κατάστασης  είναι  να  σχεδιάζονται  κατά  μη  ορθολογικό  τρόπο  οι 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, χωρίς συγκεκριμένη μέτρηση και κοστολόγηση των εκπαιδευτικών 

ενεργειών  και  κυρίως  χωρίς  την  ανάπτυξη  συστήματος  αξιολόγησης  των  εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων συνολικά.
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9 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 

ΚΛΑΔΟ ΣΗΜΕΡΑ

Σύμφωνα με έρευνα της ΟΤΟΕ για την επαγγελματική κατάρτιση στον τραπεζικό 

κλάδο,  οι  σύγχρονες  τάσεις  εξέλιξης  και  αναπροσαρμογής  του  τραπεζικού  συστήματος. 

αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα και επιβάλλουν νέους τρόπους ένταξης της κατάρτισης στη 

συνολική στρατηγική του κλάδου και των επιμέρους επιχειρήσεων.

Σήμερα  στον  ελληνικό  τραπεζικό  τομέα  η  κατάρτιση  και  η  συνεχής  επιμόρφωση 

στηρίζονται  κυρίως  σε  επιχειρησιακά  συστήματα  και  υποδομές.  Κύριος  στόχος  της 

παρεχόμενης επιχειρησιακά εκπαίδευσης είναι η  εξασφάλιση εισαγωγικής επαγγελματικής 

επιμόρφωσης για τους νέους υπαλλήλους. Οι περισσότερες Τράπεζες δεν διαθέτουν πλήρη 

κύκλο σπουδών που να οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικού τίτλου.

Οι κλαδικές υποδομές (που είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η 

Αγγλία  και  Γαλλία,  π.χ.  με  διατραπεζικά  Ινστιτούτα  ολοκληρωμένης  επαγγελματικής 

κατάρτισης  και  συνεχούς  επιμόρφωσης  των  τραπεζοϋπαλλήλων),  έχουν  ακόμα  ιδιαίτερα 

περιορισμένο ρόλο. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα, από το 1986 και μετά, καθώς και το 

Εκπαιδευτικό-Ερευνητικό Κέντρο της  ΄Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών λειτούργησαν μέχρι 

σήμερα συμπληρωματικά, σε σχέση με τα προγράμματα κατάρτισης των Τραπεζών-μελών 

της,  καλύπτοντας  ωστόσο  σημαντικά  κενά.  H  μετεξέλιξη  αυτού  του  Κέντρου  σε 

Διατραπεζικό  Ινστιτούτο  ολοκληρωμένης  επαγγελματικής  κατάρτισης  και  επιμόρφωσης, 

παραμένει σε εκκρεμότητα.

Παρά  τη  μακρόχρονη  και  γενικά  ανεπτυγμένη  εφαρμογή  προγραμμάτων  και 

υποδομών  κατάρτισης,  από  τις  περισσότερες  Τράπεζες  λείπει  ο  συστηματικός  και 

ορθολογικός εκπαιδευτικός προγραμματισμός. Προγραμματισμός που να βασίζεται:

•  σε  συστήματα  διάγνωσης  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  (με  βάση  ανάγκες  των 

συγκεκριμένων  θέσεων  εργασίας,  των  ειδικοτήτων,  με  βάση  δεδομένα  απόδοσης  και 

προσόντα των εργαζομένων),

•  σε  συστηματική  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης  και 

κατάρτισης, σε όρους απόδοσης και υπηρεσιακής εξέλιξης των εργαζομένων.

΄Ετσι, η εκπαίδευση λειτουργεί συνήθως ασύνδετα με τις υπόλοιπες λειτουργίες της 

Διοίκησης  Ανθρώπινου  Δυναμικού  (υπηρεσιακή  αξιολόγηση,  προαγωγές,  ανάδειξη  - 



τοποθέτηση στελεχών, εμπλουτισμός -αλλαγή αντικειμένου εργασίας κ.λπ.), με αποτέλεσμα 

να περιορίζεται σοβαρά η λειτουργικότητά της για την επιχείρηση και για τους εργαζόμενους.

Με εξαίρεση τα θέματα αναγνώρισης - πιστοποίησης των παρεχόμενων γνώσεων στο 

πλαίσιο  των  προγραμμάτων  κατάρτισης,  στη  χώρα  μας  έχουν  κατά  καιρούς  αποτελέσει 

αντικείμενο  κλαδικών και  επιχειρησιακών διαπραγματεύσεων,  μια σειρά  από θέματα που 

εντάσσονται στους παραπάνω άξονες. Ειδικότερα, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) 

του κλάδου έχουν κατά καιρούς χειρισθεί θέματα:

α) Προστασίας της απασχόλησης - αποφυγής της περιθωριοποίησης των εργαζομένων λόγω

αναντιστοιχίας των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους με τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν 

από  τεχνολογικές  αλλαγές  και  αναδιαρθρώσεις,  από  κατάργηση  θέσεων  ή  αλλαγή  του 

αντικειμένου τους (ΣΣΕ 1989, άρθρο 10, ΣΣΕ 1994-95).

β)  Κατευθύνσεων  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής  και  του  συστηματικού  σχεδιασμού  των 

εκπαιδευτικών  αναγκών:  ανάπτυξη  επαγγελματικών  δεξιοτήτων,  διεύρυνση  μορφωτικού 

επιπέδου  εργαζομένων,  ανάγκη  έγκαιρης  πρόβλεψης  και  σχεδιασμού  των  εκπαιδευτικών 

αναγκών, κατάλληλη αξιοποίηση Α.Δ. (με βάση τις ανάγκες των Τραπεζών, τη μεταφορά 

τεχνολογίας,  τις  σύγχρονες  απαιτήσεις  των  τραπεζικών  εργασιών),  καθολικότητα  της 

εκπαίδευσης ως δικαίωμα και υποχρέωση και των δύο μερών (ΣΣΕ 1994-95, ΣΣΕ 1997-98).

γ) Εξορθολογισμού των επιχειρησιακών συστημάτων κατάρτισης, με:

• ίσες ευκαιρίες, συγκεκριμένα και κοινά αποδεκτά κριτήρια πρόσβασης στην εκπαίδευση,

• σύγχρονες μεθόδους και υποδομές,

• συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων,

• πληροφόρηση και συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικάτων στα οικεία επιχειρησιακά

όργανα.

δ)  Σύνδεσης  της  εκπαίδευσης  με  την  αξιολόγηση  απόδοσης  και  με  τη  γενικότερη 

επαγγελματική εξέλιξη του εργαζόμενου.

ε) Ενίσχυσης της διατραπεζικής εκπαίδευσης, με τη συγκρότηση ειδικού φορέα (ΣΣΕ 1990, 

ειδική  μελέτη  διμερούς  επιτροπής)  που  να  συνεργάζεται  με  ιδρύματα  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  και  να  παρέχει  ολοκληρωμένη  εισαγωγική  εκπαίδευση  στο  τραπεζικό 

επάγγελμα (1ος κύκλος), εκπαίδευση νέων στελεχών (2ος κύκλος) και εκπαίδευση μεσαίων 

στελεχών (3ος κύκλος), με τη χορήγηση αντίστοιχων τίτλων σπουδών, ώστε να συνδέεται η 

εκπαίδευση με την υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζομένων του κλάδου.

Ένας διατραπεζικός εκπαιδευτικός φορέας (Ινστιτούτο Τραπεζικών Σπουδών) θα είχε 

διαφορετικό  -  συμπληρωματικό  ρόλο  σε  σχέση  με  την  παρεχόμενη  επιχειρησιακά 

εκπαίδευση,  η  οποία  έχει  ως  κύριο  στόχο  την  αντιμετώπιση  άμεσων,  εξειδικευμένων  ή 
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μεμονωμένων  πρακτικών  και  λειτουργικών  αναγκών.  Οι  διαπραγματεύσεις  για  τη 

συγκρότηση του διατραπεζικού εκπαιδευτικού φορέα, όπως προδιαγράφηκε από τη μελέτη 

της διμερούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΣΣΕ 1990, δεν κατέληξαν μέχρι σήμερα σε 

αποτέλεσμα. ΄Ετσι, το διατραπεζικό εκπαιδευτικό - ερευνητικό κέντρο της ΕΕΤ εξακολουθεί 

να καλύπτει κυρίως ανάγκες:

• εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε μεμονωμένα τραπεζικά θέματα,

• βραχυχρόνιας επιμόρφωσης σε θέματα επικαιρότητας ή σε βασικά πρακτικά θέματα,

• εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι δραστηριότητες των αντίστοιχων συνδικάτων - μελών 

της ΟΤΟΕ καλύπτουν ανάλογους άξονες, με έμφαση σε ζητήματα:

• συμμετοχής και πληροφόρησης των εργαζόμενων και της συλλογικής τους εκπροσώπησης 

για τις παρεχόμενες ευκαιρίες εκπαίδευσης,

•  δυνατότητας  παρέμβασης  του  συνδικάτου  στο  σχεδιασμό  και  την  αξιολόγηση 

επιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης,

• εξορθολογισμού - συστηματικού σχεδιασμού των προγραμμάτων κατάρτισης με εφαρμογή 

μεθόδων  έγκαιρης  διάγνωσης  των  εκπαιδευτικών  αναγκών,  σύγχρονων  εκπαιδευτικών 

μεθόδων και υποδομών.

•  σύνδεσης  της  εκπαιδευτικής  λειτουργίας  με  τις  λοιπές  λειτουργίες  διαχείρισης  - 

αξιοποίησης  του  Ανθρώπινου  Δυναμικού  (προδιαγραφές  θέσεων  εργασίας,  προσλήψεις, 

αξιολόγηση  απόδοσης,  προαγωγές  -  ανάδειξη  -  επιλογή  στελεχών,  προγραμματισμός 

Ανθρώπινου  Δυναμικού,  εμπλουτισμός  καθηκόντων  εργασίας,  σχεδιασμός  συστημάτων 

κινήτρων κ.λπ.).

Τα  τραπεζικά  ιδρύματα  διαθέτουν  ήδη  αξιόλογη  εμπειρία  στο  χειρισμό  και  στη 

διαπραγμάτευση θεμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία 

αυτών  των  θεμάτων  στις  σύγχρονες  συνθήκες  και  έχουν  ήδη  αναπτύξει  αξιόλογες 

πρωτοβουλίες  και  συλλογικές  ρυθμίσεις  στον  τομέα  αυτό.  Ωστόσο,  η  έκταση  των 

απαιτούμενων  αλλαγών  στις  σύγχρονες  συνθήκες,  σε  συνδυασμό  με  το  μέγεθος  των 

προκλήσεων  και  των  ελλείψεων  στο  σχεδιασμό  -  εφαρμογή  σύγχρονων  υποδομών  και 

συστημάτων  εκπαίδευσης  σε  επιχειρησιακό  και  κλαδικό  επίπεδο,  θέτουν  τις  τράπεζες 

μπροστά σε νέα, σύνθετα και πολυδιάστατα προβλήματα. 
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9.1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ PREMEQ 

Οι  ραγδαίες  τεχνολογικές,  κοινωνικές,  οργανωτικές  και  οικονομικές  αλλαγές  που 

συντελούνται στον τραπεζικό κλάδο έχουν ως αποτέλεσμα να απειλείται η διατήρηση της 

εργασίας  των  τραπεζοϋπαλλήλων.  Τα  νέα  δεδομένα  έχουν  άμεση  επίδραση  και  στις 

τραπεζικές θέσεις εργασίας και στους κατόχους των θέσεων εργασίας και επιβάλλουν την 

κατάρτιση  του  προσωπικού  των  τραπεζών  για  να  μπορέσει  να  ανταποκριθεί  στις  νέες 

απαιτήσεις και έτσι να διατηρήσει την απασχόλησή του. Οι τράπεζες που θα πορευθούν προς 

αυτή την κατεύθυνση, θα αποκτήσουν πλεονέκτημα,  αφού θα έχουν προσωπικό επιδέξιο, 

ικανό αλλά και έμπειρο. 

Το πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση για 

μια  περίοδο  πέντε  ετών  με  στόχο  να  διευκολύνει  την  επαγγελματική  κατάρτιση  να 

προετοιμαστεί για τα επαγγέλματα του αύριο, να προβλέψει τις αλλαγές, να αναζητήσει, να 

προετοιμάσει  και  να  πειραματιστεί  πάνω σε  νέες  κατευθύνσεις  και  μεθόδους.  Η  ΟΤΟΕ, 

γνωρίζοντας τα προβλήματα που θα δημιουργήσουν στο εργασιακό καθεστώς οι ραγδαίες 

αλλαγές,  που  καθημερινά  συντελούνται  στο  χρηματοοικονομικό  περιβάλλον  και 

αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που παρέχουν τα προγράμματα 

της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, δημιούργησε, μέσα από μια καινοτόμο εταιρική σχέση όπου για 

πρώτη φορά συνεργάστηκαν (με πρωτοβουλία της και με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα) οι 

δύο πλευρές των κοινωνικών συνομιλητών, τον PREMEQ. 

Στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Leonardo  da  Vinci  το  έτος  1995,  το  Ινστιτούτο 

Εργασίας  Ομοσπονδίας  Τραπεζοϋπαλληλικών  Οργανώσεων  Ελλάδας  (ΙΝΕ-ΟΤΟΕ) 

συντόνισε σαν ανάδοχος του έργου,  το πρόγραμμα PREMEQ Ι  “Μηχανισμός  πρόβλεψης 

νέων  ειδικοτήτων  στον  Τραπεζικό  τομέα  και  η  αποτελεσματική  χρήση  του  στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις”. Το πρόγραμμα είχε διετή 

διάρκεια (1996-1997). Πρόκειται για ένα  διακρατικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είχε σαν 

στόχους:

Tη δημιουργία και εφαρμογή ενός αξιόπιστου και συστηματικού μηχανισμού πρόβλεψης 

νέων ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στον Τραπεζικό χώρο καθώς και την αξιοποίησή του 

στην  επαγγελματική  κατάρτιση,  τον  κοινωνικό  διάλογο  και  τις  συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, σε κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Tη  συστηματοποίηση  και  την  ποιοτική  αναβάθμιση  της  συνεχούς  επαγγελματικής 

κατάρτισης, συνδυάζοντας την απόκτηση των απαιτούμενων στις νέες συνθήκες γνώσεων 
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και δεξιοτήτων, με σύγχρονες μεθόδους Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού και 

αξιόπιστης διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα PREMEQ και στηρίζεται στην 

ανάλυση των ικανοτήτων, παρά των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Κάθε θέση εργασίας 

αξιολογείται και κάθε πεδίο γνώσεως αντιστοιχείται με το απαιτούμενο επίπεδο δεξιότητας. 

Οι παράγοντες εξέλιξης που διερευνώνται χωρίζονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες:

·        Οικονομικοί και Θεσμικοί (συγχωνεύσεις, εξαγορές, ιδιωτικοποιήσεις)

·        Τεχνολογικοί (ηλεκτρονικές συναλλαγές, πρόοδος τεχνολογίας)

·        Κοινωνικοί  και  Νομικοί  (μείωση  των  λειτουργικών  εξόδων,  κατευθυντήριες 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

·        Εμπορικοί (ανταγωνισμός, φιλελευθεροποίηση, παγκοσμιοποίηση)

Κάθε  παράγοντας  εξέλιξης  επιδρά  στους  διάφορους  χώρους  δραστηριοτήτων  με 

αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται οι ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών 

των δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια του προγράμματος PREMEQ I έγινε εφαρμογή των πιο 

πάνω σε  δύο θέσεις  εργασίας,  του διευθυντή  καταστήματος  και  του ταμειολογιστή.  Το 

πρόγραμμα έχει  υποστηριχθεί  αλγοριθμικά και  έτσι  είναι  δυνατόν,  αφού μελετηθούν οι 

παράγοντες εξέλιξης, να προβλεφθούν οι «ευαίσθητες» θέσεις εργασίας που θα αλλοιωθούν 

με δραματικό τρόπο.

Το  επόμενο  βήμα,  για  να  επιτευχθεί  η  ανακατανομή  της  απασχόλησης  (staff 

redeployment) του προσωπικού που κατέχει αυτές τις «ευαίσθητες» θέσεις εργασίας είναι η 

εκπαίδευση, έτσι που το κάθε άτομο να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας 

θέσης. Η κάθε επιχείρηση αναλύει και καθορίζει τις αλλαγές ικανοτήτων για μια δεδομένη 

θέση εργασίας και χαράσσει τη βασική δομή της εκπαίδευσης που χρειάζεται για να αυξηθεί 

το  επίπεδο  ικανοτήτων  σε  κάθε  επιδιωκόμενη  δραστηριότητα.  Στη  συνέχεια  γίνεται 

επιβεβαίωση του σημερινού επιπέδου δεξιοτήτων κάθε ατόμου, που απασχολείται σ’ αυτή τη 

θέση  και  καθορίζεται  το  προσωποποιημένο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  γι’  αυτό  το  άτομο. 

Τέλος συγκροτούνται ομοιογενείς εκπαιδευτικές ομάδες και επικυρώνεται η απόκτηση των 

ικανοτήτων για κάθε δραστηριότητα. 

Οι βασικοί στόχοι του PREMEQ είναι οι ακόλουθοι:  

Πιστοποίηση  μιας  σύγχρονης  και  εύχρηστης  δομής  για  την  καταγραφή,  ανάλυση  και 

κωδικοποίηση  όλων  των  τραπεζικών  ειδικοτήτων  στις  χώρες  των  μελών  του  εταιρικού 

σχήματος.
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Ευρεία εφαρμογή του μηχανισμού πρόβλεψης PREMEQ – που δημιούργησε το εταιρικό 

σχήμα σε προηγούμενο σχέδιο του προγράμματος LEONARDO – για τον εντοπισμό των 

τραπεζικών ειδικοτήτων των οποίων ο ρόλος ύπαρξης πρόκειται άμεσα να απειληθεί.

Πρόβλεψη νέων ειδικοτήτων που θα προκύψουν από αλλαγές ή επεκτάσεις  σημερινών 

ρόλων του δυναμικού των τραπεζικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δημιουργία συγκεκριμένης μεθοδολογίας και κατάλληλων εκπαιδευτικών δομών για τον 

ταχύ  μετασχηματισμό  του  ρόλου  των  απειλούμενων  τραπεζικών  ειδικοτήτων  σε  ρόλο 

συγγενικής υφιστάμενης ή νέας μη απειλούμενης τραπεζικής ειδικότητας.

Δημιουργία κατάλληλων δομών για ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου μέσω 

της δημιουργίας  ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων,  καθώς και  τη 

δημιουργία ειδικού web site στο Internet, που θα επιτρέπει σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης 

του σχεδίου την ευρεία ανταλλαγή απόψεων και τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση και διάχυση 

των παραγόμενων αποτελεσμάτων σε διακρατικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PREMEQ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, που η σωστή αξιοποίησή 

του από τους κοινωνικούς εταίρους θα έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της εργασίας, τη 

διατήρηση  της  εργατικής  ειρήνης  και  τη  στελέχωση  των  επιχειρήσεων  με  κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό.  Στο  πρόγραμμα PREMEQ συμμετέχουν  διάφοροι  φορείς,  διότι 

έχουν αντιληφθεί ότι η κατάρτιση του δυναμικού των επιχειρήσεων πρέπει να τεθεί σε νέες 

βάσεις που να συμβαδίζουν με τις κοσμογονικές αλλαγές, που συντελούνται σήμερα στον 

τραπεζικό  κλάδο.  Το  χρηματοπιστωτικό  σύστημα,  βρίσκεται  πλέον  σ’  ένα  κρίσιμο 

σταυροδρόμι στρατηγικών επιλογών, γρήγορων αλλαγών και εκτεταμένων ανακατατάξεων, 

που αναπόφευκτα θα επηρεάσουν τόσο το μέγεθος όσο και τη διάρθρωση της απασχόλησης, 

το είδος,  το περιεχόμενο και την ιεραρχία των υφιστάμενων ειδικοτήτων και δεξιοτήτων, 

αλλά και τις εργασιακές εξελίξεις συνολικότερα στον κλάδο. 

55



10 Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

10.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση και η καταγραφή της εκπαιδευτικής 

πολιτικής  που  εφαρμόζεται  από  τέσσερα  μεγάλα  τραπεζικά  ιδρύματα  του  ελληνικού 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Τα τραπεζικά ιδρύματα που θα εξεταστούν είναι τόσο κρατικού 

ενδιαφέροντος όσο και αμιγώς ιδιωτικά, προκειμένου να είναι εφικτή η εξαγωγή σωστών 

συμπερασμάτων σε  σχέση με τις  τρέχουσες πραγματικές συνθήκες  που επικρατούν στον 

κλάδο αυτό. 

Σκοπός  της  έρευνας  είναι  να  πιστοποιηθεί  η  ύπαρξη  ή  όχι  κοινών  σημείων  της 

εκπαιδευτικής  πολιτικής των τραπεζικών ιδρυμάτων.  Πιθανές  διαφορές  ή  ομοιότητες των 

εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  εντοπίζονται  τόσο  στο  στάδιο  σχεδιασμού  όσο  και  κατά  την 

υλοποίηση των συναφών εκπαιδευτικών μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες επιδιώξεις της 

παρούσας έρευνας είναι

Η  σκιαγράφηση  της  φιλοσοφίας  που  διέπει  το  σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη  των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων των συμμετεχουσών τραπεζών

Ο  εντοπισμός  των  στρατηγικών  στόχων  κάθε  τράπεζας  και  η  ταύτιση  με  τους 

εκπαιδευτικούς στόχους

Η διερεύνηση της  αποτελεσματικότητας  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής  και  η  καταγραφή 

πιθανών προβλημάτων και εμποδίων

10.2 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα μας επιτρέψουν να σχηματίσουμε μια εικόνα 

σχετικά  με  τον  τρόπο,  τις  μεθόδους  και  τις  τακτικές  τις  οποίες  χρησιμοποιούν  οι 

συμμετέχουσες  τράπεζες  στην  εκπαιδευτική  τους  πολιτική.  Επιπρόσθετα,  θα  εξαχθούν 

χρήσιμα  συμπεράσματα  σχετικά  με  την  αποτελεσματικότητα  των  εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και θα εντοπιστούν ενδεχόμενες αδυναμίες και προβλήματα σε συνάρτηση με 

τις συνθήκες της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.



10.3 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η  έρευνα  αφορούσε  ένα  δείγμα  τεσσάρων  τραπεζικών  ιδρυμάτων  του  ελληνικού 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Αν και σήμερα δεν υπάρχει καμία αμιγώς κρατική τράπεζα (εκτός 

από την  Τράπεζα Ελλάδος που διαδραματίζει ρόλο εποπτικό) στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 

δύο  τράπεζες   λεγόμενου  «δημόσιου  χαρακτήρα»,  συγκεκριμένα  η  Εθνική  Τράπεζα  της 

Ελλάδος (ΕΤΕ) και η  Εμπορική Τράπεζα και δύο τράπεζες «ιδιωτικού ενδιαφέροντος», η 

EFG Eurobank Ergasias AE και το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Ελλάδος. 

Η ΕΤΕ και η Εμπορική Τράπεζα είναι τράπεζες που η ιδιοκτησία τους ανήκε στο 

ελληνικό Δημόσιο αλλά πλέον λειτουργεί με βάση την ιδιωτική πρωτοβουλία και προσπαθεί 

να προσαρμόσει τη λειτουργία της στα δεδομένα του ελεύθερου ανταγωνισμού. Και οι δύο 

τράπεζας έχουν μακρόχρονη ιστορία στον τομέα της εκπαίδευσης και είναι από τις πρώτες 

τράπεζες στην Ελλάδα που έχουν αναπτύξει πλήρη εκπαιδευτικά προγράμματα. Η Eurobank 

είναι η τράπεζα που αναπτύχθηκε μέσω συγχωνεύσεων και επιθετικών εξαγορών, εφαρμόζει 

περισσότερο έντονα από κάθε άλλη επιθετικές τακτικές πωλήσεων, προβολής και μάρκετινγκ 

και  λειτουργεί  με  τη  φιλοσοφία  της  Διοίκησης  Με  Στόχους  (  MBO  ).  Το  Συγκρότημα 

Τράπεζας  Κύπρου  Ελλάδος  αποτελεί  μέρος  του  Συγκροτήματος  Τράπεζας  Κύπρου  που 

εδρεύει  στην  Κύπρο,  και  αποτελεί  μια  νέα  πρωτοπόρο  τράπεζα  που  σημειώνει  σταθερά 

ανοδική και δυναμική πορεία δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη του προσωπικού της. 

Οι 4 τράπεζες αποτελούν ένα σύνολο που καλύπτει διαφορετικές επιχειρησιακές δομές και 

οργανωσιακές  κουλτούρες.  Επομένως,  η  σύνθεση  του  δείγματος  επιτρέπει  τη  συλλογή 

δεδομένων από περιβάλλοντα που διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους και θα καταστήσει δυνατή 

την εξαγωγή περισσότερο ρεαλιστικών συμπερασμάτων. 

10.3.1 ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε κάτω από ορισμένους περιορισμούς. Ο πρώτος 

περιορισμός είναι ότι το δείγμα της έρευνας είναι μικρό, γεγονός το οποίο με τη σειρά του 

περιορίζει  τη  γενίκευση  των  αποτελεσμάτων.  Ωστόσο,  οι  συμμετέχουσες  τράπεζες   που 

επιλέχτηκαν συνιστούν  ένα  αρκετά  αντιπροσωπευτικό  δείγμα που επιτρέπει  την  εξαγωγή 

ρεαλιστικών  συμπερασμάτων  για  τα  τραπεζικά  ιδρύματα  που  δραστηριοποιούνται  στον 

ελληνικό χώρο σαφώς και θα έδινε περισσότερο ρεαλιστικά αποτελέσματα. Ένας δεύτερος 

περιορισμός  είναι  ο  χρονικός  περιορισμός  για  τη  συλλογή  στοιχείων.  Η  συγκέντρωση 
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πληροφοριών για  μεγαλύτερη χρονική περίοδο θα αύξανε  ανάλογα την  ασφάλεια  και  τη 

διαχρονικότητα των συμπερασμάτων. Ο τρίτος περιορισμός είναι ότι η χρήση προσωπικών 

συνεντεύξεων για συλλογή στοιχείων δεν επιτρέπει την απόλυτα ακριβή κατηγοριοποίηση 

και  την  συστηματοποίηση  των  απαντήσεων  που  δόθηκαν.  Προς  αυτή  την  κατεύθυνση 

βοήθησε η συμπληρωματική χρήση ερωτηματολογίων για τη συλλογή στοιχείων από στελέχη 

των τμημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού των τραπεζικών ιδρυμάτων.

 

10.3.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Η  διαδικασία  της  έρευνας  εξελίχθηκε  ομαλά.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  υπήρξε 

δυσκολία επικοινωνίας με τα στελέχη των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού των τραπεζικών 

ιδρυμάτων, καθώς για τις περισσότερες τράπεζες οι αντίστοιχες διευθύνσεις εδρεύουν στην 

Αθήνα.  Παράλληλα,  στα  κατά  τόπους  εκπαιδευτικά  κέντρα  και  τα  παραρτήματα  των 

τμημάτων εκπαίδευσης που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη υπήρξε κάποιες φορές απροθυμία 

παροχής πληροφοριών λόγω σύγχυσης αρμοδιοτήτων στα πλαίσια του επιτρεπτού από τις 

διοικήσεις των τραπεζών. 

10.3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η  διαδικασία  ξεκίνησε  στις  αρχές  Απριλίου  2008  και  ολοκληρώθηκε  στα  μέσα 

Ιουλίου  του  ίδιου  έτους.  Το  κύριο  μέσο  ήταν  οι  επιτόπιες  επισκέψεις  κατά  τόπους 

εκπαιδευτικά  κέντρα  και  τα  παραρτήματα  των  τμημάτων  εκπαίδευσης  των  τραπεζικών 

ιδρυμάτων  τα  οποία  εδρεύουν  στη  Θεσσαλονίκη  και  οι   τηλεφωνικές  συνεντεύξεις.  Οι 

προσωπικές  συνεντεύξεις  έλαβαν  χώρα  στο  χώρο  εργασίας  του  ερωτηθέντων  στελεχών 

έπειτα χρονικά προκαθορισμένη συνάντηση. Στις περιπτώσεις που η προσωπική συνάντηση 

ήταν ανέφικτη λόγω διαφορετικής πόλης εργασίας των ερωτηθέντων στελεχών, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Τα στελέχη τα οποία ερωτήθηκαν για 

την συγκέντρωση των πληροφοριών προέρχονται από τα αρμόδια τμήματα Εκπαίδευσης και 

Ανάπτυξης προσωπικού των τραπεζών που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα έρευνα. Η 

συνάντηση μαζί τους προγραμματίστηκε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία και επεξήγηση 

του σκοπού της έρευνας. Παράλληλα  αντλήθηκαν στοιχεία από τα επίσημα ενημερωτικά 

δελτία των τραπεζών καθώς επίσης και από την προσωπική εμπειρία του γράφοντος από την 

έως σήμερα εργασιακή του εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο.
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10.3.4 ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα  μέσα  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τη  διεξαγωγή  τη  έρευνας  ήταν  κυρίως  οι 

προσωπικές  δομημένες  συνεντεύξεις  με  στελέχη  των  διευθύνσεων  προσωπικού  και 

υποστηρικτικά μόνο η χρήση ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν ελεύθερης 

ανάπτυξης ή επιλογής μεταξύ εναλλακτικών επιλογών που παρατίθενταν. Ωστόσο σε κάποιες 

ερωτήσεις η απάντηση βασιζόταν σε διαβαθμισμένη κλίμακα. Οι συνεντεύξεις περιλάμβαναν 

συγκεκριμένες ερωτήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τραπεζών αλλά και ελεύθερη 

συζήτηση  σχετικά  με  καθημερινές  ανεπίσημα  καθιερωμένες  πρακτικές,  προβλήματα  και 

δυσκολίες 

10.3.5 ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Όσον αφορά τις ανοικτού τύπου δομημένες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν για 

τη  συγκέντρωση  των  πληροφοριών  για  την  παρούσα  μελέτη,  ακολουθήθηκε  μια 

συγκεκριμένη δομή στις ερωτήσεις που τέθηκαν η οποία κάθε φορά εμπλουτίστηκε όσα νέα 

στοιχεία προέκυπταν. 

Εισαγωγικά διερευνήθηκαν θέματα που αφορούν το σχεδιασμό της επιμορφωτικής 

διαδικασίας  προσπαθώντας  να  καταστεί  σαφές  ποια  από  τα  χαρακτηριστικά  ενός 

«οργανισμού μάθησης», συγκεντρώνει κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Τα χαρακτηριστικά 

ενός οργανισμού μάθησης είναι η συνεχής μάθηση των εργαζομένων, η ομαδική εργασία, η 

διάδοση  της  γνώσης  (τυπικά  και  άτυπα  δίκτυα),  η  γνώση  από  προηγούμενη  εμπειρία 

(ανασκόπηση επιτυχιών και αποτυχιών), η συνεργασίες πάνω στην εργασία, η έρευνα μέσα 

στην  επιχείρηση,  η  έρευνα  συγκρίσεων  (εταιρείες  συμβούλων,  σύγκριση  με  άλλες 

επιχειρήσεις)  συνεχής  ανανέωση  των  επιχειρηματικών  δράσεων  (καινοτομία,  τεχνολογία, 

R&D, κλπ). (Kululanga 2001)

Η   θεματική  ενότητα  που  ακολούθησε  αφορούσε  τη  διάγνωση  εκπαιδευτικών 

αναγκών  και  κενών  από  τις  τράπεζες.  Συγκεκριμένα,  αφορούσαν  τις  μεθόδους  για  τον 

προσδιορισμό  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  και  τη  χρονική  στιγμή  που  εντοπίζονται  οι 

ανάγκες επιμόρφωσης. Οι ανάγκες για επιμόρφωση σε έναν οργανισμό μπορούν είτε να είναι 

δεδομένες και συγκεκριμένες, είτε μπορούν να παρουσιαστούν αιφνιδίως και για διάφορους 

λόγους.  Ορισμένοι  λόγοι  που  μπορεί  να  οδηγήσουν  στη  δημιουργία  μιας  εκπαιδευτικής 
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ανάγκης είναι οι νέες προσλήψεις προσωπικού, οι μετακινήσεις παλαιοτέρων στελεχών, η 

εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών,  η  επέκταση  της  επιχείρησης  σε  μια  νέα  χώρα,  η  χαμηλή 

απόδοση ορισμένων στελεχών ή τμημάτων κλπ. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  ο  σημαντικότερος  παράγοντας  που  καθορίζει  την  επιτυχία  του 

εκπαιδευτικού προγράμματος  είναι  ο  έγκαιρος  και  σωστός  εντοπισμός  του εκπαιδευτικού 

κενού. Να καταδειχθούν δηλαδή οι άμεσες και μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης και τα 

σημεία στα οποία το προσωπικό με τις σημερινές του ικανότητες και γνώσεις δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί επαρκώς.  Ωστόσο η σωστή διάγνωση των αναγκών είναι από δύσκολη έως 

αδύνατη, με αποτέλεσμα πολλοί οργανισμοί είτε να εφαρμόζουν μια δεδομένη εκπαιδευτική 

διαδικασία  χωρίς  ιδιαίτερη  μέριμνα  στις  ανάγκες  του  οργανισμού,  είτε  να  δρουν 

πυροσβεστικά, όταν έχει γίνει αντιληπτή εκ του αποτελέσματος η υστέρηση του προσωπικού 

σε γνώσεις  

Στη  συνέχεια  διερευνήθηκαν  θέματα  που  αφορούν  την  ανάπτυξη  προγραμμάτων 

εκπαίδευσης από τα τραπεζικά ιδρύματα. Συναφή θέματα που αναπτύχθηκαν είναι η ύπαρξη 

ή μη επίσημα συγκροτημένου οργάνου για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και  τη 

σύνταξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο καθορισμός των εκπαιδευτικών στόχων, η δομή 

του εκπαιδευτικού προγράμματος και οι βασικοί τομείς που περιλαμβάνονται σε αυτό. Στο 

στάδιο αυτό της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή του training 

manager  (  Hughey  & Mussung,  1997  ).  Τη  θέση  αυτή  τη  συναντάμε  αρκετά  συχνά  σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε οργανισμούς μεγαλύτερου μεγέθους το έργο αυτό το επιτελούν 

ομάδες στελεχών, και η συνήθης οργανωτική δομή είναι η ύπαρξη θεσμοθετημένου τομέα 

εκπαίδευσης ο οποίος υπάγεται στην Υπηρεσία Προσωπικού.  

Ο  ρόλος  του  τομέα  εκπαίδευσης  είναι  η  υψηλή  εποπτεία  της  εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Αυτό προϋποθέτει επαρκή γνώση του προς εκμάθηση αντικειμένου, αλλά και 

επικοινωνιακές ικανότητες. Η δε εμπλοκή του μπορεί να είναι άμεση, δηλαδή να αναλάβει ο 

ίδιος την εκπαίδευση των συναδέλφων στελεχών, είτε έμμεση, όπου το ρόλο αυτό τον έχουν 

αναλάβει στελέχη που κατέχουν το αντικείμενο και ο ίδιος ασχολείται με την οργάνωση και 

αξιολόγηση της διαδικασίας. 

Σημαντική παράμετρος είναι επίσης η σχέση του τομέα εκπαίδευσης με τη διοίκηση 

της επιχείρησης. Πολλές φορές υπάρχουν προστριβές,  κυρίως γιατί  η διοίκηση εφαρμόζει 

κοντόφθαλμες  πολιτικές  και  είτε  θέλει  άμεσα  και  μετρήσιμα  αποτελέσματα,  είτε  δεν 

αναγνωρίζει τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως σε 

μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ στις μεγαλύτερες εταιρίες υπάρχουν σαφώς 

πιο οργανωμένες καταστάσεις και η αναγνώριση του ρόλου τομέα εκπαίδευσης είναι πολύ 
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πιο καθολική. Ο τομέας εκπαίδευσης αποτελεί το βραχίονα της επιχείρησης που αποστολή 

έχει να μετατρέψει τους στρατηγικούς στόχους σε μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ αποτελεί 

και  το  συνδετικό  κρίκο  μεταξύ  προσωπικού  και  διοίκησης  για  θέματα  εκπαίδευσης  και 

γενικότερα θέματα προσωπικού. 

Βέβαια  δεν  μπορεί  να  γίνει  καμία  ανάλυση  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  χωρίς 

εκτενή  αναφορά στη στρατηγική της  επιχείρησης.  Είναι  δεδομένο ότι  πρέπει  να  υπάρχει 

σαφής  σύνδεση  των  στρατηγικών  στόχων  του  οργανισμού  και  του  εκπαιδευτικού 

προγράμματος,  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η  καλύτερη  προσαρμογή  του  προσωπικού  στις 

απαιτήσεις  του  εργοδότη.  Επιπρόσθετα,  οι  ενδεχόμενες  ανεπάρκειες  του  προσωπικού  σε 

θέματα εκπαίδευσης και οι επιθυμητές γνώσεις που θέλει ο οργανισμός να τους μεταδώσει 

σαφώς και έχουν άμεση και στενή σχέση με το τρίπτυχο “πού είμαστε – πού θέλουμε να πάμε 

– πώς θα φτάσουμε”. Χωρίς παράλληλη πορεία στρατηγικής και εκπαιδευτικής πολιτικής τα 

αποτελέσματα  είναι  αμφίβολα.  Μια  άψογα  οργανωμένη  και  σωστά  εκτελεσθείσα 

εκπαιδευτική διαδικασία θα έχει αβέβαια αποτελέσματα στους στόχους της επιχείρησης εάν 

δεν έχει προηγηθεί κάποια απόπειρα ταύτισης με αυτούς. 

Ακόμη, διερευνήθηκαν πιθανές συνεργασίες τραπεζικών ιδρυμάτων με εξωτερικούς 

φορείς τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 

καθώς και θέματα που αφορούν την επιλογή του εξωτερικού φορέα. Στη συνέχεια εξετάστηκε 

με  ποιους  τρόπους  και  ποια  κριτήρια γίνεται  η  επιλογή  των εκπαιδευομένων,  καθώς  και 

πιθανή βαρύνουσα σημασία που αποδίδεται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε τράπεζας 

με κάποιες τις ομάδες-στόχους (target-groups) εργαζομένων. Επιπλέον με βάση προηγούμενη 

εμπειρία των στελεχών που ερωτήθηκαν εντοπίστηκαν πιθανά προβλήματα ή παγίδες έχουν 

προκύψει στο παρελθόν κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η επόμενη θεματική ομάδα ερωτήσεων αφορούσε ποιο εξειδικευμένα θέματα που 

σχετίζονται  με την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τέτοια θέματα είναι  οι 

χρησιμοποιούμενες μέθοδοι εκπαίδευσης (on the job training, off the job training), η χρήση 

της  ηλεκτρονικής  τεχνολογίας  στην  εκπαίδευση  (e-learning).  Στην  “on  the  job  training” 

μέθοδο, ο εκπαιδευόμενος ουσιαστικά κάνει τη δουλειά για την οποία έχει προσληφθεί και 

προορίζεται. Μέσω της παρακολούθησης και αντιγραφής των ενεργειών  από έναν έμπειρο 

συνάδελφο, ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει  τις διαδικασίες, μαθαίνει τις ενέργειες και αποκτά 

εξοικείωση με τη νέα του θέση. Έπειτα από ορισμένο χρονικό διάστημα αναλαμβάνει ο ίδιος 

τον έλεγχο της θέσης αυτής. Η μέθοδος “off the job” χωρίζεται σε passive learning, όπου η 

εκπαίδευση  διεξάγεται  με  τη  μορφή  διδασκαλίας  σε  αίθουσα  είτε  από  στελέχη  της 

επιχείρησης είτε εξωτερικούς συνεργάτες, και σε interactive learning, όπου έχουμε τα γνωστά 
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role  playing  games,  ομάδες  εργασιών,  case  studies  κλπ.  Ακόμη εξετάστηκε  η  μεταφορά 

γνώσεων από εκπαίδευση στην εργασία και η πιθανή ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενοι για 

εφαρμογή των νέων γνώσεων στο αντικείμενο εργασίας.

Η  τελευταία  ενότητα  των  ερωτήσεων  αφορά  την  αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  από  τα  τραπεζικά  ιδρύματα.  Δεν  πρέπει  να  παραμελείται  η  σημασία  της 

αξιολόγησης της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ανατροφοδότησης της με τα όποια 

ευρήματα,  ώστε  να  ελέγχεται  το  κατά  πόσο  οι  υλοποιηθείσες  ενέργειες  είχαν  θετικό 

αντίκτυπο στα εταιρικά αποτελέσματα, κατά πόσο ανταποκρίθηκαν στους αρχικούς στόχους, 

και τέλος εάν οι εργαζόμενοι ωφελήθηκαν από τη συμμετοχή τους. Μια καλή αξιολόγηση θα 

πρέπει να αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα βοηθάει την επιχείρηση στην επίτευξη των στόχων 

της, λειτουργεί αποτελεσματικά και προσφέρει ικανοποίηση στους συμμετέχοντες, προσφέρει 

ικανότητες  και  γνώσεις  και  χρησιμοποιεί  τις  πιο  πρόσφατες  και  λειτουργικές  μεθόδους 

εκπαίδευσης. 

Οι σημαντικότεροι τύποι αξιολόγησης της εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :

 Τελική : λαμβάνει χώρα στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας

 Ολική  :  σε  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα  μετά  τη  λήξη  του  εκπαιδευτικού 

προγράμματος

 Συγκριτική : σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας

 Διαμορφωτική – δυναμική : γίνεται κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος 

και σκοπός της είναι η  επαναπληροφόρηση για τη λήψη νέων αποφάσεων

 Μετά-αξιολόγηση : αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ίδιας της διαδικασίας αξιολόγησης

Πιο  συγκεκριμένα  στην  παρούσα  έρευνα  εξετάζεται  αν  υπάρχουν  συστηματικοί 

μηχανισμοί αξιολόγησης της εκπαιδευτικής πολιτικής της τράπεζας, μηχανισμοί διερεύνησης 

της  ικανοποίησης  των  εκπαιδευομένων  από   τα  προγράμματα,  αν  η  διαδικασία   της 

«μάθησης»  έχει  ολοκληρωθεί  με  επιτυχία  και  σε  τι  βαθμό  και  αν  για  τα  θέματα  αυτά 

συντάσσονται επίσημα αποτελέσματα. Ακόμη διερευνάται η ύπαρξη αντιδράσεων κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του, 

όπως  επίσης  και  οι  τομείς  που  εντοπίζονται.  Παράλληλα,  τέθηκαν  ερωτήματα  που 

αφορούσαν  τα  κριτήρια  αξιολόγησης  που  χρησιμοποιούνται  από  τις  τράπεζες,  τις  πιο 

συνηθισμένες  αιτίες χαμηλής απόδοσης, καθώς και προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η 

τράπεζα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της. 
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11 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

11.1ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη παρουσία στον 

Ελλαδικό χώρο, αλλά και με το δυναμικό προφίλ της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την 

Ανατολική Μεσόγειο ηγείται του μεγαλύτερου και ισχυρότερου Ομίλου χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1841 ως εμπορική τράπεζα και μέχρι την ίδρυση της 

Τράπεζας  της  Ελλάδος  το  1928 είχε  το  εκδοτικό προνόμιο.  Εισήχθη στο  Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών την ίδρυσή του το 1880, ενώ από τον Οκτώβριο του 1999, η μετοχή της 

Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης .

Ο  Όμιλος  της  ΕΤΕ  προσφέρει  ευρύ  φάσμα  χρηματοοικονομικών  προϊόντων  και 

υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις  συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και 

ιδιωτών, όπως επενδυτικές εργασίες, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ασφάλειες, διαχείριση 

στοιχείων  ενεργητικού  -  παθητικού,  εργασίες  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  (leasing), 

διαχείρισης  επιχειρηματικών  απαιτήσεων  (factoring).  Με  το  πληρέστατο  Δίκτυό  της  που 

αριθμεί 579 καταστήματα και 1.404 ΑΤΜs, καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της 

Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσει εναλλακτικά δίκτυα πώλησης των προϊόντων της, όπως οι 

υπηρεσίες Μobile και Internet Banking. Σήμερα, μετά τις πρόσφατες εξαγορές στο χώρο της 

ΝA Ευρώπης, το Δίκτυο της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαμβάνει 1.131 μονάδες.

Με επιβεβαιωμένη  την  ηγετική  της  θέση  στην  ελληνική  τραπεζική  αγορά  και  με 

στόχο την πλήρη κάλυψη των πελατών της καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας της, η 

Τράπεζα μεριμνά για το διαρκή εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της, επενδύοντας στη νέα 

τεχνολογία.

Η ΕΤΕ θεωρεί την εταιρική της διακυβέρνηση βασικό μοχλό για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του Ομίλου και της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των συμμετόχων 

της. Εξάλλου, ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός ενόψει 

της μετάβασης της ΕΤΕ από κρατικά ελεγχόμενο οργανισμό σε όμιλο με ευρεία μετοχική 

βάση, αυξανόμενη παρουσία στην περιφέρεια και περισσότερο από 30% του κεφαλαίου του 

στα χέρια ξένων θεσμικών επενδυτών. 

http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.nyse.com/


11.2ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η  Εθνική  Τράπεζα  έχει  μακρά  παράδοση  στον  εκπαιδευτικό  τομέα.  Το  1975 

συστήθηκε η "Υπηρεσία Εκπαιδεύσεως", ενώ σήμερα, η Εκπαίδευση του προσωπικού της 

Τράπεζας εκφράζεται μέσα από τη "Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού", η οποία αποτελεί 

Ανεξάρτητη Μονάδα από το 1996. Η Διοίκηση, στηρίζει συνεχώς και ποικιλοτρόπως το έργο 

της  Διεύθυνσης  και  θεωρεί  την  επαγγελματική  κατάρτιση,  επιμόρφωση  και  διαρκή 

εκπαίδευση του προσωπικού της Τράπεζας,  καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης και  κύριο 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. 

Η ΕΤΕ τοποθετεί τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε στρατηγικής σημασίας θέση 

και  δεσμεύεται  στην  παροχή  βέλτιστου  περιβάλλοντος  εργασίας,  μέσα  στο  οποίο 

αναπτύσσονται  ικανοί  εργαζόμενοι  με  δυναμικό  ανάπτυξης,  και  το  οποίο  διέπεται  από 

σύγχρονες μεθοδολογίες για την εφαρμογή της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στους 

τομείς  της  προσέλκυσης,  επιλογής,  αξιολόγησης,  εκπαίδευσης  και  ανταμοιβής,  μέσα  από 

αξιοκρατικές και έγκυρες διαδικασίες και πολιτικές. Το 2006 χαρακτηρίστηκε από έντονη 

δραστηριότητα,  προκειμένου  η  Τράπεζα  να  ανταποκριθεί  στην  ευθύνη  της  για  τον 

εργαζόμενο στο σήμερα, θέτοντας παράλληλα τις κατάλληλες υποδομές, με συστήματα και 

διαδικασίες για τα επόμενα χρόνια. Οι περιοχές ιδιαίτερης δραστηριοποίησής της αφορούν 

τομείς όπως η προσέγγιση των εργαζομένων, η απασχόληση και εξέλιξη, η εκπαίδευση και 

ανάπτυξη, οι αμοιβές και παροχές, η εσωτερική αμφίδρομη επικοινωνία και η συμβολή όλων 

σε επίπεδο Ομίλου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα της σύγχρονης διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού, τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας, καθώς επίσης και την 

αναγκαιότητα για ανταπόκριση στις γρήγορα εξελισσόμενες ανάγκες των μονάδων και των 

θυγατρικών της Τράπεζας και των εργαζομένων σε αυτές, ξεκίνησε η προεργασία για την 

δημιουργία υποδομών βέλτιστης εξυπηρέτησης και υποστήριξης των εργαζομένων. 

Πρώτο σημαντικό βήμα είναι η θεσμοθέτηση του ρόλου του Συμβούλου Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Ο  ρόλος  αυτός  είναι  κυρίως  υποστηρικτικός  και  συμβουλευτικός  προς  τα 

στελέχη  των  μονάδων  για  την  ορθή  εφαρμογή  των  συστημάτων  διοίκησης  ανθρώπινου 

δυναμικού και την έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τους εργαζόμενους. Στόχος 

είναι  η  διασφάλιση  ενιαίων  πρακτικών  διοίκησης  -  λαμβάνοντας  υπόψη  τις 

διαφοροποιημένες  ανάγκες  κάθε  χώρου  -  η  σφαιρικότερη  εξέλιξη  και  ανάπτυξη  του 

στελεχιακού  δυναμικού,  η  αποτελεσματική  διαχείριση  εργασιακών  θεμάτων  και 
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προβλημάτων, ο εμπλουτισμός της εσωτερικής αμφίδρομης επικοινωνίας και η βελτίωση του 

εργασιακού περιβάλλοντος όσον αφορά τις υποδομές και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων προσόντων που διαθέτουν 

οι  εργαζόμενοι  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Τράπεζας  σε  στελέχωση.  Έτσι, 

διενεργούνται  τακτικές  συνεδρίες  όπου  διερευνώνται  τα προσόντα και  οι  επαγγελματικές 

δεξιότητες και ιδιότητες των εργαζομένων, ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι προοπτικές 

ανάπτυξης και επαγγελματικής τους εξέλιξης. Κατά το 2006 διενεργήθηκαν 520 συνεντεύξεις 

αξιολόγησης  της  καταλληλότητας  των  υποψηφίων,  2.800  διερευνητικές  αναζητήσεις,  με 

βάση  συγκεκριμένες  προδιαγραφές,  για  την  προεπιλογή  345  ατόμων  και  740  τεστ 

πνευματικών ικανοτήτων και προφίλ προσωπικότητας.

 Παράλληλα,  διενεργούνται  εσωτερικά προκηρύξεις  θέσεων εργασίας  που αφορούν 

στελέχη, οι οποίες ανακοινώνονται σε όλους τους εργαζόμενους και μέσα από διαφανείς και 

αξιοκρατικές  διαδικασίες  επιλέγονται  κατάλληλα  άτομα  για  την  πλήρωση  των  εν  λόγω 

θέσεων,  που  στις  περισσότερες  φορές  συνεπάγονται  και  αναβάθμιση.  Έτσι,  η  Τράπεζα 

ενδυναμώνει  το  προφίλ  των  εργαζομένων  της,  δίνοντάς  τους  ευκαιρίες  ανάπτυξης  και 

εξέλιξης καριέρας μέσα στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ενός  «οργανισμού μάθησης»,  η  ΕΤΕ ως μεγάλος 

τραπεζικός  οργανισμός  με  προτεραιότητα  την  εκπαίδευση  του  προσωπικού  του, 

διαπιστώνεται πως συγκεντρώνει δύο μόνο από τα χαρακτηριστικά, όπως αυτά δίνονται από 

τον  ορισμό  του  Kululanga  (2001).  Αρχικά,  η  συνεχής  μάθηση  των  εργαζομένων 

επιβεβαιώνεται και από το πλήθος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιούνται 

καθημερινά. Ακόμη, η ομαδική εργασία και οι συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών μονάδων 

της τράπεζας θεωρούνται  προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που τίθενται  από τη 

διοίκηση. Για την επιβίωση ενός οργανισμού στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι 

αναγκαία η ύπαρξη των δύο παραπάνω χαρακτηριστικών, δηλαδή το καλά πληροφορημένο 

προσωπικό και η συνεχής βελτίωση των  γνώσεων και των ικανοτήτων. 

Η αξιοποίηση γνώση από προηγούμενη εμπειρία μέσω ανασκόπησης επιτυχιών και 

αποτυχιών γίνεται μόνο στον τομέα της διδασκαλίας και  αφορά τα μέσα υλοποίησης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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11.3 ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ 

Δύο είναι οι κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από την ΕΤΕ για τη διάγνωση των 

εκπαιδευτικών αναγκών και τον εντοπισμό εκπαιδευτικών κενών. Αρχικά χρησιμοποιούνται 

τα  συστήματα αξιολόγησης του προσωπικού. Μέσω αυτής της διαδικασίας και μέσα από 

παρατηρήσεις  προϊσταμένων  αλλά  και  του  ίδιου  του  αξιολογούμενου  εντοπίζονται 

εκπαιδευτικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Ωστόσο και μέσα από τις βαθμολογίες που 

δίνονται  και  μέσα  από  συγκριτική  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  για  το  σύνολο  το 

προσωπικού  είναι  εφικτή  η  διάγνωση  γενικών  τάσεων  προς  συγκεκριμένους  τομείς 

χαρακτηριστικών που χρειάζονται επιπλέον ενίσχυση και προσοχή. 

Επίσης  παρέχεται  στο  προσωπικό  της  ΕΤΕ  η  δυνατότητα  να  απευθύνεται  στην 

διοίκηση της τράπεζας, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για νέους τομείς για τους οποίους υπάρχει 

ανάγκη  για εκπαιδευτική υποστήριξη. Η Διοίκηση στηρίζει συνεχώς και ποικιλοτρόπως το 

έργο της υπηρεσίας εκπαίδευσης και θεωρεί την επιμόρφωση και διαρκή εκπαίδευση του 

προσωπικού της Τράπεζας, καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης και κύριο ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτημα. 

Τέλος, είναι πιθανός ο εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών ή κενών στις περιπτώσεις 

εισαγωγής  νέων  τεχνολογιών ή  εξοπλισμού  ή αναβάθμισης  της  λειτουργίας  συστημάτων. 

Ωστόσο, το κομμάτι αυτό αφορά κυρίους τους ταμίες των καταστημάτων. 

Η  διάγνωση  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  είναι  μια  δυναμική  διαδικασία  που 

εξελίσσεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Αρχικά, εκπαιδευτικές ανάγκες εντοπίζονται 

σε  περιόδους  νέων  προσλήψεων  όπου  το  προσωπικό  που  εισέρχεται  στους  κόλπους  της 

τράπεζας αξιολογείται για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτει και αυτά τα οποία θα 

πρέπει  να αποκτήσει.  Επίσης,  ανάγκες επιμόρφωσης και  εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους 

τομείς  διαπιστώνονται  σε  περιόδους  αξιολόγησης  και  υλοποίησης  μετακινήσεων 

προσωπικού,  είτε  αυτές  είναι  προαγωγές  και  μετατάξεις  είτε  απλές  μετακινήσεις  μεταξύ 

προϊοντικών  ομάδων.  Τέλος,  τις  περισσότερες  φορές  που  αναλαμβάνεται  κάποιο 

εξειδικευμένο έργο (project) κρίνεται αναγκαία η συναφής εκπαίδευση του προσωπικού που 

συμμετέχει προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία του έργου. 
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11.4 ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Υπεύθυνη για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για  τη σύνταξη του 

εκπαιδευτικού  προγράμματος  της  ΕΤΕ  είναι  η  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  Προσωπικού  και 

συγκεκριμένα το Τμήμα Επιμόρφωσης Προσωπικού.

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο 

σύνολο, καθορίζονται με βάση  τις στρατηγικές της τράπεζας αλλά και του ομίλου της ΕΤΕ 

γενικότερα. Λαμβάνονται υπόψη το επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας, καθώς επίσης και η 

αναγκαιότητα για ανταπόκριση στις γρήγορα εξελισσόμενες ανάγκες των μονάδων και των 

θυγατρικών της Τράπεζας και των εργαζομένων σε αυτές. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης καταρτίζεται με γνώμονα 

τις προτεραιότητες της διοίκησης για τη βελτίωση των μεθόδων λειτουργίας της τράπεζας και 

εξυπηρέτησης  της  πελατείας  με  έμφαση  στον  τομέα  των  πωλήσεων  προϊόντων  λιανικής 

τραπεζικής,  Ακόμη  λαμβάνονται  υπόψη  οι  εκπαιδευτικές  ανάγκες  του  προσωπικού  που 

προκύπτουν  από  τις  ενέργειες  εκσυγχρονισμού  της  τράπεζας,  την  αναδιοργάνωση  του 

δικτύου αι την εισαγωγή νέων μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών. 

Τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  της  ΕΤΕ  δίνουν  προτεραιότητα  και  έμφαση  στην 

κάλυψη στόχων στήριξης του εκσυγχρονισμού της,  την ενίσχυση της ηγετικής της θέσης 

στην  εγχώρια  αγορά  και  την  ανάδειξή  της  σε  κορυφαία  Τράπεζα  στην  περιοχή  της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Στόχος  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  της  ΕΤΕ  είναι  να  υπάρχει  ισότιμη 

υποστήριξη τόσο στον τομέα απόκτησης γνώσεων και βελτίωσης δεξιοτήτων όσο και στον 

τομέα αλλαγής στάσεων και φιλοσοφίας. Ωστόσο, βασική προτεραιότητα είναι η στοχευμένη 

επιμόρφωση  και  εγκυρότητα  των  γνώσεων  των  εργαζομένων  σε  προϊόντα  στρατηγικής 

σημασίας  για  την  Τράπεζα,  σε  τεχνικές  πωλήσεων,  σε  νέες  διαδικασίες,  καθώς  και  στην 

ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και συμπεριφορών για την άσκηση νέων ρόλων. 

Επίσης,  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  ιδιαίτερη  έμφαση  δίνεται  στις  μονάδες  πρώτης 

γραμμής της ΕΤΕ, δηλαδή τα καταστήματα του δικτύου της τράπεζας. Αυτό φαίνεται από τις 

συμμετοχές στις εκπαιδευτικές διοργανώσεις που ήταν 81% και 19% από εργαζομένους στο 

δίκτυο καταστημάτων και τη διοίκηση αντίστοιχα.

Αναφορικά  με  τους  εκπαιδευτές  που  χρησιμοποιεί  η  ΕΤΕ για την  υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού της προγράμματος, αυτοί προέρχονται κατά κύριο λόγω από το εσωτερικό της 

τράπεζας.  Τα  πρόσωπα  αυτά  τα  οποία  λέγονται  «έκτακτοι  εισηγητές»  είναι  παλιοί 
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συνάδελφοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο. Όσον αφορά 

τη διαδικασία επιλογής τους, γίνεται υποβολή αιτημάτων των ενδιαφερομένων, ακολουθεί 

συνέντευξη αυτών, επιλογή, διαδικασία εκπαίδευσης των επιλεγμένων εκπαιδευτών και τέλος 

διαδικασία  πιστοποίησής τους. 

Ωστόσο, σε μεμονωμένες περιπτώσεις και εξειδικευμένα projects (πχ push marketing, 

“Προηγούμαστε”  σε  διευθυντές  καταστημάτων)  υπάρχει  συνεργασία  της  τράπεζας  με 

συνεργαζόμενους εξωτερικούς φορείς οι οποίοι είναι επίσημοι και αναγνωρισμένοι φορείς 

παροχής εκπαιδευτικής υποστήριξης. (Πχ GLOBAL, DYNERGY, Mc KINSEY). Ακόμη, η 

ΕΤΕ συνεργάζεται με έγκριτους εκπαιδευτικούς φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό  προκειμένου  να  προσφέρει  στα  στελέχη  της  ενημέρωση πάνω στις  τελευταίες 

εξελίξεις των τομέων ενδιαφέροντός της, προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του διαρκώς εξελισσόμενου επαγγελματικού τους ρόλου και περιβάλλοντος. 

Η  επιλογή  των  εξωτερικών  συνεργασιών  γίνεται  από  τη  Διεύθυνση  Ανάπτυξης 

Προσωπικού  με  κριτήρια  που  αφορούν  κυρίως  τα  χαρακτηριστικά  του  συνεργαζόμενου 

φορέα. Εξετάζονται τα διαπιστευτήρια του εξωτερικού φορέα για την ικανότητα επίτευξης 

του  στόχου,  στοιχεία  που  αφορούν  το  ιστορικό  του  και  την  εμπειρία  του  και  τα  οποία 

προέρχονται από τα έτη δραστηριοποίησής του, τους προηγούμενους πελάτες, και πιθανές 

επιτυχημένες συνεργασίες του. Για την ΕΤΕ πρέπει να διασφαλίζεται η εξειδίκευση και η 

δυνατότητα  παροχής  υπηρεσιών  ανώτερης  ποιότητας  και  η  ισχυρή  θέση  του  εξωτερικού 

συνεργάτη στην αγορά. Γίνεται ακόμη,  σύγκριση της φιλοσοφίας του εξωτερικού φορέα με 

αυτή  της  τράπεζας.  Σε  δευτερεύουσα φάση εξετάζονται  το  κόστος  προγράμματος  και  το 

πραγματικό προϊόν που προσφέρεται. (δείγματα, πιθανά πιλοτικά προγράμματα) 

Η συνεργασία με εξωτερικούς φορείς αφορά αποκλειστικά και μόνο την υλοποίηση 

εκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΤΕ και δε συνδέεται σε καμία περίπτωση με το σχεδιασμό 

του προγράμματος. Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής γίνεται μόνο από την τράπεζα 

βάσει των αναγκών και των αιτημάτων των διευθύνσεων.

Σχετικά με την επιλογή των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν στα προγράμματα της 

τράπεζας, αυτή επιτυγχάνεται μέσα από διαφορετικές διαδικασίες. Όπως αναφέρθηκε στους 

υπαλλήλους της τράπεζας δίνεται η δυνατότητα  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οποιοδήποτε 

από τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση το αντικείμενο της θέσης εργασίας 

που κατέχει σήμερα. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας του υπαλλήλου στον 

τομέα της εκπαίδευσης με βάση τις προοπτικές του για μελλοντική μετακίνησή του σε νέο 

αντικείμενο εργασίας, καθώς συνήθως προηγείται η μετακίνηση και ακολουθεί η εκπαίδευση. 

Επιπλέον,  η  επιλογή  των  εκπαιδευομένων  γίνεται  με  υπόδειξη  των  προϊσταμένων  των 
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τμημάτων με βάση το αντικείμενο της θέσης εργασίας που κατέχει σήμερα ο υπάλληλος και 

με υπόδειξη των διευθυντών των καταστημάτων  με βάση τις προοπτικές κάθε υπαλλήλου για 

μελλοντική  μετακίνησή  του  σε  νέο  αντικείμενο  εργασίας.  Τέλος,  σε  περιπτώσεις 

εξειδικευμένων έργων υπάρχει πρωτοβουλία της διοίκησης της επιχείρησης για υποχρεωτική 

συμμετοχή στελεχών ή ομάδων εργαζομένων ή ομάδων στελεχών σε συναφή εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

Όσον αφορά τη βαρύτητα που αποδίδεται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΤΕ 

στους επιμέρους τομείς εκπαίδευσης οι οποίοι διαμορφώνονται με βάση τις ομάδες-στόχους 

(target-groups) του εκπαιδευτικού προγράμματος, παρατηρείται ότι για την ΕΤΕ βαρύνουσας 

σημασίας  είναι  τόσο  η  εκπαίδευση  των  νεοεισερχομένων  όσο  και  η  εκπαίδευση 

προϊσταμένων και διευθυντικών στελεχών. Οι υπάλληλοι που εισέρχονται στους κόλπους της 

τράπεζας είναι απαραίτητο να αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες και τις δεξιότητες που θα τους 

επιτρέψουν να εκτελέσουν αποτελεσματικά τα εργασιακά τους καθήκοντα. Από την άλλη οι 

προϊστάμενοι και τα διευθυντικά στελέχη είναι σημαντικό να γνωρίζουν πώς θα συντονίσουν 

τους υφισταμένους τους με σκοπό την αποδοτική εργασία και την εξυπηρέτηση των στόχων 

της τράπεζας.

 Η εκπαίδευση του εξειδικευμένου προσωπικού της τράπεζας έχει δευτερεύοντα ρόλο 

καθώς  τα  άτομα  αυτά  έχουν  επιλεγεί  γιατί  έχουν  ήδη  τα  απαιτούμενα  προσόντα  για  να 

συνεισφέρουν στους στόχους της τράπεζας. 

Ένα  προβλήματα έχουν  προκύπτει  συχνά  κατά  το  σχεδιασμό  του  εκπαιδευτικού 

προγράμματος  τη  ΕΤΕ  είναι  η  δυσκολία  συνεργασίας  μεταξύ  αυτών  που  διαπιστώνουν 

εκπαιδευτική  ανάγκη  και  αυτών  που  αποφασίζουν  για  την  κάλυψή  της.  Υπάρχει 

διαπιστωμένη  αδυναμία  προσέλευσης  των  εκπαιδευομένων  οι  οποίοι   είναι  δύσκολο  να 

απέχουν  από  τα  εργασιακά  τους  καθήκοντα  λόγω  φόρτου  εργασίας.  Παράλληλα,  συχνά 

διαπιστώνονται  προβλήματα  χρόνου,  μετακίνησης  και  συντονισμού  της  εκπαιδευτικής 

ομάδας.  Για  την  πραγματοποίηση  οποιοδήποτε  εκπαιδευτικού  προγράμματος  είναι 

απαραίτητο  να  υπάρχουν  τουλάχιστον  8  δηλώσεις  συμμετοχής,  ενώ  λιγότερες  δηλώσεις 

επιτρέπονται  μόνο  σε  περιπτώσεις  εξειδικευμένων  αντικειμένων  και  αντικειμένων  που 

ξεφεύγουν από την τραπεζική πρακτική πχ εξωτερικό εμπόριο, διοικητική επιμόρφωση.
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11.5 ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ 

Σήμερα το κεντρικό εκπαιδευτικό κέντρο της τράπεζας βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ 

παράλληλα λειτουργούν εκπαιδευτήρια στη Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα.  Στο πλαίσιο 

του  Προγράμματος  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης,  που  έχει  υιοθετήσει  η  ΕΤΕ,  γίνεται 

προσπάθεια μεγαλύτερης αποκέντρωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας και για το λόγο αυτό 

πραγματοποιούνται έκτακτα εκπαιδευτικά προγράμματα στην περιφέρεια. 

Το  μεγαλύτερο  μέρος  των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  πραγματοποιείται 

ενδοεπιχειρησιακά.  Συνολικά στην Ελλάδα το 2007,  υλοποιήθηκαν 855 διοργανώσεις,  με 

9.675 συμμετοχές, σε σεμινάρια εντός Τραπέζης και υποστηρίχθηκαν 1.211 συμμετοχές σε 

σεμινάρια  και  συνέδρια  εκτός  Τραπέζης.  Το  2007,  διενεργήθηκαν  συνολικά  225.635 

ανθρωποώρες εκπαίδευσης (17,4 ώρες ανά εργαζόμενο). 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρησιμοποιούντα κυρίως «off 

the  job  training»  μέθοδοι  εκπαίδευσης.  Μόνο  μία  «on  the  job  training»  μέθοδος 

χρησιμοποιείται, η «καθοδήγηση ένας προς ένας» (one-on-one instruction), η οποία  αποτελεί 

πάγια πρακτική της τράπεζας. Η μέθοδος της «διαιτησίας» (Coaching) μπορεί να θεωρηθεί 

ότι χρησιμοποιείται μόνο στα πλαίσια επιτήρησης και επίβλεψης των προϊσταμένων. 

Από  τις  «off  the  job  training»  μεθόδους  εκπαίδευσης  χρησιμοποιούνται  τα 

φροντιστηριακά  εργαστήρια,  οι  οπτικοαουστικές  παρουσιάσεις  και  οι  ασκήσεις 

προσομοίωσης,  οι  οποίες  εμπεριέχουν  παίξιμο  ρόλων  και  εμπειρικές  ασκήσεις.  Αν  και 

σπάνια, γίνονται επίσης «διαλέξεις», οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικές για το προσωπικό της 

Τράπεζας και υπάρχει πρωτοβουλία του εργαζόμενου εκτός τράπεζας. Πρόκειται κυρίως για 

εκδηλώσεις του Εκπαιδευτικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ).

Σχετικά  με  τη χρήση της  ηλεκτρονικής  τεχνολογίας  στην εκπαίδευση (e-learning), 

αυτή  αποτελεί  πάγια  πρακτική  της  ΕΤΕ.  Μέσα  στα  πλαίσια  της  αυτοανάπτυξης  και  της 

παροχής ευέλικτων και γρήγορων λύσεων εκπαίδευσης, η ΕΤΕ προχώρησε στην εφαρμογή 

της  μεθοδολογίας  e-learning,  εγκαινιάζοντας  μια  νέα  φιλοσοφία  στην  εξ  αποστάσεως 

εκπαίδευση, με βασικά στοιχεία τη διαδραστικότητα με το εκπαιδευτικό υλικό και την ενεργή 

συμμετοχή  των  εκπαιδευομένων  σε  εικονική  αίθουσα.  Αυτή  η  μέθοδος  εκπαίδευσης 

αναπτύχθηκε πιλοτικά με επιτυχία στο γνωστικό πεδίο "Στεγαστικά Δάνεια", σε συνεργασία 

με  το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  με  σκοπό  να  αντικαταστήσει  πλήρως  την 

αντίστοιχη  εκπαίδευση  στην  αίθουσα  διδασκαλίας.  Το  πρόγραμμα  αυτό  επεκτείνεται  σε 

ευρύτερη κλίμακα καθώς και σε άλλα αντικείμενα αιχμής και σήμερα περιλαμβάνει τους εξής 
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τομείς:  1.  Βασικά  τραπεζικά  προϊόντα,  2.Συνάλλαγμα,  3.Διαμεσολαβητικές  εργασίες, 

Πιστωτικές Κάρτες, Καταναλωτική Πίστη, 4. Καταθέσεις, 5. Επενδύσεις (Χρεόγραφα, ΑΚ).

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθιστά εφικτή τη μεταφορά γνώσεων από 

την εκπαίδευση στην εργασία.  Όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται,  η επαναληπτική εκπαίδευση 

επιτρέπεται κάθε 4 χρόνια, αλλά δεν υπάρχει περαιτέρω ενθάρρυνση εργαζομένων προς αυτή 

την  κατεύθυνση. 

Η  διαρκής  επιμόρφωση  περιλαμβάνεται  στους  μακροπρόθεσμους  στόχους  της 

τράπεζας  και  αφορά  όλες  τις  βαθμίδες  του  προσωπικού,  ανώτερα,  κατώτερα και  μεσαία 

στελέχη.  Η συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας και  των επαγγελματικών δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων  των  εργαζομένων,  μέσω αναπτυξιακών  παρεμβάσεων,  σε  συνδυασμό  με  την 

προώθηση  της  αυτοεκπαίδευσης,  είναι  κύριο  μέλημα  της  διοίκησης  του  ανθρώπινου 

δυναμικού.  Η  εκπαίδευση  και  ανάπτυξη  των  εργαζομένων  αποτελούν  ένα  από  τα 

σημαντικότερα οχήματα αναβάθμισης  του  επιπέδου  των  εργαζομένων  ως  επαγγελματικές 

οντότητες και κατά συνέπεια της Τράπεζας. 

Το  περιεχόμενο  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  της  τράπεζας  καλύπτει  ισότιμα 

θέματα που αφορούν την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση δεξιοτήτων αλλά και θέματα που 

σχετίζονται  με  την  αλλαγή  στάσεων.  Ειδικότερα,  οι  κύριες  θεματικές  ενότητες  που 

αναφέρονται στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΤΕ είναι:

Βασική Εκπαίδευση

Τραπεζικές Εργασίες

Εμπορική Επιμόρφωση

Διοικητική Επιμόρφωση

Οικονομική Επιμόρφωση

Γενική Επιμόρφωση 

Προγράμματα Η/Υ

Παράλληλα  διαπιστώνεται  πως  η  επιμόρφωση  του  προσωπικού  προσανατολίζεται 

προς τρεις κύριες κατευθύνσεις επιμόρφωσης: 

Τεχνικές πωλήσεων

Νέες διαδικασίες

Ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και συμπεριφορών για την άσκηση νέων ρόλων. 

Στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του 2008 αναφέρονται για πρώτη φορά τα «Στοχευμένα 

σεμινάρια και προγράμματα ανάπτυξης». Πρόκειται για σεμινάρια που τόσο η Διεύθυνση 
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Προσωπικού  όσο  και  οι  Διευθύνσεις  Εργασιών  της  τράπεζας  θεωρούν  ότι  πρέπει  να  τα 

παρακολουθήσει  μεγάλο  ποσοστό  των  υπαλλήλων  της  τράπεζας.  Η  υλοποίηση  των 

στοχευμένων σεμιναρίων δεν είναι δεσμευτική για της τράπεζα για το σύνολο αυτών, ωστόσο 

το περιεχόμενο των σεμιναρίων αυτών αποτελεί σαφή ένδειξη για τις μελλοντικές προθέσεις 

της τράπεζας. 

Στα στοχευμένα σεμινάρια περιέχονται σεμινάρια που υπήρχαν και παλαιότερα στο 

εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  της  τράπεζας  αλλά  και  σεμινάρια  που  αγγίζουν  νέες  θεματικές 

ενότητες για τα δεδομένα της τράπεζας. Οι ομάδες εκπαιδευομένων στις οποίες απευθύνονται 

τα σεμινάρια, είναι οι Νεοπροσληφθέντες, τα Διευθυντικά Στελέχη Δικτύου, οι Σύμβουλοι 

Πελατείας, Στελέχη και Υπάλληλοι Δικτύου, Υποδιευθυντές και Γραμματείς Διευθύνσεων, οι 

Σύμβουλοι  Ανθρωπίνου  Δυναμικού,  τα  Στελέχη  Διοίκησης  και  Δικτύου  και  διαφόρων 

διευθύνσεων της τράπεζας.  

Όσον  αφορά  την  εκπαίδευση  των  νεοεισερχομένων,  σχεδιάστηκε  το  «Πρόγραμμα 

κατάρτισης νεοεισερχόμενων εργαζομένων», όπου κατά τη διάρκεια των αρχικών εβδομάδων 

από την πρόσληψή τους, κάθε εργαζόμενος θα λαμβάνει με συστηματικό τρόπο σε αίθουσα 

διδασκαλίας όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την είσοδό του στην Τράπεζα, το 

περιβάλλον εργασίας, τις απαιτήσεις και δικαιώματα, τις συμβατικές υποχρεώσεις και την 

επίγνωση της εργασίας μέσα σε ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό και περιβάλλον.

Ιδιαίτερης προσοχής έτυχε το ζήτημα της ομαλής και γρηγορότερης δυνατής ένταξης 

των νεοεισερχόμενων εργαζομένων στο περιβάλλον της ΕΤΕ και του Ομίλου της. Για το λόγο 

αυτό το 2006, τέθηκαν σε εφαρμογή δυο σχετικά προγράμματα:

 Το  πρόγραμμα  "Μέντορας-Τηλέμαχος"  καλύπτει  την  ανάγκη  ένταξης 

νεοεισερχόμενων στελεχών στην Τράπεζα. Μέσα από μια δυαδική σχέση, έμπειρα 

και  ώριμα  στελέχη,  στο  ρόλο  του  Μέντορα,  συμβουλεύουν,  υποστηρίζουν  και 

αναπτύσσουν νέα στελέχη, στο ρόλο του Τηλέμαχου, με στόχο την επαγγελματική 

τους ανάπτυξη και την ενίσχυση της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων και 

του  οράματος  της  Τράπεζας.  Το  πρόγραμμα  αυτό  θα  συνεχιστεί  συστηματικά, 

δεδομένου ότι η πιλοτική του εφαρμογή το 2006 απέδειξε την αξιόλογη συμβολή 

του στην ένταξη των νέων συνεργατών.

 Το πρόγραμμα "Ξεκινώντας Μαζί!" αφορά τους νεοεισερχόμενους συνεργάτες σε 

εισαγωγικές θέσεις εργασίας και ισχύει για τα πρώτα δύο-τρία χρόνια. Σκοπό έχει 

να  διευκολύνει  την  προσαρμογή  και  να  εξασφαλίσει  την  κατά  το  δυνατόν 

ομαλότερη  και  γρηγορότερη  ένταξη  των  νεοεισερχόμενων  εργαζομένων  στην 

Τράπεζα, μέσα από την αμφίδρομη επικοινωνία και την υποστήριξη, καθοδήγηση, 
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ενημέρωση,  εκπαίδευση και  ανάπτυξή τους.  Το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται  σε 

μεγάλη έκταση και τυγχάνει θερμής υποδοχής και από τους εργαζόμενους και από 

τους προϊσταμένους τους σε όλα τα επίπεδα.

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΤΕ πέρα από τις βασικές θεματικές 

ενότητες που προκύπτουν από το αντικείμενο και τη λειτουργία ενός τραπεζικού ιδρύματος, 

υποστηρίζονται κάποιες επιπλέον ενέργειες και λειτουργίες οι οποίες απορρέουν είτε από τις 

ανάγκες των περιστάσεων είτε από την γενικότερη φιλοσοφία της εκπαιδευτικής πολιτικής 

της  τράπεζας.  Οι  πρόσθετες  αυτές  περιοχές  εκδήλωσης  εκπαιδευτικού  ενδιαφέροντος 

αναφέρονται παρακάτω. 

Κανονιστικό πλαίσιο και νέα πρότυπα εργασίας

Αποφασιστικής σημασίας και ιδιαίτερης προσοχής αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο η Τράπεζα και ο Όμιλος πρέπει να λειτουργούν. Σε αυτόν τον τομέα, υπάρχει 

έντονη  δραστηριοποίηση  σε  αναφορά  με  την  ευαισθητοποίηση  και  εκπαίδευση  των 

εργαζομένων στα νέα πρότυπα εργασίας, όπως αυτά που υπαγορεύονται από το Sarbanes-

Oxley, την Εταιρική Διακυβέρνηση, τους Λειτουργικούς Κινδύνους, τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα.

Ανάπτυξη ηγεσίας

Όσον αφορά την ανάπτυξη των ανώτατων και  ανώτερων στελεχών της Τράπεζας, 

διοργανώνονται  ειδικές  εκδηλώσεις  σχετικά  με  σύγχρονες  διεθνείς  πρακτικές,  με 

καταξιωμένους  ομιλητές  του  εξωτερικού,  στις  οποίες  συμμετέχουν  Γενικοί  Διευθυντές, 

καθώς και Διευθυντικά στελέχη του Δικτύου Λιανικής.

Διπλώματα επαγγελματικής πιστοποίησης

Ο τομέας της επαγγελματικής πιστοποίησης αποτελεί ένα μέσο για να διασφαλίζεται η 

εργασιακή  επάρκεια  του  προσωπικού  της  Τράπεζας.  Έτσι,  σε  συνεργασία  με 

αναγνωρισμένους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποιούνται συμμετοχές σε 

προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης, όπως: CISSP Certification, ACE, Κανονιστική 

Συμμόρφωση και Αμοιβαία Κεφάλαια.

Εξ αποστάσεως επαγγελματική κατάρτιση

 Η Τράπεζα στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να συνδράμει το ανθρώπινο δυναμικό 

της επιχείρησης ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις διαρκώς αυξανόμενες εκπαιδευτικές 

ανάγκες του, προχώρησε ένα ακόμη βήμα στην εξ αποστάσεως επαγγελματική κατάρτιση με 

την  προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για  πρώτη φορά σε  ηλεκτρονική μορφή (e-

Book). Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εσωτερικού διαδικτύου της Τράπεζας, η Διεύθυνση 

Ανάπτυξης  Προσωπικού επιχειρεί  να εκπαιδεύσει  από απόσταση παρέχοντας  γνώσεις  για 

73



βασικά  προϊόντα  και  υπηρεσίες.  Παράλληλα,  με  τον  τρόπο  αυτό,  στηρίζει  την  πολιτική 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα. 

Συμμετοχή σε προγράμματα εκτός Τραπέζης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αποτελεί  πάγια  πρακτική  της  ΕΤΕ  να  ενημερώνονται  τα  στελέχη  της  πάνω  στις 

τελευταίες  εξελίξεις  των  τομέων  ενδιαφέροντός  της,  προκειμένου  να  μπορούν  να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του διαρκώς εξελισσόμενου επαγγελματικού τους ρόλου και 

περιβάλλοντος.  Η  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  Προσωπικού  συνεργαζόμενη  με  έγκριτους 

εκπαιδευτικούς  φορείς  που  εδρεύουν  στην  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό,  φροντίζει  να  είναι 

διαρκώς  ενήμερη  για  τις  προγραμματισμένες  ανά  θεματική  ενότητα  εκπαιδευτικές 

εκδηλώσεις.  Η  συμμετοχή  προσωπικού  σε  σεμινάρια  και  συνέδρια  έγκριτων  φορέων 

επαγγελματικής επιμόρφωσης,  εντός και εκτός Ελλάδος,  συμβάλλει  στην παρακολούθηση 

των εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα και η Διοίκηση της Τράπεζας υποστηρίζει κάθε σκόπιμη 

πέραν  της  ενδοεπιχειρησιακής  εκπαίδευσης  επιμόρφωση. Η  θεματολογία  των  παραπάνω 

σεμιναρίων  περιλαμβάνει  ενδεικτικά  θέματα  όπως  διεθνή  οικονομικά  θέματα,  θέματα 

ανθρωπίνου  δυναμικού,  διαχείριση  κινδύνου,  λιανική  τραπεζική,  τραπεζική  ελεγκτική, 

συστήματα  πληρωμών,  ασφάλεια  δικτύων,  διεθνές  χρηματοπιστωτικό  σύστημα,   διεθνή 

λογιστικά  πρότυπα,  κεφαλαιακή  επάρκεια  τραπεζών,  ναυτιλιακά  θέματα,  διαχείριση 

χαρτοφυλακίου, θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Πολιτική υποστήριξης Προγραμμάτων Σπουδών 

Η  επιτυχής  πορεία  και  η  πραγματοποίηση  των  επιμέρους  στόχων  της  ΕΤΕ  είναι  άμεσα 

συνδεδεμένη με την ικανότητα των ανθρώπων να λειτουργούν όσο το δυνατόν πληρέστερα 

εξοπλισμένη από πλευράς γνώσεων και ικανοτήτων, μέσα σε ένα αυξανόμενα ανταγωνιστικό 

και μεταβλητό περιβάλλον, που απαιτεί ικανότητες προσαρμογής και διαχείρισης αλλαγών. 

Βάσει  αυτών  των  προϋποθέσεων  ενισχύονται  οι  προσπάθειες  του  προσωπικού  για 

επαγγελματική  επιμόρφωση  σε  όλα  τα  επίπεδα.  Η  ενίσχυση  αυτή  αφορά  την  παροχή 

συνολικής ή επιμέρους οικονομικής βοήθειας για προγράμματα σπουδών είτε με τη μορφή 

μεταπτυχιακών σπουδών είτε με τη μορφή προγραμμάτων επαγγελματικής πιστοποίησης. Ο 

ενδιαφερόμενος υποβάλλει πρωτόβουλα αίτηση, ενώ η εγκεκριμένη θεμετολογία εντάσσεται 

μέσα  στους  τομείς  ενδιαφέροντος  της  τράπεζας  (Λογιστική  ACCA,Οικονομικά  CFC, 

Ανθρώπινο Δυναμικό CIPD, Εσωτερικό Έλεγχο CIA, CISA, κλπ)

Προγράμματα Ξένων Γλωσσών 

Η ΕΤΕ υποστηρίζει με θέρμη την εκμάθηση, βελτίωση ή εξειδίκευση των γνώσεων 

του προσωπικού στις ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα στην αγγλική. Υπάρχει χρηματοδότηση για 

παρακολούθηση ιδιαίτερων ή φροντιστηριακών μαθημάτων, και πακέτων αυτοεκπαίδευσης. 
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Στόχος  της  δραστηριότητας  αυτής  είναι  να  δοθεί  η  δυνατότητα  στους  υπαλλήλους  να 

ανταποκρίνονται πληρέστερα στις επαφές τους με το κοινό, να επικαιροποιούν τις γνώσεις 

τους  και  να  συμπληρώνουν  ελλείψεις  τους  στο  συγκεκριμένο  τομέα,  έτσι  ώστε  να 

προσφέρουν συνεχώς υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.  

Προγράμματα Ε.Ε.  

Τα προγράμματα αυτά επιδοτούνται είτε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε 

εντάσσονται  στο  πλαίσιο  των  Κοινοτικών  Πλαισίων  της  χώρας  μας. Η  μελέτη,  η 

παρακολούθηση  /ενημέρωση  και  η  αξιολόγηση  της  σκοπιμότητας  συμμετοχής  σε 

προγράμματα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  τα  οποία  εξετάζουν  και  προωθούν  θέματα 

εκπαιδευτικού  ή  /και  γενικότερου  ενδιαφέροντος  της  Τράπεζας,  αποτελούν  ενέργειες  οι 

οποίες υπηρετούν την ποιοτική επιμόρφωση του προσωπικού.

Εκπαιδευτική συνδρομή σε τρίτους. 

Παράλληλα με την κύρια ενασχόλησή της με την εκπαίδευση του προσωπικού της η 

ΕΤΕ  προσφέρει  εκπαιδευτική  συνδρομή  και  σε  φορείς  εκτός  τραπέζης  (εξωτερικούς 

συνεργάτες, υπαλλήλους θυγατρικών εταιριών). Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΕΤΕ δεν 

εξαντλείται  στις  "κλασσικές"  εκπαιδευτικές  ενέργειες,  αλλά  επεκτείνεται  και  σε  πλήθος 

άλλων  τομέων,  όπως  οι  παρακάτω  δραστηριότητες  που  εντάσσονται  στο  πλαίσιο  της 

Κοινωνικής Ευθύνης.

 Ημερίδες ενημέρωσης ανά την Ελλάδα, με κοινό-στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για 

την αποτελεσματική λειτουργία τους στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. 

 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας Νέων (συνεργασία με το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον ΣΕΒ). 

 Παρουσιάσεις  σε  Γυμνάσια  για  το  Ελληνικό  Τραπεζικό  σύστημα  στο  πλαίσιο  του 

μαθήματος "Επαγγελματικού Προσανατολισμού". 

 Υποστήριξη φοιτητών για την εκπόνηση ακαδημαϊκών εργασιών τους. 

 Διερεύνηση Εκπαιδευτικών αναγκών 

 Διευκόλυνση  στην  πραγματοποίηση  πρακτικής  άσκησης  σε  αριθμό  επιλεγμένων 

φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους  

 Εκδόσεις  -  Βιβλιοθήκη Η Μονάδα υποστηρίζει  τα εκπαιδευτικά της  προγράμματα με 

ενημερωμένες και επίκαιρες εκδόσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων. 
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11.6 ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

Το  σύστημα  αξιολόγησης  της  αποτελεσματικότητας  των  εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων της ΕΤΕ διενεργείται σε δύο φάσεις. Αρχικά, αμέσως μετά την ολοκλήρωση 

του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος (ολική αξιολόγηση) αντλούνται οι άμεσες εντυπώσεις 

και οι κρίσεις των ενδιαφερομένων για τους συντελεστές διεξαγωγής και διδασκαλίας του 

προγράμματος,  μέσω  ειδικά  σχεδιασμένων  ερωτηματολογίων  για  τα  οποία  ακολουθεί 

στατιστική  και  ποιοτική  επεξεργασία.  Στα  ερωτηματολόγια  που  χρησιμοποιούνται  οι 

εκπαιδευόμενοι  αξιολογούν  τόσο  το  σεμινάριο  (κάλυψη  προσδοκιών,  βαθμός  επίτευξης 

στόχων, παρατηρήσεις για τη δομή του, επάρκεια διάρκειας προγράμματος, περιεχόμενο και 

έκτασης  ενοτήτων  που  αναπτύχθηκαν,  καταλληλότητα  εκπαιδευτικού  υλικού,  διαδικασία 

μάθησης που ακολουθήθηκε, ασκήσεις, επικοινωνία με εισηγητές) όσο και τους εισηγητές 

του σεμιναρίου. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προτάσεων για βελτίωση 

της αποδοτικότητας του σεμιναρίου.

 Σε δεύτερη φάση μετά την παρέλευση έξι μηνών από το πέρας των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  αποστέλλονται  ειδικά  σχεδιασμένα  για  τη  φάση  αυτή  ερωτηματολόγια 

αξιολόγησης,  προς  τους  εκπαιδευθέντες  επιλεγμένων  προγραμμάτων  σε  δειγματοληπτική 

βάση. Όλες ο παρατηρήσεις επεξεργάζονται με στόχο να διαπιστωθεί μετά από διάστημα 6 

μηνών κατά πόσο οι εκπαιδευθέντες εκτιμούν ότι ωφελήθηκαν από την συμμετοχή τους στα 

επιμορφωτικά προγράμματα και ποια είναι η γενικότερη άποψή τους για αυτά. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αξιολογούνται από τους εκπαιδευομένους καθώς και 

τους  εκπαιδευτές,  οι  απόψεις  των  οποίων  αποτελούν  πηγή  ανατροφοδότησης  για  την 

αποτελεσματικότητα τους. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες προκύπτει το επίπεδο επιτυχίας 

του σεμιναρίου όσο και η απόδοση του σεμιναρίου.

Ωστόσο εφαρμόζεται και η τελική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιείται στο τέλος 

της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  και  αφορά  στο  σύνολο  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής  της 

τράπεζας. 

Οι αντιδράσεις που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού 

προγράμματος  αφορούν  κυρίως  για  το  υλικό  που  χρησιμοποιείται,  καθώς  πολλές  φορές 

κρίνεται από τους εκπαιδευόμενους παρωχημένο και όχι πρόσφατα αναθεωρημένο ώστε να 

ανταποκρίνεται στις τρέχουσες συνθήκες. Ωστόσο, διατυπώνονται παράπονα που αφορούν 

στην επάρκεια των αιθουσών και τη λειτουργική κατάσταση των προγραμμάτων εφαρμογών 

που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.
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Για  τη  διερεύνηση  της  ικανοποίησης  των  εκπαιδευομένων  από   τα  προγράμματα 

χρησιμοποιείται  ένας  επίσημος  συστηματικός  μηχανισμός,  που  είναι  η  διανομή 

ερωτηματολογίου στους εκπαιδευομένους και η ανάλυσή του. 

Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν η διαδικασία  της 

«μάθησης» έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία καθώς και ο βαθμός στον οποίο έχουν βελτιωθεί οι 

δεξιότητες  –γνώσεις  των εκπαιδευομένων.  Αρχικά συλλέγονται  πληροφορίες  και  στοιχεία 

από τους προϊσταμένους των εκπαιδευομένων μέσω παρατήρησης της συμπεριφοράς τους, 

διαπιστώσεων για  την  προσωπική ικανοποίηση του εκπαιδευομένου και  τη  βελτίωση της 

απόδοσης  στην  εργασία  και  μέσω  αναζήτησης  συναφών  αντιδράσεων.  Στην  περίπτωση 

εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων πραγματοποιούνται  τεστ γνώσεων μέσω των οποίων 

διαπιστώνεται το επίπεδο επιτυχίας της διαδικασία  της «μάθησης». 

Για την επιτυχία της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΤΕ συντάσσονται αποτελέσματα 

σε επίπεδο οργανισμού.  Συγκεκριμένα δημοσιεύεται  εγκύκλιος κάθε χρόνο αναφορικά με 

όσα υλοποιήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά και όσα συμπεριλαμβάνονται 

στις  μελλοντικές  επιδιώξεις  τις  τράπεζας.  Συγκεκριμένα συντάσσονται  από τη Διεύθυνση 

Ανάπτυξης Προσωπικού σε ετήσια βάση ο «Απολογισμός Δραστηριότητας» και το «Σχέδιο 

Δράσης». 

Όσον αφορά στον «Απολογισμό Δραστηριότητας», το κύριο μέρος αυτού αφορά την 

εκπαίδευση  προσωπικού  της  τράπεζας.  Αρχικά  εξετάζεται  σε  απολογιστική  βάση  η 

ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και πως αυτή συνδέεται με το σχέδιο δράσης του ίδιου έτους, 

και  στη  συνέχεια  αναλύονται  οι  επιμέρους  τομείς  του  Τακτικού  Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος της τράπεζας. Στους αντίστοιχους τομείς αναφέρεται και το «Σχέδιο Δράσης» 

αλλά από τη σκοπιά του προγραμματισμού και της πρόβλεψης.

Τα  κύρια  προβλήματα  που  ανακύπτουν  κατά  το  σύνολο  της   εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στην ΕΤΕ σχετίζονται κυρίως με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, χωρίς να 

επισημαίνονται προβλήματα χρηματοδότησης.  Υπάρχει στενότητα χρόνου η οποία απορρέει 

από το φόρτο εργασίας των υπαλλήλων του δικτύου των καταστημάτων. Το γεγονός ότι η 

συμμετοχή στη διαδικασία εκπαίδευσης έγκειται στην πρωτοβουλία των εργαζομένων και 

πολύ σπάνια και για πολύ εξειδικευμένα ζητήματα επιβάλλεται ως υποχρεωτική, συνεπάγεται 

συχνά  μειωμένες  εκδηλώσεις  ενδιαφέροντος  για  τα  προγράμματα  που  οργανώνονται,  με 

κίνδυνο την ακύρωσή τους. Ακόμη, προβλήματα εντοπίζονται και  κατά τη διάγνωση των 

εκπαιδευτικών  αναγκών,  λόγω  εμποδίων  στους  διαύλους  επικοινωνίας  προκειμένου  να 

καταστεί σαφής η επιθυμία των εργαζομένων. 
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12 EFG EUROBANK ERGASIAS AE

12.1 ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Η  EFG Eurobank Ergasias είναι  μια  από  πιο  οργανωμένες,  σύγχρονες  και 

προοδευτικές  τράπεζες  στην  Ελλάδα.  Αποτελεί  πάντα  πρωτοπόρο  των  εξελίξεων  και 

επιτυγχάνει κάθε χρόνο την υψηλότερη αξιολόγηση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών από 

ανεξάρτητους  ευρωπαϊκούς  φορείς.  Συγκαταλέγεται  μεταξύ  των μεγαλύτερων εισηγμένων 

εταιριών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αποτελεί την ελληνική επιχείρηση με το 

μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.  

Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται αυτούσια από την ιστοσελίδα της τράπεζας 

στο διαδίκτυο, ο όμιλος Eurobank EFG, μέλος του EFG Bank European Financial Group με 

έδρα την Γενεύη, ιδρύθηκε το 1990 με την αρχική επωνυμία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και 

με στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. Μετά από πολλές εξαγορές άλλων 

τραπεζών (Τράπεζα Αθηνών, Τράπεζα Κρήτης, Τράπεζα Εργασίας, κ.ά.) η  Eurobank είναι 

σήμερα ένας Ευρωπαϊκός οργανισμός με προσωπικό άνω των 19.000 ανθρώπων και παρέχει 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του τόσο μέσα από 1.300 σημεία παρουσίας, όσο και μέσα από 

εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης. 

Στην  Ελλάδα,  ο  όμιλος  Eurobank EFG έχει  κατακτήσει  την  πρώτη  θέση  στην 

καταναλωτική πίστη, τα αμοιβαία κεφάλαια, την επενδυτική τραπεζική, τις χρηματιστηριακές 

εργασίες και της ασφάλειες ζωής, ενώ είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης μικρών ελληνικών 

επιχειρήσεων  και  από  τους  μεγαλύτερους  χρηματοδότες  ελληνικών  επιχειρήσεων  του 

ιδιωτικού τομέα. 

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος κατά την οποία η Eurobank είναι η πιο 

σκληρή ίσως ελληνική τράπεζα και σίγουρα η πιο απόλυτα προσηλωμένη στην επίτευξη του 

μέγιστου δυνατού κέρδους, με όλες τις δυσάρεστες επιπτώσεις που συνεπάγεται αυτό. 

Η δυναμική ανάπτυξη και ηγετική θέση του ομίλου Eurobank EFG οφείλονται στην 

καινοτομία και ποιότητα των προϊόντων του, την πρωτοπορία του ως προς τον εναλλακτικό 

τρόπο παροχής των υπηρεσιών του και στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών του. 

Τα ανταγωνιστικά αυτά πλεονεκτήματα καθίστανται δυνατά με την υποστήριξη των πλέον 

προηγμένων υποδομών, αλλά κυρίως με την υπεροχή των ανθρώπων του Ομίλου σε επίπεδο 

τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων.



Σημαντική είναι η Συμβολή του Τοµέα Ανθρώπινου Δυναμικού στη διεθνή παρουσία 

του  Ομίλου,   καθώς ο Τοµέας  Ανθρώπινου  Δυναμικού  στην  Ελλάδα  παρέχει  υπηρεσίες 

διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις χώρες της  Νέας Ευρώπης, όπου η Τράπεζα και οι 

Θυγατρικές  της  Εταιρείες  έχουν παρουσία.  Η Τράπεζα έχει  ως  στόχο το  σχεδιασμό,  την 

οργάνωση  και  τη  λειτουργία  των  Διευθύνσεων  Ανθρώπινου  Δυναμικού  στις  Θυγατρικές 

Εταιρείες  στη  Νέα  Ευρώπη,  κατά  τα  πρότυπα  της  μητρικής  Τράπεζας,  καθώς  και  την 

εναρμόνιση  των πρακτικών τους  µε  τα συστήματα,  τις  πολιτικές  και  τις  διαδικασίες  της 

πάντα  µε  σεβασμό στις  ιδιαιτερότητες  και  την  κουλτούρα της  κάθε  χώρας.  Το  2006,  οι 

σημαντικότερες  δραστηριότητες  του  Τοµέα  Ανθρώπινου  Δυναμικού  που  αφορούν  τις 

Θυγατρικές  Εταιρείες  της  Νοτιοανατολικής  Ευρώπης,  επικεντρώθηκαν  στις  εξής 

κατευθύνσεις:

• Στην  εδραίωση,  την  οργάνωση  και  ανάπτυξη  των  Διευθύνσεων  Ανθρώπινου 

Δυναμικού των Θυγατρικών κατά τα πρότυπα του οµίλου Eurobank EFG, καθώς 

και τη σταδιακή ευθυγράµµισή τους µε τα συστήματα, πολιτικές και διαδικασίες της 

Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Οµίλου. 

• Στη  μεταφορά  τεχνογνωσίας  και  τη  διεξαγωγή  επιτυχημένων  εταιρικών 

εκπαιδευτικών  προγραµµάτων,  που  στοχεύουν  στην  ενίσχυση  της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών μονάδων των Θυγατρικών Εταιρειών στις 

τοπικές  αγορές.  Το  2006  δόθηκε  έμφαση  σε  τρεις  μεγάλες  κατηγορίες 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων:  στο Πρόγραµµα Συμβουλευτικής Πωλήσεων,  στο 

Πρόγραµµα Εξυπηρέτησης Πελατείας  και  στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης  Ηγετικών 

Δεξιοτήτων και Καθοδήγησης. 

Στην  υλοποίηση  έργων  τις  τοπικές  Θυγατρικές  Εταιρείες  που  δημιουργούν 

προστιθέμενη αξία στον Οργανισμό, όπως Έρευνες Ικανοποίησης Εργαζομένων, υιοθέτηση 

Τεστ  Ικανοτήτων  και  Ανάλυσης  της  Προσωπικότητας,  καθώς  και  δημιουργία  Κέντρων 

Αξιολόγησης υποψηφίων

12.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

Η  Eurobank  EFG έχει  δεσμευθεί  στην  ανάδειξη  και  αξιοποίηση  του  ανθρώπινου 

δυναμικού  της  μέσα  από  την  εφαρμογή  σύγχρονων  μεθόδων  επιλογής,  εκπαίδευσης, 

αξιολόγησης  και  ανταμοιβής.  Η  εταιρική  φήμη  της  στα  θέματα  διοίκηση  ανθρώπινου 

δυναμικού πηγάζει πρωτίστως από τη σημασία που αποδίδει η Τράπεζα στο έμψυχο δυναμικό 
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της, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη του Οργανισμού 

και στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται:

• Στην  άρτια  στελέχωση  των  εργασιακών  θέσεων  μέσα  από  αδιάβλητα  συστήματα 

προσέλκυσης  και  αξιολόγησης  των  απαιτούμενων  γνώσεων  και  ικανοτήτων  σε  κάθε 

εργασιακό πεδίο. 

• Στην  παροχή  ίσων  ευκαιριών  στη  μάθηση  και  την  εξέλιξη  της  επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας για όλους τους εργαζόμενους. 

• Στην ποιοτική διαχείριση των ανθρώπων που πηγάζει μέσα από πολιτικές και διαδικασίες 

με πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους. 

• Στην καλλιέργεια κλίματος συνεχούς επιβράβευσης των προσπαθειών και διαμόρφωσης 

ενιαίας εργασιακής κουλτούρας σε όλο το φάσμα του Οργανισμού.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ενός «οργανισμού μάθησης», διαπιστώνεται πως η 

EFG Eurobank Ergasias συγκεντρώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών αυτών όπως αυτά 

δίνονται  από  τον  ορισμό  του  Kululanga  (2001).  Ένας  μεγάλος  τραπεζικός  οργανισμός 

επιβάλλεται να χαρακτηρίζεται από το σύνολο των παραπάνω στοιχείων. Για να μπορέσει να 

επιβιώσει  και  να  αντιμετωπίσει  τον   ανταγωνισμό,  επιβάλλεται  να  έχει  καλά 

πληροφορημένους ανθρώπους και να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων τους. Σε 

διαφορετική περίπτωση υπάρχουν κενά και δημιουργούνται προβλήματα.

Έτσι, η συνεχής μάθηση των εργαζομένων διαπιστώνεται από το πλήθος σεμιναρίων 

που οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να περνάνε συνεχώς, η ομαδική εργασία θεωρείται de 

facto  προϋπόθεση  για  την  επιτυχία  μέσα  από  τη  συλλογική  προσπάθεια.  Η διάδοση  της 

γνώσης επιτυγχάνεται  κυρίως μέσα από άτυπα δίκτυα όπου οι  εργαζόμενοι  έχουν άμεση 

πληροφόρηση  για  οποιοδήποτε  θέμα  που  σχετίζεται  με  το  αντικείμενο  τους  (online 

ενημέρωση  μέσω  ιντρανετ),  ενώ  εξέχουσα  θέση  καταλαμβάνει  και   η  γνώση  από 

προηγούμενη εμπειρία μέσα από ανασκόπηση επιτυχιών και  αποτυχιών του παρελθόντος. 

Χαρακτηριστική  είναι  η  εφαρμογή  της  πρακτικής  «best  practice»,  όπου  η  καλύτερη 

προσπάθεια επιβραβεύεται και ακολουθεί ο παραδειγματισμός των υπολοίπων. (sales tips και 

sales skills για κάθε προϊόν που προωθείται). Σχετικά με την έρευνα μέσα στην επιχείρηση, 

στην  EFG Eurobank Ergasias υπάρχει το τμήμα μάρκετινγκ το οποίο κυρίως εξετάζει ποιες 

μέθοδοι και ποια τραπεζικά μοντέλα θα εφαρμοστούν,  χωρίς  όμως να γίνεται έρευνα και 

προσπάθεια δόμησης νέων συστημάτων.  Όταν υπάρχουν συγκεκριμένα και  εξειδικευμένα 

θέματα που πρέπει  να  επιλυθούν ή επιδέχονται  βελτίωση,  επιβάλλεται  η  συνεργασία της 

τράπεζας  με  εταιρίες  συμβούλων  (π.χ.  Mc  Kinsey)  για  τη  έρευνα  συγκρίσεων  και  την 

εξαγωγή χρήσιμων και εκμεταλλεύσιμων αποτελεσμάτων. Τέλος, η συνεχής ανανέωση των 
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επιχειρηματικών  δράσεων  αποτελεί  κύριο  χαρακτηριστικό  της  EFG  Eurobank  Ergasias, 

καθώς πρωτοπορεί στην  προώθηση καινοτόμων προϊόντων, ακολουθώντας τις εξελίξεις και 

τις επιταγές της τεχνολογίας. Σύμφωνα με έρευνα της ΜRP στις ερωτήσεις «ποια θεωρείται 

πιο  καινοτόμος  τράπεζα»  και  «ποια  τράπεζα  θεωρείται  πως  εισήγαγε  κάποιο  καινοτόμο 

προϊόν στην αγορά» η EFG Eurobank Ergasias κατέχει την πρώτη θέση.  

12.3 ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ 

Όσον  αφορά  τις  μεθόδους  που  χρησιμοποιούνται  για  τον  προσδιορισμό  και  τη 

διάγνωση  των  εκπαιδευτικών  αναγκών,  στην  EFG  Eurobank  Ergasias  χρησιμοποιείται  η 

ανάλυση θέσεων εργασίας (Job analysis), ώστε να διαπιστωθούν οι αποκλίσεις που υπάρχουν 

μεταξύ των απαιτήσεων κάθε θέσης και των δυνατοτήτων του εργαζόμενου που υπηρετεί σε 

αυτή. Παράλληλα, τα συστήματα αξιολόγησης του προσωπικού, η οποία γίνεται σε ετήσια 

βάση, αξιολογούν τις επιδόσεις των ικανοτήτων των εργαζομένων καθώς και την επάρκεια 

και  τη  γνώση  επί  του  αντικειμένου  της  θέσης  εργασίας  που  κατέχουν.  Βάσει  αυτών 

καθορίζεται  η εξέλιξη και  οι  απολαβές τους.  Ακόμη, υπάρχει ελευθερία και  επιτρέπονται 

προτάσεις του προσωπικού προς τη διοίκηση για θέματα που χρήζουν εκπαίδευση, ενώ  η 

απόδοση μιας Διεύθυνσης ή ενός Τμήματος παρακολουθείται καθημερινά και  στη διάρκεια 

όλου του έτους. Τέλος, πολύ συχνά εντοπίζονται ανάγκες ή κενά στις περιπτώσεις εισαγωγής 

νέων τεχνολογιών ή εξοπλισμού ή αναβάθμισης της λειτουργίας συστημάτων. 

Οι  ανάγκες  επιμόρφωσης  είναι  δυνατό  να  εντοπιστούν  σε  διαφορετικές  χρονικές 

στιγμές  και  αυτό  ακριβώς  συμβαίνει  στην  περίπτωση  της  EFG  Eurobank  Ergasias.  Ο 

εντοπισμός γίνεται κατά τη φάση των αξιολογήσεων απόδοσης καθώς και κατά τη σύνταξη 

του επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) της τράπεζας. Συνηθέστερη χρονική στιγμή είναι 

η  περίοδος  που  διεξάγονται  νέες  προσλήψεις.  Υπάρχει  ένα  εισαγωγικό  διάρκειας  8 

εβδομάδων κατά τα οποία καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα: 1)Βασικές τραπεζικές εργασίες, 

2)Τεχνικές Πωλήσεων, 3)Τραπεζικό σύστημα. Ωστόσο, ανάγκες επιμόρφωσης εντοπίζονται 

κατά την εξέταση θεμάτων προαγωγών στελεχών της τράπεζας, όταν υπάρξουν παράπονα ή 

προκληθούν ατυχήματα, σε περιπτώσεις ανάληψης εξειδικευμένων έργων (project). 
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12.4 ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Ο  σχεδιασμό  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής  και  η  σύνταξη  του  εκπαιδευτικού 

προγράμματος της τράπεζας γίνεται  από επίσημα θεσπισμένο όργανο,   πολυπρόσωπο και 

πολυδύναμο, που είναι η  Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι καθορίζονται με βάση το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο του 

τραπεζικού ιδρύματος, στο οποίο προβλέπεται η κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών που 

προκύπτουν προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της απόδοσης του υφιστάμενου δικτύου. 

Ωστόσο,  γίνεται  πρόβλεψη  και  για  τις  ανάγκες  που  θα  προκύψουν  από  το  σχεδιασμό 

επέκτασης  του  δικτύου.  Για  παράδειγμα  την  τελευταία  διετία  στο  δυναμικό  της  EFG 

Eurobank  Ergasias  έχουν  προστεθεί  100  νέα  καταστήματα  γεγονός  που  δημιούργησε 

ιδιαίτερα έντονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος μάθησης αποτελεί το σκοπό της εκπαίδευσης στην 

Eurobank  EFG. Τα  εκπαιδευτικά  προγράµµατα  καλύπτουν  πλούσια  θεματολογία, 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις και δίνουν την ευκαιρία στους εργαζομένους να 

παρακολουθούν θέματα που συνδέονται µε την εργασία τους ώστε να βελτιώνουν τις γνώσεις 

και τις δεξιότητές τους. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα συνδέονται μεταξύ τους, θέτουν τις 

βάσεις για εξέλιξη σταδιοδρομίας και συντελούν στην αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου 

των  ανθρώπων,  προετοιμάζοντάς  τους  να  αναλάβουν  μεγαλύτερο  πεδίο  ευθύνης  και 

υψηλότερες ιεραρχικά θέσεις.

 Το πλάνο εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε το 2006,  µε  διαδικασίες  πιστοποιημένες 

κατά ISO 9001, περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράµµατα που συμβάλλουν στην προσωπική 

ανάπτυξη  και  βελτίωση  και  κατά  συνέπεια  στην  επίτευξη  των  ποιοτικών  και  ποσοτικών 

στόχων του Οργανισμού.

Όπως διαπιστώνεται η διαρκής επιμόρφωση περιλαμβάνεται στους μακροπρόθεσμους 

στόχους της τράπεζας και αφορά το σύνολο του προσωπικού της τράπεζας εξειδικεύοντας 

κάθε τμήμα του προσωπικού σε θέματα και τομείς που το αφορούν. 

Όσον  αφορά  τους  εκπαιδευτές  που  χρησιμοποιούνται  από  την  τράπεζα  για  την 

υλοποίηση  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος,  αυτοί  κάποιες  φορές  προέρχονται  από  το 

εσωτερικό  του  τραπεζικού  ιδρύματος,  καθώς  πρόκειται  για  στελέχη  από  το  τις  διάφορες 

προϊόντικές διευθύνσεις, που έχουν  εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία επί του αντικειμένου 

τους.  Ωστόσο,  στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  οι  εκπαιδευτές  προέρχονται  από 

συνεργαζόμενους  εξωτερικούς  φορείς.  Η  επιλογή  γίνεται  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της 
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τράπεζας τη δεδομένη χρονική στιγμή, τις κατευθυντήριες γραμμές που επιθυμεί να δώσει, 

και ανάλογα με τις απαιτήσεις του εξεταζόμενου θέματος. Παράλληλα, πολύ συχνά η EFG 

Eurobank  Ergasias  επιθυμεί  τα  στελέχη  της  να  συμμετάσχουν  σε  διαλέξεις  εξεχουσών 

προσωπικοτήτων και αναγνωρισμένων προσώπων τόσο από τον ελληνικό χώρο όσο και από 

το  εξωτερικό,  όπως  καθηγητές  πανεπιστημίου  και  σύμβουλοι  επιχειρήσεων,  οι  οποίοι 

εξειδικεύονται σε ένα συγκριμένο θέμα. 

Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς υπάρχει από την τράπεζα και για να σχεδιαστεί και 

να  υλοποιηθεί  το  εκπαιδευτικό  της  πρόγραμμα.  Η  συνεργασία  αυτή  υπάρχει  σε  αρκετά 

μεγάλο βαθμό με μεγάλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται ως σύμβουλοι εκπαίδευσης τόσο 

από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Σκοπός είναι επωφεληθεί η τράπεζα από την 

τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει. 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής του εξωτερικού φορέα που χρησιμοποιούνται από 

την EFG Eurobank Ergasias, αυτά καλύπτουν που αφορούν τόσο τον εξωτερικό φορέα όσο 

και την τράπεζα και τα στοιχεία συνεργασίας αυτών.  Έτσι, εξετάζονται θέματα όπως το 

κόστος  προγράμματος,  τα  διαπιστευτήρια  του  εξωτερικού  φορέα,  το  ιστορικό  του  (έτη 

δραστηριοποίησης),  η  εμπειρία του (προηγούμενοι  πελάτες,  επιτυχημένες συνεργασίες),  η 

φιλοσοφία του εξωτερικού φορέα και σύγκριση με τη φιλοσοφία της επιχείρησης, η μέθοδος 

παράδοσης  προγράμματος  (χρησιμοποιούμενες  εκπαιδευτικές  μέθοδοι  και  τεχνικές),  το 

περιεχόμενο και οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται, το πραγματικό προϊόν (δείγματα, 

πιθανά πιλοτικά προγράμματα), τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η παρεχόμενη υποστήριξη 

στο στάδιο της εφαρμογής αλλά και μεταγενέστερα. 

Για την επιλογή των εκπαιδευομένων χρησιμοποιούνται όλοι οι κύριοι εφικτοί τρόποι 

που διακρίνονται καθώς και συνδυασμός αυτών. Συγκεκριμένα, ο ίδιος ο υπάλληλος μπορεί 

να δηλώσει την επιθυμία του σε ένα συγκεκριμένο θέμα είτε με βάση το αντικείμενο της 

θέσης  εργασίας  που  κατέχει  σήμερα  είτε  με  βάση  τις  προοπτικές  του  για  μελλοντική 

μετακίνησή του σε νέο αντικείμενο εργασίας. Ωστόσο, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, ένας υπάλληλος προτείνεται για εκπαίδευση με υπόδειξη των προϊσταμένων 

των τμημάτων με βάση το αντικείμενο της θέσης εργασίας που κατέχει σήμερα. Παράλληλα 

μπορεί να γίνει υπόδειξη των διευθυντών των καταστημάτων με βάση τις προοπτικές κάθε 

υπαλλήλου για μελλοντική μετακίνησή του σε νέο αντικείμενο εργασίας. Επίσης, η απόδοση 

του υπαλλήλου αποτελεί κριτήριο για αναγκαιότητα εκπαίδευσης, είτε με πρωτοβουλία του 

ίδιου  του  υπαλλήλου  είτε  με  υπόδειξη  των  προϊσταμένων  των  τμημάτων   με  βάση  την 

απόδοσή του. Τέλος, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν η διοίκησης της τράπεζας μπορεί να 

επιβάλλει υποχρεωτική συμμετοχή στελεχών ή ομάδων εργαζομένων ή ομάδων στελεχών.
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Οι  κύριοι  τομείς  στους  οποίους  επικεντρώνεται  το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  ενός 

τραπεζικού  ιδρύματος  με κριτήριο  τις  ομάδες-στόχους  (target-groups)  που αφορά είναι  η 

εκπαίδευση νεοεισερχομένων, η εκπαίδευση προϊσταμένων και διευθυντικών στελεχών και η 

εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού. Και οι τρεις αυτοί τομείς θεωρούνται από την EFG 

Eurobank  Ergasias  εξίσου  σημαντικοί  και  οι  βαρύτητες  που  τους  δίνονται  κατανέμονται 

ισόποσα εφόσον οι πόροι που διατίθενται από την τράπεζα επαρκούν. Ωστόσο, σε πιθανή 

περίπτωση περιορισμένων οικονομικών πόρων, με κριτήριο βαθμό σημαντικότητας που θα 

τους  αποδίδονταν,  πρώτη  θέση  θα  κατείχε  η  εκπαίδευση  των  διευθυντικών  στελεχών 

προκειμένου αυτοί  στη συνέχεια να δομήσουν και  να εκπαιδεύσουν σωστές  ομάδες,  στη 

δεύτερη θέση θα ήταν η εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού, λόγω της εξειδίκευσης που 

συνεπάγεται η θέση τους και τη δυσκολία υποκατάστασής τους και στην τρίτη θέση θα ήταν 

η εκπαίδευση των νεοεισερχομένων,  καθώς αυτοί  μπορούν να εκπαιδευτούν και  κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους. 

Όπως είναι αναμενόμενο ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος δημιουργεί 

προβλήματα και παγίδες. Για την EFG Eurobank Ergasias η κύρια δυσκολία προέρχεται από 

τη δυσκολία συνεργασίας μεταξύ αυτών που διαπιστώνουν εκπαιδευτική ανάγκη και αυτών 

που αποφασίζουν για την κάλυψή της. Ακόμη, διαπιστώνονται προβλήματα διαθεσιμότητας, 

χρόνου και μετακίνησης των εκπαιδευομένων τα οποία προκύπτουν λόγω φόρτου εργασίας. 

Θέματα όπως μη διαθεσιμότητα πόρων (Εκπαιδευτές, εξωτερικοί εμπειρoγvώμovες, τεχνικά 

μέσα) και  αδυναμία συντονισμού της εκπαιδευτικής ομάδας-στόχου,  δεν υφίστανται στην 

περίπτωση της Eurobank. 

12.5 ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ 

Τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  και  σεμινάρια  της  EFG  Eurobank  Ergasias 

πραγματοποιούνται στα κατά τόπους συνεδριακά κέντρα της τράπεζας τα οποία εδρεύουν 

στις μεγάλες πόλεις που επαρκούν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Κάποια από 

αυτά έχουν και την κατάλληλη υποδομή επιτρέποντας τη χρήση Η/Υ και παρέχουν με αυτό 

τον τρόπο τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε τεχνολογικά ζητήματα.

Οι πιο συνηθισμένες on the job training μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται 

είναι η καθοδήγηση ένας προς ένας (one-on-one instruction), η διαιτησία (Coaching) και η 

εναλλαγή  θέσεων  εργασίας  (job  rotation).  Ο  συνδυασμός  διδασκαλίας  και  πρακτικής 

84



άσκησης δεν εφαρμόζεται  γιατί  έρχονται  οι  υπάλληλοι  όταν τοποθετούνται  στο μια θέση 

εργασίας είναι ήδη εκπαιδευμένοι. 

Όσον αφορά τις off the job training μέθοδους εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται, 

αυτές είναι οι διαλέξεις (Classroom lectures), οι οπτικοαουστικές παρουσιάσεις, οι ασκήσεις 

προσομοίωσης (παίξιμο ρόλων, μελέτες περιπτώσεων, εμπειρικές ασκήσεις,  ομαδική λήψη 

αποφάσεων, ερμηνεία καταστάσεων ρόλων). Ακόμη γίνεται και εκπαίδευση με προγράμματα 

Η/Υ για αναπαράσταση των πραγματικών συνθηκών εργασίας. 

Εκτός  εκπαιδευτικού  προγράμματος  της  τράπεζας,  είναι  χαρακτηριστικό  ότι  η 

τράπεζα οργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις από διακεκριμένα πρόσωπα από το εσωτερικό 

και του εξωτερικό στα οποία έχει  πρόσβαση το προσωπικό της.  Η λειτουργία τους είναι 

κυρίως  συμπληρωματική  και  σε  μη  υποχρεωτική  βάση.  Σκοπός  είναι  να  προαχθούν  οι 

γνώσεις  των  υπαλλήλων  για  τα  δρώμενα  των  διεθνών  αγορών  και  να  διευρυνθούν  οι 

ορίζοντές τους.  

Αναφορικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση (e-learning), 

υπάρχει  μόνο  η  δυνατότητα  των  υπαλλήλων  να  απευθύνονται  στο  μέσω  εσωτερικού 

συστήματος της τράπεζας σε συγκεκριμένη τοποθεσία στο διαδίκτυο για on line επίλυση των 

θεμάτων  που  προκύπτουν  κατά  την  εργασία  τους.  Μια  τέτοιου  είδους  δραστηριότητα 

ωστόσο, δεν είναι συστηματικά οργανωμένη ώστε να αφορά τη ουσιαστική βελτίωση των 

γνώσεων τους πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται είναι απόλυτα στοχευμένα και η 

μεταφορά γνώσεων από την εκπαίδευση στην εργασία είναι  βασική τους  προϋπόθεση.  Η 

επιλογή  και  μόνο  ενός  εκπαιδευτικού  προγράμματος,  συνεπάγεται  πως  η  επιθυμητή 

μεταφορά  γνώσης  θα  επιτευχθεί.  Παράλληλα,  παραπέρα  ενθάρρυνση  της  μεταφοράς 

γνώσεων από εκπαίδευση στην εργασία γίνεται με την παρακολούθηση της αναμενόμενης 

βελτίωσης της απόδοσης του υπαλλήλου και  επαναληπτική εκπαίδευση, κάθε φορά που αυτή 

κρίνεται αναγκαία χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός σε αυτή. 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Eurobank στη διαρκή εκπαίδευση των απασχολούμενων 

σε  αυτή  ατόμων.  Τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  καλύπτουν  πλούσια  θεματολογία, 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις και δίνουν την ευκαιρία στους εργαζόμενους να 

παρακολουθούν θέματα που είναι συνδεδεμένα με τα άμεσα εργασιακά τους καθήκοντα ώστε 

να  βελτιώσουν  τις  γνώσεις  και  τις  δεξιότητές  τους.  Όλα  τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα 

συνδέονται μεταξύ τους, θέτουν τις βάσεις για εξέλιξη σταδιοδρομίας και συντελούν στην 

αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου των ανθρώπων προετοιμάζοντάς τους να αναλάβουν 

μεγαλύτερο πεδίο ευθύνης και  υψηλότερες  ιεραρχικά θέσεις.  Άλλωστε η  εκπαίδευση του 
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προσωπικού αποτελεί το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο χτίζεται το μέλλον της επιχείρησης. 

Μάλιστα, η τράπεζα τηρεί λεπτομερέστατο αρχείο με τα κάθε είδους εκπαιδευτικά σεμινάρια 

που έχει παρακολουθήσει ο κάθε εργαζόμενος.  

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος της τράπεζας καλύπτει θέματα που 

αφορούν την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση δεξιοτήτων αλλά και θέματα που σχετίζονται 

με την αλλαγή στάσεων. Ειδικότερα, οι κύριοι τομείς που καλύπτονται από το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα της τράπεζας είναι:

1) Βελτίωση  γνώσης  τραπεζικών  συστημάτων,  απόκτηση  ευχέρειας  χειρισμού  και 

εξοικείωση

2) Βελτίωση γνώσης των προωθούμενων προϊόντων, ευρύτερη κατανόησή τους

3) Βελτίωση των προσωπικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται (sales skill)

4) Βελτίωση δεξιοτήτων στην υπηρεσία της εξυπηρέτησης πελατών (customer service)

5) Βελτίωση γνώσης επί των τεχνικών πωλήσεων

6) Βελτίωση  των  διευθυντικών  ικανοτήτων  των  διευθυντικών  στελεχών  (προγράμματα 

leadership in action)

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της τράπεζας, αναπτύσσεται πλούσια 

εκπαιδευτική θεματολογία η οποία περιλαμβάνει τους τομείς που περιγράφονται παρακάτω.

Πρόγραµµα Κατάρτισης Νέων Υπαλλήλων 

Τα  εκπαιδευτικά  προγράµµατα  για  νέους  υπαλλήλους,  διάρκειας  τριών  και  οκτώ 

εβδομάδων,  παρέχουν  το  απαιτούμενο  γνωστικό  υπόβαθρο  που  διευκολύνει  την  άµεση 

προσαρμογή  και  ομαλή  ενσωμάτωση  των  νέων  στελεχών  στις  συνθήκες  του  τραπεζικού 

περιβάλλοντος. Στα προγράµµατα αυτά οι συµµετέχοντες ενημερώνονται, μεταξύ άλλων, για 

τη δομή και τη φιλοσοφία του Οργανισμού, το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά 

και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η Τράπεζα, ανάλογα πάντα µε το επίπεδο 

γνώσεών τους.

Πρόγραµµα Συμβουλευτικής Πωλήσεων – Εξυπηρέτησης Πελατείας

Οι  σύνθετες  απαιτήσεις  που  έχουν  οι  πελάτες  σήμερα  οδήγησαν  στο  σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων που κατευθύνουν τα στελέχη της «πρώτης γραµµής» στην 

επιτυχή  ανίχνευση  των  συγκεκριμένων  αναγκών  κάθε  πελάτη.  Η  υιοθέτηση 

πελατοκεντρικής  προσέγγισης  στρέφει  αποτελεσματικά  τα  στελέχη  Εξυπηρέτησης 

Πελατείας στην παροχή υπηρεσιών µέσω ολοκληρωμένων προτάσεων που προωθούν την 

πελατειακή πιστότητα (customer loyalty) και τη μακροχρόνια συνεργασία.

Πρόγραµµα Πιστοποίησης
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Η Τράπεζα παρέχει προγράµµατα πιστοποίησης γνώσεων, που βοηθούν τα στελέχη 

να  αποκτήσουν  σημαντικά  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα.  Το  2006  ολοκληρώθηκε  ο 

δεύτερος κύκλος πιστοποίησης για Account Officers του Δικτύου Τραπεζικής Επιχειρήσεων 

και  ο  τρίτος  κύκλος  για  Επενδυτικούς  Συμβούλους και  για  στελέχη  του  Δικτύου 

Καταστηµάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια είχε την υποστήριξη 

της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, γεγονός που διασφαλίζει το αδιάβλητο της εσωτερικής 

διαδικασίας.

Εσωτερικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα  σπουδών

Η  Eurobank  EFG  εισήγαγε  το  2002  το  πρωτοποριακό  εσωτερικό  μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα  σπουδών «In–House Eurobank EFG – ALBA MBA in Financial Services». Το 

πρόγραμμα είναι διετές και διδάσκουν σε αυτό διακεκριμένοι καθηγητές από διεθνούς φήμης 

κέντρα επιχειρηματικών σπουδών, όπως το Harvard, το INSEAD και το Πανεπιστήμιο της 

Νέας Υόρκης. Τον Οκτώβριο του 2006 αποφοίτησαν οι συμμετέχοντες του δεύτερου κύκλου 

του  προγράμματος  ενώ  παράλληλα  ολοκληρώθηκαν  οι  διαδικασίες  προετοιμασίας  του 

τέταρτου  κύκλου  ο  οποίος  θα  ξεκινήσει  στη  Θεσσαλονίκη,  µε  στόχο  την  ανάπτυξη  και 

εξέλιξη των στελεχών της Τράπεζας στη Βόρεια Ελλάδα.

12.6 ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

Όσον  αφορά  την  αξιολόγηση  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής  της  EFG  Eurobank 

Ergasias,  πραγματοποιείται  ολική  άμεση  αξιολόγηση,  ανά  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  που 

πραγματοποιείται αλλά και συγκριτική σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για 

την  επιτυχία  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  σε  επίπεδο  οργανισμού  συντάσσονται 

αποτελέσματα,  στα  οποία  εμπλέκονται  κριτήρια  ποιότητας,  παραγωγικότητας,  κόστους  , 

κερδών, εσόδων.

Υπάρχει  συστηματικός  μηχανισμός  διερεύνησης  της  ικανοποίησης  των 

εκπαιδευομένων από  τα προγράμματα,  οι  οποίοι  έγκειται  στη διανομή και  την ανάλυση 

ερωτηματολογίου  για  την  αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  υλικού,  της  υποδομής  του 

προγράμματος και των εκπαιδευτών. 

Μετά  την  ολοκλήρωση  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος   της  τράπεζας 

διαπιστώνονται  κάποιες  φορές  αντιδράσεις,  οι  οποίες  προέρχονται  από  τους 

εκπαιδευόμενους. Οι αντιδράσεις αυτές υπάρχουν κυρίως στις περιπτώσεις που οι προσδοκίες 

τους  διαφοροποιούνται  αρκετά  σε  σχέση  με  αυτά  που  εισέπραξαν  από  το  εκπαιδευτικό 
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πρόγραμμα.  (επιθυμία  για  περισσότερη  λεπτομέρεια  και  περισσότερο  χρόνο).  Οι  πιο 

συνηθισμένες   αιτίες  χαμηλής  απόδοσης  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  είναι  η 

ακαταλληλότητα εκπαιδευτή για το συγκεκριμένο προγράμματα για οποίο επιλέχτηκε και η 

περιορισμένη χρονική διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος.

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της, η τράπεζα δεν έχει αντιμετωπίσει 

προβλήματα  που  σχετίζονται  με  τη  χρηματοδότηση,  την  επιλογή  της  κατάλληλης 

επιμόρφωσης  και  τη  δυσκολία  αναγνώρισης  εκπαιδευτικών  αναγκών.  Ωστόσο,  η  κύρια 

δυσκολία προέρχεται  από την αναγκαιότητα περιορισμού κόστους εκπαίδευσης,  όπως και 

όλων των εργασιών της τράπεζας (ελαχιστοποίηση κόστους, μεγιστοποίηση κέρδους) και την 

περιορισμένη  δυνατότητα  συμμετοχής  των  εργαζομένων  στα  διάφορα  εκπαιδευτικά 

προγράμματα που τους αφορούν λόγω φόρτου εργασίας

Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν η διαδικασία  της 

«μάθησης» έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και σε ποιο βαθμό έχουν βελτιωθεί οι δεξιότητες 

των εκπαιδευομένων. Αρχικά, διεξάγονται δύο φορές το χρόνο «τεστ γνώσεων» με τα οποία 

όλοι οι υπάλληλοι εξετάζονται γραπτά πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο προκειμένου να 

διαπιστωθεί  το  επίπεδο  της  γνώσης  τους  και  να  διερευνηθούν  περαιτέρω  εκπαιδευτικές 

ανάγκες.  Παράλληλα,  μέσω  της  καθημερινής  παρατήρησης  της   συμπεριφοράς  των 

εκπαιδευομένων,  της  βελτίωσής τους  και  της  τελικής ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης κάθε 

υπαλλήλου  διαπιστώνεται  η  επιτυχία  διαδικασία   της  μάθησης  για  κάθε  συγκεκριμένο 

υπάλληλο, εφόσον αυτός είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει συγκεκριμένους στόχους που 

εμπλέκονται στην καθημερινή του εργασία
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13 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

13.1 ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Το  Συγκρότημα  Τράπεζας  Κύπρου  Ελλάδος  αποτελεί  μέρος  του  Συγκροτήματος 

Τράπεζας Κύπρου που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1899. Στα πλαίσια της διεθνούς παρουσίας 

του Συγκροτήματος Κύπρου η Ελλάδα αποτελεί το σημαντικότερο άξονα επέκτασης. Στα 16 

χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει σταθερά ανοδική πορεία. 

Ταχύτατη είναι η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, από 17 καταστήματα το 1999, σε 

125 σήμερα. Ανάλογη είναι και η αύξηση του προσωπικού του Συγκροτήματος Τράπεζας 

Κύπρου Ελλάδας: από 796 άτομα το 1999, 2.660 άτομα σήμερα.

Το  Συγκρότημα  της  Τράπεζας  Κύπρου  Ελλάδας  προσφέρει  το  πλήρες  φάσμα 

χρηματοοικονομικών  υπηρεσιών:  τραπεζικές  υπηρεσίες,  leasing,  διαχείριση  αμοιβαίων 

κεφαλαίων,  asset  management,  χρηματιστηριακές  υπηρεσίες,  factoring  και  ασφαλιστικές 

υπηρεσίες 

Κύρια  χαρακτηριστικά  της  Τράπεζας  Κύπρου,  είναι  η  ποιότητα  εξυπηρέτησης,  η 

ευελιξία  και  η  παροχή  πρωτοποριακών  προϊόντων.  Για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των 

πελατών, εφαρμόζεται ο διαχωρισμός της πελατειακής βάσης σε τρεις κύριους τομείς: των 

μεγάλων επιχειρήσεων (Corporate), των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Retail) και των ιδιωτών 

(Consumer).  Έτσι,  σε  συνδυασμό  με  τη  λειτουργία  ευέλικτων  καταστημάτων  που 

λειτουργούν ως σημεία πώλησης των προϊόντων, παρέχεται υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 

των πελατών με εξειδικευμένα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Σκοπός της Τράπεζας Κύπρου είναι να προσφέρει σε κάθε πελάτη τα προϊόντα εκείνα 

που  θα  του  παρέχουν  προστιθέμενη  αξία  και  να  αναπτύσσει  μία  μακροχρόνια  σχέση 

συνεργασίας που στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στη διαφάνεια. 

Σημαντικός  σταθμός  στην  ανάπτυξη  της  τράπεζας  ήταν  η  εισαγωγή  της  στο 

Χρηματιστήριο  Αθηνών,  δίνοντας  νέες  αναπτυξιακές  προοπτικές.  Το  υπό  εξέλιξη 

επιχειρησιακό πλάνο προβλέπει δίκτυο 150 καταστημάτων και μερίδιο αγοράς πλέον του 5 % 

μέχρι το τέλος του 2007. 

Το όραμα του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου είναι να γίνει η πρώτη τράπεζα 

προτίμησης σε Ελλάδα και Κύπρο τόσο για τους πελάτες, όσο και το προσωπικό και τους 

επενδυτές. Έτσι στα αμέσως επόμενα χρόνια η Τράπεζα Κύπρου θα είναι μία εκ των τριών 



μεγαλύτερων τραπεζών στον ελληνικό χώρο, θα έχει αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη, και 

θα είναι ωφέλιμη για την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. 

13.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

Στην Τράπεζα Κύπρου το προσωπικό αποτελεί τον πυρήνα της επιτυχίας. Με βάση την 

παραδοχή  αυτή  διαμορφώνεται  και  η  στρατηγική  ανάπτυξης  του  προσωπικού,  η  οποία 

καταρτίζεται  από  την  Διεύθυνση  Ανθρώπινου  Δυναμικού.  Κύριοι  άξονες  λοιπόν  της 

στρατηγικής ήταν η υποστήριξη της επέκτασης της τράπεζας στην Ελλάδα, και η συγκράτηση 

των εξόδων σε λειτουργικές διαδικασίες που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό. Τα τελευταία 

χρόνια  δίδεται  έμφαση  στις  προσλήψεις  κατόχων  πανεπιστημιακών  τίτλων  και 

μεταπτυχιακών  σπουδών.  Παράλληλα  οι  δεδομένες  ανάγκες  για  γραφειακό  προσωπικό 

περιορίζονται στο ελάχιστο, με προσπάθεια αξιοποίησης του υφισταμένου προσωπικού. Η δε 

εξέλιξη  του προσωπικού γίνεται  με  αξιοκρατικά κριτήρια,  ενώ δεδηλωμένη πρόθεση και 

πάγια επιδίωξη του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου είναι οι καίριες θέσεις να καλύπτονται 

από το υφιστάμενο προσωπικό. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος διαδοχής 

που εφαρμόζει η τράπεζα. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία στην Τράπεζα Κύπρου περιλαμβάνει τα κύρια στάδια που 

προβλέπονται  στο  σχεδιασμό  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής  και  τα  οποία  έχουν  ως  εξής: 

διάγνωση  αναγκών,  καθορισμός  εκπαιδευτικών  στόχων,  σχεδιασμός  εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, υλοποίηση εκπαιδευτικής πολιτικής, αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με 

δεδομένη  την  εταιρική  στρατηγική  ανάπτυξης,  τα  βασικά  σημεία  είναι  η  διάγνωση  των 

εκπαιδευτικών αναγκών και ο καθορισμός των στόχων του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες αφορούν κυρίως εκπαίδευση νεοπροσληφθέντων συναδέλφων σε βασικά τραπεζικά 

αντικείμενα, επιμόρφωση παλαιοτέρων συναδέλφων σε νέα γνωστικά πεδία κλπ. Οι δε στόχοι 

έχουν άμεση συσχέτιση με τις ανάγκες αυτές. 

Η μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία και αναγνώριση του θεσμού της Εκπαίδευσης, 

που  κατακτήθηκε  σταδιακά  χάρη  στην  εμπειρία  και  την  εργασία  του  προσωπικού  της, 

αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον  εμπλουτισμό και την εξέλιξή του. Διατηρείται  το κοινό 

όραμα της συνεχούς και ολοκληρωμένης κατάρτισης όλων των μελών του προσωπικού στο 

αντικείμενο εργασίας  του,  με τις  απαιτούμενες γνώσεις,  στάσεις  και  δεξιότητες,  ώστε σε 

συνδυασμό και με την προσωπική προσπάθεια του καθενός για αυτοανάπτυξη, να είναι σε 

θέση να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις της αγοράς.
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Υπάρχουν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό 

τις βασικές παραμέτρους του εκπαιδευτικού προγράμματος της Τράπεζας Κύπρου. Το πρώτο 

– και καθολικό, μια και ισχύει για το σύνολο των τραπεζών που θέλουν να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές -  είναι ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί στον ελληνικό χώρο. Η μορφή 

που  λαμβάνει  ο  ανταγωνισμός  αυτός  είναι  πόλεμος  τιμών  (  επιτόκια  καταθέσεων  και 

χορηγήσεων, πιστωτικές κάρτες ) και προσφορών, νέα πρωτοποριακά προϊόντα  (δάνεια σε 

συνάλλαγμα,  σύνδεση καταθέσεων με επενδυτικά προϊόντα ),  και  μετακινήσεις  στελεχών 

μεταξύ των τραπεζών με σημαντικότερα κίνητρα τις προοπτικές καριέρας και τις ανταμοιβές. 

Τα στοιχεία αυτά ισχύουν και για την Τράπεζα Κύπρου, και την αναγκάζουν να διατηρεί το 

προσωπικό  της  σε  μια  κατάσταση  όπου  και  θα  μπορεί  να  σταθεί  επάξια  στην  αγορά 

σχεδιάζοντας ανταγωνιστικά προϊόντα και παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες, αλλά και θα έχει 

τις  ευκαιρίες  να καταρτιστεί  σωστά και  να σταδιοδρομήσει  σε έναν σύγχρονο τραπεζικό 

όμιλο. Ειδικότερα για το τελευταίο, με τον τρόπο αυτό όχι μόνο περιορίζει στο ελάχιστο τις 

διαρροές  στελεχών  της  προς  τον  ανταγωνισμό,  αλλά  και  καθίσταται  ένας  ελκυστικός 

εργοδότης και μια από τις πρώτες επιλογές για όσα στελέχη επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν 

στον τραπεζικό χώρο. 

Ένα  σημαντικό  ενδογενές  χαρακτηριστικό  της  Τράπεζας  Κύπρου  είναι  το  σύστημα 

διοίκησης με στόχους ( Management By Objectives ). Η βασική παράμετρος του συστήματος, 

η στοχοθεσία, δημιουργεί ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και προϋποθέτει συγκεκριμένα 

προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Ενδεικτικά, μερικές από τις ικανότητες που 

πρέπει  να  έχει  το  προσωπικό  ενός  οργανισμού  που  εφαρμόζει  ΜΒΟ  είναι  η  διαχείριση 

άγχους,  η  επικοινωνία  και  ομαδικότητα,  η  εργασία  με  συγκεκριμένη  επαγγελματική 

συμπεριφορά, η γνώση ειδικών τεχνικών πωλήσεων κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι σε 

μεγάλο βαθμό ενδογενή αλλά μπορούν να αφομοιωθούν από το χαρακτήρα του ατόμου με 

συγκεκριμένη εκπαίδευση Συνεπώς, μια εκπαιδευτική διαδικασία στα αντικείμενα αυτά θα 

έχει  ως αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις  ικανότητες αυτές,  χωρίς  βέβαια 

αυτό να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Η ουσία και το ζητούμενο για την εκπαιδευτική 

διαδικασία  είναι  να  εντοπίσει  εκείνους  τους  υποψηφίους  οι  οποίοι  βάσει  προσωπικών 

χαρακτηριστικών συγκεντρώνουν τις  υψηλότερες  πιθανότητες  αφομοίωσης των  στοιχείων 

αυτών. 

Βαρύνουσας σημασίας  είναι  επίσης  και  το  γεγονός  ότι  η  Τράπεζα Κύπρου είναι  το 

μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον ελληνικό χώρο με πιστοποίηση ποιότητας κατά το 

πρότυπο  ISO  9001.  Η  Τράπεζα  Κύπρου  ελέγχθηκε  από  την  TάV  Hellas  και  απέκτησε 

πιστοποίηση ISO για το σύνολο των διαδικασιών σχεδιασμού, πώλησης, και εξυπηρέτησης 
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μετά την πώληση τραπεζικών προϊόντων από το σύνολο του δικτύου της.  Η πιστοποίηση 

σημαίνει εγγύηση ελέγχου ποιότητας και σταθερότητα της παρεχόμενης ποιότητας σε κάθε 

διαδικασία,  όπως ο ελάχιστος χρόνος επανεξυπηρέτησης ενός ΑΤΜ, η ελάχιστη αναμονή 

στην τηλεφωνική γραμμή του phone banking, και πολλά άλλα. Αυτό αφενός σημαίνει ότι οι 

πελάτες θα ζητούν ένα δεδομένο κάθε φορά επίπεδο εξυπηρέτησης, αφετέρου το προσωπικό 

θα  πρέπει  να  έχει  όλα  τα  προσόντα  που  θα  το  καθιστούν  ικανό  να  ανταποκριθεί  στις 

απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας κατά ISO. Το κύριο βάρος λοιπόν πέφτει και πάλι στον 

σωστό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει μέριμνα 

ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις ποιότητας. 

Η  διεθνής  επέκταση  θα  μπορούσε  να  αντιμετωπιστεί  σαν  ακόμα  μια  περίπτωση 

ανάπτυξης  δικτύου  και  απλής  ανάγκης  προσέλκυσης  νέων  συναδέλφων.  Ωστόσο  στην 

Τράπεζα Κύπρου αποτελεί ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Αυτό συμβαίνει λόγω της ιδιαιτερότητας 

της εργασίας στο εξωτερικό, και των συγκεκριμένων προσόντων και χαρακτηριστικών που 

απαιτεί από τα στελέχη που δοκιμάζουν την τύχη τους σε μια ξένη χώρα. Η εκπαίδευση των 

διεθνοποιημένων  στελεχών  αποτελεί  μια  ξεχωριστή  διαδικασία  που  λαμβάνει  χώρα  στα 

πλαίσια  μιας  ειδικότερης  προσέγγισης  τόσο  από  πλευράς  εκπαιδευτικών  στόχων  και 

διαδικασιών, όσο και από την πλευρά των στελεχών που συμμετέχουν σε αυτήν. Καθώς το 

αντικείμενο  της  εκπαίδευσης  στελεχών  για  διεθνή  καριέρα  ξεφεύγει  από  τον  στόχο  της 

μελέτης  αυτής,  η  αναφορά  στο  λεπτό  αυτό  σημείο  θα  κλείσει  με  την  υπογράμμιση  της 

ιδιαίτερης βαρύτητας που δίνει η Τράπεζα Κύπρου σε αυτήν. 

Η Τράπεζα Κύπρου έλαβε το πρώτο βραβείο στον Τομέα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού από τη διεθνή εταιρεία συμβούλων KPMG, στα πλαίσια του 6ου 

Συμποσίου  Ανθρώπινου  Δυναμικού  που  διοργανώθηκε  από  την  εταιρεία  στις  3  και  4 

Απριλίου 2003. Πρόκειται για μία σημαντική επιτυχία που επιβραβεύει την πρωτοπορία της 

Τράπεζας  Κύπρου  στον  τομέα ανάπτυξης  του ανθρώπινου δυναμικού,  αφού  αναδείχθηκε 

νικήτρια  ανάμεσα  σε  100  μεγάλες  ελληνικές  και  πολυεθνικές  εταιρείες.  Τα  κριτήρια 

αξιολόγησης ήταν η έμφαση που δίνει  η Τράπεζα Κύπρου στην κάλυψη των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών  αναγκών  των  εργαζομένων  παράλληλα  με  την  προώθηση  των  αξιών  του 

οργανισμού και οι  καινοτομικές μέθοδοι που εφαρμόζει στην εκπαίδευση. Η επιτροπή που 

αξιολόγησε  τις  συμμετοχές  και  ανέδειξε  νικήτρια  την  Τράπεζα  Κύπρου  αποτελείται  από 

ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, διευθυντές ανθρωπίνου δυναμικού και ακαδημαϊκούς.  

Η  Τράπεζα  Κύπρου  συγκεντρώνει  την  πλειονότητα  των  χαρακτηριστικών  που 

αποδίδονται  σε  έναν  «οργανισμό μάθησης».   Η συνεχής  μάθηση των εργαζομένων είναι 

βασική επιδίωξη της τράπεζας παράλληλα με τη διάδοση της γνώσης μέσα από τυπικά και 
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άτυπα δίκτυα. Η ομαδική εργασία και οι συνεργασίες πάνω στην εργασία ενθαρρύνονται και 

επιβραβεύονται συνεχώς, ενώ η προηγούμενη εμπειρία αποτελεί για την τράπεζα πλούσια 

πηγής  γνώσης  μέσω  ανασκόπησης  παλαιότερων  επιτυχιών  και  αποτυχιών.  Σημαντικό 

χαρακτηριστικό  της  Τράπεζας  Κύπρου  είναι  και  το  γεγονός  ότι  επενδύει  συνεχώς  στην 

τεχνολογία και την έρευνα μέσα στην επιχείρηση επιδιώκοντας την συνεχή ανανέωση των 

επιχειρηματικών της δράσεων. Τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής (ATMS, Phone Banking, 

Internet Banking, Mobile Banking), συμπληρώνουν το δίκτυο καταστημάτων και παρέχουν 

εξυπηρέτηση πέραν του τραπεζικού ωραρίου, επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση ικανοποίηση 

των αιτημάτων των πελατών και την απλοποίηση των διαδικασιών. 

13.3 ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ

H διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών της Τράπεζας Κύπρου γίνεται κυρίως μέσα 

των συστημάτων αξιολόγησης του προσωπικού. Το σύστημα της ετήσιας αξιολόγησης του 

προσωπικού είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που δίνει έμφαση τόσο στον καθορισμό και 

στην αξιολόγηση στόχων εργασίας όσο και στην προσωπική ανάπτυξη του προσωπικού, ενώ 

αποφεύγονται  οι  αδυναμίες  των  παραδοσιακών  συστημάτων  αξιολόγησης  και  κυρίως  η 

χρήση  βαθμολογίας.  Το  σύστημα  στηρίζεται  επίσης  σε  μια  ανοικτή  και  αμφίδρομη 

διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ των υπεύθυνων αξιολόγησης και  των αξιολογούμενων,  η 

οποία  επιτρέπει  την  διάγνωση  τη  διάγνωση  πιθανών  εκπαιδευτικών  κενών  και 

επιμορφωτικών αναγκών. 

Ωστόσο οι ανάγκες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης παρουσιάζονται στις περιπτώσεις 

που γίνονται ανακατατάξεις προσωπικού, όπως νέες προσλήψεις, προσέλκυση στελεχών από 

τον  ανταγωνισμό,  μετακινήσεις  και  προαγωγές,  αποχωρήσεις,  συνταξιοδοτήσεις  και 

προγράμματα  διαδοχής.  Επιπλέον,  η  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών,  για  παράδειγμα  νέες 

εφαρμογές στα συστήματα ERP, συστημική υποστήριξη ενός νέου προϊόντος, επιβάλλει τις 

περισσότερες φορές επιπρόσθετη εκπαίδευση του προσωπικού της τράπεζας και μάλιστα σε 

εξειδικευμένα θέματα. Τέλος, η προώθηση νέων και πιθανώς καινοτόμων προϊόντων είτε από 

την ίδια αντίδραση είτε από τον ανταγωνισμό, δημιουργεί ανάγκη αντεπίθεσης.

Ωστόσο, από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τράπεζας Κύπρου προβλέπεται και η 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εκπαίδευσης οι οποίες προκύπτουν σε περίπτωση αιφνίδιας 

διάγνωσης  εκπαιδευτικού  κενού.  Στην  περίπτωση  αυτή  αμέσως  μετά  τη  διάγνωση 

93



συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται  επιλογή  συμμετεχόντων και  υλοποιούνται 

συναφή σεμινάρια.

13.4 ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Υπεύθυνος  φορέας  για  το  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  του  εκπαιδευτικού 

προγράμματος είναι ο τομέας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η 

οποία υπάγεται στην Υπηρεσία Προσωπικού. 

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος της Τράπεζας Κύπρου καθορίζονται με 

βάση  τους  στρατηγικούς  στόχους  του  Συγκροτήματος.  Η  συνεχής  αναβάθμιση  του 

προσωπικού της τράπεζας,  μέσω συνεχούς εκπαίδευσης τόσο εντός του   χώρου,  όσο και 

εκτός χώρου εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της 

τράπεζας.  Τα κύρια  σημεία  στα  οποία  στοχεύει  σήμερα το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα της 

Τράπεζας Κύπρου είναι:

Ανανέωση υφισταμένων προγραμμάτων

Προσθήκη νέων θεμάτων

Κάλυψη αναγκών που υπαγορεύονται από αλλαγές τόσο από το θεσμικού πλαισίου 

όσο και σε επίπεδο προϊόντων

Ικανοποίηση  όλων  των  αναγκών  εκπαίδευσης,  ανάπτυξης  και  εκμάθησης  των 

ανθρώπων μας πηγάζουν  είτε αυτές αφορούν αναπτυξιακά είτε τεχνικά θέματα .

Απώτερος στόχος είναι η ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων που προέρχονται 

από  τα  καθήκοντά  τους  και  η  ταυτόχρονη  επίτευξη  των  στρατηγικών  στόχων  του 

Συγκροτήματος .

Αναφορικά  με  τους  εκπαιδευτές  που  χρησιμοποιούνται  για  την  υλοποίηση  των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  τα πρόσωπα αυτά είναι  κυρίως οι  μόνιμοι  εκπαιδευτές,  οι 

οποίοι αποτελούν μόνιμο προσωπικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Παράλληλα, υπάρχουν 

και  εκπαιδευτές  μερικής  απασχόλησης,  οι  οποίοι  παράλληλα  με  τις  καθημερινές  τους 

υποχρεώσεις εργάζονται στο αντικείμενο εκπαίδευσης των συναδέλφων τους. Ωστόσο, σε 

περιπτώσεις εξειδικευμένων θεμάτων η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί  υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου που παρέχονται από οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης τόσο από την Κύπρο όσο 

και  από  άλλες  Ευρωπαϊκές  χώρες.  Σκοπός  αυτών  των  εξωτερικών  συνεργασιών  είναι  η 

πληρέστερη κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με την προσφορά Τεχνικών και Τεχνολογικών 
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Σεμιναρίων που αφορούν τις  εργασίες  της  Τράπεζας,  Σεμιναρίων Ανάπτυξης  Ικανοτήτων 

όλων των επιπέδων, Σεμιναρίων  Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κινήτρων για απόκτηση 

επαγγελματικών προσόντων. 

Στις  περιπτώσεις  όπου  επιλέγεται  η  συνδρομή  εξωτερικών  φορέων  για  την 

υποστήριξη επί εξειδικευμένων εκπαιδευτικών θεμάτων η επιλογή του φορέα αυτού γίνεται 

από  την  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  με  διάφορα  κριτήρια  που  αφορούν  είτε  την  ίδια  την 

τράπεζα, τις προσδοκίες και τις δυνατότητές της, είτε το εξωτερικό φορέα, τα διαπιστευτήριά 

του και το προσφερόμενο προϊόν. Ακόμη λαμβάνεται υπόψη το κόστος του προγράμματος, η 

προηγούμενη  εμπειρία  του  εξωτερικού  φορέα  (προηγούμενο  πελάτες,  επιτυχημένες 

συνεργασίες, έτη δραστηριοποίησης). Ακόμη εξετάζεται η φιλοσοφία του εξωτερικού φορέα 

και σύγκριση με τη φιλοσοφία της επιχείρησης, προκειμένου να εντοπιστούν κοινά σημεία 

και  να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

προγράμματος.  

Όσον  αφορά  τη  διαδικασία  υλοποίησης  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος,  αρχικά 

γίνεται η δημοσίευσή του, αναμένεται η δήλωση συμμετοχών από τους ενδιαφερόμενους και 

στη συνέχεια γίνεται ο προγραμματισμός των σεμιναρίων. Το προσωπικό, επομένως, έχει την 

ευχέρεια  να  δηλώνει  σεμινάρια  τα  οποία  αφού  εγκρίνει  ο  άμεσος  προϊστάμενος  και  ο 

διευθυντής, στη συνέχεια είναι σε θέση να παρακολουθήσει ο υπάλληλος. Ωστόσο, πέρα από 

την πρωτοβουλία του υπαλλήλου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάποιο εκπαιδευτικό 

σεμινάριο, η επιλογή των εκπαιδευομένων γίνεται και με πρωτοβουλία της διοίκησης ή των 

προϊσταμένων  των  τμημάτων  με  βάση  το  αντικείμενο  της  θέσης  εργασίας  που  κατέχει 

σήμερα ο υπάλληλος και τις μελλοντικές προοπτικές του. 

Σχετικά με τη σειρά προτεραιότητας με την οποία κατατάσσονται τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που αφορούν διαφορετικές εκπαιδευτικές ομάδες, στην Τράπεζα Κύπρου την 

πρώτη θέση καταλαμβάνει η εκπαίδευση των νεοεισερχομένων. Η  σωστή στελέχωση τόσο 

των υφιστάμενων όσο και των καινούργιων   καταστημάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα. 

Η  εύρεση  νέων  εργαζομένων  που  ταιριάζουν  στο  επιχειρηματικό  προφίλ,  μπορούν  να 

μοιραστούν το όραμά της τράπεζας και επιθυμούν να εργαστούν με  συνέπεια προς αυτόν το 

στόχο. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκπαίδευση προϊσταμένων και διευθυντικών στελεχών, έτσι 

ώστε  να  επιτυγχάνεται  η  δημιουργία  άριστου  οργανωτικού  και  εργασιακού  κλίματος, 

δίνοντας έμφαση   στη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα. Τέλος, το 

κομμάτι εκπαίδευσης που αφορά το εξειδικευμένο προσωπικό της τράπεζας καταλαμβάνει 

μικρότερο τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος της τράπεζας. 
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Συνηθέστερο  πρόβλημα  που  ανακύπτει  κατά  το  σχεδιασμό  του  εκπαιδευτικού 

προγράμματος της  Τράπεζας  Κύπρου  είναι  η  δυσκολία  συνεργασίας  μεταξύ  αυτών  που 

διαπιστώνουν εκπαιδευτική ανάγκη και αυτών που αποφασίζουν για την κάλυψή της. Πιθανά 

προβλήματα  χρόνου  και  μετακινήσεων  λόγω  φόρτου  εργασίας,  ξεπερνώνται  εύκολα  με 

κατάλληλο συντονισμό της εκπαιδευτικής ομάδας. 

13.5ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος εκπαίδευσης «on the job training» που χρησιμοποιείται 

είναι η εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation). Η Τράπεζα Κύπρου για την υλοποίηση της 

εκπαιδευτικής  της  πολιτικής  χρησιμοποιεί  κυρίως  «οff  the  job  training»  εκπαιδευτικές 

μεθόδους οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

Η Τράπεζα διατηρεί εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό στην Βιβλιοθήκη και στο Κέντρο 

Πολυμέσων  Εκπαίδευσης  του  Εκπαιδευτικού  της  Κέντρου,  στα  οποία  έχουν  άμεση 

πρόσβαση οι υπάλληλοι της Τράπεζας.

Το  Ηλεκτρονικό  αρχείο  της  τράπεζας  περιλαμβάνει  εκπαιδευτικά  εγχειρίδια,  έντυπα 

συστεμικής  διαχείρισης  και  έντυπα  διαδικασιών  (εγκύκλιοι,  συμβάσεις,  τιμολόγια).  Στα 

στοιχεία αυτά οι υπάλληλοι έχουν άμεση πρόσβαση μέσω του εσωτερικού δικτύου-ιντρανετ 

της τράπεζας προκειμένου να επιτελούν με απόλυτη ορθότητα και ακρίβεια τα εργασιακά 

τους καθήκοντα. 

Διαλέξεις,  οπτικοαουστικές  παρουσιάσεις  και  εκπαιδευτικά  σεμινάρια.  Ο  μέσος  όρος 

εκπαίδευσης του προσωπικού του Συγκροτήματος ανήλθε το 2006 στις τρεις μέρες κατά 

άτομο  περίπου  Το  2007  πραγματοποιήθηκαν  358  σεμινάρια  στα  οποία  συμμετείχαν 

συνολικά 3.505 εργαζόμενοι.

Εξ’αποστάσεως  εκπαίδευση  (E-learning).  H  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  εφαρμόζεται 

σήμερα  σε  πιλοτική  βάση,  με  χρήση της  πιο  σύγχρονης  τεχνολογίας  και  με  προοπτική 

ενσωμάτωσής  της  στο  υπόλοιπο  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  της  Τράπεζας. Ιδιαίτερα 

καινοτομική  ήταν  η  εφαρμογή  του  e-learning  σε  εκπαιδευτικά  προγράμματα  ανάπτυξης 

προσωπικών  δεξιοτήτων  και  η  λειτουργία  εικονικού  καταστήματος  για  την  εκπαίδευση 

προσωπικού νέων καταστημάτων (2002).

Εναλλακτικές  μαθησιακές  δραστηριότητες  όπως  οι  υπαίθριες  δραστηριότητες,  τα 

εκπαιδευτικά  παιχνίδια,  η  εκπαίδευση  σε  εικονικό  κατάστημα,  η  διεξαγωγή  διεθνώς 

γνωστών προγραμμάτων σε θέματα διαχείρισης αλλαγών κ.ά. Οι παραπάνω δραστηριότητες 
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έχουν υιοθετηθεί από την τράπεζα με σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα 

στα πλαίσια των συνεχώς προσφερόμενων ευκαιριών μάθησης και  προσωπικής  εξέλιξης 

μέσα στην Τράπεζα. 

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθιστά εφικτή τη μεταφορά γνώσεων 

από  εκπαίδευση  στην  εργασία.   Στις  περιπτώσεις  που  αυτό  δεν  επιτυγχάνεται  οι 

εκπαιδευόμενοι  ενθαρρύνονται  προς  την  κατεύθυνση  εφαρμογής  των  νέων  γνώσεων  στο 

αντικείμενο εργασίας τους μέσω της διαδικασίας της επαναληπτικής εκπαίδευσης.

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος της τράπεζας ικανοποιεί το σύνολο 

των εκπαιδευτικών στόχων που διατυπώθηκαν παραπάνω. Για το λόγο αυτό τα επιμέρους 

σεμινάρια  και  προγράμματα  που  πραγματοποιούνται  αποσκοπούν  τόσο  στην  απόκτηση 

γνώσεων  και  στη  βελτίωση  δεξιοτήτων  όσο  και  στην  αλλαγή  στάσεων.  Ο  τομέας 

εκπαίδευσης  και  ανάπτυξης  του  προσωπικού  έχει  ως  σκοπό  την  υποστήριξη  του 

Συγκροτήματος  στην  επίτευξη  των  στρατηγικών  του  στόχων,  στην  αποτελεσματική 

λειτουργία όλων των τομέων και στην προσαρμογή του προσωπικού στις συνεχείς αλλαγές 

που έχει να αντιμετωπίσει. Μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού και της 

ανάπτυξης  των  ικανοτήτων  του,  παρέχονται  τα  εφόδια  για  προσφορά  της  καλύτερης 

εξυπηρέτησης προς τους πελάτες, αύξηση της παραγωγικότητας και γενικότερα επίτευξη των 

υπόλοιπων στόχων του Συγκροτήματος.

Με κριτήριο το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων που επεξεργάζεται, το Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  έχει δομηθεί σε τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες.

Η  πρώτη  ενότητα  παρουσιάζει  θέματα  του  Τομέα  των  Τραπεζικών  Υπηρεσιών  και 

υποδιαιρείται  σε πέντε μέρη :  Προϊόντα /Υπηρεσίες – Χορηγήσεις  /Δάνεια- Λογιστικά / 

Οικονομικά – Διαδικασίες - Νομικά Θέματα. 

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η δραστηριότητα του Τομέα Ανάπτυξης Προσωπικών 

Ικανοτήτων και υποδιαιρείται σε δύο μέρη ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευομένων : 

Επίπεδο 1– Γενικό Γραφειακό Προσωπικό , Επίπεδο 2 – Διευθυντικά Στελέχη/ Υπεύθυνοι 

ομάδων.

Στην  τρίτη  ενότητα  αναπτύσσονται  οι  τεχνικές  εκμάθησης  των  προγραμμάτων  Η/Υ, 

εργαλείο απαραίτητο πλέον για κάθε συνάδελφο σε όποια θέση εργασίας αν βρίσκεται.

Επιπλέον το  περιεχόμενο του εκπαιδευτικού  προγράμματος  καλύπτει  και  επιπλέον 

τομείς οι οποίοι αφορούν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες. 
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Η εκπαίδευση των υπαλλήλων με καθήκοντα ταμία πολλαπλών ειδικοτήτων (2002), για 

συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης προς τους πελάτες

Η εκπαίδευση στον  τομέα χρηματοδοτήσεων,  σε  θέματα τεχνολογίας,  όπως επίσης και 

στον τομέα ασφάλειας

Η  αναθεώρηση  διαφόρων  σεμιναρίων  τεχνικής  κατάρτισης  και  ανάπτυξης  ικανοτήτων 

τόσο του γραφειακού προσωπικού όσο και διευθυντικών στελεχών

 Το  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  των  νεοπροσληφθέντων   και  κατόχων  μεταπτυχιακών 

προσόντων

13.6ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση της διαδικασίας εκπαίδευσης είναι ευθύνη του τομέα 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ο οποίος οφείλει και να αξιολογήσει την όλη διαδικασία με το 

πέρας  της.  Η  αξιολόγηση  που  πραγματοποιείται  είναι  ολική,  λαμβάνει  χώρα  δηλαδή  σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αφορά τα 

επιμέρους εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία διερευνώνται αμέσως μετά την ολοκλήρωσή 

τους με τη χρήση ερωτηματολογίου. 

Κατά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η μόνη μορφή αντίδρασης 

που μπορεί να παρατηρηθεί προέρχεται από τους εκπαιδευόμενους και αφορά την ανεπάρκεια 

χρόνου. Οι απαιτήσεις που συνεπάγονται τα εργασιακά τους καθήκοντα, περιορίζουν αισθητά 

το  χρόνο  που  οι  εργαζόμενοι  μπορούν  να  αφιερώσουν  για  την  εκπαίδευσή  τους.   Ως 

αποτέλεσμα  επέρχεται  η  χρονική  συμπίεση  των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων.  Η 

διερεύνησης της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων από  τα προγράμματα πραγματοποιείται 

μέσα από τη χρήση των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται και για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς κάποια περαιτέρω εξειδικευμένη διερεύνηση.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας της μάθησης διαπιστώνεται με συστηματικό 

τρόπο  μέσα  από  τεστ  γνώσεων  που  πραγματοποιούνται  σε  ετήσια  βάση   Μέσω  της 

διαδικασίας αυτής  επιδιώκεται να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό έχουν βελτιωθεί οι γνώσεις του 

προσωπικού αλλά και τι ποσοστό του συνόλου του προσωπικού αφορά αυτή η βελτίωση. 

Όπως προαναφέρθηκε η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται και 

ολικά με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος αλλά και τελικά στο τέλος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  Επομένως  για  την  επιτυχία  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  σε  επίπεδο 

οργανισμού  συντάσσονται  επίσημα  συγκεντρωτικά  αποτελέσματα  με  σκοπό  την 
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αναπληροφόρηση για τη λήψη νέων αποφάσεων και την επανατοποθέτηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.

Η  Τράπεζα  Κύπρου  σε  κανένα  από  τα  επιμέρους  στάδια  της  εκπαιδευτικής  της 

διαδικασίας  δεν  αντιμετωπίζει  πρόβλημα  χρηματοδότησης  ή  πρόβλημα  διάγνωσης  των 

εκπαιδευτικών αναγκών. Η κύρια δυσκολία προέρχεται από την περιορισμένη δυνατότητα 

συμμετοχής των εργαζομένων στα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που τους αφορούν ή 

οποία δεν  σχετίζεται  με  πιθανή απροθυμία  τους  αλλά αποκλειστικά με  το  μεγάλο φόρτο 

εργασίας τους. 
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14 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

14.1 ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

H Εμπορική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1907, είναι εισηγμένη στο ΧΑ από το 1909 και 

είναι  μία από τις  μεγαλύτερες  εμπορικές  Τράπεζες  της  Ελλάδας.  Τον Ιούνιο του 2000 η 

Εμπορική  Τράπεζα  σύναψε  συμφωνία  στρατηγικής  συνεργασίας  με  το  διεθνή 

χρηματοοικονομικό όμιλο της Crédit Agricole, που απέκτησε αρχικά το 6,7% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εμπορικής. Μετά από την δημόσια πρόταση που έκανε η Crédit Agricole τον 

Ιούνιο του 2006 για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Εμπορικής, κατέχει σήμερα το 

72  %  περίπου  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Τράπεζας,  ενώ  το  υπόλοιπο  ποσοστό  είναι 

διασκορπισμένο σε περίπου 46.000 μετόχους.

Η  Εμπορική  Τράπεζα  δραστηριοποιείται  στις  εγχώριες  και  στις  διεθνείς  αγορές 

κεφαλαίου και χρήματος, προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα παραδοσιακών και σύγχρονων 

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Εμπορική Τράπεζα διαθέτει 370 καταστήματα στην 

Ελλάδα και διεθνή παρουσία μέσω θυγατρικών της Τραπεζών στην Κύπρο, την Ρουμανία, τη 

Βουλγαρία και την Αλβανία (54 υποκαταστήματα σήμερα) και μέσω ενός υποκαταστήματος 

στο Λονδίνο.

Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας απασχολεί σήμερα 7.600 άτομα περίπου, εκ των οποίων 

5.175  άτομα ανήκουν  στην  Εμπορική  Τράπεζα,  και  είναι  ένας  από τους  πιο  δυναμικούς 

ομίλους  στον χρηματοοικονομικό τομέα και  προσφέρει  μία μεγάλη γκάμα προϊόντων και 

υπηρεσιών.  Μέσω  του  νέου  της  μετόχου,  που  συγκαταλέγεται  στους  μεγαλύτερους 

χρηματοοικονομικούς  ομίλους  διεθνώς,  η  Εμπορική  Τράπεζα  έχει  πλέον  πρόσβαση  σε 

σημαντική τεχνογνωσία και ένα διεθνές δίκτυο που απλώνεται σε περίπου 70 χώρες. 

Η Εμπορική, από τους πρωταγωνιστές του τραπεζικού χώρου στην Ελλάδα, έχει να 

επιδείξει  μακροχρόνια και  συνεχή πρόοδο στην ανάπτυξη και  παροχή παραδοσιακών και 

σύγχρονων  τραπεζικών  προϊόντων.  Σ’  ένα  κλίμα  συνεχών  μετασχηματισμών  του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος (εξαγορές, συγχωνεύσεις, στρατηγικές συμμαχίες), όπου ο 

χαρακτήρας της απασχόλησης αλλάζει, ο όμιλος της Εμπορικής ανανεώνεται, επεκτείνεται, 

εστιάζοντας  το  ενδιαφέρον  του  σε  νέες  τεχνολογίες  και  υπηρεσίες  (Ναυτιλία,  Risk 

Management,  e-banking  κ.ά.),  νέες  δράσεις  (ανάπτυξη  εναλλακτικών  δικτύων  πώλησης, 

βελτίωση  της  εταιρικής  ταυτότητας,  απλοποίηση  των  διαδικασιών)  αντιμετωπίζοντας 

επιτυχημένα τις προκλήσεις του ανταγωνισμού. 



Η Εμπορική Τράπεζα έχοντας κλείσει το 2007 100 χρόνια ζωής ξεκινά το 2008 την 

«Αναγέννηση» της. Το Όραμα για την Αναγέννηση της Εμπορικής Τράπεζας στηρίζεται στον 

Εμπορικό, στο Λειτουργικό και στον Οργανωτικό Μετασχηματισμό, βασικά εργαλεία για την 

υλοποίηση  του  πενταετούς  Επιχειρηματικού  Σχεδίου.  Ο  Εμπορικός  Μετασχηματισμός 

αποδίδει  ήδη  καρπούς,  με  το  νεοσύστατο  Δίκτυο  Επιχειρηματικών  Κέντρων,  εστιασμένο 

στην εξυπηρέτηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και με τη λειτουργία των 21 πρώτων 

πιλοτικών καταστημάτων Λιανικής Τραπεζικής. Ο λειτουργικός Μετασχηματισμός έχει ήδη 

διανύσει  αρκετό δρόμο,  εξασφαλίζοντας άμεσα οφέλη για τους λειτουργούς και  για  τους 

πελάτες της Τράπεζας. Τέλος, ο Οργανωτικός Μετασχηματισμός, ιδιαίτερα δύσκολο αλλά 

απαραίτητο  έργο,  έχει  στόχο  την  αναδιοργάνωση  των  διαδικασιών  που  αφορούν  στη 

διοίκηση  ανθρωπίνου  δυναμικού  της  τράπεζας  με  τρόπο  που  να  συμβαδίζει  με  τις  νέες 

επιχειρηματικές της ανάγκες. Το 2007 Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην αναδιοργάνωση 

των διαδικασιών που αφορούν στην επιλογή, εκπαίδευση, ανάπτυξη, ανταμοιβή, αναγνώριση 

και ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού ως σημαντικού παράγοντα για την υλοποίηση και 

επίτευξη των στόχων της τράπεζας.

Ο Μετασχηματισμός είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα της τράπεζας, ενώ το όραμα 

είναι  η  «Αναγέννηση» της  Εμπορικής  Τράπεζας.  Το όραμα της  Αναγέννησης  εμπεριέχει 

αισιοδοξία, δημιουργία και μελλοντική προοπτική και αφορά αρχικά τους ανθρώπους του 

Ομίλου  της  Εμπορικής.  Κάθε  αλλαγή  θα  συντελεστεί  πρώτα  εσωτερικά  και  καθώς 

εξελίσσεται, θα απευθύνεται στον ευρύτερο κόσμο της Εμπορικής Τράπεζας, και πρωτίστως 

στους πελάτες της. Απώτερος στόχος είναι να διαμορφωθεί η νέα εταιρική ταυτότητα της 

Εμπορικής Τράπεζας. Η νέα εταιρική ταυτότητα αφορά μια τράπεζα η οποία βασίζεται στα 

πρότυπα του επιτυχημένου παρελθόντος της και παράλληλα είναι απόλυτα προσαρμοσμένη 

στην εποχή της.

Με  την  ολοκλήρωση  της  προσπάθειας  εκσυγχρονισμού,  επιτυγχάνεται  η 

αναδιάρθρωση  του  Ομίλου  σε  ισχυρό  πελατοκεντρικό,  ευέλικτο  και  ανταγωνιστικό 

κερδοφόρο όμιλο  με  ξεχωριστή θέση στην ελληνική αγορά,  ισχυρές  παρουσίες  σε  άλλες 

αγορές (ζώνη Ευρώ, Βαλκάνια,  Κύπρος κ.ά.),  διασυνδέσεις και συμμαχίες.  Η στρατηγική 

συμμαχία με την Crédit Agricole παράγει ήδη τα πρώτα ορατά αποτελέσματα και προϊόντα. 

Είναι  φανερό  ότι  η  Εμπορική  προσφέρει  ένα  αναπτυσσόμενο,  ελκυστικό  και  αξιόπιστο 

περιβάλλον με άριστες συνθήκες εργασίας, νέους ρόλους και αξιόλογη προοπτική καριέρας 

για τους πλέον ταλαντούχους. Η ανοδική πορεία της Τράπεζας έχει ήδη ξεκινήσει ,καθώς 

κατέχει  σήμερα  την  πρώτη  θέση  στην  πιστοληπτική  διαβάθμιση  μεταξύ  των  Ελληνικών 
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Τραπεζών,  ενώ  επίσης  έχει  αξιολογηθεί  ως  η  κορυφαία  στην  Ελλάδα  στον  τομέα  της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

14.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

Η  Εμπορική  Τράπεζα,  αναγνωρίζει  την  καθοριστική  συμβολή  του  ανθρώπινου 

παράγοντα στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη 

σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση του έμψυχου δυναμικού της.  Αναγνωρίζοντας ότι 

στο ανθρώπινο δυναμικό της οφείλεται η επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της τράπεζας 

και  διαπιστώνοντας  ότι  η  διαχείριση  του  ανθρώπινου  κεφαλαίου  συνδέεται  με  τις 

χρηματοοικονομικές επιδόσεις της, φροντίζει ώστε το εργασιακό περιβάλλον να συμβάλλει 

στην  πλήρη  ανάπτυξη  και  αξιοποίηση  του  προσωπικού.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  Εμπορική 

Τράπεζα  εφαρμόζει  πολιτική  ίσων  ευκαιριών  σε  κάθε  διάσταση  της  διαχείρισης  του 

ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή στις  προσλήψεις,  τοποθετήσεις,  προαγωγές,  μετακινήσεις, 

στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η τραπεζική δραστηριότητα ασκείται με σεβασμό στη διαφορετική κουλτούρα και 

στην αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Έχοντας ως γνώμονα τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, 

επιδιώκεται η εκπαίδευση και η κατάρτιση να παρέχεται με προγράμματα που τα καθιστούν 

στην πράξη διαθέσιμα σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, η σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού 

να αντανακλά τη σύνθεση της κοινωνίας, η σύνθεση των στελεχών να αντανακλά τη σύνθεση 

του ανθρώπινου δυναμικού και τα προγράμματα μέριμνας να στοχεύουν στη στήριξη των 

εργαζομένων  και  των  οικογενειών  τους  και  στη  συμφιλίωση της  επαγγελματικής  με  την 

οικογενειακή ζωή.

Βασικός στόχος  της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της τράπεζας αποτελεί  η 

συνεχής  βελτίωση  και  ο  εκσυγχρονισμός  των  μεθόδων  διοίκησης  και  διαχείρισης  του 

προσωπικού  της,  με  την  ολοκληρωμένη  εφαρμογή  της  ανάλογης  πολιτικής  σε  θέματα 

προσλήψεων,  εξέλιξης  καριέρας,  αμοιβών,  συνεχούς  εκπαίδευσης  και  επιμόρφωσης.  Η 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού διασφαλίζει τη συστηματική σύνδεση και συνοχή των 

στρατηγικών  στόχων  της  Τράπεζας,  με  τις  πολιτικές  κατάρτισης  και  αξιοποίησης  των 

ανθρώπινων  πόρων,  προσβλέποντας  σε  υψηλότερα  επίπεδα  αποτελεσματικότητας, 

αποδοτικότητας,  αλλά  και  ικανοποίησης  των  εργαζομένων.  Υιοθετώντας  σύγχρονες, 

επιστημονικές μεθόδους, φροντίζει για τη  διαρκή διερεύνηση του εργασιακού κλίματος με 

στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων της. Ήδη ολοκληρώνονται οι 
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διαδικασίες για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS), που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση 

και αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και την προώθηση ενός δυναμικού και ευέλικτου 

συστήματος εσωτερικής επικοινωνίας. 

Με βάση την προοπτική άντλησης μελλοντικών στελεχών, η Τράπεζα διατηρεί στενή 

διασύνδεση  με  την  Ακαδημαϊκή  Κοινότητα  μέσω  της  συμμετοχής  της  σε  προγράμματα 

πρακτικής  άσκησης  φοιτητών  οικονομικών πανεπιστημίων και  εκπόνησης  μεταπτυχιακών 

εργασιών. Παράλληλα στο πλαίσιο των Διεθνών Προγραμμάτων Ανταλλαγής Φοιτητών της 

Διεθνούς  Ένωσης  Φοιτητών  Οικονομικών  και  Εμπορικών  Επιστημών (AIESEC)  και  της 

Διεθνούς Οργάνωσης IAESTE, η Τράπεζα απασχολεί αλλοδαπούς φοιτητές, δίνοντάς τους 

την ευκαιρία απόκτησης εμπειριών μέσα σε ένα πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Απώτερος  στόχος  της  Τράπεζας  αποτελεί  η  διασφάλιση  ρυθμίσεων  καθώς  και  η 

ενδυνάμωση  της  διαφάνειας,  της  αξιοκρατίας  και  της  ίσης  μεταχείρισης  για  όλο  το 

προσωπικό, για τη δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος. Οι εργαζόμενοι 

στην Τράπεζα έχοντας ίσες ευκαιρίες και γνωρίζοντας με σαφήνεια τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους, βελτιώνουν τις γνώσεις τους, την απόδοσή τους, την επαγγελματική τους 

κατάρτιση και εξέλιξη, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο, τόσο οι 

ίδιοι, όσο και οι στόχοι της επιχείρησης, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι. Στην 

Εμπορική Τράπεζα, η πολιτική των ίσων ευκαιριών και η ενσωμάτωση της ισότητας σε όλες 

τις λειτουργίες,  αποτελεί επιχειρησιακή πρόκληση για την επαγγελματική αξιοποίηση του 

προσωπικού, χωρίς διακρίσεις (λόγω φύλου, θρησκείας, προέλευσης κ.λ.π.). Για τη συνεχή 

προσπάθεια  διασφάλισης  των  ίσων  ευκαιριών  απασχόλησης  και  υπηρεσιακής  εξέλιξης  η 

Εμπορική  Τράπεζα  πρόσφατα  βραβεύτηκε  από  το  Ευρωπαϊκό  Δίκτυο  Ελληνίδων 

Δημοσιογράφων. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του «οργανισμού μάθησης», η Εμπορική Τράπεζα 

θεωρείται  πως  συγκεντρώνει  το  σύνολο  αυτών  και  επομένως  αποτελεί  έναν  οργανισμό 

μάθησης.  Επιδιώκεται η συνεχής μάθηση των εργαζομένων και διάδοση της γνώσης μέσα 

από τυπικά και άτυπα δίκτυα, αξιοποιείται η γνώση από προηγούμενη εμπειρία, η ομαδική 

εργασία και συνεργασίες πάνω στην εργασία ενθαρρύνονται συνεχώς.

 Παράλληλα, η τράπεζα επιδιώκει συνεργασία με εταιρείες συμβούλων προκειμένου 

να  έχει  αξιόπιστες  έρευνες  συγκρίσεων  τα  αποτελέσματα  των  οποίων  μπορεί  να 

εκμεταλλευτεί  για  τη  συνεχή  βελτίωση  των  διαδικασιών  της  και  την  ανανέωση  των 

επιχειρηματικών  δράσεων.  Την  τρέχουσα  χρονική  περίοδο,  η  Εμπορική  Τράπεζα 

συνεργάζεται  με  την  ακαδημαϊκή  κοινότητα,  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  και  την 
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Αναπτυξιακή  Σύμπραξη  Equal  -  Ανδρομέδα,  για  την  εκπόνηση  ερευνητικών  έργων  και 

κοινοτικών  προγραμμάτων.  Συγκεκριμένα,  έχει  ανατεθεί  στο  Εργαστήριο  Διοικητικής 

Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ερευνητικό έργο, το οποίο εξετάζει το 

θέμα  της  Διαχείρισης  Ικανοτήτων  στον  Τραπεζικό  Τομέα  και  το  οποίο  αναμένεται  να 

συμβάλλει  στον  καθορισμό  ενός  πλαισίου  δεξιοτήτων,  απαραίτητου  εργαλείου  σε  κάθε 

σύγχρονη  μέθοδο  διαχείρισης  και  ανάπτυξης  ανθρώπινου  δυναμικού.  Με  απόφαση  του 

Διοικητικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η  συμμετοχή  της  Τράπεζας,  ως  εταίρου  στην 

Αναπτυξιακή  Σύμπραξη  Equal  –  Ανδρομέδα  για  την  υλοποίηση  του  κοινοτικού 

προγράμματος EQUAL, με συντονιστή φορέα το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, στο 

πλαίσιο του οποίου συντάχθηκε αναλυτικό σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση της ισότητας 

στη λειτουργία και στις πολιτικές της Τράπεζας.

14.3ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Για τον  προσδιορισμό και  τη  διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και  κενών η 

Εμπορική Τράπεζα, χρησιμοποιεί μία και μόνο μέθοδο, αυτή των συστημάτων αξιολόγησης 

προσωπικού.  Η  αξιολόγηση  του  προσωπικού  της  τράπεζας  που  γίνεται  σε  ετήσια  βάση 

ασκείται με σεβασμό στη διαφορετική κουλτούρα και στην αξιοπρέπεια των εργαζομένων και 

έχοντας  ως  γνώμονα  τη  διαφάνεια  και  την  αξιοκρατία.  Μέσα  από  αυτή  τη  διαδικασία 

επιδιώκεται παράλληλα η εκπαίδευση και η κατάρτιση να παρέχεται με προγράμματα που τα 

καθιστούν στην πράξη διαθέσιμα σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό.

Σχετικά με τη χρονική στιγμή εντοπισμού των αναγκών επιμόρφωσης της τράπεζας, 

το  ευρύτερο  κομμάτι  της  διαδικασίας  αυτής  πραγματοποιείται  κατά  τη  σύνταξη  του 

επιχειρησιακού  σχεδιασμού  της  τράπεζας.  Ωστόσο,  τα  εκπαιδευτικά  κενά  και  οι 

εκπαιδευτικές  ανάγκες  της  τράπεζας  εντοπίζονται  και  κατά  τη  φάση  των  αξιολογήσεων 

απόδοσης προσωπικού καθώς και όταν πρέπει να πραγματοποιηθούν νέες προσλήψεις ή να 

υλοποιηθούν μετακινήσεις προσωπικού. 

14.4ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

Στην  Εμπορική  Τράπεζα  υπάρχει  συγκεκριμένο  όργανο  τόσο  το  σχεδιασμό  της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και τη σύνταξη του εκπαιδευτικού προγράμματος όσο και για την 

υλοποίηση  αυτών.  Πρόκειται  για   τον  Τομέα  Εκπαίδευσης  και  Εκπαιδευτικών 
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Προγραμμάτων ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της τράπεζας. Τα 

εκπαιδευτικά  προγράμματα  σχεδιάζονται  κατά  κύριο  λόγο  σε  συνεργασία  με  τις  κατά 

περίπτωση εξειδικευμένες  Μονάδες  της  Τράπεζας.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  και  εφόσον 

κρίνεται χρήσιμο, γίνεται χρήση των υπηρεσιών της αγοράς. 

Ο  καθορισμός  των  στόχων  εκπαίδευσης  γίνεται  με  βάση  την  πολιτική  και  τους 

ευρύτερους στόχους της τράπεζας και του ομίλου. Με βάσει τα όσα επιδιώκονται από την 

τράπεζα  για  τη  μελλοντική  της  δραστηριότητα,  προσανατολίζονται  ανάλογα  και  οι 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ωστόσο και η έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών, η οποία όπως 

αναφέρθηκε  διεξάγεται  παράλληλα  με  τις  αξιολογήσεις  προσωπικού  της  τράπεζας, 

συνυπολογίζεται για τον καθορισμό των στόχων εκπαίδευσης. 

Η διαρκής επιμόρφωση δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα της δραστηριότητας της 

Εμπορικής  Τράπεζας,  και  δεν  περιλαμβάνεται  στοχευμένα  και  συστηματικά  στους 

μακροπρόθεσμους στόχους της τράπεζας. 

Οι εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

τράπεζας προέρχονται κυρίως από το εσωτερικό του τραπεζικού ιδρύματος. Επιλέγονται σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς συμβούλους κάθε προγράμματος και λαμβάνονται υπόψη 

κριτήρια  όπως  η  συνάφεια  των  σπουδών,  προϋπηρεσία,  εξειδίκευση  και  προηγούμενη 

διδακτική εμπειρία. 

Ωστόσο, η τράπεζα συνεργάζεται σε μικρό βέβαια βαθμό και με εξωτερικούς φορείς 

προκειμένου να υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τράπεζας. Η συνεργασία αυτή 

αφορά πιο εξειδικευμένα θέματα και θέματα που σχετίζονται με τη διοικητική λειτουργία της 

τράπεζας. 

Στις λίγες περιπτώσεις που αποφασίζεται η συνεργασία της τράπεζας με εξωτερικό 

φορέα, η επιλογή αυτού γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια. Αρχικά, λαμβάνεται υπόψη το 

κόστος  του προγράμματος  και  το  περιεχόμενό του,  οι  επιμέρους  θεματικές  ενότητες  που 

καλύπτονται. Ακόμη εξετάζονται τα διαπιστευτήρια του εξωτερικού φορέα, δείγματα έργου 

του συγκεκριμένου προγράμματος και πιθανά πιλοτικά προγράμματα που παρέχονται, καθώς 

και  θέματα  υποστήριξης  στο  στάδιο  της  εφαρμογής  του  προγράμματος  αλλά  και 

μεταγενέστερα μετά το πέρας της υλοποίησής του. 

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευομένων οι οποίοι συμμετέχουν στα 

εκπαιδευτικά  προγράμματα  της  τράπεζας,  δύο  είναι  τα  κύρια  κανάλια  εισόδου  που 

χρησιμοποιούνται.  Οι  εκπαιδευόμενοι  μπορεί  να  επιλεγούν  έπειτα  από  υπόδειξη  των 

προϊσταμένων των τμημάτων  τους με βάση το αντικείμενο της θέσης εργασίας που κατέχει 

σήμερα  ο  υπάλληλος.  Εναλλακτικά  η  επιλογή  του  εκπαιδευόμενου  μπορεί  να  γίνει  με 
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πρωτοβουλία  της  διοίκησης  της  επιχείρησης  για  υποχρεωτική  συμμετοχή   στελεχών  ή 

ομάδων εργαζομένων ή ομάδων στελεχών σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή 

σεμινάριο.  Από  την  μεριά  του  υπαλλήλου  δεν  παρέχεται  η  δυνατότητα  εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος συμμετοχής σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ούτε με βάση τις προοπτικές 

μετακίνησής του ούτε με βάση τα επίπεδα απόδοσής του. 

Ο  σχεδιασμός  και  η  ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  της  Εμπορικής 

τράπεζας  αποδίδει  διαφορετικές  βαρύτητες  στις  διάφορες  ομάδες  εκπαιδευομένων  που 

λαμβάνουν  μέρος.  Πιο  σημαντική  θεωρείται  για  την  τράπεζα  η  εκπαίδευση  των 

νεοεισερχομένων  οι  οποίοι  στελεχώνουν  νέα  καταστήματα  και  οι  οποίοι  είναι  οι  κύριοι 

λειτουργεί  που  συντελούν  στην  υλοποίηση  του  οράματος  της  τράπεζας.  Στη  συνέχεια 

ακολουθεί  η  εκπαίδευση  του  εξειδικευμένου  προσωπικού,  οι  οποίοι  αναλαμβάνουν 

εξειδικευμένα έργα και επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες που αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι  της  λειτουργίας  της  τράπεζας.  Τέλος,  μικρότερο  ποσοστό  σημαντικότητας 

αποδίδεται  στην  εκπαίδευση  προϊσταμένων  και  διευθυντικών  στελεχών,  οι  οποίοι 

διαδραματίζουν  κυρίως συντονιστικό και επιβλέποντα ρόλο. 

Το κύριο και μοναδικό πρόβλημα που έχει προκύψει στο παρελθόν κατά το σχεδιασμό 

του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εμπορικής Τράπεζας, είναι η δυσκολία συνεργασίας 

μεταξύ αυτών που διαπιστώνουν εκπαιδευτική ανάγκη και αυτών που αποφασίζουν για την 

κάλυψή της. Η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών της τράπεζας προκύπτει μέσα από την 

διαδικασία  αξιολόγησης  του  προσωπικού,  όπου  διαπιστώνονται  κενά  και  ελλείψεις  των 

εργαζομένων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και διαδικασίες. Από την άλλη μεριά ο 

σχεδιασμός  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  γίνεται  από  τον  Τομέα  Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων ο οποίος αντιμετωπίζει τα θέματα εκπαίδευσης με μεγαλύτερη ευρύτητα και 

σε  ποιο  θεωρητικό  επίπεδο  καθώς  δεν  αποτελεί  τμήμα  του  δικτύου  καταστημάτων  της 

τράπεζας.  Η διαφορετική οπτική γωνία των δύο μερών και η διαφορετικότητα των ρόλων 

τους επιφέρει κάποιες φορές προβλήματα στο συντονισμό μεταξύ ανίχνευσης και κάλυψης 

εκπαιδευτικής  ανάγκης.  Προβλήματα  χρόνου,  μετακίνησης  ή  συντονισμού  εκπαιδευτικών 

ομάδων,  ή  προβλήματα  χρηματοδότησης  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  δεν  τίθενται  για  την 

Εμπορική Τράπεζα. 
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14.5ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Η Εμπορική Τράπεζα διαθέτει  ένα άρτια εξοπλισμένο  Εκπαιδευτικού Κέντρο στις 

εγκαταστάσεις  του  οποίου  διοργανώνει  ενδοεπιχειρησιακά  προγράμματα  επαγγελματικής 

κατάρτισης. Το σύγχρονο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο της Τράπεζας βρίσκεται στην 

Αθήνα,  ενώ  παράλληλα  υπάρχει  επιπρόσθετη  υποδομή  (αίθουσες  και  εξοπλισμό)  στη 

Θεσσαλονίκη. 

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος εκπαίδευσης «on the job training» που χρησιμοποιούνται 

στην Εμπορική Τράπεζα είναι η «καθοδήγηση ένας προς ένας» (one-on-one instruction). Στην 

περίπτωση  των  «off  the  job  training»  μεθόδων  εκπαίδευσης  επιλέγονται  οι  διαλέξεις 

(Classroom lectures) και οι ασκήσεις προσομοίωσης (παίξιμο ρόλων, μελέτες περιπτώσεων)

Όσον αφορά τη χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση (e-learning), 

αυτή  η  μέθοδος  εκπαίδευσης  χρησιμοποιείται  κυρίως  στον  τομέα  της  εκπαίδευσης 

πληροφορικής και σε θέματα συναφή με τα συστήματα και τις λειτουργικές διαδικασίες της 

τράπεζας.  Ανάμεσα στους πρωτοπόρους στην εφαρμογή καινοτομιών στην επαγγελματική 

κατάρτιση,  η  Εμπορική  Τράπεζα  εγκαθίδρυσε  το  2001  τη  μέθοδο  της  εξ’  αποστάσεως 

εκπαίδευσης (E- leanring), με σημαντικά οφέλη - τόσο για τους εκπαιδευόμενους (υπαλήλους 

απομακρυσμένων Καταστημάτων ή υπαλλήλους με μειωμένο ωράριο) όσο και για την ίδια 

την  Τράπεζα  (ταυτόχρονη  εκπαίδευση  μεγάλου  αριθμού  λειτουργών  χωρίς  κόστος 

μετακίνησης και με άμεση διοχέτευση γνώσεων σε όλη την πυραμίδα της ιεραρχίας). 

Από τον Ιούνιο 2005 ετέθη σε λειτουργία η εκπαιδευτική πλατφόρμα στο Intranet της 

Τράπεζας και η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση το σύστημα της ηλεκτρονικής 

εξ’  αποστάσεως  κατάρτισης  (e-learning),  το  οποίο  αντικαθιστά  την  παραδοσιακή  μορφή 

διδασκαλίας  σε  αίθουσα.  Το  e-learning  είναι  μια  σημαντική  καινοτομία  στον  τομέα  της 

παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που αναδεικνύει  συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο στη 

λειτουργία της ανταγωνιστικότητας του Τραπεζικού κλάδου, όσο και στις σχέσεις κόστους – 

παραγωγικότητας  –  αποτελεσματικότητας.  Με  γνώμονα  ότι  το  στελεχιακό  δυναμικό  της 

Τράπεζας,  πρέπει  να έχει  πρόσβαση σε  πηγές  γνώσης που ενισχύουν τις  δεξιότητές  του, 

άμεσα και χωρίς μετακίνηση, παρέχεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως κατάρτισης στο 

προσωπικό, σε πρώτη φάση, με μαθήματα Πληροφορικής και Τραπεζικής εξειδίκευσης και 

δεξιοτήτων.  Τα  παρεχόμενα  μαθήματα  είναι  φιλικά  προς  τους  εκπαιδευόμενους  και 

διατηρούν  αμείωτο  το  ενδιαφέρον  τους,  καθώς  έχουν  αναπτυχθεί  με  την  εφαρμογή 

πολυμέσων και με αμφίδρομη επικοινωνία χρήστη-μαθήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
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να  έχουν  πρόσβαση  στα  μαθήματα  της  εκπαιδευτικής  πλατφόρμας  της  Τράπεζας, 

χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή από το χώρο εργασίας τους, μέσω του 

τοπικού δικτύου (Intranet). Στο μέλλον θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασής τους μέσω 

Internet από το σπίτι  τους,  υπό την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν δικό τους ηλεκτρονικό 

υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Βασική επιδίωξη της τράπεζας μέσα από την επιλογή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων είναι η  μεταφορά γνώσεων στην καθημερινή εργασία, έτσι ώστε να υπάρχει 

άμεση και αποτελεσματική σύνδεση θεωρίας και πράξης. Ωστόσο στις περιπτώσεις που αυτό 

δεν  είναι  επιτυγχάνεται  με  την  αναμενόμενη  επιτυχία,  οι   εκπαιδευόμενοι  μέσω  της 

δυνατότητας  επαναληπτικής  εκπαίδευσης  που  τους  παρέχεται  ενθαρρύνονται  για  την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των νέων γνώσεων στο αντικείμενο εργασίας τους. 

Όσον  αφορά  το   περιεχόμενο  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  της  Εμπορικής 

Τράπεζας,  τα  επιμέρους  προγράμματα  που  αναπτύσσονται  αφορούν  τόσο  την  απόκτηση 

γνώσεων και τη βελτίωση δεξιοτήτων όσο και την αλλαγή στάσεων των εργαζομένων της. 

Ειδικότερα, η επιμόρφωση του προσωπικού στοχεύει στην επαγγελματική ολοκλήρωση του 

ανθρώπινου δυναμικού, στη συνεχή διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων και ανάπτυξη 

των  δεξιοτήτων  των  λειτουργών  και  στην  εσωτερική  αναπαραγωγή  και  ανάδειξη  των 

στελεχών  για  ποσοτική  και  ποιοτική  κάλυψη  των  λειτουργικών  αναγκών  της  Τράπεζας. 

Παράλληλα επιδιώκεται η σύνδεση της εκπαίδευσης με τους εκάστοτε νέους ρόλους που 

καλούνται να εκτελέσουν οι υπάλληλοι, υπό το πρίσμα των συνθηκών που επικρατούν στην 

αγορά. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ουσιαστική, δυναμική και επιμορφωτική ανάπτυξη 

του  προσωπικού,  ώστε  αυτό  να  ανταποκρίνεται  αποτελεσματικά  στις  διαρκώς 

μεταβαλλόμενες  συνθήκες  του  τραπεζικού  συστήματος.  Η  εκπαίδευση,  μέσω  των 

δραστηριοτήτων της τράπεζας, αποτελεί σημαντικό μέσο όχι μόνον για τη μετάδοση γνώσεων 

και τεχνικών αλλά κυρίως για τη διαμόρφωση νοοτροπίας, την καλλιέργεια συμπεριφοράς 

και την υιοθέτηση εταιρικής κουλτούρας.

Η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει η Εμπορική Τράπεζα μέσω της Διεύθυνσης 

Ανθρώπινου  Δυναμικού,  διατυπώνεται  στο  «Σύστημα  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 

Επιμόρφωσης  του  Προσωπικού».   Η  εκπαιδευτική  πολιτική  της  τράπεζας  προσδοκά  η 

εκπαίδευση και κατάρτιση να παρέχεται με προγράμματα και πολιτικές που τις καθιστούν 

στην πράξη διαθέσιμες σε όλο το προσωπικό. 

Τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  καταρτίζονται  με  βάση  τόσο  την  εκπαιδευτική 

πολιτική και τους στόχους της Τράπεζας, όσο και τις διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες 
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των  Μονάδων  της  και  καλύπτουν  όλο  το  φάσμα  των  τραπεζικών/  Χρηματοοικονομικών 

εργασιών  καθώς  και  τους  τομείς  της  διοικητικής  επιμόρφωσης,  των  πωλήσεων  και  της 

πληροφορικής.

Υπό  το  πρίσμα  των  αλλαγών  που  προκύπτουν  τόσο  στο  εσωτερικό  όσο  και  στο 

εξωτερικό  περιβάλλον  της  Τράπεζας,  ο  Τομέας  Εκπαιδευτικών  Προγραμμάτων  της 

Διεύθυνσης  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  παράλληλα  με  τη  δημιουργία  νέων  προγραμμάτων, 

συνεχώς  επανεξετάζει  και  επαναπροσδιορίζει  τα  υπάρχοντα  ούτως  ώστε  αυτά  να 

ανταποκρίνονται στις διαμορφούμενες ανάγκες. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διακρίνονται σε βασικά και προαιρετικά προγράμματα 

και σχετίζονται άμεσα με την κάθε θέση εργασίας. Ο προϊστάμενος, σύμφωνα με τις ανάγκες 

εκπαίδευσης των υφισταμένων του και τα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα για τις 

θέσεις  εργασίας  τους,  εισηγείται  τη  συμμετοχή  τους.  Κάθε  λειτουργός  της  Τράπεζας 

παρακολουθεί τα προβλεπόμενα προγράμματα για τη θέση εργασίας του/της αλλά και για τις 

θέσεις εργασίας που προσωρινά καλύπτει.

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Εμπορικής Τράπεζας διοργανώνονται 

ενδοεπιχειρησιακά  προγράμματα  εξειδικευμένης  τραπεζικής  ή  διοικητικής  κατάρτισης 

καθώς  και  προγράμματα  μικροπληροφορικής.  Παράλληλα,  παρέχεται  η  δυνατότητα 

χρηματοδότησης των διδάκτρων των μεταπτυχιακών σπουδών των υπαλλήλων της Τράπεζας 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

Εκτός από την ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση, δίνεται βαρύνουσα σημασία και στην 

εξωεπιχειρησιακή επιμόρφωση. Η Τράπεζα προωθεί τη συμμετοχή των υπαλλήλων και σε 

εκπαιδευτικές  διοργανώσεις  επιλεγμένων  οργανισμών.  Για  παράδειγμα  το  2004  υπήρξαν 

συνολικά  290  συμμετοχές  λειτουργών  σε  σεμινάρια-συνέδρια  στην  Ελλάδα  και  στο 

εξωτερικό.

Ακόμη,  η  Τράπεζα  επιδοτεί  τα  δίδακτρα εκμάθησης  ξένων  γλωσσών.  Η Τράπεζα 

θεωρεί  ως  απαραίτητο  εφόδιο  για  την  επαγγελματική  κατάρτιση  και  την  υπηρεσιακή 

αξιοποίηση των υπαλλήλων της, τη γνώση ξένων γλωσσών και για το λόγο αυτό ενθαρρύνει 

και χρηματοδοτεί την εκμάθησή τους. Το 2004 συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα 532 

στελέχη της Τράπεζας.

Στο  πλαίσιο  της  εκπαιδευτικής  πολιτικής  της  Εμπορικής  Τράπεζας,  τα  δύο  πιο 

σημαντικά  εκπαιδευτικά  προγράμματα  είναι  το  Πρόγραμμα  «Διοίκηση  Ανθρώπινου 

Δυναμικού»  και  το  Πρόγραμμα  «Ιδιαιτέρων  Γραμματέων»,  το  περιεχόμενο  των  οποίων 

περιγράφεται παρακάτω. 

1. Πρόγραμμα «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού»
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Το πρόγραμμα είναι  βασικό διοικητικό σεμινάριο και  απευθύνεται  σε υπαλλήλους 

που  έχουν  θέση  ευθύνης.  Στόχος  του  προγράμματος  είναι  η  ανάπτυξη  των  διοικητικών 

ικανοτήτων,  η  ανάλυση  των  τρόπων  παρακίνησης  των  συνεργατών,  η  βελτίωση  της 

επικοινωνίας  και  η  παροχή  γνώσεων  και  τεχνικών  για  την  αποτελεσματικότερη 

δραστηριοποίηση  της  ομάδας.  Το  πρόγραμμα  είναι  πρακτικό  και  βασίζεται  κυρίως  σε 

ασκήσεις  και  παίξιμο  ρόλων,  με  την  ενεργό  συμμετοχή,  καθ΄  όλη  τη  διάρκειά  του,  των 

εκπαιδευομένων.

2. Πρόγραμμα «Ιδιαιτέρων Γραμματέων»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους που κατέχουν ή πρόκειται 

να  τοποθετηθούν  σε  θέση  γραμματειακή.  Βασικοί  στόχοι  του  προγράμματος  είναι  να 

περιγράψει το ρόλο και τα καθήκοντα της γραμματειακής θέσης, να αναπτύξει τις ικανότητες 

που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του γραφείου και να τονίσει τη σημασία της 

επικοινωνίας  και  των  καλών  εργασιακών  σχέσεων  με  συναδέλφους,  προϊσταμένους, 

επισκέπτες  και  πελάτες.  Καθώς  η  γραμματειακή  υποστήριξη  αποτελείται  από  πολλά  και 

διαφορετικά καθήκοντα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που είχε στο παρελθόν αναπτυχθεί από 

την Τράπεζα, είναι προσαρμοσμένο για να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες. Το κύριο και 

μεγαλύτερο  μέρος  του  προγράμματος  αφορά  γενικά  θέματα,  όπως  η  επικοινωνία,  οι 

συγκρούσεις,  η  διαχείριση  χρόνου  και  δεν  διαφέρει  στην  παρουσίαση  από  κάποιο  άλλο 

διοικητικό  πρόγραμμα.  Το  εκπαιδευτικό  υλικό  συνιστούν  τα  διάφορα  εσωτερικά 

Διαχειριστικά Συστήματα.

14.6ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Για την αξιολόγηση των επιμέρους προγραμμάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής πολιτικής της τράπεζας,  χρησιμοποιείται η μέθοδος της αξιολόγησης για κάθε 

ένα  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  ξεχωριστά  (ολική  αξιολόγηση).  Για  το  σκοπό  αυτό 

χρησιμοποιούνται  ερωτηματολόγια  που  συμπληρώνονται  από  τους  εκπαιδευόμενους  στο 

τέλος κάθε προγράμματος.

Η συνηθέστερη αντίδραση που παρατηρείται κατά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων,  αφορά  κυρίως  την  ανεπάρκεια  χρόνου.  Λόγω  φόρτου  εργασίας  οι 

εκπαιδευόμενοι είναι δύσκολο να απέχουν από τα εργασιακά τους καθήκοντα και για το λόγο 
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αυτό  συμπτύσσεται  όσο  το  δυνατό  περισσότερο  η  διάρκεια  των  σεμιναρίων  που 

οργανώνονται. 

Αναφορικά  με  την  ικανοποίηση  των  εκπαιδευομένων  από   τα  προγράμματα  που 

συμμετέχουν,  αυτή διερευνάται  κυρίως μέσα από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν 

μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Η  εξαγωγή  συμπερασμάτων  για  την  επιτυχία  της  διαδικασίας  «μάθησης»  και  τα 

επίπεδα επιτυχίας που επιτυγχάνονται, χρησιμοποιείται η μέθοδος των γραπτών εξετάσεων. 

Το σύνολο των εκπαιδευομένων υποβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε τεστ γνώσεων 

προκειμένου να διαπιστωθεί  ο  βαθμός αφομοίωσης του περιεχομένου των προγραμμάτων 

που συμμετείχαν αλλά και γενικότερα το επίπεδο γνώσης των λειτουργιών της τράπεζας. 

Αν και τα εκπαιδευτικά προγράμματα αξιολογούνται μεμονωμένα αμέσως μετά την 

ολοκλήρωσή τους, ωστόσο για την επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος σε επίπεδο 

οργανισμού δεν συντάσσονται επίσημα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. 

Το  κύριο  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζει  η  Εμπορική  Τράπεζα  σχετικά  με  την 

εκπαιδευτική  διαδικασία  στο  σύνολό  της  είναι  η  δυσκολία  αναγνώρισης  εκπαιδευτικών 

αναγκών. Μέχρι τώρα η διάγνωση των εκπαιδευτικών κενών της τράπεζας πραγματοποιείται 

μόνο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού.  Αν και δεν υπάρχουν δυσκολίες λόγω 

περιορισμένης  χρηματοδότησης  και  απροθυμίας  συμμετεχόντων,  ωστόσο  η  δυσκολία 

διάγνωσης εκπαιδευτικών κενών και επιλογής της κατάλληλης επιμόρφωσης είναι το μόνο 

πρόβλημα που διαπιστώνεται από την τράπεζα για την εκπαιδευτική της διαδικασία.   
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15 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο  κομμάτι  αυτό  της  έρευνας  επιχειρείται  η  συγκριτική  αξιολόγηση  και  ο 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων σε διατραπεζικό επίπεδο, προκειμένου να σχηματιστεί μια 

όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο.

15.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η  ΕΤΕ  έχει  μακρά  παράδοση  στον  εκπαιδευτικό  τομέα,  τοποθετεί  τη  διοίκηση 

ανθρώπινου  δυναμικού  σε  στρατηγικής  σημασίας  θέση  και  έχει  υιοθετήσει  σύγχρονες 

μεθοδολογίες για την εφαρμογή της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να είναι σε 

θέση  να  ανταποκρίνεται  στις  γρήγορα  εξελισσόμενες  ανάγκες  των  μονάδων  της 

διασφαλίζοντας ενιαίες πρακτικών διοίκησης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση 

των ιδιαίτερων προσόντων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι για την κάλυψη των αναγκών της 

Τράπεζας. 

Τα χαρακτηριστικά της ΕΤΕ ως «οργανισμός μάθησης» είναι μόνο δύο, η συνεχής 

μάθηση των εργαζομένων επιβεβαιώνεται από την πληθώρα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

και  η  ομαδική εργασία.  Για την  επιβίωση ενός  οργανισμού στο σύγχρονο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, είναι αναγκαία η ύπαρξη των δύο παραπάνω χαρακτηριστικών, δηλαδή το καλά 

πληροφορημένο προσωπικό και η συνεχής βελτίωση των  γνώσεων και των ικανοτήτων. 

Η Eurobank έχει δεσμευθεί στην ανάδειξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

της μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων. Αποδίδει μεγάλη σημασία στο έμψυχο 

δυναμικό της,  αναγνωρίζοντας  το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει  στην ανάπτυξη του 

Οργανισμού και στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων.

Η  Eurobank  συγκεντρώνει  το  σύνολο  των  χαρακτηριστικών  ενός  «οργανισμού 

μάθησης». Είναι ένας μεγάλος τραπεζικός οργανισμός επιβάλλεται να χαρακτηρίζεται από το 

σύνολο των παραπάνω στοιχείων. Για να μπορέσει να επιβιώσει και να αντιμετωπίσει τον 

ανταγωνισμό, επιβάλλεται να έχει καλά  πληροφορημένους ανθρώπους και να επιδιώκει τη 

συνεχή  βελτίωση  των  ικανοτήτων  τους.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  υπάρχουν  κενά  και 

δημιουργούνται προβλήματα.

Στην Τράπεζα Κύπρου το προσωπικό αποτελεί τον πυρήνα της επιτυχίας βάση της 

παραδοχής  αυτής  διαμορφώνεται  η  στρατηγική  ανάπτυξης  του  προσωπικού.  Πρώτιστης 



σημασίας είναι η συνεχής και ολοκληρωμένη κατάρτιση και η προσωπική προσπάθεια κάθε 

στελέχους  για  αυτοανάπτυξη,  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να  ανταποκριθεί  άμεσα  και 

αποτελεσματικά  στις  προκλήσεις  της  αγοράς.  Η  Τράπεζα  Κύπρου  είναι  το  μοναδικό 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον ελληνικό χώρο με πιστοποίηση ποιότητας κατά το πρότυπο 

ISO 9001.

Η  Τράπεζα  Κύπρου  συγκεντρώνει  τα  περισσότερα  από  τα  χαρακτηριστικά  ενός 

«οργανισμού μάθησης», τα οποία είναι η συνεχής μάθηση, η διάδοση της γνώσης μέσα από 

τυπικά και άτυπα δίκτυα, η ομαδική εργασία και οι συνεργασίες, η χρήση της προηγούμενης 

εμπειρίας,  η επένδυση σε τεχνολογία και την έρευνα μέσα στην επιχείρηση επιδιώκοντας την 

συνεχή ανανέωση των επιχειρηματικών της δράσεων. 

Η  Εμπορική  Τράπεζα,  αναγνωρίζει  την  καθοριστική  συμβολή  του  ανθρώπινου 

παράγοντα  στην  επίτευξη  των  επιχειρηματικών  της  στόχων.  Βασικός  στόχος  της  είναι  η 

συνεχής  βελτίωση  και  ο  εκσυγχρονισμός  των  μεθόδων  διοίκησης  και  διαχείρισης  του 

προσωπικού της και η συστηματική σύνδεση των μεθόδων αυτών με τους στρατηγικούς της 

στόχους. Απώτερος στόχος της Τράπεζας αποτελεί η διασφάλιση ρυθμίσεων καθώς και η 

ενδυνάμωση  της  διαφάνειας,  της  αξιοκρατίας  και  της  ίσης  μεταχείρισης  για  όλο  το 

προσωπικό.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του «οργανισμού μάθησης», η Εμπορική Τράπεζα 

θεωρείται  πως  συγκεντρώνει  το  σύνολο  αυτών  και  επομένως  αποτελεί  έναν  οργανισμό 

μάθησης.  Επιδιώκεται η συνεχής μάθηση των εργαζομένων και διάδοση της γνώσης μέσα 

από τυπικά και άτυπα δίκτυα, αξιοποιείται η γνώση από προηγούμενη εμπειρία, η ομαδική 

εργασία και συνεργασίες πάνω στην εργασία ενθαρρύνονται συνεχώς.

Η συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων των τεσσάρων τραπεζικών ιδρυμάτων μας 

οδηγεί  στο συμπέρασμα πως οι  διοικήσεις  όλων των τραπεζών αναγνωρίζουν πλήρως τη 

συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων και 

θεωρούν  την  ανάπτυξη  και  την  αξιοποίηση  του  προσωπικού  τους  κύριο  μέλημά  τους. 

Ωστόσο, μόνο η ΕΤΕ και η Eurobank έχουν υιοθετήσει σύγχρονα συστήματα διοίκησης του 

ανθρώπινου  δυναμικού,  ενώ  για  την  Εμπορική  ο  εκσυγχρονισμός  των  συστημάτων  της 

εντάσσεται ακόμη στους στρατηγικούς της στόχους. Η Εμπορική αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση 

στην ενδυνάμωση της διαφάνειας και την αξιοκρατία στη διοίκηση του προσωπικού της. Η 

Τράπεζα  Κύπρου  είναι  το  μοναδικό  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα  στον  ελληνικό  χώρο  με 

πιστοποίηση ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001, και πέρα από τη συνεχή κατάρτιση του 

προσωπικού της ενθαρρύνει έντονα την αυτοανάπτυξη των στελεχών της.
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Όσον αφορά τις τράπεζες ως «οργανισμούς μάθησης», μόνο η Eurobank φαίνεται να 

συγκεντρώνει  πραγματικά  το  σύνολο  των  χαρακτηριστικών  αυτών.  Η  ΕΤΕ  παρά  τη 

μακρόχρονη εμπειρία  της  πάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία επιδιώκει  απλά τη  συνεχή 

μάθηση και την ομαδική εργασία. Η Τράπεζα Κύπρου και η Εμπορική, αν και σύμφωνα με 

τις δηλώσεις των στελεχών τους συγκεντρώνουν της πλειοψηφία των χαρακτηριστικών του 

οργανισμού  μάθησης,  ωστόσο  οι  επιμέρους  διαδικασίες  και  τα  συστήματά  τους  δεν 

επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. 

Η Eurobank είναι το μόνο από τα τραπεζικά ιδρύματα που εξετάζονται που φαίνεται 

να  έχει  πραγματικά  συνειδηποιήσει  πως  η  επιβίωση  της  και  η  αντιμετώπιση  του 

ανταγωνισμού, επιβάλλει να έχει καλά  πληροφορημένους ανθρώπους και να επιδιώκει τη 

συνεχή  βελτίωση  των  ικανοτήτων  τους.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  υπάρχουν  κενά  και 

δημιουργούνται  προβλήματα. Αυτό  συμβαίνει  γιατί  η  Eurobank  θεωρείται  η  πιο 

ανταγωνιστική ίσως ελληνική τράπεζα και  εφαρμόζει περισσότερο έντονα από κάθε άλλη 

επιθετικές τακτικές πωλήσεων, προβολής και μάρκετινγκ, λειτουργώντας με τη φιλοσοφία 

της Διοίκησης Με Στόχους ( MBO ).  Η αποτελεσματική επίτευξη αυτών των επιδιώξεων 

προυποθέτει συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού προς αυτή την κατεύθυνση. Οι πρώην 

«κρατικού ενδιαφέροντος» τράπεζες συνεχίζουν να λειτουργούν με παλαιότερα πρότυπα και 

παράλληλα εισέρχονται σταδιακά στη νέα τάξη πραγμάτων του κλάδου.

15.2ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Δύο είναι οι κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην ΕΤΕ για τη διάγνωση των 

εκπαιδευτικών  αναγκών  και  τον  εντοπισμό  εκπαιδευτικών  κενών.  Αρχικά,  μέσω  των 

συστημάτων αξιολόγησης του προσωπικού, την αποδιδόμενη βαθμολογία και τις συναφείς 

παρατηρήσεις των προϊσταμένων. Παράλληλα, το προσωπικό της ΕΤΕ έχει τη δυνατότητα να 

απευθύνεται στην διοίκηση της τράπεζας, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για νέους τομείς που 

χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Σχετικά  με  τη  χρονική στιγμή της  διάγνωσης  των εκπαιδευτικών αναγκών,  κύριο 

μέρος  εντοπίζεται  σε  περιόδους  νέων  προσλήψεων,  και  παράλληλα  κατά  τη  φάση  των 

αξιολογήσεων  και  υλοποίησης  μετακινήσεων  προσωπικού  (προαγωγές,  μετατάξεις, 

μετακινήσεις μεταξύ προϊοντικών ομάδων).

Η Eurobank χρησιμοποιεί για διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, τη μέθοδο της 

ανάλυσης θέσεων εργασίας (Job analysis), όπου διαπιστώνονται οι αποκλίσεις που υπάρχουν 
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μεταξύ των απαιτήσεων κάθε θέσης και των δυνατοτήτων του εργαζόμενου που υπηρετεί σε 

αυτή.  Παράλληλα,  ανάγκες  εντοπίζονται  μέσα  από  τα  συστήματα  αξιολόγησης  του 

προσωπικού  σε  συνδυασμό  με  την  καθημερινή  παρατήρηση  και  αξιολόγηση  από  τους 

προϊσταμένους των τμημάτων, ενώ επιτρεπτή είναι και η υποβολή συναφών προτάσεων του 

προσωπικού προς τη διοίκηση.

Συνηθέστερη  χρονική  στιγμή  για  τον  εντοπισμό  εκπαιδευτικών  αναγκών  είναι  οι 

περίοδοι νέων προσλήψεων, όπου εξετάζεται η ποιότητα του νεοεισερχόμενου προσωπικού. 

Παράλληλα, ανάγκες εντοπίζονται κατά τη φάση των αξιολογήσεων απόδοσης καθώς και 

κατά  τη  σύνταξη  του  επιχειρησιακού  σχεδίου  (Business  Plan)  της  τράπεζας,  ώστε  να 

εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Στην Τράπεζα Κύπρου η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται κυρίως μέσα 

των συστημάτων αξιολόγησης του προσωπικού. Το σύστημα της ετήσιας αξιολόγησης του 

προσωπικού είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που δίνει έμφαση τόσο στον καθορισμό και 

στην αξιολόγηση στόχων εργασίας όσο και στην προσωπική ανάπτυξη του προσωπικού, ενώ 

μέσω μιας αμφίδρομης διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ των υπεύθυνων αξιολόγησης και των 

αξιολογούμενων, επιτρέπεται η διάγνωση πιθανών εκπαιδευτικών κενών και επιμορφωτικών 

αναγκών. 

Η χρονική στιγμή εντοπισμού των εκπαιδευτικών αναγκών είναι σε περιόδους νέων 

προσλήψεων  και  ανακατατάξεων  προσωπικού,  όπως  προσέλκυση  στελεχών  από  τον 

ανταγωνισμό,  μετακινήσεις  και  προαγωγές,  αποχωρήσεις,  συνταξιοδοτήσεις  και 

προγράμματα διαδοχής. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τράπεζας προβλέπεται επίσημα και 

η  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  εκπαίδευσης  οι  οποίες  προκύπτουν  σε  περίπτωση 

αιφνίδιας διάγνωσης εκπαιδευτικού κενού.

Η  Εμπορική  Τράπεζα  για  τον  προσδιορισμό  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  της 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο των συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού. Αν και δεν υπάρχουν 

άλλα εμπόδια στην εκπαιδευτική διαδικασία, ωστόσο όπως είναι διαπιστωμένο από την ίδια 

την τράπεζα υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη διάγνωση εκπαιδευτικών κενών και στην επιλογής 

της κατάλληλης επιμόρφωσης.

Σχετικά με τη χρονική στιγμή εντοπισμού των αναγκών επιμόρφωσης της τράπεζας, 

το  ευρύτερο  κομμάτι  της  διαδικασίας  αυτής  πραγματοποιείται  κατά  τη  σύνταξη  του 

επιχειρησιακού  σχεδιασμού  της  τράπεζας.  Ωστόσο,  τα  εκπαιδευτικά  κενά  και  οι 

εκπαιδευτικές  ανάγκες  της  τράπεζας  εντοπίζονται  και  κατά  τη  φάση  των  αξιολογήσεων 

απόδοσης  προσωπικού  καθώς  και  κατά  τη  φάση  πραγματοποίησης  νέων  προσλήψεων  ή 

μετακινήσεων προσωπικού. 
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Ο  σημαντικότερος  παράγοντας  που  καθορίζει  την  επιτυχία  ενός  εκπαιδευτικού 

προγράμματος  είναι  ο  έγκαιρος  και  σωστός  εντοπισμός  του  εκπαιδευτικού  κενού.  Όσον 

αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα εξεταζόμενα τραπεζικά ιδρύματα για τη διάγνωση 

των  εκπαιδευτικών  αναγκών,  παρατηρούμε  ότι  η  μέθοδος  των  συστημάτων  αξιολόγησης 

προσωπικού  είναι  η  επικρατέστερη  μέθοδος  που  χρησιμοποιείται  από  όλες  τις  τράπεζες. 

Μόνο η Eurobank χρησιμοποιεί μια δεύτερη συστηματική μέθοδο για τον ίδιο σκοπό, την 

ανάλυση  θέσεων  εργασίας,  ενώ  μόνο  η  Eurobank  και  η  ΕΤΕ  επιτρέπουν  περιθώρια 

πρωτοβουλίας  στους  υπαλλήλους  για  την  υποβολή  προτάσεων.  Το  σύγχρονο  σύστημα 

αξιολόγησης  προσωπικού της  Τράπεζας  Κύπρου,  αν  και  είναι  η  μόνη χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος  από  την  τράπεζα  αυτή,  μέσω  της  αμφίδρομη  επικοινωνίας  επιτρέπει  την 

αποτελεσματική διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών. Η Εμπορική Τράπεζα, χρησιμοποιώντας 

ως  μοναδικό  μέσο  τα  συστήματα  αξιολόγησης  προσωπικού  αντιμετωπίζει  σαφή  και 

διαπιστωμένα προβλήματα στη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών. 

Αναφορικά με τη χρονική στιγμή που καταδεικνύονται τα εκπαιδευτικά κενά, και τα 

τέσσερα  ιδρύματα  υποδεικνύουν  τη  χρονική  στιγμή  νέων  προσλήψεων  ή  μετακινήσεων 

προσωπικού, καθώς και τη χρονική στιγμή εισαγωγής νέων τεχνολογιών και αναβάθμισης 

συστημάτων.  Μόνο  στο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  της  Τράπεζας  Κύπρου  και  της  ΕΤΕ 

προβλέπεται  επίσημα  η  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  εκπαίδευσης  ως  αντίδραση  σε 

κάποια  έκτακτη  διάγνωση  εκπαιδευτικού  κενού.  Επιπλέον,  στη  Eurobank  οι  άμεσες  και 

μελλοντικές ανάγκες της τράπεζας καταδεικνύονται και κατά τη φάση του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού.

 Διαπιστώνεται  από τα  παραπάνω πως τα τραπεζικά ιδρύματα δεν  αποδίδουν την 

αρμόζουσα βαρύτητα στη κομμάτι αυτό τα εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η σωστή διάγνωση 

των αναγκών και αν δεν υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα στις ανάγκες του οργανισμού, τότε η 

Διευθύνσεις  Προσωπικού  μπορούν  να  ενεργήσουν  μόνο  κατασταλτικά.  Η  ΕΤΕ  έχοντας 

προηγούμενη  εμπειρία  στην  εκπαίδευση  του  προσωπικού  και  προσπαθώντας  να 

προσαρμοστεί στα δεδομένα του συγχρόνου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος κάνει σταθερά 

και σαφή βήματα προς την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της. Η 

Eurobank ως καθαρά ιδιωτική και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τράπεζα, έχει συνειδητοποιήσει 

αυτή την αναγκαιότητα και ήδη κινείται μεθοδευμένα και συστηματικά. Για την Τράπεζα 

Κύπρου η διαδικασία διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών φαίνεται μονομερής αλλά σύμφωνα 

με  τις  απόψεις  των  στελεχών  της  μέχρι  σήμερα  λειτουργεί  αποτελεσματικά.  Τέλος,  η 

Εμπορική Τράπεζα έχοντας ήδη διαπιστώσει την ανεπάρκεια των διαδικασιών της σε αυτό 

116



τον  τομέα  μπορεί  να  κινηθεί  προς  την  κατεύθυνση  αναβάθμισης  και  εμπλουτισμού  των 

μεθόδων της με τις διάφορες εναλλακτικές που είναι διαθέσιμες. 

15.3ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κοινό χαρακτηριστικών των τεσσάρων τραπεζών που εξετάζονται είναι η ύπαρξη ενός 

επίσημα  θεσπισμένου  οργάνου  για  την  ανάπτυξη  και  την  υλοποίηση  του  εκπαιδευτικού 

προγράμματος της τράπεζας.  Για την ΕΤΕ είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού και 

συγκεκριμένα  το  Τμήμα  Επιμόρφωσης  Προσωπικού,  για  τη  Eurobank  Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης,  για  τη  Τράπεζα  Κύπρου  είναι  ο  τομέας  Εκπαίδευσης  και  Ανάπτυξης  της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, και για την Εμπορική Τράπεζα είναι ο Τομέας Εκπαίδευσης και 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

της τράπεζας. 

Παράλληλα μόνο για τις τρεις τράπεζες η διαρκής επιμόρφωση περιλαμβάνεται στους 

μακροπρόθεσμους  στόχους  της  τράπεζας,  με  εξαίρεση  την  Εμπορική  Τράπεζα,  όπου  η 

διαρκής επιμόρφωση δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα της δραστηριότητάς της και δεν 

περιλαμβάνεται στοχευμένα και συστηματικά στους μακροπρόθεσμους στόχους της. 

Όσον αφορά τον καθορισμό των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυτός γίνεται 

με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο και τους στρατηγικούς στόχους της κάθε τράπεζας. Σε κάθε 

περίπτωση λαμβάνονται υπόψη  οι εκπαιδευτικές  ανάγκες του προσωπικού, η διάγνωση των 

οποίων έχει προηγηθεί. Στην ΕΤΕ σημαντική θέση κατέχουν οι προτεραιότητες της διοίκησης 

της τράπεζας οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών στόχων, ενώ 

για την Τράπεζα Κύπρου η συνεχής αναβάθμιση του προσωπικού της αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της.

Τρεις είναι οι θεματικές ενότητες που μπορεί να περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο 

του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  κάθε  τράπεζας:  η  απόκτηση  γνώσεων,  η  βελτίωση 

δεξιοτήτων  και  αλλαγή  στάσεων.  Στην  ΕΤΕ  οι  τρεις  αυτοί  τομείς  υποστηρίζονται 

ταυτόχρονα, αλλά βασική προτεραιότητα είναι η στοχευμένη επιμόρφωση και η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και  μορφών συμπεριφοράς για  την άσκηση νέων ρόλων. Το περιεχόμενο του 

εκπαιδευτικού  προγράμματος  της  Eurobank  καλύπτει  θέματα  που  σχετίζονται  κυρίως 

απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση δεξιοτήτων και λιγότερο με την αλλαγή στάσεων, ενώ για 

την Τράπεζα Κύπρου είναι ισότιμη η υποστήριξη των τριών ενοτήτων.  Όσον αφορά την 

Εμπορική  Τράπεζα,  επιμόρφωση  του  προσωπικού  στοχεύει  στη  συνεχή  διεύρυνση  των 
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γνώσεων  και  την  ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων  του  προσωπικού.   Πέρα  από  τη  μετάδοση 

γνώσεων και τεχνικών επιδιώκεται κυρίως για τη διαμόρφωση νοοτροπίας, την καλλιέργεια 

συμπεριφοράς και την υιοθέτηση εταιρικής κουλτούρας.

Για την ΕΤΕ, την Εμπορική Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, οι εκπαιδευτές που 

συμμετέχουν στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προέρχονται κατά κύριο λόγο 

από το εσωτερικό της τράπεζας. Είναι είτε μόνιμοι εκπαιδευτές είτε παλιοί συνάδελφοι με 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία Αυτή είναι μια πιο ασφαλής μέθοδος για τη μετάδοση 

προηγούμενης εμπειρίας και για την αποτελεσματική μεταφορά γνώσεων από τη θεωρία στην 

πράξη.  Μόνο  στην  περίπτωση  της  Eurobank  οι  εκπαιδευτές  προέρχονται  είτε  από  το 

εσωτερικό του τραπεζικού ιδρύματος είτε από συνεργαζόμενους εξωτερικούς φορείς και η 

επιλογή γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της τράπεζας τη δεδομένη χρονική στιγμή και τις 

κατευθυντήριες  γραμμές  της  διοίκησης.  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  η  Eurobank  είναι  η  πιο 

πρωτοπόρος  από  τις  τράπεζες  που  εξετάζουμε  και  επιδιώκει  να  επωφεληθεί  από  την 

τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει οι πιο εξειδικευμένοι φορείς.

Στον  τομέα  των  εξωτερικών  συνεργασιών  με  επίσημους  φορείς  παροχής 

εκπαιδευτικής υποστήριξης, πέρα από τη Eurobank η οποία συνεργάζεται τόσο στο κομμάτι 

του σχεδιασμού όσο και  στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού της προγράμματος,  οι  άλλες 

τρεις τράπεζες συνεργάζονται με εξωτερικούς φορείς μόνο στη φάση της υλοποίησης και 

μόνο για μεμονωμένες περιπτώσεις και εξειδικευμένα θέματα. Πιο έντονη κινητικότητα σε 

αυτόν τον τομέα, μετά τη Eurobank ,διαπιστώνεται πως χαρακτηρίζει την Τράπεζα Κύπρου. 

Η επιλογή του συνεργαζόμενου εξωτερικού φορέα, στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία, 

γίνεται και από τις τέσσερις τράπεζες, με κριτήρια που αφορούν των εξωτερικό φορέα, το 

έργο  του  και  την  προσφορά  του.  Και  πάλι  η  Eurobank  είναι  η  μόνη  τράπεζα  που 

διαφοροποιείται και λαμβάνει υπόψη και στοιχεία που αφορούν την ίδια την τράπεζα και τα 

κοινά  σημεία  συνεργασίας  αυτών,  αναγνωρίζοντας  ότι  η  ανάμειξη  φιλοσοφιών  αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία του προγράμματος.

Σχετικά  με  την  επιλογή  των  εκπαιδευομένων  που  συμμετέχουν  στο  εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  της  τράπεζας  υπάρχουν  διάφορα  κανάλια  εισόδου  που  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν.  Μόνο  στην  Τράπεζα  Κύπρου  και  στη  Eurobank  συναντώνται  όλες  οι 

εφικτές εναλλακτικές. Συγκεκριμένα, στις δύο αυτές τράπεζες ο ίδιος ο υπάλληλος μπορεί να 

δηλώσει την επιθυμία του σε ένα συγκεκριμένο θέμα είτε με βάση το αντικείμενο της θέσης 

εργασίας που κατέχει σήμερα είτε με βάση τις προοπτικές του για μελλοντική μετακίνησή 

του σε νέο αντικείμενο εργασίας και παράλληλα ένας υπάλληλος προτείνεται για εκπαίδευση 

με υπόδειξη των προϊσταμένων των τμημάτων με βάση το αντικείμενο της θέσης εργασίας 
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που κατέχει σήμερα ή  με βάση τις μελλοντικές προοπτικές του. Στην ΕΤΕ η πρωτοβουλία 

του  υπαλλήλου  περιορίζεται  στο  αντικείμενο  της  θέσης  που  κατέχει  σήμερα  και  μόνο 

ανώτερα στελέχη μπορούν να υποδείξουν εκπαίδευση με βάση της μελλοντικές προοπτικές 

του.  Στην  Εμπορική  Τράπεζα,  δεν  επιτρέπεται  κανένα  περιθώριο  πρωτοβουλίας  του 

υπαλλήλου  και  η  επιλογή  των  εκπαιδευόμενων  γίνεται  μόνο  έπειτα  από  υπόδειξη  των 

προϊσταμένων των τμημάτων  τους με βάση το αντικείμενο της θέσης εργασίας που κατέχει 

σήμερα ο  υπάλληλος.  Παράλληλα σε  όλες  τις  τράπεζες  προβλέπεται  η  πρωτοβουλία  της 

διοίκησης  της  επιχείρησης  για  υποχρεωτική  συμμετοχή  σε  συγκεκριμένα  εκπαιδευτικά 

σεμινάρια. 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, οι δύο καθαρά ιδιωτικές τράπεζες που εξετάζονται αφήνουν 

μεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας και πρωτοβουλίας στο προσωπικό τους, επιτρέποντας στον 

υπάλληλο να λάβει την εκπαίδευση που απαιτείται για τη μελλοντική του εξέλιξη μέσα στους 

κόλπους της τράπεζάς του.  Στις άλλες δύο τράπεζες, ΕΤΕ και Εμπορική, θα περίμενε κανείς 

λιγότερη  αυστηρότητα  και  μεγαλύτερη  ευελιξία  κινήσεων,  οι  δομές  του  εκπαιδευτικού 

προγράμματος  είναι  αυστηρά  καθορισμένες  και  δεν  επιτρέπουν  την  προπαρασκευαστική 

εκπαίδευση των υπαλλήλων για μια θέση παρά μόνο μεταγενέστερα της μετακίνησης του 

προσωπικού. Αυτό βέβαια δυσχεραίνει  την διαδικασία διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών 

και τη προσπάθεια κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών. 

Εξετάζοντας  συγκριτικά  τα  στοιχεία  των  τεσσάρων  τραπεζών  όσον  αφορά  τις 

προτεραιότητές  τους  προς  τις  εκπαιδευτικές  ομάδες-στόχους,  βλέπουμε  πως  οι  δύο 

μεγαλύτερες τράπεζες,  ΕΤΕ και Eurobank, αποδίδουν ισότιμες βαρύτητες και στους τρεις 

τομείς  που  αναφέρονται  παραπάνω  και  τους  θεωρούν  εξίσου  σημαντικούς  για  την 

αποτελεσματική λειτουργία τους. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό πιθανότατα λόγω της επάρκειας 

πόρων. Ωστόσο για την ΕΤΕ η εκπαίδευση του εξειδικευμένου προσωπικού της τράπεζας έχει 

δευτερεύοντα ρόλο καθώς τα άτομα αυτά έχουν επιλεγεί γιατί έχουν ήδη τα απαιτούμενα 

προσόντα για να συνεισφέρουν στους στόχους της τράπεζας. Παράλληλα για τη Eurobank, σε 

ένα δεύτερο εναλλακτικό σενάριο στενότητας πόρων πρώτη θέση θα κατείχε η εκπαίδευση 

των διευθυντικών στελεχών που θα  δομήσουν  και  θα  εκπαιδεύσουν σωστές  ομάδες,  στη 

δεύτερη θέση θα ήταν η εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού, λόγω της εξειδίκευσης της 

θέση τους και τη δυσκολία υποκατάστασής τους και στην τρίτη θέση θα ήταν η εκπαίδευση 

των νεοεισερχομένων που μπορούν να εκπαιδευτούν και κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

Από  την  άλλη  μεριά  για  την  Τράπεζα  Κύπρου  και  την  Εμπορική  Τράπεζα  βασική 

προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση των νεοεισερχομένων οι οποίοι θα πρέπει να ενταχθούν 

σωστά  μέσα  στους  κύκλους  της  τράπεζας.  Η  εκπαίδευση  διευθυντών  θεωρείται  πιο 
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σημαντική για την Τράπεζα Κύπρου και λιγότερο για την Εμπορική, καθώς στη δεύτερη τα 

διευθυντικά  στελέχη  έχουν  κυρίως  επιτελικό,  επιβλέποντα  ρόλο  και  λιγότερο  ενεργή 

συμμετοχή στην εξασφάλιση οργανωτικού εργασιακού κλίματος.    

Το  κύριο  πρόβλημα  που  φαίνεται  να  αντιμετωπίζουν  κατά  το  σχεδιασμό  του 

εκπαιδευτικού προγράμματος οι  τέσσερις  τράπεζες που εξετάζουμε στην παρούσα έρευνα 

είναι  η δυσκολία συνεργασίας μεταξύ αυτών που διαπιστώνουν εκπαιδευτική ανάγκη και 

αυτών που αποφασίζουν για την κάλυψή της. Η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών της 

τράπεζας  όπως  προαναφέρθηκε  προκύπτει  μέσα  από  τα  συστήματα  αξιολόγησης  όπου 

διαπιστώνονται κενά και ελλείψεις των εργαζομένων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες 

και διαδικασίες. Από την άλλη μεριά ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται 

από τον αντίστοιχο τομέα εκπαίδευσης ή ανάπτυξης προσωπικού κάθε τράπεζας, ο οποίος 

αντιμετωπίζει  τα  θέματα  εκπαίδευσης  με  μεγαλύτερη  ευρύτητα  και  σε  ποιο  θεωρητικό 

επίπεδο καθώς δεν αποτελεί τμήμα του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας.  Η διαφορετική 

οπτική  γωνία  των  δύο  μερών  και  η  διαφορετικότητα  των  ρόλων  τους  επιφέρει  συνεπώς 

προβλήματα  στο  συντονισμό  των  διαδικασιών  ανίχνευσης  και  κάλυψης  εκπαιδευτικής 

ανάγκης. 

Παράλληλα  στις  δύο  πιο  μεγάλες  από  τις  τέσσερις  τράπεζες,  την  ΕΤΕ  και  τη 

Eurobank,  επισημαίνονται  προβλήματα  χρόνου,  μετακίνησης  και  συντονισμού  της 

εκπαιδευτικής  ομάδας  τα  οποία  αποτελούν  άμεση  απόρροια  του  όγκου  εργασιών  των 

υπαλλήλων.  Ειδικότερα  στην  ΕΤΕ  στο  πρόβλημα  αυτό  διαθεσιμότητας  των  υπαλλήλων 

συμμετέχουν και οι προϊστάμενοι των τμημάτων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την υποβολή 

προτάσεων  συμμετοχής  υπαλλήλων  σε  εκπαιδευτικά  προγράμματα.  Πρόβλημα  μη 

διαθεσιμότητας πόρων δεν επισημαίνεται επίσημα από καμία τράπεζα. 

15.4ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι τέσσερις τράπεζας που συμμετέχουν στην παρούσα μελέτη έχουν σαφώς ορισμένη 

εκπαιδευτική πολιτική και οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η ΕΤΕ και η Εμπορική 

Τράπεζα,  οι  οποίες  έχουν  και  τη  μεγαλύτερη εμπειρία  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης  έχουν 

οργανωμένα  εκπαιδευτικά  κέντρα  με  έδρα  την  Αθήνα,  ενώ  παράλληλα  λειτουργούν 

εκπαιδευτήρια και στις μεγαλύτερες πόλεις για την κάλυψη των κατά τόπους εκπαιδευτικών 

αναγκών  των  καταστημάτων.  Στην  ΕΤΕ  μάλιστα  γίνεται  προσπάθεια  μεγαλύτερης 

αποκέντρωσης  της  εκπαιδευτικής  λειτουργίας.  Κινούμενη  προς  την  ίδια  κατεύθυνση  η 
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Eurobank διαθέτει  κατά τόπους συνεδριακά κέντρα της τράπεζας τα οποία εδρεύουν στις 

μεγάλες πόλεις, ενώ η Τράπεζα Κύπρου έχει οργανωμένο εκπαιδευτικό κέντρο μόνο στην 

Αθήνα. 

Αναφορικά  με  τις  μεθόδους  εκπαίδευσης  που  χρησιμοποιούνται,  οι 

χρησιμοποιούμενες  μέθοδοι  χωρίζονται  σε «on the  job  training»,  όπου ο  εκπαιδευόμενος 

μαθαίνει ασκώντας παράλληλα τα εργασιακά το καθήκοντα,  και σε«off the job training», 

όπου η εκπαίδευση διεξάγεται με τη μορφή διδασκαλίας σε αίθουσα. Σχετικά με τις «on the 

job training» μεθόδους  η  «καθοδήγηση ένας  προς  ένας» (one-on-one instruction)  είναι  η 

συνηθέστερη  μέθοδος  και  για  τις  τέσσερις  τράπεζες  και  η  μοναδική  για  την  ΕΤΕ,  την 

Τράπεζα  Κϋπρου  και  την  Εμπορική.  Η  Eurobank  χρησιμοποιεί  παράλληλα  τη  διαιτησία 

(Coaching)  και  την εναλλαγή θέσεων εργασίας  (job  rotation).  Από την  άλλη μεριά  στην 

περίπτωση των «off the job training» μεθόδων υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ 

των  τραπεζών.  Οι  «διαλέξεις»,  οι  «οπτικοαουστικές  παρουσιάσεις»  και  οι  «ασκήσεις 

προσομοίωσης»  οι  οποίες  εμπεριέχουν  παίξιμο  ρόλων,  μελέτες  περιπτώσεων,  εμπειρικές 

ασκήσεις,   ομαδική λήψη αποφάσεων, ερμηνεία καταστάσεων ρόλων,  είναι μέθοδοι που 

υιοθετούνται από όλες τις τράπεζες. Η καινοτομία της Eurobank για ακόμη μια φορά γίνεται 

φανερή   καθώς  είναι  η  μόνη  που  χρησιμοποιεί  εκπαίδευση  με  προγράμματα  Η/Υ  για 

αναπαράσταση των πραγματικών συνθηκών εργασίας.

Μέσα  στα  πλαίσια  της  αυτοανάπτυξης  και  της  παροχής  ευέλικτων  και  γρήγορων 

λύσεων εκπαίδευσης, εντάσσεται η χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην εξ’ αποστάεως 

εκπαίδευση  (e-learning).  Η  μέθοδος  αυτή  είναι  μια  πάγια  πρακτική  για  την  ΕΤΕ 

περιλαμβάνοντας σήμερα όλα τα αντικείμενα αιχμής της τράπεζας. Για την Τράπεζα Κύπρου, 

η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σήμερα σε πιλοτική βάση ακόμα με προοπτική ενσωμάτωσής 

της  στο  υπόλοιπο  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  της  Τράπεζας.  Η  Εμπορική  Τράπεζα  μόλις 

πρόσφατα  εγκαθίδρυσε  επίσημα  τη  μέθοδο  αυτή,  η  οποία  αφορά  κυρίως  τον  τομέα 

εκπαίδευσης πληροφορικής και  σε θέματα συναφή με τα συστήματα και  τις  λειτουργικές 

διαδικασίες  της  τράπεζας.  Ωστόσο  μια  τέτοιου  είδους  δραστηριότητα  ωστόσο,  δεν  είναι 

συστηματικά οργανωμένη. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα των υπαλλήλων να απευθύνονται στο 

μέσω εσωτερικού συστήματος της τράπεζας σε συγκεκριμένη τοποθεσία στο διαδίκτυο για on 

line επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν κατά την εργασία τους. 

Τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  των  τραπεζικών  ιδρυμάτων  που  εξετάζονται  στην 

παρούσα έρευνα, είναι απόλυτα στοχευμένα και η μεταφορά γνώσεων από εκπαίδευση στην 

εργασία  είναι  βασική  τους  προϋπόθεση.  Ωστόσο  στις  περιπτώσεις  που  αυτό  δεν  είναι 

επιτυγχάνεται  με  την  αναμενόμενη  επιτυχία,  παραπέρα  ενθάρρυνση  των  εκπαιδευόμενων 
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επιτυγχάνεται  μέσω της  δυνατότητας  επαναληπτικής  εκπαίδευσης  που  τους  παρέχεται.  Η 

επαναληπτική εκπαίδευση επιτρέπεται χωρίς περιορισμό σε όλες τις τράπεζες με εξαίρεση 

την ΕΤΕ όπου υπάρχει ο χρονικός περιορισμός τεσσάρων ετών.

15.5ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική των τεσσάρων τραπεζών της παρούσας έρευνας 

ολοκληρώνεται  με  ύπαρξη  επίσημου  μηχανισμού  αξιολόγησης  των  εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων τους. Για την ΕΤΕ η αξιολόγηση σε δύο φάσεις, πρώτον αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος (ολική αξιολόγηση). Σε δεύτερη φάση 

γίνεται η τελική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται μετά την παρέλευση έξι μηνών από 

το πέρας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όταν αποστέλλονται ειδικά σχεδιασμένα για τη 

φάση  αυτή  ερωτηματολόγια  αξιολόγησης,  προς  τους  εκπαιδευθέντες  επιλεγμένων 

προγραμμάτων σε δειγματοληπτική βάση. Στην Eurobank η αξιολόγηση γίνεται άμεσα ανά 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται (ολική αξιολόγηση) αλλά και σε κάθε ένα 

από τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (συγκριτική αξιολόγηση).  Για την Τράπεζα 

Κύπρου και την Εμπορική Τράπεζα διαπιστώνεται η πραγματοποίηση ολική αξιολόγησης σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Για  την  πραγματοποίηση  των  παραπάνω  αξιολογήσεων  όλες  οι  τράπεζες 

χρησιμοποιούν  ειδικά  σχεδιασμένα  ερωτηματολόγια  όπου  οι  εκπαιδευόμενοι  αξιολογούν 

τόσο το σεμινάριο όσο και τους εισηγητές του σεμιναρίου. Παράλληλα, κοινή πρακτική και 

των τεσσάρων τραπεζών  είναι  να  διερευνούν μέσα από αυτά  τα  ερωτηματολόγια  και  τα 

επίπεδα ικανοποίησης των εκπαιδευομένων. Στην ΕΤΕ και τη Eurobank υπάρχει επίσημος 

μηχανισμός  ανάλυσης  του  ερωτηματολογίου,  εξαγωγής  συμπερασμάτων  και 

ανατροφοδότησης.  

Όπως γίνεται φανερό μόνο η ΕΤΕ και η Eurobank έχουν μια ευρύτερη αξιολόγηση 

της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας είτε τμηματικά ανά στάδιο είτε συνολικά. Οι άλλες δύο 

τράπεζες περιορίζονται στη μεμονωμένη αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η 

συστηματικότητα των διαδικασιών στην ΕΤΕ και  τη Eurobank διαπιστώνεται  και  από το 

γεγονός  ότι  μόνο  οι  δύο  αυτές  τράπεζες  συντάσσουν  επίσημα  αποτελέσματα  σε  επίπεδο 

οργανισμού. 

Στη  φάση  ολοκλήρωσης  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  είναι  σημαντικό  να 

διερευνηθεί  αν  η διαδικασία  της «μάθησης» έχει  ολοκληρωθεί  με επιτυχία καθώς και  ο 
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βαθμός στον οποίο έχουν βελτιωθεί οι δεξιότητες –γνώσεις των εκπαιδευομένων. Η κύρια 

μέθοδος διερεύνησης που χρησιμοποιείται και από τις τέσσερις τράπεζες είναι η μέθοδος των 

γραπτών εξετάσεων, όπου το προσωπικό υποβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε τεστ 

γνώσεων. Η διαφοροποίηση γίνεται και πάλι από τις δύο τράπεζες ΕΤΕ και Eurobank, στις 

οποίες η επιτυχία της διαδικασίας της μάθησης διαπιστώνεται και μέσω της καθημερινής 

παρατήρησης της   συμπεριφοράς  των εκπαιδευομένων και  της  βελτίωσης  τους  οι  οποίες 

εκφράζονται στην  τελική ετήσια έκθεση αξιολόγησης.

Κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησης  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  κάθε  τράπεζας 

αναμένονται  διάφορες  αντιδράσεις  και  προβλήματα.  Στην  ΕΤΕ  η  πλειονόητα  των 

αντιδράσεων αφορά κυρίως το μη επικαιροποιημένο υλικό ή την ανεπάρκεια των αιθουσών 

και λειτουργικών προγραμμάτων. Στην Eurobank οι αντιδράσεις προέρχονται κυρίως από τη 

διαφοροποίηση των προσδοκιών  των εκπαιδευομένων σε σχέση με το πρόγραμμα. Για την 

Εμπορική και την Τράπεζα Κύπρου η συνηθέστερη αντίδραση που παρατηρείται αφορά την 

ανεπάρκεια χρόνου και τη χρονική σύμπτυξη των προγραμμάτων που αυτή συνεπάγεται. Από 

την  άλλη  μεριά  τα  προβλήματα  που  ανακύπτουν  κατά  τη  διάρκεια  της   εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, αφορούν κυρίως την περιορισμένη δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων 

στα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που τους αφορούν λόγω φόρτου εργασίας. Πέρα 

από αυτό για την Eurobank υπάρχει αναγκαιότητα περιορισμού κόστους εκπαίδευσης, όπως 

και όλων των εργασιών της τράπεζας, ενώ η ΕΤΕ και η Εμπορική Τράπεζα αντιμετωπίζουν 

προβλήματα και στο στάδιο της διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών
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16 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 

Η  καθιέρωση  της  ΟΝΕ,  η όξυνση  του  ανταγωνισμού  και  οι  επεκτατική 

δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών προς νέες χώρες έχουν συντελέσει στη δημιουργία 

νέων  συνθηκών  και  στη  αλλαγή  των  δομών  και  γενικότερα  της  εικόνας  του  ελληνικού 

τραπεζικού  τομέα Τα τραπεζικά  ιδρύματα  έχουν  αναπτύξει,  πλέον,  ένα  ευρύτερο  φάσμα 

εργασιών και αποτελούν ολοκληρωμένες εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Επιδίωξή  τους  είναι  να  επωφεληθούν  από  τις  δυνατότητες  που  παρουσιάζονται  και  να 

εκμεταλλευτούν  τις  νέες  ευκαιρίες  που  δημιουργούνται  με  σκοπό  την  ανάπτυξη  των 

δραστηριοτήτων και την είσοδο τους σε νέες αγορές. Γίνεται επομένως φανερό, ότι οι αγορές 

υφίστανται  μεγάλες  αλλαγές.  Ο  ρυθμός  αυτών  των  διαρθρωτικών  αλλαγών  φαίνεται  να 

επιταχύνεται  ιδιαίτερα  λόγω  της  επανάστασης  στα  πληροφοριακά  και  επικοινωνιακά 

συστήματα, καθώς και των νέων τύπων καταμερισμού εργασίας και των συγχωνεύσεων στον 

τραπεζικό τομέα.

Ο  ελληνικός  τραπεζικός  χώρος  σήμερα  χαρακτηρίζεται  από  έντονες  τάσεις 

συγκέντρωσης, καθώς οι μεγαλύτεροι και πιο ανταγωνιστικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

προσπαθούν  να  συνάψουν  συμμαχίες  μεταξύ  τους  προκειμένου  να  αντιμετωπίσουν  τον 

αυξανόμενο  εσωτερικό  και  διεθνή  ανταγωνισμό.  Όπως  επιβεβαιώνεται  και  από  την 

επεκτατική πολιτική που εφαρμόζουν εδώ και  χρόνια οι  ελληνικές  τράπεζες  το  ελληνικό 

τραπεζικό  σύστημα  έχει  καλές  προοπτικές  ανάπτυξης.  Το  γεγονός  αυτό  ενθαρρύνει  τις 

προσπάθειες  των  τραπεζών  για  ανάπτυξη των  δικτύων  τους  και  του  χαρτοφυλακίου  των 

προϊόντων  τους,  καθώς  και  για  εντατικοποίηση  των  προγραμμάτων  εκπαίδευσης  και 

εξειδίκευσης του προσωπικού τους. 

Η  διεξαχθείσα  έρευνα  συνετέλεσε  στην  σκιαγράφηση  και  την  καταγραφή  της 

εκπαιδευτικής  πολιτικής  που  εφαρμόζεται  από  τέσσερα  μεγάλα  τραπεζικά  ιδρύματα  του 

ελληνικού  χρηματοπιστωτικού  τομέα.  Επιβεβαιώθηκαν  κοινά  σημεία  της  εκπαιδευτικής 

πολιτικής  των  τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και  εντοπίστηκαν  διαφορές  τόσο στο  στάδιο 

σχεδιασμού  αυτής  όσο  και  κατά  την  υλοποίησή  της.  Συγκεκριμένα,  η  παρούσα  έρευνα 

προσδιόρισε τη φιλοσοφία που διέπει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  των  συμμετεχουσών  τραπεζών,  καθώς  και  τη  συνάφεια  που  υπάρχει  σε 

σχέση με τους στρατηγικούς στόχους κάθε τράπεζας. Επίσης, παράλληλα με τη διερεύνηση 

της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε τράπεζας, η έρευνα κατέδειξε τα 



υφιστάμενα  προβλήματα  και  εμπόδια  στον  σχεδιασμό,  στην  υλοποίηση  και  στην 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος κάθε τράπεζας. 

Η συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων των τεσσάρων τραπεζικών ιδρυμάτων μας 

καταδεικνύει τη σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα στην επιτυχημένη λειτουργία 

της  σύγχρονης  τράπεζας.  Όπως  διαπιστώνεται  οι  διοικήσεις  όλων  των  τραπεζών 

αναγνωρίζουν  πλήρως  τη  συμβολή  του  ανθρώπινου  παράγοντα  στην  επίτευξη  των 

επιχειρηματικών  τους  στόχων  και  θεωρούν  την  ανάπτυξη  και  την  αξιοποίηση  του 

προσωπικού  τους  κύριο  μέλημά  τους.  Η  έμφαση  στην  εκπαίδευση  του  προσωπικού 

εμφανίζεται  ως  ένα βαθμό ανάλογη με το βαθμό ανταγωνισμού και  την καινοτομία που 

χαρακτηρίζει  τη  στρατηγική  κάθε  τράπεζας.  Είναι  σημαντικό  για  κάθε  τράπεζα  να 

συνειδητοποιήσει πως η  επιβίωση και η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού της επιβάλλουν να 

έχει  καλά   πληροφορημένους  ανθρώπους  και  να  επιδιώκει  τη  συνεχή  βελτίωση  των 

ικανοτήτων  τους.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  υπάρχουν  κενά  και  δημιουργούνται 

προβλήματα

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω μια σημαντική παράμετρο για την οποία γράφει ο 

R.Breuer  στο  περιοδικό  “The  Banker”  (14  Δεκεμβρίου  1997)  «μία  τράπεζα  παγκόσμιας 

εμβέλειας  πρέπει  να  εστιάσει  το  ενδιαφέρον  της  στις  δικές  της  ικανότητες  ώστε  να 

διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές της. Κάθε παγκόσμια τράπεζα (universal bank) – που 

μπορεί, θεωρητικά τουλάχιστον, να παρέχει κάθε είδους τραπεζικές υπηρεσίες παντού και 

στον καθένα – πρέπει να ανακαλύψει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα σε σχέση με τις 

άλλες τράπεζες μελετώντας προσεκτικά τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις δυνατότητές της και 

τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της αγοράς. Η εξειδίκευση θα έχει ως αποτέλεσμα να 

βελτιωθεί και να διαφοροποιηθεί, όσον αφορά τα υποκαταστήματα και τα διάφορα τμήματά 

της.».
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17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

17.1 ΞΕΝΌΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

• Castelli Alessandro (1995), “ICT practitioner skills and training:banking and financial 

services”, Cedefop Panorama series; 95, Luxembourg: Office for Official Publications of 

the European Communities, 2004

• “European Management Guides Recruitment, Training and Development Incomes Data 

Services” (1997), Institute of Personnel and Development

• Raymond A. Noe (1998), “Employee Training and Development”, The Mc Graw-Hill 

Companies

• Wendell L. French (2007), “Human Resources Management, Sixth Edition

• Werner M. Jon, Randy L. De Simone (2006), “Human Resources Development”, 4th 

edition

17.2 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

• Ξηροτύρη-Κουφίδου Στέλλα (2001), «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Η πρόκληση του 

21ου αιώνα στο εργασιακό περιβάλλον», 3η έκδοση, Εκδόσεις Ανικούλα

• Gower (1998), “Handbook of Training and Development”, Gower Press [“Εκπαίδευση 

και Ανάπτυξη”, John Prior, MBE FITD συνεργασία με το Institute of Training 

Development (UK), Μετάφραση Σαρρής Νίκος, Εκδόσεις Έλλην ]

17.3 ΆΡΘΡΑ
• Mihiotis A., Konidaris N., “Employees Training and Development-Implementation and 

Perspectives in Greek Enterprises”

• “Calculating the value of Leadership Training”, HR Focus 81 no2 F 2004

• “What to Do Now That Training Is Becoming a Major HR Force”, HR Focus 82 no2 F 

2005

• “How to Develop the Best Training Initiatives”, HR Focus 82 no8 Ag 2005

• “Energize & Enhance Employee Value With Job Rotation”, HR Focus 85 no1 Jan 2008

• “Fixing These Mistakes Will Improve Your Training Value”, HR Focus 80 no12 D 2003



• Taylor Paul J., O’Driscoll Michael P.M.,. Binning F. John,  “A new integrated framework 

for training needs analysis” , Human Resource Management Journal  VOL 8 NO 2 pages 

29-50

• “The Effectiveness of Altemative Training Techniques on Analytical Procedures 

Performance”, Moreno K., Bhattacharjee S., Duane M. Brandon M.D., Contemporary 

Accounting Research Vol. 24 No. 3 (Fall 2007) pp. 983- IOI 4

• “The HR practitioner’s perspective on continuing professional development”, Sadler-

Smith E., Badger B., VOL 8 NO 4, pages 66-75

• “Employee perceptions and their influence on training effectiveness”, Santos A., Stuart 

M., Human Resource Management Journal, Vol 13 No 1, 2003, pages 27-45

17.4 ΠΗΓΈΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

• www.hba.gr  

• www  .  pwc  .  com  

• www  .  nbg  .  gr  

• www.emporiki.gr  

• www.eurobank.gr  

• www.bankofcyprus.gr  

• www.otoe.gr  

• www.ine.otoe.gr  

• www.ebtn.com  

• www.cedefop.europa.eu/
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19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΕΡΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

« ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ »

Το ανά χείρας ερωτηματολόγιο είναι αυστηρώς

προσωπικό και ανώνυμο και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη

διπλωματική μου εργασία με αντικείμενο «Διερεύνηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης 

Προσωπικού σε Επιλεγμένα Ιδρύματα του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα. 

Μια εμπειρική προσέγγιση.» 

Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας 

και την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων που θα αντανακλούν την 

πραγματικότητα, γι’ αυτό παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ερωτήσεις

με προσοχή.  

Ευχαριστώ θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας !



Ι. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2. Τα  παρακάτω  αποτελούν  χαρακτηριστικά  ενός  «οργανισμού  μάθησης».  Κατά  την 

προσωπική  σας  εκτίμηση  ποιά  από  αυτά  θεωρείτε  πως  έχει  η  επιχείρησή  σας; 

(Kululanga 2001):

o συνεχής μάθηση των εργαζομένων 

o ομαδική εργασία

o διάδοση της γνώσης (τυπικά και άτυπα δίκτυα)

o γνώση από προηγούμενη εμπειρία (ανασκόπηση επιτυχιών και αποτυχιών)

o συνεργασίες πάνω στην εργασία

o έρευνα μέσα στην επιχείρηση

o έρευνα συγκρίσεων (εταιρείες συμβούλων, σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις)

o συνεχής ανανέωση των επιχειρηματικών δράσεων (καινοτομία, τεχνολογία, R&D 

κτλ)

ΙΙ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

3. Ποιές μεθόδους χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας για τον προσδιορισμό/ διάγνωση 

των εκπαιδευτικών αναγκών – κενών;

o Ανάλυση θέσεων εργασίας (Job analysis)

o Συστήματα αξιολόγησης του προσωπικού

o Συνεντεύξεις αυτογνωσίας και ανάλυση ατόμου

o Το προσωπικό απευθύνεται στην διοίκηση για εκπαίδευση

o Απόδοση της Διεύθυνσης / Τμήματος στη διάρκεια όλου του έτους

o Εισαγωγή νέων τεχνολογιών ή εξοπλισμού, αναβάθμιση λειτουργίας τμημάτων

o Άλλο……………………………………………………………………………

1. Σε ποιά χρονική στιγμή εντοπίζονται οι ανάγκες επιμόρφωσης;

o Νέες προσλήψεις

o Προαγωγές

o Μετακινήσεις

o Ατυχήματα
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o Παράπονα

o Εξειδικευμένα project

o Αξιολογήσεις απόδοσης

o Σύνταξη Business Plan

ΙΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4. Υπάρχει  συγκεκριμένο  πρόσωπο(πρόσωπα)  για  το  σχεδιασμό  της  εκπαιδευτικής 

πολιτικής όσο και για  τη σύνταξη του εκπαιδευτικού προγράμματος;

o Ναι

o Όχι 

Αν ναι, ποιος …………………………………………………………………..

5. Πώς καθορίζονται οι στόχοι εκπαίδευσης;

………………………………………………………………………………

6. Η  διαρκής  επιμόρφωση περιλαμβάνεται  στους  μακροπρόθεσμους  στόχους  της 

τράπεζας? Αν ναι ποιούς αφορά;

………………………………………………………………………………

7. Ποιός είναι ο βασικός τομέας τον οποίο καλύπτει το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος της τράπεζας;

o απόκτηση γνώσεων

o βελτίωση δεξιοτήτων

o αλλαγή στάσεων

o Όλα τα παραπάνω

8. Οι  εκπαιδευτές προέρχονται  από  το  εσωτερικό  του  τραπεζικού  ιδρύματος  ή  από 

συνεργαζόμενους εξωτερικούς φορείς; Πώς επιλέγονται κάθε φορά;

………………………………………………………………………………
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9. Υπάρχει  συνεργασία  με  εξωτερικούς  φορείς προκειμένου  να  σχεδιαστεί  και  να 

υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τράπεζας; Αν ναι, σε ποιο τομέα και σε τι 

βαθμό? 

………………………………………………………………………………

10.Με ποιους τρόπους και ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των εκπαιδευομένων;

o με  πρωτοβουλία  του  ίδιου  του  υπαλλήλου  με  βάση  το  αντικείμενο  της  θέσης 

εργασίας που κατέχει σήμερα

o με  πρωτοβουλία  του  ίδιου  του  υπαλλήλου  με  βάση  τις  προοπτικές  του  για 

μελλοντική μετακίνησή του σε νέο αντικείμενο εργασίας

o με υπόδειξη των προϊσταμένων των τμημάτων  με βάση το αντικείμενο της θέσης 

εργασίας που κατέχει σήμερα ο υπάλληλος

o με υπόδειξη των διευθυντών των καταστημάτων  με βάση τις προοπτικές κάθε 

υπαλλήλου για μελλοντική μετακίνησή του σε νέο αντικείμενο εργασίας

o με πρωτοβουλία του ίδιου του υπαλλήλου με βάση την απόδοσή του 

o με  υπόδειξη  των  προϊσταμένων  των  τμημάτων   με  βάση  την  απόδοσή  του 

υπαλλήλου

o με  πρωτοβουλία  της  διοίκησης  της  επιχείρησης  για  υποχρεωτική  συμμετοχή 

στελεχών ή ομάδων εργαζομένων ή ομάδων στελεχών

o Άλλο…………………………………………………………………………….

11.Αξιολογείστε με σειρά σημαντικότητας από το 1 ως το 3 (όπου 1 είναι το σημαντικότερο 
και  3  το λιγότερο σημαντικό)  τους  παρακάτω τομείς  εκπαίδευσης με  βάση τις  ομάδες-
στόχους (target-groups) όπως αυτοί αντιμετωπίζονται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
τράπεζας.

o εκπαίδευση νεοεισερχομένων                                                     _______

o εκπαίδευση προϊσταμένων και διευθυντικών στελεχών      _______

o εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού      _______

12.Ποια  πιθανά  προβλήματα  ή  παγίδες έχουν  προκύψει  στο  παρελθόν  κατά  το 

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος;

o Δυσκολία συνεργασίας μεταξύ αυτών που διαπιστώνουν εκπαιδευτική ανάγκη και 

αυτών που αποφασίζουν για την κάλυψή της
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o Προβλήματα  χρόνου,  μετακίνησης,  συντονισμού  της  εκπαιδευτικής  ομάδας-

στόχου

o Μη  διαθεσιμότητα  πόρων  (Εκπαιδευτές,  εξωτερικοί  εμπειρoγvώμovες,  τεχvικά 

μέσα)

o Άλλο…………………………………………………………………….

13.Εφόσον υπάρχει συνεργασία με εξωτερικό φορέα, με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή 

του εξωτερικού φορέα;

o Κόστος προγράμματος

o Διαπιστευτήρια του εξωτερικού φορέα 

o Ιστορικό του εξωτερικού φορέα (έτη δραστηριοποίησης)

o Εμπειρία  του  εξωτερικού  φορέα  (προηγούμενο  πελάτες,  επιτυχημένες 

συνεργασίες)

o Φιλοσοφία του εξωτερικού φορέα και σύγκριση με τη φιλοσοφία της επιχείρησης

o Μέθοδος  παράδοσης  προγράμματος  (χρησιμοποιούμενες  εκπαιδευτικές  μέθοδοι 

και τεχνικές)

o Περιεχόμενο: θεματικές ενότητες που καλύπτονται 

o Πραγματικό προϊόν: εμφάνιση, δείγματα, πιθανά πιλοτικά προγράμματα

o Αποτελέσματα: αναμενόμενη έκβαση

o Υποστήριξη: στο στάδιο της εφαρμογής αλλά και μεταγενέστερα

o Αίτηση  για  προσφορά  (Request  for  Proposal):  η  αντιστοίχηση  ανάμεσα  στην 

προσφορά του εξωτερικού φορέα και στις απαιτήσεις της επιχείρησης όπως αυτές 

διατυπώνονται στην αίτησή της για προσφορά

ΙV. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

14.Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται;

141.on the job training

o Καθοδήγηση ένας προς ένας (one-on-one instruction

o Διαιτησία (Coaching)

o Εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation)
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o Μαθητεία  /  Θέση  βοηθού  (apprenticeship/internship)(συνδυασμός  διδασκαλίας 

και πρακτικής άσκησης)

o Άλλο ………………………………………………………………………………..

142.off the job training

o Διαλέξεις (Classroom lectures)

o Φροντιστήρια εργαστήρια

o Οπτικοαουστικές παρουσιάσεις

o Ασκήσεις  προσομοίωσης  (παίξιμο  ρόλων,  μελέτες  περιπτώσεων,  εμπειρικές 

ασκήσεις,  ομαδική λήψη αποφάσεων, ερμηνεία καταστάσεων ρόλων)

o Εκπαίδευση με προγράμματα Η/Υ για αναπαράσταση των πραγματικών συνθηκών 

εργασίας. 

o Πρόδρομη εκπαίδευση σε προσομοιωμένο σταθμό εργασίας

o Άλλο ……………………………………………………………………………….

15.Γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση (e-learning); Αν ναι σε 

ποιους τομείς του εκπαιδευτικού προγράμματος; 

………………………………………………………………………………

16.Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθιστά εφικτή τη  μεταφορά γνώσεων 

από  εκπαίδευση  στην  εργασία;  Αν  όχι,  με  ποιους  τρόπους  ενθαρρύνονται  οι 

εκπαιδευόμενοι  για  εφαρμογή  των  νέων  γνώσεων  στο  αντικείμενο 

εργασίας;(επαναληπτική εκπαίδευση, υποστήριξη προϊσταμένων)

………………………………………………………………………………

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

17.Ποιοι τύποι και μοντέλα αξιολόγησης χρησιμοποιούνται; (τελική, ολική, συγκριτική)

     Και σε ποια επίπεδα και με ποιες μεθόδους;

………………………………………………………………………………

18. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος  αλλά και μετά την 

ολοκλήρωσή του υπάρχουν  αντιδράσεις;  Αν ναι, από ποιους και σε ποιους τομείς 

(π.χ. εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτές, περιεχόμενο προγράμματος);
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………………………………………………………………………………

19.Υπάρχουν  συστηματικοί  μηχανισμοί  διερεύνησης  της  ικανοποίησης των 

εκπαιδευομένων από  τα προγράμματα? Αν ναι ποιοι είναι αυτοί (π.χ. διανομή και 

ανάλυση ερωτηματολογίου);

………………………………………………………………………………

20.Με ποιους τρόπους διαπιστώνεται αν η διαδικασία  της «μάθησης» έχει ολοκληρωθεί 

με  επιτυχία  και  σε  ποιο  βαθμό έχουν βελτιωθεί  οι  δεξιότητες  –γνώσεις  (π.χ.  τεστ 

γνώσεων,  παρατήρηση  συμπεριφοράς  εκπαιδευομένων  και  συλλογή  στοιχείων  από 

προϊσταμένους, υφισταμένους, συναδέλφους); 

21.Συντάσσονται  αποτελέσματα για την επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος σε 

επίπεδο οργανισμού;  ΝΑΙ…..ΟΧΙ….

       Αν ναι, με ποια κριτήρια αξιολογούνται (μέτρηση ατυχημάτων, ποιότητας,

       παραγωγικότητας, κόστους , κερδών, εσόδων κτλ);

………………………………………………………………………………

22.Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες  αιτίες χαμηλής απόδοσης;

………………………………………………………………………………

23.Ποια είναι τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η τράπεζα κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία στο σύνολό της?

o Χρηματοδότηση (περιορισμένοι πόροι)

o Επιλογή της κατάλληλης επιμόρφωσης 

o Δύσκολη αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών

o Απροθυμία συμμετεχόντων

o Άλλο…………………………………………………………………………………
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