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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 Μέζα απφ ηηο επφκελεο γξακκέο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ 

ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, θ. Υξ. Νηθνιαΐδε, ν νπνίνο κε ηηο δηεπθξηλίζεηο ηνπ 

ζπλεηέιεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 

 Θα ήζεια επηπιένλ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ελζάξξπλζε 

θαη ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξνζέθεξε φια ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ γηα 

ηε ζπλεξγαζία, ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζηελ Σξάπεδα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, θαζψο θαη ην πνιχ ζηελφ θηιηθφ κνπ πεξηβάιινλ πνπ ζπλεηέιεζε κε 

θάζε δπλαηφ ηξφπν ζηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ (ABSTRACT) 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

δηεξεπλήζνπκε αλ ε δεκνζηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο, ηελ νπνία θαη ζα αμηνινγήζνπκε, κε γλψκνλα ην ππάξρνλ αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ηηο αλάγθεο ηεο ηξάπεδαο, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, εθαξκφδεηαη κε επηηπρία (πξνηείλνληαο 

παξάιιεια ιχζεηο – βειηηψζεηο). Ζ ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ ζε έλα ηπραίν δείγκα 60 ππαιιήισλ ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο. Γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ινγηζκηθφ παθέην ηνπ Microsoft Office Excel.  Σα επξήκαηα καο θαζνδεγνχλ ζηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο.  
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Κεθάιαην 1 

Θεσξία ηεο εθπαίδεπζεο 

1.1.Δηζαγσγή 

Ζ εθπαίδεπζε δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε κφξθσζε, θπξίσο ζην φηη ε 

πξψηε ζπλδέεηαη θαηά θχξην βαζκφ κε ηε δεμηφηεηα θαη  ε δηάξθεηά ηεο είλαη 

πεξηζζφηεξν βξαρππξφζεζκε. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη ην ηειεπηαίν έγθεηηαη ζην φηη 

ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζε 

κηθξφηεξν αθαδεκατθφ βαζκφ απφ φ,ηη ε κφξθσζε. 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο, θαη εηδηθφηεξα ηα πξνζφληα, νη 

ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ νη εξγαδφκελνη, απνηειεί 

αλέθαζελ ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαηφ ηεο, ην νπνίν ηε βνεζά ζην λα μερσξίζεη κέζα ζε 

έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Απηά ηα εηδηθφηεξα πξνζφληα είλαη πξνθαλέο φηη έρνπλ 

απφιπηε ζπλάθεηα κε ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο. θνπφο θάζε 

επηρείξεζεο είλαη λα εθκεηαιιεπηεί ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ απηά ηα πξνζφληα, ψζηε 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη πξνο φθεινο ηεο κε απφιπην γλψκνλα ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ 

θέξδνπο [Θενράξεο, 2010]. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα απνηειέζεη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, θαη θαη’ επέθηαζε ζα παξνπζηαζηεί θαη ην 

παξάδεηγκα ηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ζηελ Διιάδα, ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 

 

1.2.Ζ εθπαίδεπζε σο εξγαιείν αλάπηπμεο 

Ζ εθπαίδεπζε είλαη ην θαη' εμνρήλ εξγαιείν κε ην νπνίν ν άλζξσπνο γλσξίδεη ηε 

θχζε, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Μηα ζσζηή εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο ηέηνηνπ απφ 

ην νπνίν λα απνξξέεη ε νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπνπ. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε. Ζ ηειεπηαία δε ζα πξέπεη λα είλαη κία ζηαηηθή δηαδηθαζία, 

αιιά ζπλερήο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ θαη φρη κφλν. 

ηελ πεξίπησζε απηή ππάγεηαη θαη ε θαηάξηηζε. Με ηελ θαηάξηηζε 

επηηπγράλεηαη ηφζν ε ελεκέξσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, φζν θαη ε δπλαηφηεηα λα 

αιιάδνπλ επαγγέικαηα κε ζηφρν ηελ απνιαβή κεγαιχηεξεο ηθαλνπνίεζεο [Νέα, 2010]. 

Ζ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη θαη σο επέλδπζε, δηαηεξψληαο δηπιή ζεκαζία θαη σο 

θαηαλαισηηθφ, αιιά θαη επελδπηηθφ αγαζφ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη απφ ηε κία πιεπξά 
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θαηέρεη αλζξσπηζηηθφ ξφιν θαη απφ ηελ άιιε επηθέξεη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Έηζη 

ινηπφλ, απφ ηε κία πιεπξά ζεσξείηαη σο επελδπηηθφ αγαζφ, θαζψο : 

- Δπελδχεη ζηηο ζέζεηο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ απηή είηε είλαη 

έκκεζεο είηε θαη άκεζεο. 

- Γαπαλψληαη ρξήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, ελψ κεζνιαβεί ρξφλνο, 

κέρξηο φηνπ λα κπνξέζνπκε λα θαξπσζνχκε ηα πξψηα απνηειέζκαηά ηεο. 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ε εθπαίδεπζε απνηειεί θαη έλα νπζηαζηηθφ 

θαηαλαισηηθφ αγαζφ, θαζψο : 

- Απαηηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ. 

- Οη λένη θαζπζηεξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κέρξηο 

φηνπ λα νινθιεξσζεί ε πεξίνδνο εθπαίδεπζεο. 

- Έρεη αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ηαπηίδεηαη κε ηελ παηδεία. 

- Γηα ηελ θνηλσληνινγία θαη ηηο ινηπέο επηζηήκεο παξακέλεη πάληα θαζαξή 

θαηαλάισζε. 

Τπάξρεη πάληα βέβαηα ε αλάγθε δηαζχλδεζεο ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ 

δαπαλψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο, κε ηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

πξνγξακκαηηζκφ κίαο θνηλφηεηαο ή θαη πην ζπγθεθξηκέλα κηαο επηρείξεζεο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ απηφο ν ζρεδηαζκφο απνδεηθλχεηαη ειιηπήο θαη άζθνπνο, ηφηε ζα 

κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί απφ ηε κία πιεπξά κία άζθνπε 

θαηαλάισζε πφξσλ, ε νπνία ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά κία θαθή επέλδπζε. 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε φιεο νη κνξθέο εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη πεγή 

πινχηνπ, δηφηη γηα θάζε θξάηνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ σο πεγή εξγαζίαο είλαη ν 

κεγαιχηεξνο πινπηνπαξαγσγηθφο ηνκέαο. Ο βαζκφο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

εμεηδίθεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνθαιείηαη «αλζξψπηλν θεθάιαην». Απηφ 

αθξηβψο είλαη θαη ε επέλδπζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη πξέπεη λα απνηειεί κέξνο 

ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, γηα ηνλ νπνίν γηα λα έρνπκε κηα πιήξε άπνςή ηνπ, πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία ζηελ έλλνηά ηνπ. 

Με ηελ εθπαίδεπζε ηα άηνκα πξνζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία ηφζν κεηξήζηκεο φζν 

θαη κε κεηξήζηκεο σθέιεηεο. ηηο πξψηεο ππάγεηαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηηο δεχηεξεο ε απμεκέλε θηλεηηθφηεηα, ε θαιχηεξε θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά, ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο, ε πξνζαξκνγή ζηηο δπζρέξεηεο, ε 

ζεηηθφηεξε ζπκκεηνρή ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

 Ζ εθπαίδεπζε – ηφζν ζε ηξαπεδηθφ, φζν θαη ζε γεληθφηεξν επίπεδν – πξέπεη λα 

πξνζθέξεηαη δηα βίνπ κε ηηο εμήο δχν βαζηθέο κνξθέο : 
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- Χο ζπλερήο θαηάξηηζε 

- Χο ζπλερήο αμηνιφγεζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ φζν θαη ησλ 

απνθνίησλ ησλ ζρνιψλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο εθαξκνγέο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα, βαζηδφκελνη ζηελ αδηακθηζβήηεηε αμία ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο 

είδακε θαη πην πάλσ. 

 

1.3.Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε 

ηηο κέξεο καο ε ηερλνινγία αιιά θαη γεληθφηεξα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

πεξηβάιινλ εμειίζζνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο. Μέζα ζε απηφ ην ξεπζηφ πεξηβάιινλ, νη 

εξγαδφκελνη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε – θαη εηδηθφηεξα ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα – θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζπκβάιινληαο ηα κέγηζηα ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

Οη γλψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ παξαπάλσ 

ζηφρν, ζπλερψο κεηαβάιινληαη, απμάλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη απφ ηα λέα 

επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ε αλάγθε ηεο ζπλερνχο 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί κία επηηαθηηθή αλάγθε, ηφζν ζεκαληηθή φζν 

θαη ε βησζηκφηεηα ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε ζα πξέπεη ινηπφλ 

λα είλαη άξξεθηα πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο αιιά θαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Γηα λα επηηεπρζεί ε επηηπρήο αληαπφθξηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε απηφ ην ξεπζηφ 

πεξηβάιινλ απαηηείηαη θαηά πξψην ιφγν ε αηνκηθή ηνπ πξνζπάζεηα γηα αληαπφθξηζε 

ζηα θαζήθνληά ηνπ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ε ζπλδξνκή ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ ζπλδξνκή ηεο επηρείξεζεο δελ πεξηνξίδεηαη απιά θαη κφλν ζηελ παξνρή ησλ 

θεθαιαίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηειεπηαίνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζην 

ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ νιφθιεξεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο. Με ηε 

ζπλδξνκή ηεο επηρείξεζεο νη εξγαδφκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ 

πιήξσο θαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηα θαζήθνληά ηνπο, παξνπζηάδνληαο 

ηνπιάρηζηνλ ην ειάρηζην επηζπκεηφ επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο. 

Δίλαη πνιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά ηα παξαδείγκαηα ηνπ παξειζφληνο, φπνπ 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ δηέγλσζαλ έγθαηξα ηελ αλάγθε γηα ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ζηαδηαθά εθηνπίζηεθαλ απφ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ. 
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Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν φηη ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα [Randstad, 2010], 

νη Έιιελεο εξγαδφκελνη πξνζπαζνχλ κε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε λα 

θξαηήζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπίζεο, ε 

πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξνχλ φηη ν εξγνδφηεο ηνχο παξαθηλεί ζηε ζπλέρηζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο θαη δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηφλ [Νίθε, 

2010]. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε, ηελ 

πεξίνδν ηεο πεξίθεκεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, νη ηξάπεδεο δίλνπλ ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο [Νέα, 2010]. πσο 

επηζεκαίλνπλ ηξαπεδηθά ζηειέρε, έλα άξηηα εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ 

απνηειεί δηαρξνληθά γηα κηα ηξάπεδα έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηφζν ζηε δηαηήξεζε 

θαη πξνζέιθπζε πειαηείαο, φζν θαη γεληθφηεξα ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε θξίζεσλ, 

φπσο ε ζεκεξηλή. 

Ζ ίδηα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη αδηάθνπε, θαη 

παξάιιεια, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φιν ην θάζκα ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε 

επηρείξεζεο, δηαρσξηδφκελε ζε επίπεδα ηφζν εμεηδίθεπζεο, φζν θαη ηεξαξρίαο, 

ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ην εηδηθφηεξν πιαίζην γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη θάζε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ [Θενράξεο, 2010]. 

 

 

 

 

Κεθάιαην 2 

Δθπαίδεπζε θαη ηξάπεδεο 

2.1 Σν ηξαπεδηθό πεξηβάιινλ ζήκεξα 

Δίλαη θαλεξφ φηη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα ζεκεξηλά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κεηαβάιιεηαη ζπλερψο, θαζψο ιακβάλνπλ ρψξα 

ηερλνινγηθέο, πνιηηηθέο θαη επηζηεκνληθέο αιιαγέο.  Οη επέιηθηεο θαη γξήγνξεο 

ηξαπεδηθέο ιχζεηο – ηξαπεδηθά πξντφληα, απνηεινχλ ην κνλαδηθφ φπιν θάζε ηξάπεδαο, 

ψζηε λα επηβηψζεη ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλερψο απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ. Οη 

ηξάπεδεο ζπλαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο 
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πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο, αλαδεηψληαο ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζηελ αγνξά θαη 

θαη’ επέθηαζε ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο. 

Έρεη επηζεκαλζεί φηη ε γλψζε θάζε ηξάπεδαο ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη 

επίπεδν ζρέζεσλ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη 

ησλ αληαγσληζηψλ ηεο [Γθνχβαο, 2009]. Έηζη ινηπφλ, πξφθιεζε γηα θάζε ηξάπεδα 

απνηειεί ε νξζή δηαρείξηζε αιιά θαη αμηνπνίεζε απηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο γλψζεο. 

πλεπψο, είλαη άκεζε αλάγθε θάζε ηξάπεδαο, ηδηαίηεξα ελ κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηελ νπνία δηαλχνπκε, λα θαηαθέξεη λα αληαπεμέξζεη ηφζν ηνπ 

πςεινχ αληαγσληζκνχ, φζν θαη ηεο θπζηνινγηθήο ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο 

επηβάξπλζεο επί ησλ εξγαζηψλ ηεο, θαη ελ ηέιεη, λα νδεγεζεί ζηελ αλάπηπμε. 

πσο έρεη επηζεκαλζεί θαη ζην παξειζφλ, γηα λα ππάξμεη θάπνηα αλάπηπμε 

πξέπεη λα γίλνπλ επελδχζεηο ζην αξρηθφ θεθάιαην. Οη επελδχζεηο απηέο πξνσζνχληαη κε 

βάζε ηελ νξγαλσκέλε αμηνπνίεζε ησλ άπισλ πφξσλ, δειαδή ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ. πλεπψο, ε αλάπηπμε απνβιέπεη ζηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ αλζξψπνπ 

[Σδαλήο, Πακνπθηζφγινπ, 2010]. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ε εθπαίδεπζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ζην νπνίν εξγάδνληαη, θαη σο εθ ηνχηνπ, ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη φρη απιά λα ζεσξείηαη δεδνκέλε, αιιά θαη επηβεβιεκέλε. 

 

 

 

2.2 Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα 

Απφ πνιχ λσξίο βέβαηα, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα γηα νξγάλσζε βαζηδφκελε ζηηο θαζεκεξηλέο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. Ίζσο 

θαη πην λσξίο απφ άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο καο, νη ηξάπεδεο 

εληφπηζαλ λσξίηεξα ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε – θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη 

εληφπηζαλ ηελ αμία θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ ηα ίδηα ηα ηξαπεδηθά ζηειέρε 

ζε απηή. Ζ δεκηνπξγία ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ, ηα νπνία ζα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλα 

πάλσ ζηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαη νξγαλσηηθέο εμειίμεηο, απνηειεί ην θιεηδί γηα 

ηελ ηξαπεδηθή επέθηαζε θαη ιεηηνπξγία θάζε ηδξχκαηνο. Άιισζηε, ε δηαξθήο 

εθπαίδεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ πξνζσπηθνχ ζπκβάιιεη άκεζα ζηε βειηίσζε ηεο 

κνξθσηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζηάζκεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ, θαη έκκεζα ζηνλ 
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εθζπγρξνληζκφ ησλ ηξαπεδηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ θαιπηέξεπζε ησλ ππεξεζηψλ 

πξνο ην θνηλφ [Ρνπζάθεο, 1987]. 

Ζ εηθφλα πνπ εκθαλίδνπλ νη πξνεγκέλεο ρψξεο, ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα, δελ 

έρεη ηφζν κεγάιεο δηαθνξέο ζήκεξα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Δδψ θαη πεξίπνπ δχν 

δεθαεηίεο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθά βήκαηα απφ ηελ πιεπξά ηεο ρψξαο καο, 

ψζηε λα ζπγθιίλεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο πάλσ ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ. 

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ ε 

εθπαίδεπζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ βαζίδεηαη πάλσ ζε έλα εληαίν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Απηφ πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαθξηηέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο : 

- Σε βαζηθή εθπαίδεπζε: 

Δπηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ παξνρή γλψζεο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζε 

ππαιιήινπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο νηθνλνκηθέο γλψζεηο θαη 

πξαθηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη πξνυπήξραλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

ηξάπεδα, ζε αληίζεζε κε ηηο κέξεο καο, φπνπ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

πξνηηκνχλ θπξίσο ηελ πξφζιεςε ππαιιήισλ κε ηνπιάρηζηνλ θάπνηα γλψζε 

πάλσ ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε θαη ηελ ηξαπεδηθή. 

- Σελ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε: 

Ζ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε απνηειεί κία αλαγθαηφηεηα γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Έλαο ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο δελ πεξηνξίδεηαη απιά θαη 

κφλν ζηελ χπαξμε ζηειερψλ δηνίθεζεο θαη ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ πνπ 

αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ηξαπεδηθή ιηαληθή. Πξνυπνζέηεη θαη ηελ 

χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, φπσο είλαη νη ηξαπεδηθνί 

αλαιπηέο, ε ππεξεζία marketing θιπ. Ζ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζηνρεχεη 

ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ ππαιιήισλ πνπ αζρνινχληαη κε θάπνην απφ 

απηά ηα εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα. 

- Σελ αλψηεξε εθπαίδεπζε: 

Ζ αλψηεξε εθπαίδεπζε επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε δεκηνπξγία ηθαλψλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη managers, αηφκσλ ηθαλψλ θαη θηιφδνμσλ λα 

εγεζνχλ επηκέξνπο ηξαπεδηθψλ ηνκέσλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ κε επηηπρία ην 

ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ε εθπαίδεπζε είλαη νκνηνγελήο θαη εληαία. 

Ζ δηαθνξά ησλ ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηε ρψξα καο, έγθεηηαη ζην φηη, πξνο ην παξφλ, 

ην θάζε ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο 
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γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ. Αληίζεηα, ζην εμσηεξηθφ, ε εθπαίδεπζε παξέρεηαη 

θπξίσο κε ηε ζπκβνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ. 

Έλα ζεηηθφ βήκα γηα ηε ζχγθιηζε θαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα είλαη ε δεκηνπξγία ζηε 

ρψξα καο ελφο δηαηξαπεδηθνχ θνξέα ηξαπεδηθήο εθπαίδεπζεο, ηνπ Διιεληθνχ 

Σξαπεδηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (ΔΣΗ). Πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειεπηαίνπ, ε ηξαπεδηθή 

εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα απνηεινχληαλ απφ κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο θάζε εκπνξηθήο 

ηξάπεδαο, θαη σο εθ ηνχηνπ αλάκεζα ζε θάζε ηξάπεδα ππήξραλ δηαθνξέο πάλσ ζην 

είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ. Ζ θαηάζηαζε ζήκεξα έρεη 

βειηησζεί ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ρσξίο βέβαηα ε ρψξα καο λα έρεη θηάζεη ζην 

επίπεδν άιισλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ζην εμσηεξηθφ. 

 

2.3 Ζ εθπαίδεπζε σο λνκνζεηεκέλε ζέζπηζε 

Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα  ΠΓ/ΣΔ 2577/09.03.2006 ππνρξεψλεη φια ηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα λα πηζηνπνηνχλ ηελ 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απνηειεί ην πξψην ζηάδην γηα ηελ νινθιεξσηηθή πηζηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

ππαιιήισλ μεθηλψληαο απφ ηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη παξέρνπλ επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο. Δηδηθφηεξνο γλψκνλαο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ελφο 

νκνηφκνξθνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ ηηο παξέρνπλ. 

Ζ παξαπάλσ φκσο ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζπλεπάγεηαη φηη ηα 

ηειεπηαία ππνρξενχληαη θαηά θάπνην ηξφπν ζην λα πξνρσξήζνπλ ζε ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ζε δηαξθή ζπκκφξθσζε. ε απηφ ην ζεκείν, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζθνπφο ηνπ πξνεδξηθνχ θαηά βάζνο, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφο απφ 

φ,ηη αληηιακβαλφκαζηε κε κία πξψηε αλάγλσζε. Καη ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα κπνξνχκε 

λα θαηαιήμνπκε, αλ αλαινγηζηνχκε ηνπο ηξεηο παξαθάησ παξάγνληεο : 

- Σελ πξφζθαηε «θνχζθα» ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000. 

- Σηο απνδφζεηο ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, πάλσ ζηα νπνία επέλδπζε έλα 

κεγάιν θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, παξαθηλνχκελνπ απφ ηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα, θαη ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη φηη νη απνδφζεηο απηψλ δελ είλαη 

δηαζθαιηζκέλεο. 
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- Οη ηξάπεδεο, αλεμάξηεηα απφ ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα, έρνπλ εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα αλαιάβεη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηελ θαηά ην δπλαηφ 

άξηηα εθπαίδεπζε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπο 

ηελ νπζία ινηπφλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πηζηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

ππαιιήισλ απνηειεί κία πξνζπάζεηα, ψζηε νη έιιελεο θαηαζέηεο θαη επελδπηέο ζε 

πξψηε θάζε λα εκπηζηεπηνχλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζην βαζκφ πνπ ζπλέβαηλε 

θαη ζην παξειζφλ θαη λα ζπλερίζνπλ λα επελδχνπλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα (είηε 

απηά βαζίδνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο κεηνρέο, ακνηβαία θεθάιαηα ή νηηδήπνηε άιιν). 

Δηδηθφηεξα δε, φζν αθνξά ηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα, ην ζχλνιν ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ έρνπλ θξνληίζεη πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ ην πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ρσξίο απηφ λα απνηειεί 

λνκνζεηεκέλε ππνρξέσζε. 

Μειινληηθά, εξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηαηάγκαηνο θαη πέξα απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ ηνκέα επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο. 

 

2.4 Πηζηνπνίεζε ππαιιήισλ 

Πην πάλσ παξνπζηάζακε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη λα εθπαηδεχνπλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. 

Απηή ε αλάγθε νδήγεζε θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ 

πηζηνπνίεζεο ππαιιήισλ, ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία απηψλ. 

Κχξην θνξέα απηήο ηεο πηζηνπνίεζεο απνηειεί ζήκεξα ζηελ Διιάδα ην 

Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην (ΔΣΗ). Σν ηειεπηαίν απνηειεί νπζηαζηηθά θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ βξαρίνλα ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ (ΔΔΣ). Ζ πηζηνπνίεζε απηή, 

φπσο άιισζηε θαη ην παξαπάλσ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, επηθεληξψλεηαη ζήκεξα 

απνθιεηζηηθά ζε επελδπηηθέο ππεξεζίεο, ελψ δελ απνθιείεηαη, φπσο είδακε, λα 

επεθηαζεί κειινληηθά θαη ζε άιιεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ζηεγαζηηθή πίζηε, ε θαηαλαισηηθή πίζηε ή ε επαγγεικαηηθή πίζηε. 

Ο ιφγνο χπαξμεο απηνχ ηνπ είδνπο πηζηνπνίεζεο  βαζίδεηαη πάλσ ζε δχν 

δηαθξηηέο ππνρξεψζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ηηο εμήο : 

- Τπνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα απαζρνινχλ θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ απνθιεηζηηθά πξφζσπα, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

επαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε. 
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- Αλάινγα κε ηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηελ νπνία εμαζθεί θάζε ππάιιεινο ζε 

νπνηαδήπνηε ηξάπεδα, έρνπλ θαζνξηζηεί δηαθξηηέο θαηεγνξίεο 

πηζηνπνηεηηθψλ. 

Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ινηπφλ ππνρξεσηηθή γηα φια 

ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Απηή ε εμέιημε νδήγεζε πνιιέο ηξάπεδεο ζην λα 

αλαζεσξήζνπλ ή θαη λα εκπινπηίζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα, πξνζζέηνληαο 

θαη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπο γηα ηελ πηζηνπνίεζή 

ηνπο. 

πλεπψο, ε αλάγθε γηα επέθηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππνρξεψλεη 

ηηο ηξάπεδεο λα νξγαλψζνπλ λένπο εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο, πέξα απφ ηελ πνιηηηθή ή 

ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ εθάξκνδαλ κέρξη ηφηε. 

 

 

 

 

 

 

 

Κεθάιαην 3 

Πνιηηηθή εθπαίδεπζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

3.1. Δηζαγσγή 

Ζ πνιηηηθή εθπαίδεπζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο παξέρεηαη κέζσ ππεξεζηαθήο 

εγθπθιίνπ γηα εζσηεξηθή δηαλνκή θαη ε δεκνζηνπνίεζή ηεο απαγνξεχεηαη ξεηά απφ ηελ 

ηξάπεδα. Βέβαηα, ηα δηάθνξα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ηνπ πξνζσπηθνχ, ιφγνπ ράξε ν 

ΤΔΣΔ (χιινγνο Τπαιιήισλ Δζληθήο Σξάπεδαο) παξέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλά καο, απφ ηνλ θαλνληζκφ εξγαζίαο ησλ 

ππαιιήισλ κέρξη θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. ε απηά 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πνιηηηθή εθπαίδεπζεο, απφ φπνπ αληιήζακε θαη ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ζηνηρείσλ καο [ΤΔΣΔ, 2011]. 

χκθσλα κε ηελ ίδηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα, «ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απνηεινχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νρήκαηα αλαβάζκηζεο ηνπ 

επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ σο επαγγεικαηηθέο νληφηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ίδηαο 

ηεο Σξάπεδαο» (Κνηλσληθφο Απνινγηζκφο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο έηνπο 2006). Ζ ίδηα ε 



10 
 

ηξάπεδα δειαδή αλαγλσξίδεη φηη ε επηηπρεκέλε πνξεία ηεο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηεο λα 

ιεηηνπξγνχλ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα απφ πιεπξάο γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. 

ήκεξα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

Πξνζσπηθνχ απνξξνθά ε ελδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε, ε νπνία αθνξά ζην ζχλνιν 

ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο θαη αγθαιηάδεη φιεο ηηο βαζκίδεο ηεξαξρίαο θαη ζέζεηο 

εξγαζίαο, ηζνκεξψο θαη αλαιφγσο αλαγθψλ. 

ην πιαίζην ηνπ ηαθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

θαη κεηά απφ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Πξνζσπηθνχ ζρεδηάδνληαη 

θαη πινπνηνχληαη ζεκηλάξηα αλά ηελ Διιάδα. Σαπηφρξνλα κε ην ηαθηηθφ πξφγξακκα 

πξαγκαηνπνηείηαη πιήζνο έθηαθησλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη 

απμεκέλεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Σξάπεδαο θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο πειαηείαο. 

Παξάιιεια, πξνηεξαηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο απνηειεί ε εθαξκνγή θαη 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεηαη κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο e-learning ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη έρεη ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ηφζν ηνπ 

Γηθηχνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ δηεζλψο επεθηεηλφκελνπ Οκίινπ. 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ηξάπεδαο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα θαη έκθαζε 

ζηελ θάιπςε ζηφρσλ ζηήξημεο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο εγεηηθήο ηεο 

ζέζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ηελ αλάδεημή ηεο ζε θνξπθαία ηξάπεδα ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ  πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ελδνεπηρεηξεζηαθά. Γηα ηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο ε ηξάπεδα πξαγκαηνπνηεί εηδηθά 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ αξκνληθή θαη νκαιή έληαμή ηνπο ζην λέν 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ηξάπεδαο αλαθέξεηαη 

ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Βαζηθή Δθπαίδεπζε, Σξαπεδηθέο Δξγαζίεο, Δκπνξηθή 

Δπηκφξθσζε, Γηνηθεηηθή Δπηκφξθσζε, Γεληθή Δπηκφξθσζε θαη πξνγξάκκαηα Ζ/Τ. Σα 

δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αμηνινγνχληαη ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηέο φζν θαη 

απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, νη απφςεηο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ πεγή αλαηξνθνδφηεζεο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. ια απηά ηα πξνγξάκκαηα ππνζηεξίδνληαη κε 

ελεκεξσκέλεο εθδφζεηο πνπ θαιχπηνπλ επξχ θάζκα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, αιιά θαη κε 

ηε ιεηηνπξγία βηβιηνζήθεο. 

Ζ Γηεχζπλζε θξνληίδεη λα είλαη δηαξθψο ελήκεξε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο 

εθδειψζεηο ελδηαθέξνληνο ηεο Σξάπεδαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ έγθξηηνη εθπαηδεπηηθνί 
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Οξγαληζκνί. Παξάιιεια, ελεκεξψλεη ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο επηηειηθέο Μνλάδεο ηεο 

Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα ελδηαθέξνληφο ηνπο θαη ζηεξίδεη - δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά - ηε 

ζπκκεηνρή ζηειερψλ ηνπο ζε εθδειψζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Γηα 

εθπαίδεπζε εθηφο Σξαπέδεο απαηηείηαη έγθξηζε Γηνίθεζεο, ελψ ηα ζηειέρε ησλ 

επηηειηθψλ Μνλάδσλ Γηνίθεζεο ζπκκεηέρνπλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζήο 

ηνπο, ζε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα εθηφο Σξαπέδεο κε ζεκαηνινγία πνπ δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε. 

Οη ππάιιεινη ηεο ηξάπεδαο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δηνξγαλψλεη ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 

Πξνζσπηθνχ κέζσ ησλ αθφινπζσλ δηαδηθαζηψλ : 

- Γηα ηα ηαθηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, απφ ηε ζρεηηθή ππεξεζηαθή 

εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο, ε νπνία θπθινθνξεί δχν θνξέο ην ρξφλν, ζηελ αξρή 

θάζε εθπαηδεπηηθνχ εμακήλνπ. Ζ εγθχθιηνο, φπσο άιισζηε θαη θάζε εγθχθιηνο 

ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, αλαξηάηαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα εγθπθιίσλ, ζην 

νπνίν έρνπλ πξφζβαζε φινη νη ππάιιεινη ηεο ηξάπεδαο. Δπηπιένλ, ε εγθχθιηνο 

παξέρεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν (Intranet 

site) ηεο Γηεχζπλζεο. Ζ εγθχθιηνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε 

ζπκκεηνρήο. Ζ ζπλεζέζηεξε δηαδηθαζία είλαη λα ππνβάιιεη ν θάζε εξγαδφκελνο 

αίηεκα ζηε κνλάδα φπνπ ππεξεηεί, θαη ζηε ζπλέρεηα ε κνλάδα ζα πξνσζήζεη ην 

αίηεκα ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. 

- Γηα ηα έθηαθηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, νη ππάιιεινη ηνπο νπνίνπο 

αθνξνχλ, ελεκεξψλνληαη πξνζσπηθά απφ ηε Γηεχζπλζε. Χο επί ην πιείζηνλ, ηα 

έθηαθηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ-

ζηφρν κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ 

αθνξνχλ κφλν κία κεξίδα ησλ ππαιιήισλ, ε νπνία ζπκκεηέρεη κεηά ηνλ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ησλ δηνξγαλψζεσλ. Οη ππάιιεινη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε δε ρξεηάδεηαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο, θαζψο κε κέξηκλα 

ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ δηελέξγεηα 

ηνπ θάζε έθηαθηνπ πξνγξάκκαηνο. 

- Γηα ηα εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δηνξγαλψλεη ε ίδηα ε Σξάπεδα, ε 

αίηεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γηεχζπλζεο ζην 

intranet ηεο Σξάπεδαο (άξα απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηε ζέζε εξγαζίαο θάζε 

ππαιιήινπ). ηελ πεξίπησζε πνπ απηά ηα ζεκηλάξηα δηνξγαλψλνληαη απφ ηξίην 

θνξέα (φπσο ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην), ε Γηεχζπλζε κεηά ηελ 
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αμηνιφγεζε θάζε αίηεζεο θαη εθφζνλ απηή θξηζεί ζεηηθή, αλαιακβάλεη ηελ 

πξνψζεζή ηεο ζηνλ αληίζηνηρν θνξέα. 

 

3.2. Ζ Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνύ 

Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ κεηξά αξθεηέο δεθαεηίεο δξαζηεξηφηεηαο 

ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, έρνληαο επηδείμεη 

κέρξη ζήκεξα αμηφινγν έξγν. ήκεξα, απνηειεί ην θχξην φξγαλν ζρεδηαζκνχ, 

αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηξάπεδαο, ελψ έρεη ηνλ 

πξψην θαη ηειεπηαίν ιφγν πάλσ ζε νηηδήπνηε αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ αξρή πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1968, φηαλ ν Γηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο ζχζηεζε 

κηα εμεηδηθεπκέλε «Οκάδα ηειερψλ παξά ησ Γηνηθεηή». Κχξην αληηθείκελφ ηεο ήηαλ 

πέξα απφ ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ, ν ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν πξσηνπνξηαθφ γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ήηαλ φηη 

ηα ζηειέρε ηεο νκάδαο πηζηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε εξγαζία ηνπο απφ 

εηδηθνχο άγγινπο ζπκβνχινπο επηρεηξήζεσλ. Ζ νκάδα απηή, κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, 

απνηέιεζε μερσξηζηή Γηεχζπλζε Δξγαζηψλ ζηελ Σξάπεδα. 

Απφ ην 1975 έρεη ζπζηαζεί ε «Τπεξεζία Δθπαηδεχζεσο» σο κεηεμέιημε ηεο 

Οκάδαο ηειερψλ. Απφ ην 1996 κέρξη ζήκεξα, απνηειεί Τπνδηεχζπλζε ηεο Γηεχζπλζεο 

Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Ζ ζπγρψλεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε γλψκνλα ηνπο πνιινχο 

θνηλνχο ζηφρνπο ησλ δχν δηεπζχλζεσλ θαη απνηειεί πξνζπάζεηα ζχγθιηζεο πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. Παξ’ φια απηά, ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί πάληα σο εμεηδηθεπκέλε 

Μνλάδα, κε ηδηαίηεξν Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, απζηεξέο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε, ηελ αλέιημε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο 

Δπηινγέσλ. 

Αθνινπζψληαο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη κε ζθνπφ ηελ επηινγή, 

αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 

Πξνζσπηθνχ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνπο θάησζη ζηφρνπο :  

- Γηεξεπλά ηηο θιίζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο θαη δηαηππψλεη ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηηο 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο 

αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

- Αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα θαξηέξαο, πξνγξακκαηηζκνχ δηαδνρήο θαη δηνίθεζεο 

ηαιέλησλ, αμηνπνηψληαο ζεκαληηθέο γηα ηελ Σξάπεδα επαγγεικαηηθέο 
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δεμηφηεηεο, εηδηθέο γλψζεηο / ηθαλφηεηεο θαη ηδηαίηεξα πξνζφληα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

- Γεκηνπξγεί πξνζσπηθά ζρέδηα αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

- Δπηιέγεη ππαιιήινπο θαη ζηειέρε γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο / επζχλεο, 

κε βάζε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειφηεηαο.  

- πκκεηέρεη ζε Δπηηξνπέο επηινγήο πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ηεο 

Σξάπεδαο πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί.  

- Παξαθνινπζεί ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηειερψλ θαη 

ππαιιήισλ, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο θαηφπηλ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο 

επηινγήο (follow up).  

- πλεξγάδεηαη κε ηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ / 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. 

- Γηεμάγεη έξεπλεο, εθπνλεί κειέηεο θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο / εηζεγήζεηο ζην 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.  

- Παξαθνινπζεί θαη εθαξκφδεη - δνθηκαζηηθά ή ηαθηηθά - λέεο κεζνδνινγίεο θαη 

ζπζηήκαηα επηινγήο θαη αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ. 

 

3.3. ηξαηεγηθή ηεο εθπαίδεπζεο 

Ο φκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζπληάζζεη θαη εθδίδεη έλα απαηηεηηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θάζε ηξηεηία κέζα ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο ηνπ γηα ππεξνρή ζηνπο ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη 

ηηο κεζνδνινγίεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, παξ’ φιν πνπ 

έρεη ηξηεηή ηζρχ, ζπρλά αλαζεσξείηαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηηο ηξέρνπζεο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. 

Ζ ηξάπεδα ζεσξεί φηη ε επηηπρήο πνξεία θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο 

ζηφρσλ ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ 

ηνπ λα ιεηηνπξγνχλ, φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα, εμνπιηζκέλνη απφ πιεπξάο γλψζεσλ 

θαη ηθαλνηήησλ, κέζα ζε έλα απμαλφκελα αληαγσληζηηθφ θαη κεηαβιεηφ πεξηβάιινλ, 

πνπ απαηηεί ηθαλφηεηεο πξνζαξκνγήο θαη δηαρείξηζεο αιιαγψλ. Με δεδνκέλεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο απηέο, ε ηξάπεδα πξνζπαζεί λα εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο γηα επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε ζε φια ηα επίπεδα. 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα βαζηδφκελε πάλσ ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν πιαίζην 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θάζε δηεηία πεξίπνπ, θαηαξηίδεη ην αλαζεσξεκέλν 

εθπαηδεπηηθφ ηεο πξφγξακκα, πάληα εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 
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Ζ ελίζρπζε ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο αθνξά ηελ παξνρή ζπλνιηθήο ή 

επηκέξνπο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηηο εμήο κνξθέο, ηηο 

νπνίεο ζα αλαιχζνπκε δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα :  

- Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πιήξνπο θαη κεξηθήο θνίηεζεο  

- Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο 

- Δθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ 

Ζ ελίζρπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ 

επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, 

αθελφο λα ζπλδπάδεη κε επηηπρία ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο, θαη αθεηέξνπ ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ πάγηα πνιηηηθή ηεο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηήζησλ 

αλαζεσξήζεψλ ηεο, αλαγλσξίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλππεπζπλφηεηαο αλάκεζα 

ζηνλ εξγαδφκελν, ηνλ πξντζηάκελν θαη ηε Γηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

αλζξψπσλ. 

Με βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, νη πεξηνρέο 

ελδηαθέξνληνο εζηηάδνληαη – είηε γηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είηε γηα 

επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο – ελδεηθηηθά ζηα εμήο : 

- Υξεκαηννηθνλνκηθά  

- Information Systems & Information Management 

- Λεηηνπξγηθή Απνδνηηθφηεηα 

- Asset Management 

- International Capital Markets  

- Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

- Έιεγρνο – ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο & standards 

- Marketing 

- Λνγηζηηθή/Financial Control 

- Καλνληζηηθή πκκφξθσζε  

Φπζηθά ν παξαπάλσ δηαρσξηζκφο δελ είλαη δεζκεπηηθφο γηα ηελ ηξάπεδα θαη σο 

εθ ηνχηνπ, νπνηαδήπνηε πξφηαζε ζπκκεηνρήο ζε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν απφ ηα 

παξαπάλσ, εμεηάδεηαη κε ηη ίδην βάξνο θαη κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο ηξάπεδαο. 

 

3.4. Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο 

Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ζηε ρψξα καο δε δηαζέηεη αλψηεξε ή αλψηαηε εθπαίδεπζε. ηελ Δζληθή 
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Σξάπεδα πην ζπγθεθξηκέλα, ην 52,09% ηνπ πξνζσπηθνχ [NBG, 2010] βξίζθεηαη ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ πξνζσπηθνχ, ε ηξάπεδα έρεη 

κεξηκλήζεη θαη παξέρεη δπλαηφηεηεο εμέιημεο θαη επηκφξθσζεο, είηε κέζσ ηεο 

απφθηεζεο θάπνηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ ζπνπδψλ, είηε κέζα απφ ηελ επηδφηεζε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο. 

Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο θαηαιήγνπλ ζε επίζεκν 

πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ θνξέα. Σα πξνγξάκκαηα απηά 

αθνξνχλ ελδεηθηηθά ηνπο εμήο ηνκείο ηεο: ηα Λνγηζηηθά (ACCA), ηα Οηθνλνκηθά 

(CFA), ην Αλζξψπηλν δπλακηθφ (CIPD), ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν (CIA,CISA) θνθ. 

Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε Δζληθή Σξάπεδα αλαθνηλψλεη έλαλ αξηζκφ 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία επηρνξεγεί. Δλδεηθηηθά, γηα 

θάζε έηνο ηεο ηξηεηίαο 2008-10, ν κηινο ηεο ΔΣΔ ππνζηεξίδεη θαηά κέγηζην ζπλνιηθά 

20 πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο. 

Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ππνβνιή αίηεζεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα 

ζπνπδέο ζηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο είλαη νη θάησζη : 

- Απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ λα γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηνλ 

θνξέα ζηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ε αίηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

- Βαζκνινγία απνιπηεξίνπ ζην πάλσ 25% ηεο θαηαλνκήο 

- Σεηξαεηή πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηνλ κηιν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, απφ ηελ 

νπνία 2 ρξφληα ζηελ πθηζηάκελε ζέζε εξγαζίαο 

- Έληαμε ηεο ζεκαηνινγίαο ζην επξχηεξν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο θαη εληφο 

ησλ παξαπάλσ εθπεθξαζκέλσλ ηνκέσλ ελδηαθέξνληνο ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ 

Οη παξνρέο ηεο ηξάπεδαο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

θαη δηαρσξίδνληαη, ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα, φζν θαη ζηηο ινηπέο παξνρέο. ζνλ 

αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο παξνρέο, ε Δζληθή Σξάπεδα θαιχπηεη ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο. Με ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ ππάιιειν, ε ηξάπεδα επίζεο θαηαβάιιεη ην 100% ησλ 

εμέηαζηξσλ.  Δπηπιένλ, ππάξρεη ε πξφβιεςε θάιπςεο θαη ησλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ 

ησλ ππαιιήισλ. Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ ην ηφπνο δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ 

βξίζθεηαη είηε ζην εμσηεξηθφ, είηε ζε άιιε πφιε απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ ππαιιήινπ 

θαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 100 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε κφληκε θαηνηθία παξέρνληαη 

έμνδα δηακνλήο. ζνλ αθνξά ηηο ινηπέο παξνρέο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο 

άδεηαο κεη’ απνδνρψλ έσο θαη 10 ζπλνιηθά εκεξψλ, πιένλ ηεο θαλνληθήο άδεηαο ηνπ 

ππαιιήινπ. 



16 
 

ιεο νη παξαπάλσ νηθνλνκηθέο παξνρέο ελεξγνπνηνχληαη θαη εθηακηεχνληαη 

κεηά απφ πξνζθφκηζε λφκηκσλ απνδείμεσλ θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο απφ ηνλ 

ππάιιειν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Σξάπεδα έσο θαη ην 100% 

ηνπ ζπλνιηθνχ αληηηίκνπ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εμφδσλ δηαβίσζεο, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ. ε 

πεξίπησζε απνηπρίαο πηζηνπνίεζεο, ε ηξάπεδα δελ θαηαβάιιεη θαη δεχηεξε θνξά ηα 

εμέηαζηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο, θαη σο εθ ηνχηνπ, απηά βαξχλνπλ ηνλ 

ππάιιειν. Δπίζεο, ζε φιεο ηηο παξαπάλσ νηθνλνκηθέο παξνρέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη ηπρφλ δίδαθηξα, ηα νπνία θαηαβάιιεη ζε πξψηε θάζε ν ππάιιεινο θαη ζηε 

ζπλέρεηα, κε ηελ πξνζθφκηζε λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, θαηαβάιινληαη απφ ηελ ηξάπεδα 

ζε απηφλ. 

 

3.5. Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε απνηεινχλ δηθαίσκα 

θαη ππνρξέσζε ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ, φζν θαη ηεο Σξάπεδαο. ηφρνη ηεο παξερφκελεο 

απφ ηελ Σξάπεδα εθπαίδεπζεο είλαη ε δηεχξπλζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ε αλάπηπμε 

ηεο ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο, ε έγθαηξε θαη νκαιή πξνζαξκνγή ησλ 

γλψζεσλ θαη εηδηθνηήησλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο 

ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη ηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο απαζρφιεζεο, ελφςεη ζπλερψλ αλαδηαξζξψζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, απφ ηηο νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο θαη 

ηελ εηζαγσγή λέσλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, ε Σξάπεδα ζρεδηάδεη απνηειεζκαηηθά θαη λα 

παξέρεη έγθαηξα ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηδίσο ζε εθείλνπο 

πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά. Ζ 

εθπαίδεπζε αθνξά ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη είλαη ζπλερήο θαη αλάινγε κε ηηο 

αλάγθεο επηκφξθσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηελ αξρή θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ππεξεζηαθήο ηνπ δσήο. Οη ππάιιεινη νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλψλεη θαη ππνδεηθλχεη ε Σξάπεδα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Ζ Σξάπεδα, αλαγλσξίδνληαο απηή ηελ αμία, 

κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ελ γέλεη εθπαίδεπζε ηνπ Πξνζσπηθνχ. 

Κάζε δχν ρξφληα, ε Δζληθή Σξάπεδα αλαθνηλψλεη έλα κέγηζην αξηζκφ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα επηδνηήζεη, θαη βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνίλσζεο, νη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο. 
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Γηα ηελ ηξηεηία 2008-10, εληζρχζεθαλ νηθνλνκηθά ζπλνιηθά 28 κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, σο εμήο: 

- Γέθα (10) πξνγξάκκαηα πιήξνπο θνίηεζεο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ,  

- Γεθαπέληε (15) πξνγξάκκαηα κεξηθήο ή απφ απφζηαζε θνίηεζεο, 

- Σξία (3) πξνγξάκκαηα πιήξνπο θνίηεζεο ζε δηαθεθξηκέλν παλεπηζηήκην ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζε αλαθνξά κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ επηιέγεηαη 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνγξακκάησλ Executive MBA). 

ζνλ αθνξά ηα παλεπηζηήκηα γηα ηα νπνία νη ππάιιεινη αηηνχληαη ηελ 

νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο ηξάπεδαο, απηά κπνξνχλ λα είλαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. ηα ηειεπηαία, πέξα απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

σο θνξπθαία ζην είδνο ηνπο ηδξχκαηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηδξχκαηα ηα νπνία δελ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ΓΟΑΣΑΠ (πξψελ ΓΗΚΑΣΑ) ζηελ Διιάδα (φπσο 

γηα παξάδεηγκα νη νξγαληζκνί ALBA θαη New York College). Δπίζεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν πξνγξάκκαηα πιήξνπο θνίηεζεο, φζν θαη πξνγξάκκαηα 

κεξηθήο θνίηεζεο. ηελ πεξίπησζε πξνγξάκκαηνο πιήξνπο θνίηεζεο θαη γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ν εξγαδφκελνο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ιακβάλεη 

θαλνληθά ην κηζζφ απφ ηελ Σξάπεδα θαη θνηηά ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ίδξπκα, ην νπνίν 

έρεη επηιέμεη είηε ζην εζσηεξηθφ είηε ζην εμσηεξηθφ. 

Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα, γηα 

ζπνπδέο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα είλαη νη εμήο: 

- Καηνρή ηίηινπ ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηελ ηνπηθή ρψξα ή ην 

Δμσηεξηθφ, πνπ λα γίλεηαη απνδεθηφο απφ ην ππνςήθην Παλεπηζηήκην 

- Βαζκνινγία πηπρίνπ ζην πάλσ 25% ηεο θαηαλνκήο (γηα παξάδεηγκα κε άξηζηα 

ην 10, απφ 7,5 θαη άλσ). 

- Σεηξαεηή πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ Δηαηξεία ή Μνλάδα ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ, 

απφ ηελ νπνία 2 ρξφληα ζηελ πθηζηάκελε ζέζε εξγαζίαο. 

- Να κελ θαηέρνπλ ήδε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ (κε εμαίξεζε ηηο 3 

ππνςεθηφηεηεο γηα ζπνπδέο πιήξνπο θνίηεζεο ζε δηαθεθξηκέλα Παλεπηζηήκηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ). 

- Έληαμε ηεο ζεκαηνινγίαο ελδηαθέξνληνο ζην επξχηεξν αληηθείκελν εξγαζίαο 

θαη κέζα ζηνπο παξαπάλσ εθπεθξαζκέλνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηνπ Οκίινπ 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 

Σν χςνο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο θαζψο θαη νη επηπιένλ παξνρέο  πνπ πξνζθέξεη ε 

ηξάπεδα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, εθφζνλ εγθξηζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο, κπνξεί λα 

ζπλνςηζηεί ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, αλάινγα κε ην είδνο ησλ ζπνπδψλ πνπ αηηήζεθαλ :  
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            Πίλαθαο 3.5: Παξνρέο ζε ζπκκεηέρνληεο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

πνπδέο   πιήξνπο 

θνίηεζεο 

πνπδέο  κεξηθήο 

θνίηεζεο θαη ζπνπδέο 

από απόζηαζε 

πνπδέο πιήξνπο θνίηεζεο 

ζε δηαθεθξηκέλν 

Παλεπηζηήκην ηνπ 

εμσηεξηθνύ 

- Κάιπςε ηνπ 60% ησλ 

δηδάθηξσλ θαη κέρξη ην 

πνζφ ησλ € 12.000 γηα ην 

ζπλνιηθφ πξφγξακκα 

- Παξνρή άδεηαο κε 

απνδνρέο γηα ην 

απαηηνχκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζπνπδψλ, κε 

κέγηζην φξην ηνπο 18 

κήλεο 

- Κάιπςε ηνπ 80% ησλ 

δηδάθηξσλ θαη κέρξη ην 

πνζφλ ησλ €12.000 γηα ην 

ζπλνιηθφ πξφγξακκα 

- Παξνρή άδεηαο 17 

εκεξψλ κε απνδνρέο ην 

έηνο – πιένλ ηεο 

θαλνληθήο άδεηαο – γηα ην 

απαηηνχκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζπνπδψλ, κε 

κέγηζην φξην ηνπο 24 

κήλεο γηα ζπνπδέο κεξηθήο 

θνίηεζεο θαη ηνπο 48 

κήλεο γηα ζπνπδέο απφ 

απφζηαζε 

- Κάιπςε ηνπ  100% ησλ 

εμφδσλ πνπ αθνξνχλ: 

Γίδαθηξα, ελνίθην θαη 1 

αεξνπνξηθφ εηζηηήξην κε 

επηζηξνθή, αλά αθαδεκατθφ 

έηνο 

- Παξέρεηαη, επίζεο, άδεηα κε 

απνδνρέο γηα ην απαηηνχκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, κε κέγηζην 

φξην ηνπο 24 κήλεο 

 

Δπηπιένλ, γηα θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο δελ δίλεηαη παξάηαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ή ηεο άδεηαο, πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ επηπέδσλ.  

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππάιιεινη, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ζπνπδψλ, θαινχληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε 

ζπκκεηνρήο ζηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. 

Ζ δηαδηθαζία πξνβιέπεη λα ππνβάιιεηαη πιήξεο θάθεινο αίηεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θάησζη : 

- Αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία λα ζπκπεξηιακβάλεη πέξα απφ ηα πξνζσπηθά 

θαη ππεξεζηαθά ζηνηρεία, θαη ηνλ ιφγν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

- Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ 
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- Αληίγξαθν πηπρίνπ (αλ αθνξά αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζε κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο) ή απνιπηεξίνπ ιπθείνπ (αλ αθνξά αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζε 

πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο) ή θαη βεβαίσζε επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο (αλ ε 

αίηεζε αθνξά ζπκκεηνρή ζε επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα). 

- Πηζηνπνηεηηθφ μέλεο γιψζζαο ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ νη ζπνπδέο γηα ηηο νπνίεο 

αηηείηαη ν ελδηαθεξφκελνο, πξναπαηηνχλ ηε γλψζε ζπγθεθξηκέλεο μέλεο 

γιψζζαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη εμ απνζηάζεσο ή 

πιήξνπο θνίηεζεο ζε παλεπηζηήκην ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηφηε απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. 

- Αλαιπηηθφ πξφγξακκα – ρξνλνδηάγξακκα ησλ ζπνπδψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ – 

θνξέα, ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεη επ’ αθξηβψο ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ, ηε δηάξθεηα 

ησλ εμακήλσλ, ην πιήζνο ησλ εμακήλσλ θ.ν.θ. 

- Απνδεηθηηθφ απνδνρήο απφ ην Παλεπηζηήκην ή αληίζηνηρα ηνλ θνξέα, ε νπνία 

θαη ζα ηεθκεξηψλεη ην αίηεκα ηνπ ππαιιήινπ. 

- πζηαηηθή επηζηνιή ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ ππαιιήινπ, αιιά θαη ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή ηεο κνλάδαο φπνπ εξγάδεηαη ν ππάιιεινο. Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ην θφζηνο ζπνπδψλ είλαη αξθεηά πςειφ, απαηηείηαη ζπζηαηηθή επηζηνιή 

θαη ηνπ Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο. Ζ ζπζηαηηθή επηζηνιή ηεθκεξηψλεη ηελ αλάγθε 

ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ππαιιήινπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ζπκβαδίδεη κε ην αίηεκα, ην ηειεπηαίν απνξξίπηεηαη θαη ηίζεηαη ζην αξρείν. 

Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο απνηειεί κηα απζηεξή δηαδηθαζία, ε νπνία δηαβηβάδεηαη 

απφ ηνλ ππάιιειν ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Απφ ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο 

ηεο αίηεζεο, ε Γηεχζπλζε αλαιακβάλεη είηε λα εγθξίλεη, είηε λα απνξξίςεη ην αίηεκα. 

Οη αηηήζεηο ησλ ππαιιήισλ κεηά ηε δηαβίβαζε πξνο ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 

Πξνζσπηθνχ πξσηνθνιινχληαη θαη αξρεηνζεηνχληαη κέρξη λα εμεηαζηνχλ. Οη 

ππνςεθηφηεηεο εμεηάδνληαη κία θνξά ην ρξφλν θαη κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέρξη ην 

ηέινο  Μαΐνπ ην αξγφηεξν, κφλνλ εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί έγθξηζε απνδνρήο απφ ην 

Παλεπηζηήκην - Φνξέα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ. 

Μία θνξά ην ρξφλν ζπγθαιείηαη εηδηθή Δπηηξνπή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, ε 

νπνία αλαιακβάλεη λα αμηνινγήζεη φιεο ηηο πξνηάζεηο. Πξφεδξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηηξνπήο  είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ & Δλδνεπηρεηξεζηαθήο 

Δπηθνηλσλίαο ηνπ Οκίινπ, ελψ νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο επηθπξψλνληαη απφ ηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οκίινπ. 

  Σα θξηηήξηα πνπ ιακβάλεη ππ’ φςε ε επηηξνπή πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε  θάζε αίηεζεο ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ : 
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- Σν φθεινο ηεο ηξάπεδαο απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ππαιιήινπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην αληηθείκελν ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπνπδψλ, ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα ζπλάδεη κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίεο θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο ηξάπεδαο. ε 

γεληθέο γξακκέο, ην αληηθείκελν ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπλαθέο κε ηηο εξγαζίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηξάπεδαο, αλαθνξηθά κε ηνλ θάζε 

ππάιιειν μερσξηζηά. 

- Οη ζπζηάζεηο ησλ αλσηέξσλ ησλ αηηνχλησλ ππαιιήισλ θξίλνληαη ζνβαξά ππ’ 

φςε απφ ηελ επηηξνπή, δεδνκέλνπ θαη ησλ αλαγθψλ θάζε κνλάδαο, φπνπ 

απαζρνινχληαη νη ππάιιεινη. 

- Ο ππνςήθηνο ζα θξηζεί γηα ην θαηά πφζν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζεη κε 

επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπ. Έηζη ινηπφλ, ζα θξηζνχλ ζπλνιηθά φια ηα παξαπάλσ 

πξναλαθεξζέληα πξνζφληα. 

- ε πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο ε αίηεζε αθνξά κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ν αηηψλ 

ππάιιεινο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βαζηθφ πηπρίν κε βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 

7,50. 

Οη επηιερζέληεο ππάιιεινη κεηά απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ππνζηήξημεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Ζ έληαμή ηνπο απηή ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν πιενλεθηήκαηα 

(ηελ αλάιεςε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηηο ηξάπεδαο, νη 

νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ ππαιιήινπ), φζν θαη ππνρξεψζεηο απέλαληη 

ζηελ Σξάπεδα. 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη απέλαληη ζηελ ηξάπεδα ζε 

πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε 

εηδηθή ζχκβαζε ηελ νπνία ππνγξάθνπλ κε ηελ ηξάπεδα ζπλνςίδνληαη γεληθά ζηηο 

θάησζη : 

- Σαθηή ελεκέξσζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ ηφζν γηα ηελ 

πξφνδφ ηνπο, φζν θαη γηα ηηο εκεξνκελίεο εμεηάζεσλ, ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα θ.ν.θ. 

- Ζ ζεκαηνινγία ησλ πηπρηαθψλ ή δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ηηο νπνίεο ζα 

εθπνλήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηά ην 

δπλαηφλ ζεκαηνινγία απφ ηνλ φκηιν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Δπίζεο, θάζε 

δεκνζίεπζε, ε νπνία ζα εθπνλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, φπσο επίζεο 

θαη ε πηπρηαθή ή δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα θαηαηεζνχλ πξνο ελεκέξσζε ηεο 

Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Ζ ηειεπηαία, αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα 

δηεξεπλήζεη ηηο πηζαλφηεηεο αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ εξγαζηψλ ή δεκνζηεχζεσλ. 
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- Οη εξγαδφκελνη ππνρξενχληαη λα παξακείλνπλ ζηε Μνλάδα ηνπ νκίινπ φπνπ 

ππεξεηνχλ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε απφ ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 

θαζψο θαη άιια δχν (2) έηε ζηε ζπλέρεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο 

απνθαζίζεη λα απνρσξήζεη απφ ηελ Σξάπεδα πξηλ ηελ πιήξσζε ηνπ παξαπάλσ 

δηαζηήκαηνο ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ έιαβε απφ ηελ ηξάπεδα, έληνθα. 

- Ζ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη ζε αλψηαην βαζκφ ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 

θαη ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο πκπεξηθνξάο θαη Γενληνινγίαο ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο, 

ζα πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηνλ θχθιν ζπνπδψλ ηνπο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε κε φζα πξναλαθέξζεθαλ αίξεηαη ε νηθνλνκηθή βνήζεηα. Σέινο, ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαγξαθνχλ απφ ην Παλεπηζηήκην - Φνξέα γηα ζέκαηα ήζνπο ή 

ζπκπεξηθνξάο, επηζηξέθνπλ ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο.    

 

3.6. Δθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ 

Αλέθαζελ, ε Δζληθή Σξάπεδα έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθκάζεζε μέλσλ 

γισζζψλ απφ ην πξνζσπηθφ. Ζ Πνιηηηθή Ξέλσλ Γισζζψλ έρεη σο ζηφρν ηε 

ζεζκνζέηεζε ελφο πιαηζίνπ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ ζα δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο, εμεηδίθεπζεο ή βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ησλ Αγγιηθψλ, σο θνηλήο 

επηρεηξεκαηηθήο γιψζζαο, ή ησλ γισζζψλ ησλ ρσξψλ, ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ή 

έρεη ζηξαηεγηθφ ελδηαθέξνλ ν κηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, νχησο ψζηε ην 

Πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο λα απνθηήζεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα ζπκβάιεη ζηελ 

πεξαηηέξσ νκνηνγελνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ.  

Ζ ηξάπεδα αλαιακβάλεη ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο έσο θαη ην ζχλνιν 

ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθκάζεζε κίαο απφ ηηο μέλεο γιψζζεο, νη 

νπνίεο ζεσξνχληαη πξσηίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ ηξάπεδα. Πέξα απφ θιαζζηθέο 

γιψζζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Αγγιηθά, ηα Γεξκαληθά, ηα Γαιιηθά, ηα Ηηαιηθά θαη 

ηα Ηζπαληθά, ε Σξάπεδα δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθκάζεζε γισζζψλ απφ ρψξεο 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ζ ηζρπξή παξνπζία θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ηεο ΔΣΔ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην θαζηζηνχλ φιν θαη πην απαξαίηεηε ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ κηιν, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηξαηεγηθνί 

ζηφρνη.   
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Γηθαηνχρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο απνηεινχλ φινη νη εξγαδφκελνη, νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ – ή πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην άκεζν κέιινλ – ηελ μέλε 

γιψζζα ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο εμαξηάηαη θαη απφ ην επίπεδν γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη ή 

πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα ζε ρψξα φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν φκηινο ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο, δηαθνξεηηθή απφ ηε ρψξα κφληκεο δηακνλήο ηνπο, δηθαηνχληαη νη 

ίδηνη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο καζήκαηα Αγγιηθψλ ή καζήκαηα γιψζζαο ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία κεηαθηλνχληαη. 

Οη πξνζθεξφκελεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ είλαη νη 

αθφινπζεο, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, αλάινγα κε ην πνηα ζα αηηεζεί ν εξγαδφκελνο θαη 

πνηα ζα εγθξηζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ (αλαινγηθά κε ηηο αλάγθεο 

ηηο ηξάπεδαο, ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο φπσο 

γηα παξάδεηγκα ν γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο) : 

- Οκνηνγελή ηκήκαηα μέλσλ γισζζψλ 

- Φνίηεζε ζε θξνληηζηήξηα 

- Ηδηαίηεξα καζήκαηα 

- πζηήκαηα απηνεθπαίδεπζεο 

Οη εξγαδφκελνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ Πξνγξάκκαηα 

Δθκάζεζεο Ξέλσλ Γισζζψλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ έηνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ 

θαη λα απνζηέιινπλ ηελ Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ππεξεζηαθέο εγθπθιίνπο νη νπνίεο ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε. 

ηε ζπλέρεηα, νη ελδηαθεξφκελνη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηε Μέζνδν Γηδαζθαιίαο 

πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Με βάζε ηα παξαπάλσ 

νξηδφκελα, πεπνίζεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο είλαη φηη νη εξγαδφκελνη ζα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο παξερφκελεο δπλαηφηεηεο πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ θαη ηεο Σξάπεδαο. 

 

3.7. Ο ζεζκόο ηνπ πκβνύινπ Δθπαίδεπζεο 

Ο ζεζκφο ηνπ πκβνχινπ Δθπαίδεπζεο απνηειεί έλα πξσηνπνξηαθφ ζεζκφ γηα 

ην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, θαζψο ζηελ παξνχζα έξεπλά καο, δελ ην 

ζπλαληήζακε ζε θακία άιιε ειιεληθή ηξάπεδα. 

Ο χκβνπινο Δθπαίδεπζεο είλαη ηέιερνο πνπ επηιέγεηαη απφ ην Γεληθφ 

Γηεπζπληή θαη απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο 

Πξνζσπηθνχ θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο πνπ εθπξνζσπεί γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο πνπ 
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αθνξνχλ θπξίσο Ξέλεο Γιψζζεο. Λακβάλεη ζε ηαθηηθή βάζε απφ ηε Γηεχζπλζε 

Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ ζηαηηζηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε ζε Ξέλεο Γιψζζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

ηελ νπνία εθπξνζσπεί. ηε ζπλέρεηα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαη 

θαηφπηλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, εγθξίλεη ή ηξνπνπνηεί ηελ αιιαγή ηεο κεζφδνπ 

δηδαζθαιίαο ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 

Πξνζσπηθνχ θαη επηβεβαηψλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

 

 

3.8. Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ην ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

Σξάπεδά, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπσο είδακε απνηειεί θαη 

πξέπεη λα απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Με ην ζθεπηηθφ απηφ ε Γηεχζπλζε 

Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ αμηνπνηεί ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη αλαπηχζζεη 

ελδνεπηρεηξεζηαθά ειεθηξνληθά ζεκηλάξηα e-learning ηα νπνία δηεμάγνληαη ζην 

δηαδίθηπν κέζσ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ intranet. 

Ζ ηερλνινγία e-learning απνηειεί κία ζχγρξνλε κέζνδν κάζεζεο κε θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο : 

- Σελ αιιειεπίδξαζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, δνκεκέλν θαηάιιεια ψζηε λα 

δίλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ην αληηθείκελν εθπαίδεπζεο θαη φπνπ 

ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε πξαθηηθά παξαδείγκαηα, ιπκέλεο αζθήζεηο θαη 

νπζηαζηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο. 

- Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε κία «εηθνληθή ηάμε», ζηελ νπνία ζπλεηζθέξνπλ ηφζν 

ν εθπαηδεπηήο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ φζν θαη νη εθπαηδεπφκελνη. 

- Σε κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο, ζε ζρέζε κε ηε 

δηνξγάλσζε θνζηνβφξσλ εκεξίδσλ, φπνπ ε ηξάπεδα θαιείηαη λα θαιχςεη 

νηθνλνκηθά ηφζν ηε δηνξγάλσζή ηνπο, φζν θαη ην θφζηνο κεηαθίλεζεο θαη 

δηαβίσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε απηνεθπαίδεπζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε κηα πξνζπάζεηα ην ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

πξνζθέξεηαη λα απνηειέζεη θίλεηξν θαη αθεηεξία γηα κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

Ζ παξαθνινχζεζε πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ρψξν εξγαζίαο κε 

δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζεκηλαξίσλ είλαη δπλαηή απφ φιν ην πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο, εθφζνλ 
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πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηαθηηθή 

Τπεξεζηαθή Δγθχθιην πνπ πεξηιακβάλεη ην Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα) θαη νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κεηά απφ αίηεζή ηνπο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ ειεθηξνληθά ηελ χιε θαη ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εθηππψζνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Ζ δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλήζσο δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα, κέζα ζηνλ νπνίν νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ ην ειεθηξνληθφ πιηθφ. Μεηά ηελ 

πάξνδν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαζηήκαηνο πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε. 

Σν ζηάδην ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο πάλσ ζε φιν ην θάζκα ηεο χιεο. Οη εξσηήζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη ζε 

αληηζηνηρία κε εξσηήζεηο νη νπνίεο πεξηιήθζεθαλ θαη ζην ειεθηξνληθφ πιηθφ, ελψ ε 

απάληεζε απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηθηπαθήο εθαξκνγήο ηελ νπνία έρεη 

αλαπηχμεη ε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηεο ηξάπεδαο. 

Οη εξσηήζεηο ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ εθαξκνγή κφλν 

θαηά ηελ πεξίνδν εμέηαζεο, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο πνπ 

ιακβάλεη θάζε ζπκκεηέρσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 

ζεκηλαξίνπ. πλεπψο, ε πξφζβαζε ζε λσξίηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ είλαη δπλαηή.  

Σν ηειηθφ δηαγψληζκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα είλαη 

δηαζέζηκν φιν ην 24σξν θαηά ηηο εκέξεο ηεο πεξηφδνπ εμέηαζεο, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ, ν ρξφλνο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ είλαη πεξίπνπ 60 ιεπηά, ελψ ε 

εθαξκνγή αμηνιφγεζεο δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ρξνλφκεηξν πνπ ελεκεξψλεη ην 

ζπκκεηέρνληα γηα ην ρξφλν νινθιήξσζεο. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκκεηνρήο θάζε ππαιιήινπ είλαη ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ηειηθνχ δηαγσλίζκαηνο, εληφο θαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ. 

Βέβαηα, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ παξαβεί ηα ζπγθεθξηκέλα φξηα, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα δεηήζεη παξάηαζε, νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα νινθιεξψζεη κε 

επηηπρία ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφ. 

Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ζηελ απάληεζε ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο εκθαλίδεηαη 

ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ελψ 

ειεθηξνληθά, αξρεηνζεηνχληαη κε κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ γηα 

κειινληηθή ρξήζε. 

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνζθέξνπλ φια ηα εμ απνζηάζεσο 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δηνξγαλψλεη ε Δζληθή Σξάπεδα, είλαη φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε απηά, λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 
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εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ. Σν ζχζηεκα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο ζεκηλαξίνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο λα ζπλερίζνπλ 

λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εμειίμεηο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, θαζψο ην πιηθφ 

ζπλερψο επηθαηξνπνηείηαη. 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ε Δζληθή Σξάπεδα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

ππαιιήινπο αιιά θαη ζηειέρε ηεο λα πάξνπλ κέξνο ζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δηνξγαλψλεη ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Έλσζεο 

Διιεληθψλ Σξαπεδψλ. Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο αιιά θαη ην 

θφζηνο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα 

ε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ. Καηά ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2010, ε Δζληθή Σξάπεδα παξείρε 

ηελ ππνζηήξημε γηα ηα θάησζη πξνγξάκκαηα ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ Ηλζηηηνχηνπ : 

- πλάιιαγκα  

- Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο  

- Ζ Μεζνδνινγία ησλ Υξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ Σξαπεδηθή Πξαθηηθή  

- Αμηφγξαθα  

- Σξαπεδηθφ Απφξξεην  

- Ξέπιπκα Βξψκηθνπ Υξήκαηνο  

 

 

3.9. Δθπαηδεπηηθά θέληξα 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα δηαηεξεί ηξία ηδηφθηεηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ζε φιε ηελ 

Διιάδα - ζηε Γιπθάδα Αηηηθήο, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Πάηξα. ληαο ην 

κεγαιχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηεο ρψξαο θαη δηαζέηνληαο ην κεγαιχηεξν 

αξηζκφ εξγαδνκέλσλ απφ θάζε άιιν ίδξπκα, ε χπαξμε ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ 

ζηξαηεγηθά δηαζθνξπηζκέλσλ ζηελ επηθξάηεηα βνεζά ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην λα 

ζπκκεηέρνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Σα ηξία απηά 

εθπαηδεπηηθά θέληξα επαλδξψλνληαη κε κφληκν πξνζσπηθφ, ελψ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ κεηαθηλείηαη απφ ηελ έδξα ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ ζηελ 

Αζήλα, ζε απηά. 

- Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν Γιπθάδαο 

Λεσθφξνο Πνζεηδψλνο 41-43, 166 75 Γιπθάδα 
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- Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο 

Γηαλληηζψλ 46 & Μνλαζηεξίνπ 91, 546 27 Θεζζαινλίθε 

 

 

- Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν Πάηξαο 

Θξάθεο 22 & Θεζζαινλίθεο, 264 41 Πάηξα 

 

Καη ηα ηξία εθπαηδεπηηθά θέληξα είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλα κε ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνζνκνησζεί θάζε ηξαπεδηθή δηαδηθαζία, ελψ 

παξάιιεια ππνζηεξίδνληαη απφ αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ηα νπνία νξγαλψλεη θαη πινπνηεί ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ, 

ππνζηεξίδνληαη πιήξσο απφ απηά ηα θέληξα. 

Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ εθπαηδεπηηθά θέληξα, κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηε ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο ηξάπεδαο «Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν 

Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ.», ην νπνίν είλαη πηζηνπνηεκέλν απφ ην Δζληθφ 

Κέληξν Πηζηνπνίεζεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚεΠΗο) σο 

Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ). Σα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά θέληξα, 

κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηεο ηξάπεδαο, δηαηίζεληαη γηα κίζζσζε απφ ηξίηεο 

εηαηξείεο ή ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ή θαη εκεξίδσλ. 
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Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε Δζληθή Σξάπεδα επηηπγράλεη ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο απηψλ ησλ θέληξσλ. 

 

3.10. Πηζηνπνίεζε ππαιιήισλ 

χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ε Δζληθή Σξάπεδα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξνρσξά ζηελ πηζηνπνίεζε ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο 

εξγαζίεο. Ζ πηζηνπνίεζε παξέρεη απφ ηε κία κεξηά θχξνο θαη απφ ηελ άιιε βνεζά ζηελ 

παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 

Μέρξη θαη ζήκεξα, ε ηξάπεδα έρεη πξνρσξήζεη ζηελ πηζηνπνίεζε ππαιιήισλ 

θαη ζηειερψλ γηα δχν δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο : 

- Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πνπ 

παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο 

Βάζεη ηνπ ΠΓ/ΣΔ 2577/09.03.2006, ην νπνίν αλαιχζακε πην πάλσ, φια ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ δηαζέηεη ζε δηαξθή βάζε ηελ απαξαίηεηε 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη αμηνπηζηία γηα ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ 

απφ απηά ππεξεζηψλ, θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο παξερφκελεο επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο. Ζ Δζληθή Σξάπεδα ρξεκαηνδνηεί ηε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ 

ηεο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, αιιά 

θαη δηνξγαλψλεη εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα πξνεηνηκαζίαο ησλ ππαιιήισλ νη 

νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. Σα πηζηνπνηεηηθά ηα 

νπνία ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα, είλαη ζπλνπηηθά ηα θάησζη 

: 

o Πηζηνπνηεηηθφ (α1) γηα ιήςε θαη δηαβίβαζε ηεο ιήςεο εληνιψλ ζε 

θηλεηέο αμίεο 

Σν ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ  αθνξά ζηελ ππεξεζία ηεο ιήςεο 

θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ θαη ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίησλ, είηε ζε θηλεηέο αμίεο, είηε ζε κεξίδηα νξγαληζκψλ 

ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, είηε ζε ηίηινπο ρξεκαηαγνξάο 

o Πηζηνπνηεηηθφ (α2) ην νπνίν αθνξά ζηελ ππεξεζία ηεο ιήςεο θαη 

δηαβίβαζεο εληνιψλ θαη ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίησλ 

Σν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ηίηινπο πξνζεζκηαθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζπκβάζεσλ (futures), πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα επηηνθίνπ (FRA), 



28 
 

ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ππνρξεψζεσλ (swaps) κε αληηθείκελν 

επηηφθην ή ζπλάιιαγκα, ζπκβάζεηο ζπλδεδεκέλεο κε κεηνρέο ή 

δείθηε κεηνρψλ (equity swaps), θαζψο θαη δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο 

(options) γηα ηελ αγνξά ή πψιεζε ηίηισλ. 

o Πηζηνπνηεηηθφ (β) παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ 

Σν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ ππεξεζία ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε 

θηλεηέο αμίεο θαη κεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, 

ηίηινπο ηεο ρξεκαηαγνξάο, ηίηινπο πξνζεζκηαθψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπκβάζεσλ (futures), πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα 

επηηνθίνπ (FRA), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ππνρξεψζεσλ (swap), 

δηθαηψκαηα πξναηξέζεσλ (options) γηα ηελ αγνξά ή πψιεζε ηίηισλ 

θαζψο θαη ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα (structured 

products) 

o Πηζηνπνηεηηθφ (β1) παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ζε θηλεηέο 

αμίεο 

Σν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ ππεξεζία ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε 

θηλεηέο αμίεο θαη κεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη 

ηίηινπο ηεο ρξεκαηαγνξάο. 

o Πηζηνπνηεηηθφ (γ) δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ πειαηψλ 

Σν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ ππεξεζία ηεο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ 

ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο εληνιήο ηνπο, εθφζνλ ηα 

ραξηνθπιάθηα ζπκπεξηιακβάλνπλ θηλεηέο αμίεο θαη κεξίδηα 

νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ηίηινπο ηεο ρξεκαηαγνξάο, 

ηίηινπο πξνζεζκηαθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπκβάζεσλ (futures), 

πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα επηηνθίνπ (FRA), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο 

ππνρξεψζεσλ (swaps) θαη δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο (options). 

o Πηζηνπνηεηηθφ (δ) εθπφλεζεο αλαιχζεσλ ζρεηηθά κε 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή εθδφηεο 

Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ αθνξά ζηελ εθπφλεζε αλαιχζεσλ, φπνπ σο 

αλάιπζε λνείηαη ε ζχζηαζε ή πξφηαζε επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο ή 

άιιε κειέηε ή πιεξνθνξία κε ηελ νπνία ζπζηήλεηαη ή 

ππνδεηθλχεηαη, άκεζα ή έκκεζα, κηα επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ζρεηηθά 

κε έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή κε εθδφηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε γλψκεο ζρεηηθά 

κε ηελ παξνχζα ή ηε κειινληηθή αμία ή ηηκή απηψλ ησλ κέζσλ, ε 
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νπνία πξννξίδεηαη γηα δεκνζηνπνίεζε είηε κέζσ ησλ δηαχισλ 

επηθνηλσλίεο είηε απεπζείαο πξνο ην θνηλφ. 

- Πηζηνπνίεζε κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο θαη  

θαηαπνιέκεζεο ηνπ Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο 

    Ο κηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ε Γηεζλήο Αθαδεκία 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο (International Academy of Financial 

Management - IAFM), δηνξγαλψλνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηεζλνχο πηζηνπνίεζεο ζηειερψλ ηεο Σξάπεδαο,  κε 

εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο θαη  θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο. Ζ IAFM ε νπνία ζρεδίαζε ην πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο 

γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη απνηειεί κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ δηαζέηεη 

πεξηζζφηεξα απφ 200.000 κέιε, ζπλεξγάηεο θαη ζπγαηξηθέο ζε 145 ρψξεο. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζνχλ 

ζηειέρε Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, παξέρνληαη νη εμήο πηζηνπνηήζεηο : 

o Πηζηνπνίεζε ζηειέρνπο  Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο 

Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε ελδειερήο εμέηαζε ηνπ 

δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα , ηνπ 

ξφινπ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ  εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ εηαηξηθήο 

δενληνινγίαο.  Πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε πξνβιεκάησλ  πνπ 

αθνξνχλ πεξηπηψζεηο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο  ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ  εγθιήκαηνο  θαζψο θαη 

πεξηπηψζεσλ απάηεο ζηνλ θπβεξλνρψξν (cybercrime).  

o Πηζηνπνίεζε ζηειέρνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο 

Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ελ ιφγσ πηζηνπνίεζεο ήηαλ ε 

εμέηαζε ηνπ δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην  μέπιπκα 

ρξήκαηνο θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ 40 ζπζηάζεσλ ηεο FATF. 

Αλαιχζεθαλ νη ελδεδεηγκέλνη κεραληζκνί γηα ηνλ εληνπηζκφ, ην 

ρεηξηζκφ θαη ηελ αλαθνξά χπνπησλ ζπλαιιαγψλ, κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θξνπζκάησλ απάηεο θαη 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαζψο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκίαο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 
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3.11. ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

Βαζηθφ κέιεκα ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ  Γπλακηθνχ είλαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κέζσ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε  ηεο 

απηνεθπαίδεπζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλήιζε γηα ην έηνο 2008 ζην πνζφ ησλ 5,9 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ. 

Οη ζπκκεηνρέο ζε εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα (είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

είηε κε κεζφδνπο εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο) αλήιζαλ ην 2008 ζε 3.510 άηνκα. Γηα ην 

2008 επίζεο  πξαγκαηνπνηήζεθαλ 1.000 δηνξγαλψζεηο κε 14.900 ζπκκεηνρέο ζε 

ελδνεπηρεηξεζηαθά θαη εθηφο ηξαπέδεο πξνγξάκκαηα, ελψ θαηαγξάθεθαλ 260.000 

αλζξσπνψξεο εθπαίδεπζεο (κέζνο φξνο σξψλ αλά ζπκκεηέρνληα 17,45). Αληίζηνηρα, 

420 άηνκα ζπλνιηθά ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ, ελψ 

10 εξγαδφκελνη έιαβαλ κέξνο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. 

Οη θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο ην 2008 ήηαλ νη αθφινπζεο αλά πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ : 

                                   Πίλαθαο 3.11: Καηεγνξίεο εθπαίδεπζεο 

Δίδνο Πνζνζηό 

Σξαπεδηθέο εξγαζίεο 44% 

Γεληθή Δπηκόξθσζε 25% 

Βαζηθή Δθπαίδεπζε 15% 

Δκπνξηθή Δπηκόξθσζε 8% 

Γηνηθεηηθή Δπηκόξθσζε 7% 

Οηθνλνκηθή Δπηκόξθσζε 1% 

 

 

ρήκα 3.11 – Καηαλνκή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ηα πξνγξάκκαηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο δφζεθε επίζεο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνπο παξαθάησ ηνκείο :  
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- ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ζηελ ελεκέξσζε γχξσ απφ ηηο 

Καλνληζηηθέο Γηαηάμεηο ηνπ Ννκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξνχλ ζην 

μέπιπκα ρξήκαηνο θαζψο θαη ηε δηάζεζε επελδπηηθψλ θαη 

ηξαπεδναζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ 

- ηελ θαζηέξσζε λέσλ ηξφπσλ πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε 

εθπαίδεπζε ηνπ ζε πξνγξάκκαηα PUSH MARKETING 

- ηελ δηνξγάλσζε ζηνρεπφκελσλ θχθισλ πξνγξακκάησλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα φπσο ν 

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, ε Γηεχζπλζε Μεγάισλ Έξγσλ, ην RISK 

MANAGEMENT, ε Καηαλαισηηθή Πίζηε, ε Δπηρεηξεκαηηθή Πίζηε 

θιπ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 ε Δζληθή Σξάπεδα έζεζε ζε εθαξκνγή ηξεηο λένπο 

ζεζκνχο, νη νπνίνη ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

επηκφξθσζε θαη ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ηνπο θάησζη : 

- Πνιηηηθή Τπνζηήξημεο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ηνλ κηιν ηεο 

ΔΣΔ, πξνζθέξνληαο γηα ηελ ηξηεηία 2008 – 2010, ζπλνιηθά, δπλαηφηεηα 

νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο γηα 28 πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη γηα 20 πξνγξάκκαηα 

Δπαγγεικαηηθήο Πηζηνπνίεζεο. 

- Πνιηηηθή Δθκάζεζεο Ξέλσλ Γισζζψλ, θαιχπηνληαο ηελ εθκάζεζε, ηελ 

εμεηδίθεπζε ή ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ζηηο γιψζζεο ησλ 

ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ή έρεη ελδηαθέξνλ ε ηξάπεδα, αιιά 

θαη ζηα Αγγιηθά σο θνηλή επηρεηξεκαηηθή γιψζζα. 

- Θεζκνζεηήζεθε ν ξφινο ηνπ πκβνχινπ Δθπαίδεπζεο, σο ζπλδεηηθφο 

θξίθνο θάζε Γεληθήο Γηεχζπλζεο κε ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 

Πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ 

Ξέλσλ Γισζζψλ θαη ηε ζχλδεζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Σέινο, ε ηξάπεδα πξαγκαηνπνηεί θαη κεηαθνξά εθπαηδεπηηθήο ηερλνγλσζίαο 

ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ απνζηνιήο εμεηδηθεπκέλσλ εηζεγεηψλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Σν 2008 εθπαηδεχηεθαλ 280 άηνκα ζηε 

εξβία θαη ζηελ Αίγππην. 

Μέζα απφ φιε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα δίλεηαη ηειηθά θαη ε 

δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο, απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο ηξάπεδαο, 

ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ θαηάιιεισλ γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ζε Γηεπζχλζεηο ηεο Γηνίθεζεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 
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Κεθάιαην 4 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

4.1 θνπόο έξεπλαο, δείγκα, ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

Λφγσ ηνπ φηη ε έξεπλα αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο απνθαζίζηεθε λα 

εμεηαζηεί απηή απφ ηε κεξηά ησλ ππαιιήισλ ηεο ελ ιφγσ ηξάπεδαο θαη έηζη ην 

εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε άληξεο θαη γπλαίθεο, δηαθφξσλ ειηθηψλ, ζηειέρε θαη 

κε, νη νπνίνη λα έρνπλ ιάβεη ηνπιάρηζηνλ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε απφ ηελ Δζληθή 

Σξάπεδα, θαζψο ε έξεπλα (θαη ζπλεπψο θαη ην εξσηεκαηνιφγην) αλαθέξεηαη ζηε γλψζε 

ηνπο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε πνπ ηνπο παξέρεη ε ΔΣΔ, φπσο απηνί ηε βηψλνπλ θαη 

ηε ιακβάλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία 

(random) (Φαξξνχ θαη ζπλ., 2001), πνπ νξίδεηαη σο ηε δπλαηφηεηα θάζε κέινπο ηνπ 

κειεηψκελνπ πιεζπζκνχ λα επηιεγεί κε ηελ ίδηα πηζαλφηεηα (απαηηείηαη πιήξεο 

θαηάινγνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ ήηαλ πάληα δηαζέζηκνο, νπφηε έγηλε ρξήζε ηπραίσλ 

αξηζκψλ) θαη ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν αηφκνπ. Δζηάιεζαλ εξσηεκαηνιφγηα 

(δηαλεκήζεθαλ πεξίπνπ 70 εξσηεκαηνιφγηα θαη απαληήζεθαλ 60) ηφζν ζε έληππε, φζν 

θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-mail) ζε ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο. Δπηπιένλ, ε 

δεηγκαηνιεςία ήηαλ βνιηθή (convenience), δειαδή ηα εξσηεκαηνιφγηά δηαλεκήζεθαλ 

ζε θαηαζηήκαηα ηεο ΔΣΔ πνπ επηιέρζεθαλ θαη ππήξρε ε θαιχηεξε δπλαηή πξφζβαζε, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ζπλαδέιθνπο, γλσζηνχο θαη θίινπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ 

ηξάπεδα. 
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 Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Microsoft Office Excel. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ζα πεξηιακβάλεη θιαζηθά ζέκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Γηα φιεο ηηο 

εξσηήζεηο - κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα, ζα 

ππνινγίδνληαη θαη εμάγνληαη πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηψλ θαη θπζηθά 

κέηξα ζέζεο, δειαδή κέζεο ηηκέο, δηαζπνξέο θαη ππνζηεξηθηηθά 

γξαθήκαηα, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

 

 

4.2 Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο 

ηφρνο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα 

αλαδεηρζεί ε άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ ε Σξάπεδα ηνπο παξέρεη. ην ηέινο επηδηψθεηαη λα αλαδεηρζνχλ 

πηζαλά πεξηζψξηα θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο. 

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, 

πνιιαπιήο επηινγήο, θαζψο θαη εξσηήζεηο, νη νπνίεο απαηηνχζαλ ηε βαζκνινγηθή 

θξίζε ησλ εξσηεζέλησλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζζεθε κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ ηαρεία 

ζπκπιήξσζή ηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ απαξηίδεηαη απφ επηά ελφηεηεο θαη ζπλνιηθά 39 

εξσηήζεηο ελλνηνινγηθά ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο παξαθάησ: 

 Δλφηεηα 1 – ηαηηζηηθά ζηνηρεία  

 Δλφηεηα 2 – Βαζηθή εθπαίδεπζε 

 Δλφηεηα 3 – Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο 

 Δλφηεηα 4 – Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε  

 Δλφηεηα 5 – Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ζηελ εθπαίδεπζε 

 Δλφηεηα 6 – Μεηεθπαίδεπζε 

 Δλφηεηα 7 – Αμηνιφγεζε πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνγξακκάησλ 
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Κεθάιαην 5 

Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη Δξκελεία Δπξεκάησλ 

5.1. ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία σο κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηεινχλ ζεκειηψδε 

παξάκεηξν γηα ην εξσηεκαηνιφγην, φπσο θαη γηα θάζε εξσηεκαηνιφγην. Μέζσ απηψλ 

ησλ βαζηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θχιν θαη ηελ ειηθία, κπνξνχκε λα 

βγάινπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θπξίσο κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ησλ ππφινηπσλ 

εξσηήζεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (γηα παξάδεηγκα ηε 

δηαθνξνπνίεζε εθπαίδεπζεο κεηαμχ ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ). 

 

5.1.1. Φύιν 

Πίλαθαο 5.1.1 Φχιν εξσηεζέλησλ 

 Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Άλδξεο 37 61,66 

Γπλαίθεο 23 38,33 
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ρήκα 5.1.1. Φχιν εξσηεζέλησλ 

 

 

Ζ παξαπάλσ θαηαλνκή ησλ εξσηεζέλησλ θξίλεηαη αλεθηή θαη επηζπκεηή 

αλαινγηθά κε ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, θαζψο ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη παξεκθεξή. Απηφ καο πξνζδίδεη κηα κνξθή 

αζθάιεηαο ζηελ έξεπλά καο, ψζηε λα είλαη σο έλα βαζκφ αλεμάξηεην ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα απφ θξίζεηο, νη νπνίεο εμαξηψληαη πιήξσο απφ ην θχιν ηνπ εξσηεζέληνο. 

 

5.1.2. Ζιηθία 

Πίλαθαο 5.1.2 Ζιηθία εξσηεζέλησλ 

Ζιηθίεο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

18 – 29 11 18,33 

30 – 39 22 36,66 

40 – 49 16 26,66 

50 – 59 11 18,33 

60 + 0 0 

 

 

ρήκα 5.1.2 Ζιηθία εξσηεζέλησλ 
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ε γεληθέο γξακκέο, νη εξσηεζέληεο ζηελ έξεπλά καο πξνέξρνληαλ απφ φιν ην 

θάζκα ησλ ειηθηψλ. Δηδηθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε φηη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ (54,99%) απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο θάησ ησλ 40 εηψλ. 

πλήζσο, νη κηθξφηεξεο ειηθίεο ζήκεξα είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλεο κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή. Σν κεγάιν πνζνζηφ ηνπ λεαληθνχ πιεζπζκνχ καο 

νδεγεί ζην φηη ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ζα είλαη εμνηθεησκέλε κε ηε ρξήζε 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. πσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, ε ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα ζηαηηζηηθά καο ζηνηρεία. 

 

 

5.1.3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Καη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε, νη εξσηεζέληεο 

δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο κε κία απφ απηέο λα απνηειεί ηελ πιεηνςεθία ζην ζχλνιν. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ δήισζε φηη είλαη ζε 

γάκν, αθνινπζνχκελν απφ ηε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία δήισζε άγακε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δήισζε ζε δηάζηαζε. 

ρήκα 5.1.3 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Άγακνο 21 35,00 

Έγγακνο 35 58,33 

Γηαδεπγκέλνο 4 6,67 

Υήξνο 0 0 

 

 

ρήκα 5.1.3 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
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5.1.4. Παηδηά 

 ε απηή ηελ εξψηεζε, νη ππάιιεινη θξίζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ έρνπλ παηδηά ε 

φρη, αλεμάξηεηα αλ είλαη παληξεκέλνη ή φρη. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ δήισζε φηη έρεη 

παηδηά κε πνζνζηφ 58,33%. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ελδηαθέξνλ παξαηεξείηαη 

ζην φηη βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο – φπνπ ην πνζνζηφ ησλ έγγακσλ ήηαλ 

58,33% -  ην ζχλνιν ησλ παληξεκέλσλ έρνπλ παηδί ζηα πιαίζηα ηνπ γάκνπ ηνπο. 

Πίλαθαο 5.1.4 Απφθηεζε παηδηψλ 

Παηδηά Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη 35 58,33 

Ορη 25 41,66 

 

 

ρήκα 5.1.4 Απφθηεζε παηδηψλ 

 

 

5.1.5. Δπίπεδν ζπνπδώλ 

Σν επίπεδν ζπνπδψλ ίζσο απνηειεί θαη ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν κπνξνχκε λα απνκνλψζνπκε απφ ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία. 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πξνζσπηθνχ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηχπν 

εθπαίδεπζεο πνπ ζα εθαξκφζεη ε ηξάπεδα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο απφθνηηνο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζίγνπξα δελ έρεη ηελ ίδηα θαηάξηηζε πάλσ ζε ηξαπεδηθά 

ζέκαηα, ζε ζρέζε κε θάπνην απφθνηην νηθνλνκηθήο ζρνιήο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (86,54%) θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ θάπνην πηπρίν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο ην 

πνιχ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη αξθεί λα καο νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ έρνπλ εκπεηξία πάλσ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, ζεκηλαξίσλ, 

κεζνδνινγίαο κειέηεο, ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Πίλαθαο 5.1.5 Δπίπεδν ζπνπδψλ 

Δπίπεδν ζπνπδώλ Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Πξσηνβάζκηα 0 0 

Γεπηεξνβάζκηα 8 13,56 

Σξηηνβάζκηα / ΣΔΗ 18 30,51 

Σξηηνβάζκηα / ΑΔΗ 25 42,37  

Μεηαπηπρηαθό / 

Γηδαθηνξηθό 

8 13,56  

 

 

ρήκα 5.1.5 Δπίπεδν ζπνπδψλ 

 

5.1.6. Αληηθείκελν ζπνπδώλ 

Σν αληηθείκελν ζπνπδψλ ησλ πεξηζζνηέξσλ ππαιιήισλ, αληίζεηα βέβαηα απφ 

φηη ζα πεξηκέλακε, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθά αληηθείκελα ζπνπδψλ, 

παξφιν πνπ ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ ηεο ηξάπεδαο έρνπλ θάπνην ηίηιν ζπνπδψλ. 

Πίλαθαο 5.1.6 Αληηθείκελν ζπνπδψλ 

Αληηθείκελν ζπνπδώλ Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά / 

Σξαπεδηθή 

5 9,26 

Οηθνλνκηθά / Γηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ 

20 37,04 

Άιιν 29 53,70 
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ρήκα 5.1.6 Αληηθείκελν ζπνπδψλ 

ηνλ πξφζθαην δηαγσληζκφ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

(2010) δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαηείραλ κφλν πηπρηνχρνη ησλ νπνίσλ ν ηίηινο ζπνπδψλ 

είρε ζρέζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηζηήκεο. Ζ επηινγή απηή ηεο ηξάπεδαο, 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάγθε ηεο γηα απαζρφιεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κε ηηο 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, θαη ζηφρν έρεη – σο έλα βαζκφ – λα αληηζηξέςεη ηελ εηθφλα ηελ 

νπνία παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ζην παξαπάλσ εξψηεκα. 

 

5.1.7. Ξέλεο γιώζζεο 

Σνπιάρηζηνλ νη κηζνί ππάιιεινη απφ ηνπο εξσηεζέληεο γλσξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ 

κία μέλε γιψζζα. Οη απαληήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα θξίλνληαη μεθάζαξεο, κε 

ηε πιεηνλφηεηα ησλ ππαιιήισλ (93,34%) λα γλσξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ κία μέλε γιψζζα. 

 

Πίλαθαο 5.1.7 Γλψζε μέλσλ γισζζψλ 

Ξέλεο γιώζζεο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Κακία 4 6,66 

Μία (1) 30 50,00 

Γύν (2) 17 28,33 

Πεξηζζόηεξεο από 2 9 15,00 

 

 

ρήκα 5.1.7 Γλψζε μέλσλ γισζζψλ 
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Αμηνζεκείσην ζηηο παξαπάλσ απαληήζεηο είλαη φηη ην πνζνζηφ 43,33% ησλ 

εξσηεζέλησλ γλσξίδεη ηνπιάρηζηνλ δχν γιψζζεο, ελψ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ 

γλσξίδνπλ πάλσ απφ δχν γιψζζεο είλαη ηξηπιάζην απφ απηνχο νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ 

θακία απνιχησο μέλε γιψζζα. 

 

5.1.8. ρέζε εξγαζίαο 

Πίλαθαο 5.1.8 ρέζε εξγαζίαο 

ρέζε εξγαζίαο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Οξηζκέλνπ 1 1,70 

Ανξίζηνπ 58 98,30 

 

 

ρήκα 5.1.8 ρέζε εξγαζίαο 

.. 

Αλέθαζελ ε Δζληθή Σξάπεδα, απνηεινχζε ηξάπεδα φπνπ ην Διιεληθφ Γεκφζην 

ήηαλ ν θχξηνο κέηνρφο ηεο, κε εμαίξεζε ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, φηαλ θαη ε 

ηξάπεδα απνθξαηηθνπνηήζεθε πιήξσο. Ζ κνληκφηεηα ησλ ππαιιήισλ, θαηάινηπν ηνπ 

παξαπάλσ δηαρεηξηζηηθνχ ηζηνξηθνχ, δηαθαίλεηαη θαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ. 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θαηέρνπλ ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, ελψ κφλν έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαηέρεη ζχκβαζε νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ. Πξφβιεςή καο γηα ην κέιινλ είλαη φηη ε ζρέζε απηή ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο 

ζα αιιάμεη, ηφζν βάζεη ησλ ζχγρξνλσλ εξγαζηαθψλ εμειίμεσλ, φζν θαη βάζεη ηεο 

ζηαδηαθήο ζπληαμηνδφηεζεο – απνρψξεζεο ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη θαηέρνπλ 

ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

 

5.1.9. Θέζε ζηελ ηξάπεδα 

Οη πεξηζζφηεξνη ησλ εξσηεζέλησλ, εξγάδνληαη ζε θαηάζηεκα, ελψ έλα κηθξφ 

πνζνζηφ κφλν εξγάδεηαη ζε ππεξεζίεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ηξάπεδαο. 

Πίλαθαο 5.1.9 Θέζε ζηελ ηξάπεδα 
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Θέζε Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Τπάιιεινο / Καηάζηεκα 27 45,00 

ηέιερνο / Καηάζηεκα 30 50,00 

Τπάιιεινο / Γηνίθεζε 3 5,00 

ηέιερνο / Γηνίθεζε 0 0 

Άιιν 0 0 

 

 

ρήκα 5.1.9 Θέζε ζηελ ηξάπεδα 

 

Θα ήηαλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ αλ ν πιεζπζκφο απνηεινχληαλ εμίζνπ απφ 

ππαιιήινπο θαη ζηειέρε ηφζν ησλ θαηαζηεκάησλ (ηεο παξαγσγήο), φζν θαη ηεο 

δηνίθεζεο αιιά γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξακε θαη πην πξηλ, απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ. 

πγθεληξσηηθά βάζεη ησλ παξαπάλσ απαληήζεσλ, νη κηζνί απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο θαηέρνπλ ζέζε ππαιιήινπ ζηελ ηξάπεδα, ελψ νη ππφινηπνη κηζνί θαηέρνπλ 

θάπνηα ζέζε επζχλεο – ζηειέρνπο. 

 

5.1.10. Αληηθείκελν εξγαζίαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δελ εκπεξηείρε απαληήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ, 

φπσο νη πξνεγνχκελεο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξνρσξήζακε ζε απηή ηελ επηινγή ήηαλ 

φηη ζέιακε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηνλ θάζε εξσηνχκελν μερσξηζηά ζηελ έξεπλά καο, 

αλεμαξηήηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο θαη πφζηνπ πνπ θαηέρεη κέζα ζηελ ηξάπεδα, 

ρσξίο λα ηνλ πεξηνξίδνπκε κέζα ζηα ζηελά πιαίζηα κίαο ηξαπεδηθήο ππεξεζίαο. 

Πίλαθαο 5.1.10 Αληηθείκελν εξγαζίαο 

Αληηθείκελν Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Γηεπζπληήο / ηέιερνο 5 8,33 

Καηαζεηηθά πξντόληα 15 25,00 

Σακεηνινγηζηήο 8 13,33 

ηεγαζηηθή Πίζηε 7 11,66 
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Δπηρεηξεκαηηθή Πίζηε  14 23,33 

Καηαλαισηηθή Πίζηε 7 11,66 

Λνηπέο εξγαζίεο 4 6,66 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο απνδεηθλχνπλ φηη νη εξσηεζέληεο 

νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο, πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδηθψλ 

εξγαζηψλ ζήκεξα, φπσο δηαθαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζνχκε λα δηαζθαιίζνπκε φηη ε έξεπλά καο πάλσ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαη ηδηαίηεξα πάλσ ζηελ εθαξκνγή ζηνρεπκέλσλ 

ζεκηλαξίσλ, ζα εληνπηζζεί απφ ηηο επφκελεο εξσηήζεηο. Τπάξρνπλ πξνθαλψο θάπνηεο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ιφγσ ησλ ηαρχηαησλ εμειίμεσλ, ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δπλάκεη ηεο αλάγθεο γηα ζπλερή 

επηκφξθσζε. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε ππεξεζία ησλ θαηαζέζεσλ, φπνπ 

θαζεκεξηλά, φιν θαη πεξηζζφηεξα λέα θαηαζεηηθά πξντφληα πξνσζνχληαη απφ ηελ 

ηξάπεδα, ιακβάλνληαο πάληα ππ’ φςε θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

5.1.11. Έηε εκπεηξίαο 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε Δζληθή Σξάπεδα πξνρψξεζε πέληε ζπλνιηθά θνξέο 

(κέζνο φξνο αλά δηεηία) ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. 

Δπηπιένλ, πξνρψξεζε ζε ηξία δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα εζεινχζηαο εμφδνπ. Απηή ε 

θαηάζηαζε απνηππψλεηαη θαη ζηηο απαληήζεηο ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο. Ζ νκάδα ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηειείηαη απφ λεαξφηεξνπο ππεξεζηαθά 

ππαιιήινπο, απνηειψληαο ζπλνιηθά ην 50% ηνπ δείγκαηνο. 

Πίλαθαο 5.1.11 Έηε εκπεηξίαο 

Έηε εκπεηξίαο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

0 – 9 29 48,33 

10 – 19 5 8,33 

20 – 29 16 26,66 

30 – 39 10 16,66 

40+ 0 0 
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ρήκα 5.1.11 Έηε εκπεηξίαο 

5.1.12. Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

Εεηήζακε απφ ηνπο εξσηεζέληεο πξναηξεηηθά λα ζπκπιεξψζνπλ ηα πξνζσπηθά 

ηνπο ζηνηρεία ζην εξσηεκαηνιφγην. Ζ πιεηνςεθία πξνηίκεζε λα κελ ην πξάμεη, ελψ ην 

26,67% ηνπ πιεζπζκνχ ζπκπιήξσζε επψλπκα ην εξσηεκαηνιφγην. 

Πίλαθαο 5.1.12 Παξνρή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ 

Πξνζσπηθά ζηνηρεία Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη (επώλπκα) 16 26,67 

Όρη (αλώλπκα) 44 73,33 

 

 

ρήκα 5.1.12 Παξνρή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ 

 

Σν ζεκείν πνπ ίζσο ζα έπξεπε λα ζηαζνχκε είλαη φηη ζε ζρέζε κε ην παξαπάλσ 

πνζνζηφ ησλ επψλπκα εξσηεζέλησλ εξσηεκαηνινγίσλ νη δηεπζπληέο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ζρεδφλ ζε πιεηνςεθία επέιεμαλ ηελ επψλπκε ζπκκεηνρή. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ πξνηίκεζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα αλψλπκα. 

 

5.2. Βαζηθή εθπαίδεπζε 

Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ πάλσ ζε βαζηθέο ηξαπεδηθέο 

εξγαζίεο απνηειεί ην ζεκειηψδεο ιίζν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θάζε ηξαπεδηθήο 

κνλάδαο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ην θαηά  πφζν 

απηή ε ηφζν ζεκαληηθή φπσο είδακε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά. 
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5.2.1. Δθπαίδεπζε 

Πίλαθαο 5.2.1 Λήςε βαζηθήο εθπαίδεπζεο 

Βαζηθή εθπαίδεπζε Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη 58 96,67 

Όρη 2 3,33 

 

 

ρήκα 5.2.1 Λήςε βαζηθήο εθπαίδεπζεο 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ ζηελ έξεπλα φηη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θάπνην πξφγξακκα βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. 

ηε ζπλέρεηα, ζα αζρνιεζνχκε πεξαηηέξσ κε ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε ηελ νπνία έρεη 

νινθιεξψζεη νχησο ή άιισο ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ, εμεηάδνληαο ηφζν ηε 

δνκή ηεο, αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 

5.2.2. Γηάζηεκα εθπαίδεπζεο 

Πίλαθαο 5.2.2 Γηάζηεκα εθπαίδεπζεο 

Γηάζηεκα εθπαίδεπζεο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

< 1 εβδνκάδα 2 3,39 

1 – 2 εβδνκάδεο 31 52,54 

3 – 4 εβδνκάδεο 10 16,95 

> 1 κήλα 16 27,12 
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ρήκα 5.2.2 Γηάζηεκα εθπαίδεπζεο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πξαγκαηνπνίεζε ηε βαζηθή ηεο εθπαίδεπζε 

κέζα ζε έλα δηάζηεκα 1 κε 2 εβδνκάδσλ. Αληίζηνηρα ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ 

ησλ εξσηεζέλησλ νη νπνίνη νινθιήξσζαλ ηελ εθπαίδεπζε κέζα ζε 1 κήλα. 

Απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε είλαη φηη ην πνζνζηφ απηψλ νη 

νπνίνη νινθιήξσζαλ ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ηνπ έλα κήλα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (27,12%). 

 

5.2.3. Κξίζε επάξθεηαο 

Πίλαθαο 5.2.3 Κξίζε επάξθεηαο 

Δπάξθεηα βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο 

Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη 29 49,16 

Όρη 28 47,46 

Γελ μέξσ / 

Γελ απαληώ 

2 3,38 

 

 

ρήκα 5.1.3 Κξίζε επάξθεηαο 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ εξσηήζεσλ πνπ είδακε κέρξη ηψξα, νη απαληήζεηο 

παξνπζηάδνπλ κία αλακελφκελε δηαζπνξά θαη πνζνζηά. ηελ εξψηεζε αλ ε βαζηθή 

εθπαίδεπζε ήηαλ επαξθήο γηα ηνπο ππαιιήινπο παξαηεξνχκε κία ζεκαληηθή 

δηρνγλσκία. Πεξίπνπ νη κηζνί εξσηεζέληεο απαληνχλ ζεηηθά, ελψ νη ππφινηπνη κηζνί 

απαληνχλ αξλεηηθά. 

Απηφο ν δηαρσξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ππνδειψλεη κία αληηθαηηθή γλψκε ηελ 

νπνία έρνπλ νη ππάιιεινη γηα ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε, ζπλεπψο, έκκεζα, κπνξνχκε 
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λα ππνζέζνπκε φηη ην βαζηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δελ θξίλεηαη επηηπρεκέλν αιιά 

ακθηζβεηνχκελν. 

 

5.2.4. Δπάξθεηα δηδαθηηθνύ πιηθνύ 

Πίλαθαο 5.2.4 Δπάξθεηα δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

Γηδαθηηθό πιηθό Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη 52 86,67 

Όρη 8 13,33 

Γελ μέξσ / 

Γελ απαληώ 

0 0 

 

 

ρήκα 5.2.4 Δπάξθεηα δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

 

Δλψ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε παξαηεξήζακε κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηρνγλσκία ζηηο απαληήζεηο, νη εξσηεζέληεο, φηαλ θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

επάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απάληεζαλ φηη ήηαλ 

επαξθέο θαη ηθαλνπνηεηηθφ. 

Ζ δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε έγθεηηαη πεξηζζφηεξν είηε ζηε 

κεζνδνινγία, είηε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο, ή αθφκα θαη 

ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηέο, παξά ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

 

5.2.5. Βαζκνινγία 

 

ρήκα 5.2.5 Βαζκνινγία βαζηθήο εθπαίδεπζεο 
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ε απηφ ην ζεκείν, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ ηε βαζηθή 

ηνπο εθπαίδεπζε ζε θιίκαθα ηνπ δέθα, κε άξηζηα ην δέθα. Οη ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο 

θαηαρσξήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ παθέηνπ Microsoft Excel θαη απφ εθεί κε ηε ρξήζε 

ζηαηηζηηθψλ ζπλαξηήζεσλ εμάγακε ηα θάησζη : 

Πίλαθαο 5.2.5 Βαζκνινγία βαζηθήο εθπαίδεπζεο 

Μέζνο όξνο 7,30 

Γηάκεζνο 7,00 

Αξκνληθόο κέζνο 6,40 

Γηαθύκαλζε 2,50 

Σππηθή απόθιηζε 1,60 

 

Ο κέζνο φξνο είλαη ηδηαίηεξα πςειφο, ελψ νη ρακειέο ηηκέο ηεο δηαθχκαλζεο θαη 

ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, φπσο άιισζηε εκθαλίδνληαη θαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, 

ππνδειψλνπλ φηη ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ βαζκνιφγεζε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε κε 

ζρεηηθά θνηλή γλψκε. 

Ζ ρακειή ηππηθή απφθιηζε καο δίλεη έλα πεδίν βαζκνινγίαο ηεο ηάμεο ηνπ 5.70 

– 8.90, ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, θαζψο παξακέλεη ζηαζεξά πάλσ απφ ηνλ θαζνξηζκέλν κέζν φξν. 

 

5.3. Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο 

πσο αλαθέξακε θαη ζηα πξψηα θεθάιαηα ηεο έξεπλάο καο, ε πιεξνθνξηθή 

ζήκεξα απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ηξαπεδψλ. Οη ππάιιεινη ησλ 

ηξαπεδψλ, ηδηαίηεξα ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνζαξκφζηεθαλ ή έζησ πξνζπάζεζαλ 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα θαηλνχξγην πεξηβάιινλ, φπνπ ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

απνηειεί ην έλα θαη κνλαδηθφ εξγαιείν γηα ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. 

Γεδνκέλεο ηεο εμαηξεηηθά γξήγνξεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ην θαηά πφζν ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ηξάπεδαο 

πξνλνεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηεο ζε αλαγθαία ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. 

 

 

 

5.3.1. Υξήζε Ζ/Τ 

Πίλαθαο 5.3.1 Υξήζε Ζ/Τ 

Υξήζε Ζ/Τ Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 
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Αλεπαξθή 0 0 

Υακειή 3 5,00 

Μέηξηα 9 15,00 

Καιή 31 51,67 

Άξηζηε 17 28,33 

 

 

 

ρήκα 5.3.1 Υξήζε Ζ/Τ 

 

Ζ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φπσο είδακε, απνηειεί επηβεβιεκέλε 

αλάγθε. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απην-αμηνινγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Σν πξσηνθαλέο ησλ απνηειεζκάησλ έγθεηηαη ζην φηη θαλέλαο απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο δε δήισζε φηη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ρεηξίδεηαη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

είλαη αλεπαξθήο. Πξνρσξψληαο πην πέξα, ην πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ πνπ ζπλνιηθά 

δήισζαλ φηη ε ηθαλφηεηά ηνπο είλαη απφ κέηξηα έσο αλεπαξθήο, είλαη εμαηξεηηθά κηθξφ 

(20%) δεδνκέλεο θαη ηεο πξνηεηλφκελεο δηαβάζκηζεο πνπ παξνπζηάζακε. 

Αληίζεηα, ην πνζνζηφ φζσλ δήισζαλ φηη νη ηθαλφηεηέο ηνπο θξίλνληαη απφ 

θαιέο έσο θαη άξηζηεο, είλαη πνιχ κεγαιχηεξν (80%). 

Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ππαιιήισλ είλαη εμνηθεησκέλν ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ θαζεκεξηλή 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε θαηά πφζν απηή ε 

ηθαλφηεηα, νθείιεηαη ζε ελέξγεηεο ηεο ηξάπεδαο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ή 

απιά θαη κφλν ζε αηνκηθέο δεμηφηεηεο. 

5.3.2. Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ 

Πίλαθαο 5.3.2 Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ 

Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 
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Ζ/Τ 

Ναη 23 38,33 

Όρη 37 61,67 

 

 

ρήκα 5.3.2 Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ 

ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ απην-αμηνιφγεζε ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, θαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εξψηεκα, νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζην εξψηεκα θαηά πφζν ε ηξάπεδα ζπκβάιιεη θαη κεξηκλά γηα ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζε ηερλνινγηθά ζέκαηα, φπσο ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ δήισζε φηη ε ηξάπεδα δελ κεξίκλεζε 

ζε θαλέλα βαζκφ, ελψ νη ππφινηπνη ππεξακχλζεθαλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ 

δηαθνξά ησλ δχν πνζνζηψλ θξίλεηαη ζρεηηθά κηθξή, έηζη ψζηε λα δηθαηνινγεί ηηο 

εθπαηδεπηηθέο επηινγέο ηεο ηξάπεδαο σο έλα βαζκφ. Παξακέλεη φκσο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ αξλεηηθφ απέλαληη ζε εκπεηξίεο εθπαίδεπζεο, δειψλνληαο φηη ζα πξέπεη 

ηνπιάρηζηνλ σο αληηθείκελν εθπαίδεπζεο, λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε πέξα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζε βαζηθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θαη πξντφληα. 

 

5.3.3. Αμηνιόγεζε εθπαίδεπζεο 

ε απηή ηελ εξψηεζε απάληεζαλ φζνη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ 

πξνεγνχκελε. 

Πίλαθαο 5.3.3 Αμηνιφγεζε εθπαίδεπζεο ζε Ζ/Τ 

Αμηνιόγεζε εθπαίδεπζεο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη 17 70,83 

Όρη 7 29,17 
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ρήκα 5.3.3 Αμηνιφγεζε εθπαίδεπζεο ζε Ζ/Τ 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθθξάδεηαη ζεηηθά πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε 

ηελ νπνία ηνπ παξείρε ε ηξάπεδα. Σν πνζνζηφ φζσλ απάληεζαλ αξλεηηθά, είλαη κελ 

κηθξφηεξν, αιιά θαη απφ ηελ άιιε απνηειεί ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ζ απάληεζε απηή απνηειεί κηα έλδεημε φηη ζίγνπξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζα πξέπεη ίζσο λα επηθαηξνπνηεζνχλ, λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, θαζψο λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζε 

πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο λα ζπκκεηέρνπλ. 

 

5.3.4. Βαζκνινγία 

 

ρήκα 5.3.4 Βαζκνινγία εθπαίδεπζεο ζε Ζ/Τ 

 

 

ε αληίζεζε κε ηε βαζκνινγία ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, νη απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ γηα ηελ πνηφηεηα εθπαίδεπζεο πάλσ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο είλαη 

ζαθψο ρακειφηεξεο ζε βαζκνινγία. Σν ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηε δηαθχκαλζε 

ησλ απαληήζεσλ, ε νπνία αλέξρεηαη ζε 5,20 θαη νπζηαζηηθά θαιχπηεη πιήξσο ηε κηζή 

θιίκαθα βαζκνινγίαο. Οη απαληήζεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε κεγάιν πνζνζηφ ελψ 
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ππάξρνπλ θαη απαληήζεηο ησλ δχν άθξσλ. Ζ ηππηθή απφθιηζε είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε 

(2,30 έλαληη 1,60) θαη απνηππψλεη πιήξσο απηή ηε δηάζηαζε απφςεσλ. 

Πίλαθαο 5.3.4 Βαζκνινγία εθπαίδεπζεο ζε Ζ/Τ 

Μέζνο όξνο 6,70 

Γηάκεζνο 7,50 

Αξκνληθόο κέζνο 5,20 

Γηαθύκαλζε 5,20 

Σππηθή απόθιηζε 2,30 

 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη έλα κεγάιν πιήζνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

ππαιιήισλ παξακέλνπλ δπζαξεζηεκέλνη απφ ηελ πνιηηηθή εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα 

πιεξνθνξηθήο. Χο εθ ηνχηνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θξίλεηαη 

σο έλα βαζκφ ακθηζβεηήζηκε. 

 

5.4. Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

πσο αλαιχζακε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ηα νθέιε ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο αλαγλσξίδνληαη γεληθά απφ φινπο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ εμσηεξηθνχ, μεθηλνχλ ηελ παξνρή 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην πξνζσπηθφ ηνπο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη σο ζηφρν λα κπνξέζνπκε 

λα εληνπίζνπκε θαηά πφζν νη ππάιιεινη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε λέα απηή κνξθή 

εθπαίδεπζεο, ζε ηη πνζνζηφ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή θαη ζε ηειηθή αλάιπζε, θαηά πφζν 

θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή ε εθαξκνγή ηεο ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 

 

5.4.1. Δθπαίδεπζε κε κεζόδνπο εμ απνζηάζεσο 

Πίλαθαο 5.4.1 Δθπαίδεπζε κε κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο 

Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε 

Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη 50 83,33 

Όρη 10 16,67 
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ρήκα 5.4.1 Δθπαίδεπζε κε κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

θάπνην πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο, αλεμάξηεηα αλ έρεη δηνξγαλσζεί απφ ηελ ίδηα ηελ 

ηξάπεδα ή άιιν εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. Αλαινγηδφκελνη φηη έλα ζεβαζηφ πνζνζηφ 

ππαιιήισλ ζηελ ηξάπεδα απνηειεί ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, γηα παξάδεηγκα θιεηήξεο, 

θαηακεηξεηέο θιπ, ην παξαπάλσ πνζνζηφ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλν βάζεη ηεο θχζεο 

ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε ππαιιήινπ. 

Αλ θπζηθά αλαινγηζηνχκε φηη ε ρξήζε κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

εηζήρζεθαλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, ε ζπκκεηνρή ελφο ηφζν κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ζε απηέο θξίλεηαη 

αξθεηά επηηπρεκέλε γηα ηελ ηξάπεδα. 

 

5.4.2. Αμηνιόγεζε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

Πίλαθαο 5.4.2 Αμηνιφγεζε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

Αμηνιόγεζε Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη 33 64,71 

Όρη 17 33,33 

Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 1 1,96 

 

 

ρήκα 5.4.2 Αμηνιφγεζε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 
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Δίλαη πξνθαλέο απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ θξίλεη φηη ε εθαξκνγή κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο ήηαλ αξθεηή ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηα ηξαπεδηθά θαζήθνληα. εκεηψλνπκε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε απάληεζαλ φζνη είραλ απαληήζεη ζεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε (πξνθαλψο φζνη 

ζπκκεηείραλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα). 

Σν πνζνζηφ πνπ απαληά αξλεηηθά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ θαη θηάλεη 

πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ. Σν ζρφιην πνπ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε είλαη φηη 

ζίγνπξα, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δελ ηθαλνπνίεζε έλα θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζα ηνλ εμεηάζνπκε κε ηηο απαληήζεηο ηεο επφκελεο εξψηεζεο. 

 

5.4.3. Βαζκνινγία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

 

ρήκα 5.4.3 Βαζκνινγία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

 

Αλαινγηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο βαζκνιφγεζεο, παξαηεξνχκε κία 

θαιχηεξε βαζκνινγία ησλ εμ απνζηάζεσο κεζφδσλ, κε κέζν φξν 7.30. Ζ δηαθχκαλζε 

θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηνπ δείγκαηνο παξακέλνπλ ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα – ζε 

αληίζεζε πάληα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα – θαζηζηψληαο ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

αζθαιέο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Πίλαθαο 5.4.3 Βαζκνινγία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

Μέζνο όξνο 7,30 

Γηάκεζνο 7,00 

Αξκνληθόο κέζνο 6,40 

Γηαθύκαλζε 2,50 

Σππηθή απόθιηζε 1,60 

 

ίγνπξα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ απάληεζαλ ζεηηθά πξνο ηελ 

εθαξκνγή κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο, αλεμάξηεηα αλ ζπλνδεχνληαη ε φρη απφ κεζφδνπο 
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θιαζζηθήο εθπαίδεπζεο. Απηφ θαζηζηά επηηπρεκέλε ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηελ πιεπξά 

ηεο ηξάπεδαο θαζψο ηθαλνπνηεί ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

5.4.4. ύγθξηζε θιαζηθήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

Πίλαθαο 5.4.4 χγθξηζε θιαζηθήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

ύγθξηζε Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη 13 22,41 

Όρη 43 74,14 

Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 2 3,45 

 

 

ρήκα 5.4.4 χγθξηζε θιαζηθήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

Αληίζεηα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, νη απαληήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε θξίλνληαη ηνπιάρηζηνλ αλαηξεπηηθέο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

πηζηεχεη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί σο πξνο ηελ 

απνδνηηθφηεηα κε κεζφδνπο θιαζηθήο εθπαίδεπζεο. 

Θα πξέπεη βέβαηα λα ηνλίζνπκε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε απάληεζε ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, αλεμάξηεηα αλ έρεη ζπκκεηάζρεη πνηέ ζε θάπνην πξφγξακκα εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά βέβαηα, ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ φπσο είδακε παξαπάλσ, δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην αληηζηξνθήο ηνπ 

απνηειέζκαηνο. 

Παξ’ φια ηα ζεηηθά ζρφιηα φπσο είδακε, ζίγνπξα νη εμ απνζηάζεσο κέζνδνη, 

έηζη φπσο εθαξκφδνληαη απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα, έρνπλ αθφκα πνιχ δξφκν κπξνζηά 

ηνπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εμηζσζνχλ κε θιαζζηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

 

5.5. Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο, είηε γηα ιφγνπο εμεηδίθεπζεο, είηε 
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γηα ιφγνπο θφζηνπο. πσο αλαθέξακε πην πάλσ, νη ζεκαληηθφηεξνη ζπλεξγάηεο είλαη ην 

ΔΣΗ θαη ην ΗΝΔ-ΟΣΟΔ. 

Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πξνγξακκάησλ ηα νπνία 

πινπνηνχληαη θαη απφ άιινπο ηξίηνπο θνξείο φπσο γηα παξάδεηγκα ηδησηηθά ΚΔΚ., νη 

δηνξγαλψζεηο ησλ νπνίσλ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο κεδακηλέο κπξνζηά ζην νγθψδεο 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν εθαξκφδεη ε Δζληθή Σξάπεδα. 

ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο έξεπλάο καο ζα αλαιχζνπκε ην θαηά πφζν ε 

ζπλεξγαζία απηή ζηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θξίλεηαη 

απνηειεζκαηηθή, αλαιχνληαο ηε γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

5.5.1. πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

Πίλαθαο 5.5.1 πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

πκκεηνρή Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη 23 38,33 

Όρη 37 61,67 

 

 

ρήκα 5.5.1 πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Δζληθή Σξάπεδα φπσο είδακε, ζπλεξγάδεηαη κε 

εμσηεξηθνχο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε επηιεγκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ελψ 

γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ αλαιακβάλεη ε ίδηα ην ζρεδηαζκφ, ηε δηνξγάλσζε 

θαη ηελ πινπνίεζε. 

Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ αληηθαηνπηξίδνπλ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ αλαθέξεη φηη πνηέ δελ έρεη 

παξαθνινπζήζεη θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν δηνξγάλσλε εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο ηεο ηξάπεδαο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά βέβαηα, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαζψο αλέξρεηαη ζην 38,33% πεξίπνπ. ε απηφ βέβαηα έρεη 
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ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά θαη ε επηβνιή ηεο πηζηνπνίεζεο ππαιιήισλ κέζσ λνκνζεηηθήο 

δηάηαμεο, θαη εηδηθφηεξα κέζσ ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπ βξαρίνλα πνπ είλαη ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην. 

 

5.5.2. Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο ηξάπεδαο 

Πίλαθαο 5.5.2 Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο ηξάπεδαο 

Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη 29 49,15 

Όρη 21 35,60 

Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 9 15,25 

 

 

ρήκα 5.5.2 Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο ηξάπεδαο 

 

Σν πνζνζηφ απηψλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα ηα νπνίν 

δηνξγάλσζαλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ζπλεξγαζία ηεο ηξάπεδαο κε απηνχο, είλαη γλσζηή γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο. 

 

 

 

5.5.3. Παξάζεζε εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ 

Πίλαθαο 5.5.3 Παξάζεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

Οξγαληζκνί Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%)* 

ΔΣΗ 30 50,00 

ΗΝΔ-ΟΣΟΔ 14 23,33 

Λνηπνί 4 6,66 

Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 22 36,67 

* Σεκεηώλνπκε όηη νη εξσηεζέληεο είραλ ζηελ επρέξεηά ηνπο λα επηιέμνπλ πεξηζζόηεξεο από κία 

απαληήζεηο, θαη σο εθ ηνύηνπ ηα πνζνζηά ππνινγίδνληαη παξαπάλσ βάζεη ηνπ πιεζπζκνύ. 
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ρήκα 5.5.3 Παξάζεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, είλαη ινγηθφ ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην λα 

θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. αλ θχξηνο 

δηνξγαλσηήο θαη δηαρεηξηζηήο ηεο πηζηνπνίεζεο ππαιιήισλ ζε επελδπηηθέο ππεξεζίεο, 

απνηειεί ηνλ πεξηζζφηεξν γλσζηφ εμσηεξηθφ ηεο ηξάπεδαο θνξέα ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο. 

 

5.5.4. Βαζκνινγία 

 

ρήκα 5.5.4 Βαζκνινγία εθπαίδεπζεο απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

Ζ δηαθνξά ζηε βαζκνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ, έγθεηηαη ζην φηη ε 

βαζκνινγία είλαη ζαθψο κηθξφηεξν, κε κέζν φξν 6,70. Αληίζεηα απφ ηα παξαπάλσ – ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία δηνξγαλψλεη ε Δζληθή 

Σξάπεδα – ε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ κε εμσηεξηθνχο θνξείο, θξίλεηαη σο 

ρακειφηεξνπ επηπέδνπ – ή απνηειεζκαηηθφηεηαο αλ ζέιεηε – απφ ηνπο εξσηεζέληεο. 

 

Πίλαθαο 5.5.4 Βαζκνινγία εθπαίδεπζεο απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

Μέζνο όξνο 6,70 

Γηάκεζνο 7,00 

Αξκνληθόο κέζνο 6,10 
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Γηαθύκαλζε 3,00 

Σππηθή απόθιηζε 1,70 

 

Δπίζεο, ην επίπεδν ηεο δηαθχκαλζεο είλαη αξθεηά κεγάιν ψζηε λα νδεγεζνχκε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη θαηά γεληθή νκνινγία, νη εξσηεζέληεο δελ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηά. 

 

5.6. Μεηεθπαίδεπζε 

Οη γξήγνξεο εμειίμεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα – θαη παξάιιεια ζηελ 

ηερλνινγία – επηβάινπλ ηελ ηαθηηθή κεηεθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο. 

ην θνκκάηη απηφ ηεο έξεπλάο καο, ζα παξνπζηάζνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ πάλσ ζε ζέκαηα κεηεθπαίδεπζεο. 

 

5.6.1. Πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο 

Πίλαθαο 5.6.1 Πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο 

Μεηεθπαίδεπζε 

(πξνγξάκκαηα) 

Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη 19 32,20 

Όρη 38 64,41 

Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 2 3,39 

 

 

ρήκα 5.6.1 Πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο 

 

Ζ ηαθηηθή, ε νπνία εκθαλίδεηαη λα αθνινπζεί ε Δζληθή Σξάπεδα ζην ζέκα ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ, κπνξεί λα εθθξαζηεί απφ ηελ νξνινγία «thrown-and-

forget». Σν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη κεηεθπαηδεχνληαη εκθαλίδεηαη αξθεηά 

κηθξφ, παξνπζηάδνληαο έλα έιιεηκκα πάλσ ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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Δθφζνλ ε κεηεθπαίδεπζε απνηειεί ην ζεκειηψδεο ιίζν γηα ηε ζπλερή (δηα 

εξγαζηαθνχ βίνπ ζα ιέγακε) εθπαίδεπζε, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παξνπζηάδεη έλα 

ζεκαληηθφηαην θελφ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 

 

5.6.2. πρλόηεηα κεηεθπαίδεπζεο 

Πίλαθαο 5.6.2 πρλφηεηα κεηεθπαίδεπζεο 

Μεηεθπαίδεπζε (ζπρλόηεηα) Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Κάζε εμάκελν 7 36,84 

Κάζε έηνο 12 63,15 

Κάζε πεληαεηία 0 0 

Πνηέ 0 0 

Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 0 0 

 

 

ρήκα 5.6.2 πρλφηεηα κεηεθπαίδεπζεο 

Ζ απαληήζεηο ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε αθνξνχλ ηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη 

απάληεζαλ ζεηηθά ζην γεγνλφο ηεο κεηεθπαίδεπζεο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπο 

ζηελ ηξάπεδα. Δδψ ηα πνζνζηά παξνπζηάδνληαη ζηα δηάζηεκα ηνπ ελφο έηνπο, ην νπνίν 

κπνξνχκε λα θξίλνπκε σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ, αλαινγηδφκελνη ηελ ηαρχηεηα ησλ 

δηεζλψλ εμειίμεσλ ζήκεξα ηφζν ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο, φζν θαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά 

ζέκαηα. 

 

5.7. πλνιηθή αμηνιόγεζε 

Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο έξεπλάο καο αζρνιείηαη κε ηε ζπλνιηθή θξίζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μεηά ηελ επηκέξνπο αλάιπζε ησλ θχξησλ δνκψλ θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ πηπρψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αιιά θαη λα 

απαληήζνπλ ζε γεληθά εξσηήκαηα πάλσ ζε απηή. 
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Σέινο, θιήζεθαλ λα πξνηείλνπλ αιιαγέο, ηφζν ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, 

φζν θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

 

5.7.1. Δπηινγή πξνγξακκάησλ δηαθνξεηηθώλ ηεο εξγαζίαο 

Πίλαθαο 5.7.1 Δπηινγή ζεκηλαξίσλ δηαθνξεηηθψλ ηεο εξγαζίαο 

Δθπαίδεπζε ζε δηαθνξεηηθά 

πξνγξάκκαηα 

Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη 22 36,67 

Όρη 33 55,00 

Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 5 8,33 

 

 

ρήκα 5.7.1 Δπηινγή ζεκηλαξίσλ δηαθνξεηηθψλ ηεο εξγαζίαο 

 

Οη πεξηζζφηεξνη ησλ εξσηεζέλησλ – θαη πάλσ απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο – απάληεζαλ φηη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα, 

ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

ηνπο ζήκεξα. Μάιηζηα, ην πνζνζηφ είλαη πεξηζζφηεξν θαη απφ ηηο δχν ππφινηπεο 

επηινγέο – απαληήζεηο. 

Ζ ηξάπεδα κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη θάησ απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ, πξνηηκά λα εθπαηδεχεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο θπξίσο 

πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Απηφ απφ ηε κία πιεπξά είλαη κελ ζεκηηφ θαζψο 

εμεηδηθεχεη ηνλ θάζε ππάιιειν, απφ ηελ άιιε φκσο δεζκεχεη θάζε ππάιιειν ζην 

αληηθείκελν ην νπνίν εξγάδεηαη. Ζ ζηαδηνδξνκία ηνπ ηειεπηαίνπ κεηαβάιιεηαη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ζε κνλφδξνκν. 

 

5.7.2. Αηηηνιόγεζε 

Πίλαθαο 5.7.2 Αηηηνιφγεζε 
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Αηηηνιόγεζε Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Πεξηθνπή θόζηνπο 21 56,76 

Έιιεηςε ρξόλνπ 2 5,41 

Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 5 13,51 

Άιιν 7 18,91 

Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 2 5,41 

 

 

ρήκα 5.7.2 Αηηηνιφγεζε 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ππάιιεινη δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκηλάξηα ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζέζεο ηνπο κέζα ζηελ ηξάπεδα. ην 

παξφλ εξψηεκα, θιήζεθαλ λα αηηηνινγήζνπλ ηελ παξαπάλσ απάληεζή ηνπο, φζνη 

επέιεμαλ ην παξαπάλσ δεδνκέλν. 

Οη πεξηζζφηεξνη ησλ ππαιιήισλ δήισζαλ φηη ην θφζηνο εθπαίδεπζεο είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ πεξηθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο απφιπηεο 

εμεηδίθεπζεο ζην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο. 

Αληίζεηα, νη επηινγέο νη νπνίεο αθνξνχλ είηε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή, είηε ε έιιεηςε ρξφλνπ ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ηελ 

επηηπρεκέλε νινθιήξσζε θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζπγθεληξψλνπλ ρακειά 

πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα. 

Σν απνηέιεζκα εληζρχεη ηελ ππφζεζε φηη νη πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη επηζπκνχλ 

ηε δηαξθή εθπαίδεπζε ζε δηάθνξα ηξαπεδηθά αληηθείκελν, θάηη ην νπνίν φκσο δελ 

ζπκβαίλεη, θπξίσο ιφγσ κεγάινπ θφζηνπο γηα ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα. 

Καηά δήισζε ηεο ηξάπεδαο, νη βαζηθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο 

θάζθνπλ θαη αληηθάζθνπλ ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα. Έηζη, κπνξνχκε 

λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ηξάπεδα ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ππαιιήισλ ηεο, αιιά θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνζπαζεί λα εμηζνξξνπήζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν θφζηνο εθπαίδεπζεο ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν, ην νπνίν θαηά 

ζπλέπεηα δελ ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο. 
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5.7.3. Σξόπνο αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ από ηελ ηξάπεδα 

Πίλαθαο 5.7.3 Σξφπνο αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ απφ ηελ ηξάπεδα 

Αμηνιόγεζε από ηελ ηξάπεδα Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Πνζνηηθά θξηηήξηα 27 45,00 

Πνηνηηθά θξηηήξηα 8 13,33 

Γελ ππάξρεη 19 31,67 

Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 6 10,00 

 

 

ρήκα 5.7.3 Σξφπνο αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ απφ ηελ ηξάπεδα 

Οη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε λα δειψζνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν αμηνιφγεζε ε ηξάπεδα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε  εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

ηα νπνία έρνπλ παξαθνινπζήζεη. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα θαηαδεηθλχεη φηη ε 

ηξάπεδα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε πνζνηηθά θξηηήξηα (φπσο γηα παξάδεηγκα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ηεζη) θαη ιηγφηεξν ζε πνηνηηθά θξηηήξηα (φπσο ε πξνθνξηθή 

επίδνζε θαη ε ζπκκεηνρή).  

Απηφ απφ ηε κία πιεπξά θξίλεηαη σο ζεκηηφ, θαζψο ηα πνζνηηθά θξηηήξηα 

απνηεινχλ θαη επθνιφηεξα κεηξήζηκα κεγέζε, ζε αληίζεζε κε ηα πνηνηηθά. Ζ ρξήζε 

φκσο κφλν πνζνηηθψλ ή κφλν πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ είλαη απαγνξεπηηθή, θάηη ην νπνίν 

δελ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 

Σν αξλεηηθφ ζηελ φιε δηαδηθαζία είλαη φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, 

απάληεζε φηη δελ ππάξρεη αμηνιφγεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο. Ζ έιιεηςε 

αμηνιφγεζεο είλαη γεληθά θαηαθξηηέα θαζψο νδεγεί ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε 

ζηαζηκφηεηα θαη ην θαζηζηά αδχλαην λα αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ, αθφκα θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο πινπνίεζήο ηνπ γηα ηελ ηξάπεδα. 

 

5.7.4. Αμηνιόγεζε σο πξνο ηελ πιεξόηεηα 

Πίλαθαο 5.7.4 Αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ πιεξφηεηα 
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Αμηνιόγεζε πιεξόηεηαο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Αλεπαξθέο 0 0 

Υακειό 2 3,33 

Μέηξην 19 31,67 

Καιό 37 61,67 

Άξηζην 2 3,33 

 

 

ρήκα 5.7.4 Αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ πιεξφηεηα 

Οη απαληήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα είλαη μεθάζαξεο θαζψο ην 

ζπληξηπηηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ απάληεζε φηη ε πιεξφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, θπκαίλεηαη απφ κέηξην έσο άξηζην, ζε πνζνζηφ 

96,67%. 

 

5.7.5. Αμηνιόγεζε δπλαηόηεηαο ζπκκεηνρήο 

Πίλαθαο 5.7.5 Αμηνιφγεζε δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο 

Αμηνιόγεζε ζπκκεηνρήο Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Δύθνια 12 20,00 

Μέηξηα 37 61,67 

Γύζθνια 11 18,33 

 

 

ρήκα 5.7.5 Αμηνιφγεζε δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο 
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Ζ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, κέζα 

απφ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο, παξνπζηάδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο σο κέηξηα. Απηφ 

επηβεβαηψλεη ηηο παξαπάλσ ελδείμεηο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηεο ηξάπεδαο λα 

εμηζνξξνπήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηεο αλάγθεο, αιιά θαη ην θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη εχθνιε, 

είλαη ζρεδφλ ίζν κε ην πνζνζηφ απηψλ νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη δχζθνιε. Αληίζεηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη ε ζπκκεηνρή σο πξνο ην ζέκα δπζθνιίαο θξίλεηαη κέηξηα. 

 

5.7.6. Γπλαηόηεηα γηα πξνηάζεηο θαη αιιαγέο ζην πξόγξακκα 

Πίλαθαο 5.7.6 Γπλαηφηεηα γηα πξνηάζεηο θαη αιιαγέο ζην πξφγξακκα 

Γπλαηόηεηα ππνβνιή πξνηάζεσλ Δξσηεζέληεο Πνζνζηό (%) 

Ναη 11 18,64 

Όρη 40 67,80 

Γελ μέξσ / Γελ απαληώ 8 13,56 

 

 

ρήκα 5.7.6 Γπλαηφηεηα γηα πξνηάζεηο θαη αιιαγέο ζην πξφγξακκα 

ην ζεκείν απηφ, θηάλνπκε κεηά ηελ κεηεθπαίδεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 

πνιιαπιψλ αληηθεηκέλσλ ζεκηλάξηα, ζην ηξίην αξλεηηθφ ζεκείν ην νπνίν αθνξά ηελ 

πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ηξάπεδαο. 

Οη πεξηζζφηεξνη ησλ ππαιιήισλ δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνηείλνπλ αιιαγέο ή θαη βειηηψζεηο πάλσ ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή, ε νπνία έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ. Ζ ηειεπηαία ινηπφλ ζεσξείηαη 

απφ ηνπο εξσηεζέληεο φηη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή θπξηαξρία πάλσ ζην ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

5.7.7. Αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 
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ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εξσηήκαηνο, νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα 

πξνηείλνπλ νη ίδηνη αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ηξάπεδαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηθέο ηνπο εθηηκήζεηο θαη εκπεηξίεο. 

πλνπηηθά ινηπφλ, νη απαληήζεηο ηνπο κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ 

παξαθάησ ιίζηα : 

- Δπηκήθπλζε ρξφλνπ ζεκηλαξίσλ 

- Σαθηηθφηεξε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ 

- Δπηθαηξνπνίεζε γλψζεο 

- Αληαπφθξηζε ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο 

- Δπξχηεξν πεδίν εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

- Νέα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα 

- Πεξηζζφηεξνη ηφπνη δηνξγάλσζεο 

- Πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 

 

5.7.8. Αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

Πέξα απφ ηηο πξνηάζεηο πάλσ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, νη εξσηεζέληεο 

θιήζεθαλ επίζεο λα πξνηείλνπλ νη ίδηνη αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πιένλ ηεο 

ηξάπεδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο εθηηκήζεηο θαη εκπεηξίεο. 

Έηζη ινηπφλ, νη απαληήζεηο ηνπο  αληίζηνηρα κε ην παξαπάλσ εξψηεκα, κπνξνχλ 

λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ παξαθάησ ιίζηα : 

- Πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο 

- Αληθαλφηεηα εηζεγεηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

βηψλνπλ ηα ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη δελ 

ππήξμαλ πνηέ ππάιιεινη ζε θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ 

- Πην εχθνιε έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο 

- Γηαξθήο εθπαίδεπζε 
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Κεθάιαην 6 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Ζ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ καο βνεζά ζε γεληθέο γξακκέο λα 

κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ζπλνιηθά ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο. 

Παίξλνληαο ην ξφιν ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ δηαβφινπ, ζε απηφ ην ζεκείν ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα επηθεληξσζνχκε θπξίσο ζηα πξνβιήκαηα θαη αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία εληνπίζακε ζηελ έξεπλά καο. Μέζα απφ απηή ηελ 

παξνπζίαζε, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε ην θαηλφκελν εκθάληζήο ηνπο, αιιά 

θαη λα πξνηείλνπκε ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε. 

Σα θχξηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε 

γεληθέο γξακκέο, ζηα θάησζη : 

- Έιιεηςε κεηεθπαίδεπζεο 

Σν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη κεηεθπαηδεχνληαη αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, είλαη ρακειφ βάζεη ηεο έξεπλάο καο. Απηφ, ζε 

καθξνρξφλην επίπεδν, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα πάλσ 

ζηελ εχξπζκε δηεθπεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ηφζν ζε επίπεδν θαηαζηήκαηνο, φζν θαη ζε επίπεδν 

δηνίθεζεο. Ζ πξννπηηθή ηαθηηθήο κεηεθπαίδεπζεο ζα επηθαηξνπνηνχζε 

ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεο, θαη ηαπηφρξνλα ζα 
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κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο, ππφ ην πξίζκα ηεο 

θαζεκεξηλήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

- ρεηηθά δχζθνιε ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηαθνξεηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ 

Οη πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη δεζκεχνληαη λα αθνινπζνχλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ 

θαηέρνπλ ζηελ ηξάπεδα. Έηζη ινηπφλ, δπζρεξαίλεηαη ε δηαδηθαζία 

κεηάηαμεο ζε δηαθνξεηηθή ζέζε, θαζηζηψληαο ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ 

ππεξεζία ηνπ. Δθφζνλ ε ηνπνζέηεζε ηνπ θάζε ππαιιήινπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε γλψκνλα ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

ηειεπηαίσλ, ζε καθξνρξφλην επίπεδν, δε ζα δεκηνπξγνχζε θάπνην 

ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ζα κπνξνχζε ε ηξάπεδα 

λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ θαζελφο, 

κεγηζηνπνηψληαο ην φθειφο ηεο. 

- Έιιεηςε νξγαλσκέλεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθε φηη νη εξσηεζέληεο δήισζαλ ηελ 

απνπζία θάπνηνπ είδνπο αμηνιφγεζεο πάλσ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, πνιινί δήισζαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ 

απνπζία ηεο δπλαηφηεηαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ βειηίσζεο θαη αιιαγψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή. Καζψο ε αμηνιφγεζε απνηειεί κία ακθίδξνκε 

δηαδηθαζία, ζα πξέπεη νξγαλσκέλα λα επηηπγράλεηαη θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο, δειαδή ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, κε απζηεξφ 

θαη πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

παξακέλεη ζηάζηκε. 

ε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδα απνηειεί κία αμηέπαηλε πξνζπάζεηα, ίζσο θαη ηελ πην 

εκπεξηζηαησκέλε θαη πινχζηα ζε πιηθφ θαη δξάζεηο αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. 

Φπζηθά εκθαλίδεη δηθαηνινγεκέλα θάπνηεο θνξέο αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα 

πινπνίεζεο, παξ’ φια απηά εμειίζζεηαη θαη βειηηψλεηαη ζπλερψο. 

Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ – ηα νπνία φπσο είδακε θαη πην πάλσ 

ζε θακία πεξίπησζε δε δπζρεξαίλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία – είλαη ζην ρέξη ηεο 

ίδηαο ηεο ηξάπεδαο, ψζηε λα πεηχρεη ην ζηφρν ηεο : Σελ αμηνπνίεζε ζην έπαθξν ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. 
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Δλόηεηα 1 – ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

1.1.Φχιν 

o Άλδξαο 

o Γπλαίθα 

 

1.2.Ζιηθία 

o 18-29 

o 30-39 

o 40-49 

o 50-59 

o 60+ 

 

1.3.Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

o Άγακνο 

o Έγγακνο 

o Γηαδεπγκέλνο 

o Υήξνο 

 

1.4.Έρεηε παηδηά; 

o Ναη 

o ρη 

 

1.5.Δπίπεδν ζπνπδψλ 

o Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γεκνηηθφ) 
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o Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (γπκλάζην) 

o Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Λχθεην) 

o Αλψηεξε (ΣΔΗ) 

o Αλψηαηε (ΑΔΗ) 

o Μεηαπηπρηαθφ / Γηδαθηνξηθφ 

 

 

1.6.Αληηθείκελν ζπνπδψλ 

o Υξεκαηννηθνλνκηθά / Σξαπεδηθή 

o Οηθνλνκηθά / Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

o Άιιν 

 

1.7.Πφζεο μέλεο γιψζζεο γλσξίδεηε; 

o Κακία 

o 1 

o 2 

o Πεξηζζφηεξεο απφ 2 

 

1.8.ρέζε εξγαζίαο ζηελ ηξάπεδα 

o Οξηζκέλνπ ρξφλνπ 

o Ανξίζηνπ ρξφλνπ / Μφληκε 

 

1.9.Θέζε ζηελ ηξάπεδα 

o Τπάιιεινο Καηαζηήκαηνο 

o ηέιερνο Καηαζηήκαηνο 

o Τπάιιεινο Γηνίθεζεο 

o ηέιερνο Γηνίθεζεο 

o Άιιν 

 

1.10. Αληηθείκελν εξγαζίαο 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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1.11. Έηε εκπεηξίαο 

o 0 - 9 

o 10 - 19 

o 20 - 29 

o 30 - 39 

o 40+ 

1.12. Πξνζσπηθά ζηνηρεία (πξναηξεηηθά) 

o λνκα….……………………………………………………………… 

 

o Καηάζηεκα / Πεξηνρή………………………………………………… 

 

o Σειέθσλν……………………………………………………………… 

 

o Fax……………………………………………………………………… 

 

o E-mail………………………………………………………………….. 
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Δλόηεηα 2 – Βαζηθή εθπαίδεπζε 

 

2.1. Έρεηε ηχρεη θάπνηα βαζηθή εθπαίδεπζε πάλσ ζε ζέκαηα ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ; 

o Ναη 

o ρη 

 

2.2. Αλ απαληήζαηε ΝΑΗ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, γηα πφζν δηάζηεκα ήηαλ απηφ; 

o < 1 εβδνκάδα 

o 1 – 2 εβδνκάδεο 

o 3 – 4 εβδνκάδεο 

o > 1 κήλα 

o Άιιν / Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

2.3. Κξίλεηε φηη ε παξαπάλσ εθπαίδεπζε ήηαλ αξθεηή ψζηε λα αληαπνθξηζείηε πιήξσο 

ζηα θαζήθνληά ζαο; 

o Ναη 

o ρη 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

2.4. αο ρνξεγήζεθε επαξθέο δηδαθηηθφ πιηθφ (έληππν ή ειεθηξνληθφ) πάλσ ζηε 

βαζηθή ζαο εθπαίδεπζε; 

o Ναη 

o ρη 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 
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2.5. ε θιίκαθα κε άξηζηα ην 10, πφζν βαζκνινγείηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο σο πξνο ηελ 

πιεξφηεηά ηεο; 

o Βαζκνινγήζηε απφ 1 (θάθηζηα) έσο 10 (άξηζηα) 

 

 

Δλόηεηα 3 – Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο 

 

3.1. Αμηνινγήζηε ηελ ηθαλφηεηά ζαο ζηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

o Αλεπαξθήο 

o Υακειή 

o Μέηξηα 

o Καιή 

o Άξηζηε 

 

3.2. Έρεηε ηχρεη θάπνηα εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ζαο ζηελ 

ηξάπεδα, πάλσ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ; 

o Ναη 

o ρη 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

3.3. Αλ απαληήζαηε ΝΑΗ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, θξίλεηε φηη ε παξαπάλσ 

εθπαίδεπζε ήηαλ αξθεηή ψζηε λα αληαπνθξηζείηε πιήξσο ζηα θαζήθνληά ζαο; 

o Ναη 

o ρη 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

3.4. ε θιίκαθα κε άξηζηα ην 10, πφζν βαζκνινγείηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο σο πξνο ηελ 

πιεξφηεηά ηεο; 

o Βαζκνινγήζηε απφ 1 (θάθηζηα) έσο 10 (άξηζηα) 
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Δλόηεηα 4 – Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 

4.1.  Έρεηε ηχρεη θάπνηα εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ζαο ζηελ 

ηξάπεδα, κε ηε κέζνδν ηεο εμ’ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο; 

o Ναη 

o ρη 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

4.2. Αλ απαληήζαηε ΝΑΗ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, θξίλεηε φηη ε παξαπάλσ 

εθπαίδεπζε ήηαλ αξθεηή ψζηε λα αληαπνθξηζείηε πιήξσο ζηα θαζήθνληά ζαο; 

o Ναη 

o ρη 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

4.3. ε θιίκαθα κε άξηζηα ην 10, πφζν βαζκνινγείηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο σο πξνο ηελ 

πιεξφηεηά ηεο; 

o Βαζκνινγήζηε απφ 1 (θάθηζηα) έσο 10 (άξηζηα) 

 

 

4.4. ε ζρέζε κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο, θξίλεηε φηη ε εμ’ απνζηάζεσο 

κέζνδνο δηδαζθαιίαο είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθή; 

o Ναη 

o ρη 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 
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Δλόηεηα 5 – Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ζηελ εθπαίδεπζε 

 

5.1. Έρεηε πνηέ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην ζεκηλάξην ην νπνίν δελ δηνξγάλσζε ε ίδηα ε 

ηξάπεδα; 

o Ναη 

o ρη 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

5.2.  Γλσξίδεηε αλ ε ηξάπεδα ζπλεξγάδεηαη κε θάπνην εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηε 

δηεμαγσγή ηαθηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ γηα ην πξνζσπηθφ 

o Ναη 

o ρη 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

5.3. Πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ ζπλεξγάηεο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ε ηξάπεδα, 

γλσξίδεηε (κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξα απφ 1); 

o Διιεληθφ  Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην (ΔΣΗ) 

o Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ΟΣΟΔ (ΗΝΔ-ΟΣΟΔ) 

o Λνηπνχο ηδηψηεο 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

5.4. ε θιίκαθα κε άξηζηα ην 10, πφζν βαζκνινγείηε ηελ εθπαίδεπζή ζαο σο πξνο ηελ 

πιεξφηεηά ηεο; 

o Βαζκνινγήζηε απφ 1 (θάθηζηα) έσο 10 (άξηζηα) 
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Δλόηεηα 6 – Μεηεθπαίδεπζε 

 

6.1. Ζ ηξάπεδα ζαο θαιεί ηαθηηθά γηα ζέκαηα κεηεθπαίδεπζεο; 

o Ναη 

o ρη 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

6.2.  Αλ απαληήζαηε ΝΑΗ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, πφζν ηαθηηθά; 

o Κάζε εμάκελν 

o Κάζε έηνο 

o Κάζε πεληαεηία 

o Πνηέ 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 
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Δλόηεηα 7 –Αμηνιόγεζε πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνγξακκάησλ 

 

7.1. Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεηε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ επηζπκείηε, 

αθφκα θαη αλ απηά είλαη δηαθνξεηηθά απφ ην παξφλ αληηθείκελν εξγαζίαο ζαο ζήκεξα; 

o Ναη 

o ρη 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

7.2.  Αλ απαληήζαηε ΟΥΗ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, γηα πνην ιφγν λνκίδεηε φηη 

ζπκβαίλεη απηφ; 

o Πεξηθνπή θφζηνπο απφ ηελ ηξάπεδα 

o Έιιεηςε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ 

o Έιιεηςε πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο 

o Άιιν 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

7.3. Με πην ηξφπν πξαγκαηνπνηεί ε ηξάπεδα ηελ αμηνιφγεζή ζαο κεηά ηελ 

παξαθνινχζεζε θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο; 

o Βάζεη πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ (ηεζη, εξσηεκαηνιφγηα θιπ) 

o Βάζεη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ (επηδφζεηο, ζπκκεηνρή θιπ) 

o Γελ ππάξρεη αμηνιφγεζε 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

7.4. Αμηνινγήζηε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ηξάπεδαο σο πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπ 

o Αλεπαξθέο 

o Υακειφ 

o Μέηξην 

o Καιφ 

o Άξηζην 

 

 

7.5. Αμηνινγήζηε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ηξάπεδαο σο πξνο ηε δπλαηφηεηά ζαο 

λα ζπκκεηέρεηε ζε θάπνην απφ απηά 

o Γχζθνια κπνξψ λα ζπκκεηάζρσ 

o Μέηξηα ε δπζθνιία ζπκκεηνρήο 
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o Δχθνια κπνξψ λα ζπκκεηάζρσ 

 

7.6. Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλεηε αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα; 

o Ναη 

o ρη 

o Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

7.7. Πξνηείλεηε παξαθάησ  αιιαγέο πνπ λνκίδεηε φηη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πάλσ 

ζην ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

…..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

 

7.8. Πξνηείλεηε παξαθάησ  αιιαγέο πνπ λνκίδεηε φηη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πάλσ 

ζηελ ηζρχνπζα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

……………………………………………………………………………………. 


