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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί µε Προεδρικό 

∆ιάταγµα και είναι υποχρεωτική. Οι δύο µεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα που είναι η 

Εθνική Τράπεζα και η Άλφα Τράπεζα έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης 

και έχουν διαµορφώσει ολόκληρα κτήρια σε µεγάλες πόλεις της Ελλάδας  ώστε να 

πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικά σεµινάρια και µαθήµατα προς το προσωπικό τους. 

Το συνεχώς µεταβαλλόµενο και ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιούνται οι εµπορικές τράπεζες, τις έχει κάνει να στραφούν σε περισσότερα 

σεµινάρια προς το προσωπικό τους, αλλά και να προσπαθούν να καινοτοµούν όσο γίνεται στα 

προϊόντα που προσφέρουν και στις υπηρεσίες τους. 

Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα που ξεκίνησε από τις αρχές του 2010 να διαφαίνεται στην 

Ελληνική κοινωνία, αλλά και η χρεωκοπία της µεγαλύτερης τράπεζας της Αµερικής της 

Lieman Brothers το 2008 προκαλώντας παγκόσµια οικονοµική κρίση, έκανε όλα τα κράτη 

και εποµένως και την Ελλάδα, να κατανοήσουν τόσο την σηµαντικότητα της εργασίας ως 

προς το κοινωοικονοµικό γίγνεσθαι όσο και την πολυπλοκότητα των εργασιών και των 

αποφάσεων που αντιµετωπίζουν καθηµερινά. 

Η λύση που βρέθηκε και προτάθηκε για όλα τα παραπάνω προβλήµατα είναι η εκπαίδευση 

των υπαλλήλων και των στελεχών όλων των τραπεζών αλλά και η εξειδίκευση τους πάνω στα 

τραπεζικά προϊόντα. Η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος έχει σηµαντικό ρόλο ως προς αυτό, 

µε την έννοια ότι διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση τους. 

Τέλος σηµαντικό ρόλο έχει και το Ελληνικό τραπεζικό Ινστιτούτο το οποίο ανήκει στην 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών το οποίο είναι φορέας προαγωγής, ανάπτυξης, εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των τραπεζικών υπαλλήλων. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί το θέµα της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των 

τραπεζικών υπαλλήλων στην Ελλάδα και πιο συγκεκριµένα πάνω στα τραπεζικά προϊόντα. 

Το θέµα αυτό το θεώρησα αρκετά ενδιαφέρον µιας και οι περισσότερες µελέτες που γίνονται 

σε πτυχιακές εργασίες αφορούν κυρίως τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των Τραπεζών.  

Με το θέµα της εκπαίδευσης των τραπεζικών υπαλλήλων δεν έχει ασχοληθεί σε µεγάλο 

βαθµό -ή τουλάχιστον όσο θα έπρεπε- η ακαδηµαϊκή κοινότητα, πολύ περισσότερο δε, οι 

φοιτητές µε εργασίες ή διατριβές. Θεώρησα λοιπόν ότι θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η 

µελέτη µου και τα συµπεράσµατα που θα διαξευχθούν από αυτή.  

Όταν λέµε εκπαίδευση και γενικότερα επιµόρφωση, εννοούµε όλες εκείνες τις γνώσεις 

πρακτικές και θεωρητικές, που είναι απαραίτητες για ένα στέλεχος, στην περίπτωση µας 

τραπεζικό στέλεχος, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί µε τον καλύτερο βαθµό στα 

καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.  

Η εκπαίδευση όµως που παρέχεται από τις τράπεζες στους υπαλλήλους της δεν αποβλέπει 

µόνο στην βελτίωση των καθηκόντων και της απόδοσης των εργαζοµένων. Κάθε πιστωτικό 

ίδρυµα αποσκοπεί σε µακροχρόνια αποτελέσµατα. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που η 

εκπαίδευση θεωρείται επένδυση από µέρους της τράπεζας.  

Τα οφέλη της εκπαίδευσης µπορεί να είναι βραχυχρόνια όπως πχ βελτίωση στην λειτουργία 

του καταστήµατος, µείωση του χρόνου εξυπηρέτησης της πελατείας. Τα βραχυχρόνια όµως 

αποτελέσµατα είναι αξιοσηµείωτα που άλλες φορές είναι µετρήσιµα όπως. Πχ αύξηση των 

καταθέσεων, αύξηση των δανείων κτλ άλλες φορές όµως µπορεί να είναι µη µετρήσιµα όπως 

πχ εµπιστοσύνη στην τράπεζα, «καλό όνοµα», αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας των 

πελατών. Κα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Στην πτυχιακή εργασία θα ερευνήσω το θέµα της 

εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των τραπεζικών υπαλλήλων στην Ελλάδα πάνω στα τραπεζικά 

προϊόντα. Για να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα αποτελέσµατα και για να έχει µία πρακτική 

αλλά και θεωρητική βάση η µελέτη µου θα ερευνήσω συγκεκριµένα την Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος και την Άλφα Τράπεζα.  

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σκοπός της πτυχιακής µου αυτής 

εργασίας είναι να ερευνήσω αν παρέχεται από τις τράπεζες εκπαίδευση και επιµόρφωση 

στους υπαλλήλους της, σε ποιο βαθµό, αλλά και αν οι ίδιοι οι υπάλληλοι ενδιαφέρονται να 

επιµορφωθούν. Στόχοι της πτυχιακής µου εργασίας είναι να ερευνήσω την εκπαίδευση σε µία 

τράπεζα που ανήκει στον δηµόσιο τοµέα και την εκπαίδευση σε µία τράπεζα ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας.  

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Η µέθοδος που ακολούθησα για την συγγραφή της εργασίας βασίστηκε 

στην συλλογή στοιχείων από πρωτογενή έρευνα. Σηµαντικό ρόλο έπαιξαν στην συγγραφή της 

εργασίας και οι προσωπικές συνεντεύξεις σε άτοµα που είχαν καίριες θέσεις σε τράπεζες ή 

τραπεζικά ινστιτούτα. Τέλος σηµαντικό ρόλο έπαιξε στην εργασία και η βιβλιογραφία καθώς 

και το διαδίκτυο.  

Πιο συγκεκριµένα στο πρώτο κεφάλαιο θεώρησα σκόπιµο πριν αρχίσω την εξέταση των 

τραπεζικών ιδρυµάτων και την εκπαίδευση που παρέχουν στους υπαλλήλους τους να γίνει 

µία αναφορά στο γενικότερο οικονοµικοκοινωνικό περιβάλλον που καλούνται να 

δραστηριοποιηθούν οι εµπορικές τράπεζες στην Ελλάδα. ∆εν παρέλειψα και τον σηµαντικό 

ρόλο που έπαιξε η εφαρµογή των Μνηµονίων καθώς και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

(∆ΝΤ).  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία αναφορά στην Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία 

είναι η τράπεζα που ασκεί την οικονοµική πολιτική της Ελληνικής κυβέρνησης και είναι 

επικεφαλής όλων των εµπορικών τραπεζών στην Ελλάδα. Ακόµα δίνονται κάποια γενικά 

στοιχεία για την εκπαίδευση που θα µπορούσε να έχει ένας τραπεζικός υπάλληλος. 
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Φυσικά, θέλοντας να ερευνήσουµε την εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων στην Ελλάδα 

δεν θα ήταν δυνατόν να µην αναφέρουµε και τις εµπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα στο τρίτο κεφάλαιο. Η αναφορά στις τράπεζες είναι ονοµαστική και αυτό 

γίνεται για λόγους οικονοµίας της πτυχιακής εργασίας και για να µην ξεφύγω από το κυρίως 

θέµα της πτυχιακής µου εργασίας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε όλες τις κατευθύνσεις που µπορεί να έχει η 

εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων καθώς αναλύονται τα θεµατικά πεδία εκπαίδευσης. 

Μερικά από αυτά είναι: θέµατα που αφορούν την εµπορική τραπεζική, θέµατα που αφορούν 

τα τραπεζικά προϊόντα και εργασίες, θέµατα που αφορούν την καταπολέµηση του 

χρηµατοοικονοµικού εγκλήµατος, θέµατα που αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών και 

τέλος θέµατα που αφορούν το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο της κάθε τράπεζας.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η έρευνα στην εκπαίδευση και επιµόρφωση των τραπεζικών 

υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η συγκεκριµένη τράπεζα ανήκει σε µεγάλο 

ποσοστό στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και έχει το µεγαλύτερο µερίδιο καταθέσεων στην χώρα. Έχει 

αναπτύξει ένα αξιόλογο σύστηµα εκπαίδευσης των υπαλλήλων της που οι βασικοί άξονες του 

είναι τα εκπαιδευτικά κέντρα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Επίσης, εδώ και τρία 

περίπου χρόνια έχει εγκαινιάσει και την δικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρµα on line και 

distance learning.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακή εργασίας αναλύεται η Άλφα Τράπεζα. Η συγκεκριµένη 

τράπεζα προέρχεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η 

µεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα στην Ελλάδα καθώς το 2011 εξαγόρασε και την Εµπορική 

Τράπεζα της Ελλάδος. Όσον αφορά την εκπαίδευση των υπαλλήλων της δείχνει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον καθώς δίνει αρκετές υποτροφίες σε υπαλλήλους της ώστε να παρακολουθήσουν 

κάποιο σεµινάριο ή ακόµα και στο να αποκτήσουν κάποιο πτυχίο σχετικό µε την τραπεζική ή 

τα χρηµατοοικονοµικά, ανάλογα ποιος είναι ο προσανατολισµός της τράπεζας κάθε φορά..  

Στις τελευταίες σελίδες της πτυχιακής εργασίες γίνεται παράθεση των συµπερασµάτων καθώς 

και ορισµένες προτάσεις. Ακολουθεί η  βιβλιογραφία από βιβλία που χρησιµοποιήθηκαν και 

από άρθρα περιοδικών καθώς και οι ιστοσελίδες από τις οποίες αντλήθηκαν σηµαντικές 

πληροφορίες.  
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ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΗ 

Οι διαπιστώσεις, τα συµπεράσµατα, τα αποτελέσµατα και οι πιθανές προτάσεις της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας, εκτός των αναφορών που σηµειώνονται ως λήµµατα 

αποτελούν προσωπικές, θεωρητικές ή εµπειρικές διαπιστώσεις της φοιτήτριας Ελένης 

Σακελλάρη που την επιµελήθηκε και δεν απηχούν κατ΄ ανάγκη την γνώµη του εισηγητή 

εκπαιδευτικού, ή του εκπαιδευτικού προσωπικού του τµήµατος Λογιστικής ή του ΑΤΕΙ 

Μεσολογγίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα σήµερα 

 

 

Πριν ξεκινήσουµε την κυρίως ανάλυση µας για την εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων 

θεωρώ σωστό να γίνει µία περιγραφή στην κατάσταση που επικρατεί στο τραπεζικό σύστηµα 

σήµερα.  

Είναι γεγονός ότι οι Ελληνικές εµπορικές τράπεζες επηρεάστηκαν σε µεγάλο βαθµό από την 

οικονοµική κρίση που υπάρχει  στην Ελλάδα και την γενικότερη ύφεση που επικρατεί.  

Μετά την ένταξη της Ελλάδας στον µηχανισµό στήριξης του ∆ιεθνές Νοµισµατικού Ταµείου 

(∆ΝΤ) οι Ελληνικές τράπεζες έχασαν ένα µεγάλο µέρος των κεφαλαίων τους τα οποία οι 

κάτοχοι τους τα µετέφεραν στο εξωτερικό µε τον φόβο της χρεοκοπίας.  

Πιο συγκεκριµένα, στα τέλη του περασµένου έτους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

δάνεισε το υπέρογκο ποσό των 489 δισ. ευρώ σε 523 ευρωπαϊκές τράπεζες για περίοδο 1.134 

ηµερών µε επιτόκιο 1%, σε µια προσπάθεια σταθεροποίησης του ευρωπαϊκού 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος από τις επιπτώσεις της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.  

Στόχος της κίνησης αυτής ήταν τα Πιστωτικά Ιδρύµατα (Π.Ι.) να διαθέτουν ρευστά διαθέσιµα 

για να δανείζουν την πραγµατική ευρωπαϊκή οικονοµία, αποφεύγοντας το στραγγαλισµό της 

αγοράς. (Ζοπουνίδης, 2011) 

Τα υψηλά επίπεδα δανεισµού του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος καταδεικνύουν τη 

συνεχιζόµενη έλλειψη εµπιστοσύνης στις διατραπεζικές αγορές, καθώς τα Π.Ι. προτιµούν να 

χρησιµοποιούν τους µηχανισµούς της ΕΚΤ, παρά να δανείζονται µεταξύ τους (διατραπεζική 

αγορά). 

Για την Ελλάδα ο µηχανισµός κεφαλαιοποίησης των Π.Ι. αποτελεί ζήτηµα καίριας σηµασίας, 

για την πραγµατική µεταστροφή του οικονοµικού κλίµατος στην αγορά. Απασχόλησε σε 

πρώτιστο βαθµό όλες τις κυβερνήσεις από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης µέχρι και 

σήµερα, ενώ έχουν ψηφιστεί διάφοροι νόµοι για να µπορέσει να κλείσει το ζήτηµα των όρων 

της ανακεφαλαιοποίησης.  
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Τώρα, βέβαια, ο χρόνος έχει περιοριστεί δραµατικά και η παρούσα κυβέρνηση καλείται να 

κάνει την οριστικοποίηση των όρων αυτών. Η διαδικασία της Ανακεφαλαιοποίησης του 

Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος (ΑΕΤΣ) αποτελεί εργαλείο για την παροχή ρευστότητας 

στην πραγµατική οικονοµία, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βιωσιµότητα της αγοράς.  

Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του εγχειρήµατος, έγκειται µεταξύ των άλλων, στο δίληµµα 

της διατήρησης του σηµερινού ιδιοκτησιακού status των Π.Ι. και των διοικήσεων τους, µε 

δεδοµένο ότι το ελληνικό δηµόσιο τα υποστηρίζει µε δεκάδες δισ. ευρώ στη διάσωσή τους.  

Επιπλέον, υπάρχει και η ηθική διάσταση του θέµατος, που αναφέρεται στα µη βιώσιµα Π.Ι. 

(βάσει αξιολογήσεων), τα οποία εκκαθαρίζονται µε διαχωρισµό σε δύο µέρη, µε το «σκάρτο-

κακό» µέρος να περνάει στο ∆ηµόσιο, ενώ το «υγιές-καλό» να εξαγοράζεται από κάποια 

άλλο Π.Ι.  

Από την άλλη, δεν είναι εύκολο ούτε υπάρχει κάποια γρήγορη συνταγή µεταστροφής της 

ελληνικής οικονοµίας -τουλάχιστον σε σύντοµο χρονικό διάστηµα- σε επαρκή επίπεδα 

ρευστότητας, χωρίς εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό, χωρίς άµεσες ξένες επενδύσεις και 

δίχως εκ των έσω ενίσχυση της απασχόλησης.  

 

1.2 Χαρακτηριστικά της κεφαλαιοποίησης - ρευστότητα των Πιστωτικών 

Ιδρυµάτων.  

Τα κεφάλαια του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), 

προσδιορίζονται µαζί µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου 2011 συνολικά 

στα 50 δισ. ευρώ.  

Μέρος από αυτά τα κεφάλαια, ύψους περί τα 18 δισ. ευρώ, έχουν ήδη δοθεί από τον Απρίλιο 

2012 ως προκαταβολή για την ανακεφαλαιοποίηση των 4 βιώσιµων µεγάλων τραπεζών, ήτοι 

της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΕΤΕ), της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank και της 

Eurobank.  

Ποσό περί τα 7 δισ. ευρώ όδευσε για την ανακεφαλαιοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας 

Ελλάδος (ΑΤΕ) µετά την απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς. Εποµένως, το 

υπόλοιπο προς διάθεση ποσό, που ανέρχεται περί τα 23-25 δισ. ευρώ θα εισρεύσει από την 
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επόµενη δόση του δανείου που θα λάβει η χώρα και το οποίο θα κλείσει το ζήτηµα της 

ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών Π.Ι.  

Τα ελληνικά Π.Ι. σήµερα έχουν ουσιαστικά κόψει τις γραµµές πίστωσης λόγω της αδυναµίας 

άντλησης ρευστότητας από τη διατραπεζική αγορά, την απολεσθείσα φερεγγυότητα της 

χώρας στο εξωτερικό και την αιµορραγία εξόδου καταθέσεων εκτός Ελλάδος, λόγω της 

αστάθειας του πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. (Γαλιάτσος, 2012) 

Είναι χαρακτηριστικό ότι µέχρι το 2009 οι καταθέσεις της χώρας ανέρχονταν σε ύψος περί τα 

250 δισ. ευρώ ενώ σήµερα βρίσκονται σε επίπεδα κάτω των 160 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω του 

συνεχώς εντεινόµενου κλίµατος ανασφάλειας και έλλειψης εµπιστοσύνης στην ελληνική 

οικονοµία και εν γένει της οικονοµικής ύφεσης.  

Τα µη ενήµερα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται σήµερα από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, µε 

χαµηλή προοπτική είσπραξής τους από τα Π.Ι., είτε λόγω αλλοίωσης του οικονοµικού προφίλ 

του πιστούχου (π.χ.: είτε µε υπαγωγή του σε κατάσταση ανεργίας, είτε αύξηση άµεσης και 

έµµεσης φορολόγησης, είτε και µερική ανατροπή της δανειοδοτικής του ικανότητας), 

ανέρχονται σε ύψος άνω των 50 δισ. ευρώ.  

Στα παραπάνω στοιχεία προστίθεται και η ραγδαία αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς 

απαιτήσεις. Τα ελληνικά Π.Ι. εγγράφουν σήµερα αυξηµένες προβλέψεις, τόσο λόγω της 

αύξησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων, όσο και της σηµαντικής αποµείωσης της αξίας 

των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου.  

Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και η αγορά ακινήτων στη διαµόρφωση των 

παραπάνω συντελεστών. Και αυτό διότι η πτωτική πορεία στις εµπορικές αξίες των 

ακινήτων, και δη των αποδεκτών ως διασφαλίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, έχει 

συµπαρασύρει το τραπεζικό σύστηµα σε µείωση των εγγεγραµµένων εµπράγµατων αξιών 

έναντι δανειοδοτήσεων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται διασφαλιστικά «πιστωτικά κενά» 

στα δανειακά χαρτοφυλάκια των Π.Ι.  
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1.3 Το νέο τραπεζικό τοπίο 

Οι ενέσεις ρευστότητας των Π.Ι. ξεκίνησαν από το 2008
1
 παρακάτω µε το πακέτο κρατικής 

ενίσχυσης ύψους 28 δισ. ευρώ, µε αντάλλαγµα προνοµιούχες µετοχές, παρουσίασε συνολικά 

µικρό όφελος για την οικονοµία, τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και εν γένει τους πολίτες.  

Σηµαντικό µέρος των χρηµάτων αυτών δεν διοχετεύτηκαν στην πραγµατική οικονοµία, αλλά 

βελτίωσαν κυρίως την κεφαλαιακή θέση των Π.Ι., παρέχοντας κεφάλαια για την καλύτερη 

διαχείριση των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους.  

Επιπλέον, για µεγάλο διάστηµα τα Π.Ι. αντλούσαν συνεχώς δεκάδες δισ. ευρώ από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχοντας ως ενέχυρο τα ελληνικά κρατικά οµόλογα, ενώ 

παράλληλα, παρουσίαζαν χαµηλή πιστωτική επέκταση, φανερώνοντας 
2
την απροθυµία τους 

να παρέχουν ρευστότητα στην αγορά.  

Η κατάσταση αυτή συνέτεινε στην εντατικοποίηση του σπιράλ της ύφεσης στην ελληνική 

οικονοµία, κυρίως λόγω της πιστωτικής ασφυξίας της αγοράς, που σε συνδυασµό µε το 

µπαράζ των φοροεισπρακτικών µέτρων, τις µειώσεις µισθών στον ιδιωτικό και δηµόσιο 

τοµέα και το γενικότερο δυσµενές οικονοµικό κλίµα και της δραµατικής πτώσης της ζήτησης, 

έχουν φέρει λουκέτα σε 65 χιλιάδες και πλέον επιχειρήσεις το 2012, το δυσµενέστερο ίσος 

έτος της κρίσης, από την έναρξή της.  

Επιπλέον της χαµηλής πιστωτικής επέκτασης της περιόδου µετά την έναρξη της κρίσης, τα 

Π.Ι. δεν εξέτασαν µε τη δέουσα επιµέλεια το ενδεχόµενο να προχωρήσουν σε µεθοδευµένες 

και αµοιβαίως συµφέρουσες συγχωνεύσεις, µε σκοπό τη δηµιουργία µεγαλύτερων, 

ισχυρότερων και χρηµατοοικονοµικά βιώσιµων τραπεζικών πόλων.  

Με τον τρόπο αυτό, προβλέπεται ότι θα βελτιωνόταν συνολικά η διαπραγµατευτική 

ικανότητα των οµίλων αυτών, δίνοντάς τους το απαραίτητο πλεονέκτηµα στο σηµερινό 

ρευστό σκηνικό, παράλληλα δε θα παρείχαν περισσότερα κεφάλαια στη χειµαζόµενη 

ελληνική οικονοµία, ενισχύοντας κυρίως την αγορά και τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.  

                                                           
1
 Σημειώσεις από συζητήσεις με στελέχη του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου.  
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Μια τέτοια κίνηση, επιπλέον, θα παρείχε µεγαλύτερα εχέγγυα και περισσότερη εµπιστοσύνη 

στους πολίτες, που θα εµπιστεύονταν περισσότερο από ό,τι σήµερα το εγχώριο τραπεζικό 

σύστηµα, µε µέρος των καταθέσεων τους να παραµένουν στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι 

την αφαίµαξη καταθέσεων που ακολούθησε.  

Σήµερα, υπάρχουν τέσσερις κύριοι παίκτες που συµµετέχουν στη διαδικασία της 

ανακεφαλαιοποίησης (ΕΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank), ενώ τα υπόλοιπα 

Π.Ι. βρίσκονται είτε σε διαδικασία συνενώσεων και δηµιουργίας νέων τραπεζικών πυλώνων, 

είτε εξαγοράς τους από ξένους επενδυτές, είτε ακόµη και αύξησης του µετοχικού τους 

κεφαλαίου (βλέπε Τράπεζα Αττικής). (Ζοπουνίδης, 2011) 

Οι αυξήσεις, βέβαια, µετοχικού κεφαλαίου για τα Π.Ι., καθίστανται εξαιρετικά δύσκολες 

σήµερα, λόγω της έλλειψης ρευστού, καθώς και του χαµηλού επιπέδου εµπιστοσύνης στο 

οποίο έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία, στοιχεία που καθιστούν σηµαντικό µέρος των 

επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως «δυνητικά» επισφαλείς.  

Σαφώς, και η οποιαδήποτε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ενός Π.Ι. ενδυναµώνει τη θέση 

του στην αγορά και του προσδίδει -µεσοπρόθεσµα τουλάχιστον- µεγαλύτερη αυτονοµία 

ελιγµών.  

Το τοπίο, ωστόσο, είναι υπό διαµόρφωση για τα υπόλοιπα Π.Ι. πλην των τεσσάρων 

«βασικών» που έχουν ήδη λάβει το ποσό των 18 δισ. ευρώ, ώστε η οποιαδήποτε πρόβλεψη να 

καθίσταται αµφίβολη, ακόµη και σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα. Το ζητούµενο όλων των 

παρεµβάσεων, τέλος, παραµένει η τροφοδότηση της αγοράς µε ρευστότητα και η σταδιακή 

αλλαγή του αρνητικού κλίµατος που συµπαρασύρει τους πάντες στη δίνη της κρίσης. Στην 

περίπτωση που δεν συµβεί γρήγορα αυτή η αναστροφή του οικονοµικού περιβάλλοντος, θα 

έχει χαθεί µια εξαιρετικά αναγκαία προοπτική για τη χώρα. (www.tanea.gr/oikonomia)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η  Εκπαίδευση και Επιµόρφωση των τραπεζικών υπαλλήλων. 

Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΤΙ 

 

 

2.1 Η εκπαίδευση ως νοµοθετηµένη θέσπιση 

 

Το Προεδρικό ∆ιάταγµα Π∆/ΤΕ 2577/09.03.2006 υποχρεώνει όλα τα τραπεζικά ιδρύµατα τα 

οποία δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια να πιστοποιούν την επαγγελµατική 

επάρκεια των υπαλλήλων και των στελεχών τους.  

 

Πιο συγκεκριµένα, αποτελεί το πρώτο στάδιο για την ολοκληρωτική πιστοποίηση των 

τραπεζικών υπαλλήλων ξεκινώντας από τους υπαλλήλους οι οποίοι παρέχουν επενδυτικές 

υπηρεσίες.  

 

Ειδικότερος γνώµονας της εν λόγω απόφασης είναι η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων επενδυτικών υπηρεσιών µέσω της διασφάλισης ενός οµοιόµορφου επιπέδου 

γνώσεων των προσώπων που τις παρέχουν.  

 

Η παραπάνω όµως υποχρέωση των τραπεζικών ιδρυµάτων συνεπάγεται ότι τα τελευταία 

υποχρεούται κατά κάποιο τρόπο στο να προχωρήσουν σε σηµαντικές επενδύσεις σε διαρκή 

συµµόρφωση. (http://news,kathimerini.gr/)  

 

Σε αυτό το σηµείο, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο συγκεκριµένος σκοπός του προεδρικού 

διατάγµατος κατά βάθος είναι εντελώς διαφορετικός από ό,τι αντιλαµβανόµαστε µε µία 

πρώτη ανάγνωση.  

 

Και σε αυτό το συµπέρασµα µπορούµε να καταλήξουµε, αν αναλογιστούµε τους τρεις 

παρακάτω παράγοντες: 

1. Την  «φούσκα» του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου στις αρχές της δεκαετίας του 2000 
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2. Τις αποδόσεις των αµοιβαίων κεφαλαίων πάνω στα οποία επένδυσε ένα µεγάλο 

κοµµάτι του Ελληνικού λαού παρακινούµενου από τα τραπεζικά ιδρύµατα και χωρίς 

να αντιλαµβάνεται ότι οι αποδόσεις αυτών δεν είναι εξασφαλισµένες.  

3. Οι τράπεζες ανεξάρτητα από το προεδρικό διάταγµα, έχουν εδώ και πολλά χρόνια 

αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες µε στόχο την κατά το δυνατό άρτια εκπαίδευση 

του απασχολούµενου προσωπικού τους.  

 

Στην ουσία λοιπόν θα µπορούσα να υποστηρίξω ότι η πιστοποίηση των τραπεζικών 

υπαλλήλων αποτελεί µία προσπάθεια ώστε οι Έλληνες καταθέτες και επενδυτές σε πρώτη 

φάση να εµπιστευθούν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στο βαθµό που συνέβαινε και στο 

παρελθόν και να συνεχίσουν να επενδύουν σε χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. 

 

Ειδικότερα δε, όσον αφορά τον τελευταίο παράγοντα το σύνολο των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων έχουν φροντίσει πολλές δεκαετίες πριν το προεδρικό διάταγµα για την εκπαίδευση 

του προσωπικού τους χωρίς αυτό να αποτελεί νοµοθετηµένη υποχρέωση. 

 

2.2 Γενικές αρχές και κατευθύνσεις της εκπαίδευσης των τραπεζικών 

υπαλλήλων στην Ελλάδα 

 

Από νωρίς τα πιστωτικά ιδρύµατα κατάλαβαν την ανάγκη της εκπαίδευσης των υπαλλήλων  

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και να δουλεύει αποτελεσµατικότερα ο κάθε υπάλληλος. Η 

επαγγελµατική εκπαίδευση και η συνεχής επιµόρφωση αποτελούν δικαίωµα και υποχρέωση 

τόσο των εργαζοµένων, όσο και της  Τράπεζας.  

 

Στόχοι της παρεχόµενης από την  Τράπεζα εκπαίδευσης είναι: 

� η διεύρυνση του µορφωτικού επιπέδου,  

� η ανάπτυξη της υπηρεσιακής κατάρτισης και εµπειρίας,  

� η έγκαιρη και οµαλή προσαρµογή των γνώσεων και ειδικοτήτων στις νέες απαιτήσεις 

της τεχνολογίας, της οργάνωσης και της σύγχρονης επιχειρηµατικής πρακτικής. 

 

Για την αποτελεσµατική προστασία και την ποιοτική αναβάθµιση της απασχόλησης, ενόψει 

αναδιαρθρώσεων που προκύπτουν από την εφαρµογή νέων τεχνολογιών, από τις οργανωτικές 

µεταβολές και την εισαγωγή νέων τραπεζικών εργασιών, η  Τράπεζα οφείλει να σχεδιάζει 
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αποτελεσµατικά και να παρέχει έγκαιρα την κατάλληλη επιµόρφωση στους εργαζόµενους, 

ιδίως σε εκείνους που κατέχουν θέσεις των οποίων το αντικείµενο µεταβάλλεται σηµαντικά. 

 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να αφορά το σύνολο του προσωπικού (Κούσια, 1992) και να είναι 

συνεχής και ανάλογη µε τις ανάγκες επιµόρφωσης του εργαζοµένου, από την αρχή και καθ΄ 

όλη την διάρκεια της υπηρεσιακής του ζωής. Οι υπάλληλοι οφείλουν να παρακολουθούν τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα που οργανώνει και υποδεικνύει η  Τράπεζα µε σκοπό τη 

βελτίωση των γνώσεων και της αποδοτικότητάς τους. 

 

Η  Τράπεζα έχει την υποχρέωση να µεριµνά για την κατάρτιση και την εν γένει εκπαίδευση 

του Προσωπικού ιδίως στις περιπτώσεις εισαγωγής νέων προγραµµάτων, προϊόντων, και των 

κάθε φορά επιλεγόµενων επιχειρηµατικών πρακτικών. 

 

Όταν η παρακολούθηση των προγραµµάτων αυτών γίνεται εκτός του ωραρίου εργασίας, οι 

εργαζόµενοι δικαιούνται είτε αµοιβή ανάλογη της χρονικής διάρκειας του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος µε βάση το ωροµίσθιο που τους αντιστοιχεί, είτε επαύξηση της διάρκειας 

κανονικής άδειας αναψυχής σε τόσες ηµέρες όσες συµπληρώνονται µε βάση τις ώρες 

παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

 

Ειδικότερα η Τράπεζα οφείλει να εφαρµόζει πολιτικές και συστήµατα που στοχεύουν στην 

εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού, τόσο κατά την πρόσληψη, όσο και τη µετέπειτα 

εργασιακή του πορεία  

 

Η επιµόρφωση του προσωπικού της Τράπεζας πρέπει να αναφέρεται στους παρακάτω τοµείς 

Επιµόρφωσης: Βασική Εκπαίδευση, Τραπεζικές Εργασίες, Εµπορική Επιµόρφωση, 

∆ιοικητική Επιµόρφωση, Οικονοµική Επιµόρφωση, Γενική Επιµόρφωση και προγράµµατα 

Η/Υ.  

  

 Περαιτέρω πρέπει να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της δυνατότητας  εξ αποστάσεως 

επαγγελµατικής κατάρτισης µε την προσφορά εκπαιδευτικών προγραµµάτων για πρώτη φορά 

σε ηλεκτρονική µορφή (e-Book), ώστε οι εργαζόµενοι να µπορούν να ανταπεξέρχονται 

διαρκώς στις αυξανόµενες εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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Επιπρόσθετα θα πρέπει να αξιοποιηθεί το εσωτερικό διαδίκτυο της Τράπεζας, ώστε να 

καταστεί δυνατή η  εκπαίδευση από απόσταση παρέχοντας γνώσεις για  βασικά  προϊόντα και 

υπηρεσίες. 

 

  

2.3  Εξωτερικό περιβάλλον της τράπεζας. 

 

1. Συµµετοχή σε προγράµµατα εκτός Τραπέζης στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

Η συµµετοχή προσωπικού σε σεµινάρια και συνέδρια έγκριτων φορέων 

επαγγελµατικής επιµόρφωσης, εντός και εκτός Ελλάδος, συµβάλλει στην 

παρακολούθηση των εξελίξεων στον τραπεζικό τοµέα.  

2. Συµµετοχή σε προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών   

Ενίσχυση του θεσµού Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Σπουδών και συµµετοχής του 

προσωπικού σε Μακροχρόνια Προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

3. Προγράµµατα Ξένων Γλωσσών 

Υποστήριξη της εκµάθησης, βελτίωσης ή εξειδίκευσης των γνώσεων του προσωπικού στις 

ξένες γλώσσες . Τονίζουµε ότι όρος απαράβατος σύµφωνα µε το Σύνταγµα αποτελεί, 

πρωταρχικά, η χρησιµοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας  από όλους τους υπαλλήλους   στην 

Τράπεζα, οι οποίοι δεν υποχρεούνται να τηρούν καµία εντολή για υποβολή των αιτηµάτων 

και εγγράφων σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.  

  

Θα πρέπει να ενισχυθεί η συµµετοχή σε προγράµµατα του Ελληνικού Τραπεζικού 

Ινστιτούτου (ΕΤΙ) - εκπαιδευτικού βραχίονα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) – το 

οποίο αναπτύσσεται σε τρεις βασικές κατηγορίες, την εµπορική τραπεζική, την επενδυτική 

τραπεζική και την ασφαλιστική διαµεσολάβηση για πιστωτικά ιδρύµατα. (www.hba.gr)  

 

Επίσης πρέπει να ενισχυθεί η συµµετοχή του προσωπικού σε σεµινάρια για την 

καταπολέµηση του χρηµατοοικονοµικού εγκλήµατος, καθώς και για τη διαχείριση κινδύνων. 

 

Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ώστε να ενισχυθεί η συµµετοχή του 

προσωπικού σε εξειδικευµένα σεµινάρια για την υποστήριξη θεµάτων ξεπλύµατος χρήµατος, 

πιστωτικών καρτών και εργασιών back office. 
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Τέλος πρώτιστη µέριµνα της Τράπεζας πρέπει να είναι η δηµιουργία 

προγράµµατος  «Βασικής Εκπαίδευσης» για την οµαλή και όσο το δυνατόν γρηγορότερη 

ένταξη των νεοεισερχοµένων υπαλλήλων στο περιβάλλον της Τράπεζας. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

2.2  Η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1927 βάσει ενός 

Παραρτήµατος του Πρωτοκόλλου της Γενεύης και άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 1928. 

Έχει συσταθεί µε τη µορφή ανωνύµου εταιρίας. Ως έδρα της ορίζεται από το Καταστατικό 

της η Αθήνα, ενώ διατηρεί 17 υποκαταστήµατα,  37 πρακτορεία και 9 θυρίδες σε όλη την 

Ελλάδα. 

  

Από τον Ιανουάριο 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο µέλος του 

Ευρωσυστήµατος, που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(EKT) και τις 

εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ανήκουν 

στη ζώνη του ευρώ.  

 

Έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συµβάλλει µε τη δράση της στην επίτευξη των στόχων και 

την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωσυστήµατος, το οποίο χαράσσει και εφαρµόζει τη 

νοµισµατική πολιτική στη ζώνη του ευρώ. 

  

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρµόδια για την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής του 

Ευρωσυστήµατος στην Ελλάδα και τη διαφύλαξη της σταθερότητας του ελληνικού 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. (www.bankofgreece.gr)  

 

Ως πρωταρχικός σκοπός ορίζεται από το Καταστατικό της η διασφάλιση της σταθερότητας 

του γενικού επιπέδου των τιµών. Στο βαθµό που δεν επηρεάζεται η επίτευξη του 

πρωταρχικού της σκοπού, η Τράπεζα στηρίζει τη γενική οικονοµική πολιτική της 

κυβέρνησης.  

 

Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, έχει κατοχυρωθεί η θεσµική, προσωπική και 

λειτουργική ανεξαρτησία της, αλλά και η άσκηση δηµοκρατικού ελέγχου εκ µέρους της 

Βουλής. 
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Ακόµα µία σηµαντική αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η διεξαγωγή µαθηµάτων 

και εξετάσεων στα οποία µπορούν να συµµετέχουν αποκλειστικά τραπεζικοί υπάλληλοι οι 

οποίοι µετά από αξιολόγηση θα µπορούν  να πάρουν «διπλώµατα» τα οποία θα τους κάνουν 

ειδικούς σε επενδυτικά θέµατα πχ ή σε ασφαλιστικά θέµατα κοκ.  

 

Σε αυτές τις εξετάσεις µπορούν να πάρουν µέρος τόσο οι υπάλληλοι των ιδιωτικών όσο και 

των ∆ηµόσιων τραπεζών. Είναι χαρακτηριστικό το φαινόµενο ότι µέχρι τώρα γι αυτές τις 

εξετάσεις συνήθως οι ιδιωτικές τράπεζες ενθάρρυναν  το προσωπικό τους. Ωστόσο, τελευταία 

και οι ∆ηµόσιες τράπεζες έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται και να παρακινούν το προσωπικό 

τους ώστε να αποκτήσει περισσότερη εξειδίκευση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

 

Με τον όρο εµπορικές τράπεζες εννοούνται όλες οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

µε εξαίρεση την Τράπεζα της Ελλάδος που έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο 

καθώς όπως έχω ήδη υποστηρίξει η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί τον νοµισµατική πολιτική 

στην Ελλάδα σε συνεργασία µε την Βουλή.  

 

Οι εµπορικές τράπεζες είναι οι τράπεζες που υλοποιούν στην πράξη την πολιτική και 

εφαρµόζουν τους νόµους της κάθε κυβέρνησης που φυσικά τις αφορούν. Στις εµπορικές 

τράπεζες πηγαίνουν οι πολίτες και καταθέτουν τα λεφτά τους αλλά και ζητούν δάνεια κοκ.  

Ένας ενδεικτικός κατάλογος των εµπορικών  τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα µε 

στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι ο παρακάτω. 

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012) 

      

  

 Πιστωτικά ιδρύµατα
3
 που υπάγονται στο καθεστώς της ενιαίας άδειας 

λειτουργία (κοινοτικό διαβατήριο) του Ν. 3601/2007 (Οδηγία 2006/48/ΕΚ) 

 

   

  (ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας)    

  A. Πιστωτικά Ιδρύµατα µε έδρα στην Ελλάδα 
Κωδικός 

Αριθµός 

  
1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΟΥ 86, 102 32 

ΑΘΗΝΑ 011 

   

  
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 11, 

105 59 ΑΘΗΝΑ 012 

   

                                                           
3
 Πήγή: Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Οδός Αμερικής, Αθήνα.  
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  3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΣΤΑ∆ΙΟΥ 40, 102 52 ΑΘΗΝΑ 014 

  
4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, 

115 26 ΑΘΗΝΑ 
015 

  
5. ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΜΗΡΟΥ 23, 

106 72 ΑΘΗΝΑ 016 

   

  6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, ΤΚ 105 64, ΑΘΗΝΑ 017 

  
7. ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 

ΑΘΗΝΑ 026 

   

  
8. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24Β, 151 25 

ΜΑΡΟΥΣΙ 034 

   

  
9. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENΝIUM BANK Α.Ε., Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 182, 176 71 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
038 

  
10. ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΕΣΛΙΝ 13 & ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ 20, 115 

23 ΑΘΗΝΑ 
037 

  11. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E., ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74, 183 46  ΜΟΣΧΑΤΟ 054 

  
12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 290, 155 62 

ΑΘΗΝΑ 
049 

  
13. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91, 115 28 ΑΘΗΝΑ 
055 

  
14. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε., Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 217 Α, 151 24 

ΜΑΡΟΥΣΙ 
056 

  ΤΗΛ.: (+30) 210 6234110, FAX: (+30) 210 6234192-3, 

  e-mail: aegean.baltic@ab-bank.com 

  
15. CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., Λ. 

ΣΥΓΓΡΟΥ 187,  171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
057 

  
16. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε., 

ΠΕΖΜΑΖΟΓΛΟΥ 2-6, 101 75 ΑΘΗΝΑ 096 

   

  
17. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ., ΑΒΕΡΩΦ 12, 

452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
075 
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18. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ., Λ. ΙΚΑΡΟΥ 

& ΕΦΕΣΟΥ,71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ 
087 

  
19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε., ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28-32, 731 32 ΧΑΝΙΑ 
069 

  
20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 51, 85 100 ΡΟ∆ΟΣ 
079 

  
21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., Λ. 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 158, 681 00 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 088 

   

  
22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., ΜΙΑΟΥΛΗ 

3, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ 
091 

  
23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., 

ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ 1, 43 100 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 
089 

  
24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 

245, 34 100 ΧΑΛΚΙ∆Α 093 

   

  
25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., 

ΕΡΜΟΥ 3, 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 092 

   

  
26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ 

ΣΥΝ.Π.Ε., ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5, 60 100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
094 

  
27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., Λ. 

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆Η 40, 66 100 ∆ΡΑΜΑ 095 

   

  
28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., 

ΤΣΟΝΤΖΑ 3 - 5, 50 100 ΚΟΖΑΝΗ 036 

   

  
29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε., 29ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 

10, 621 23 ΣΕΡΡΕΣ 
099 

  

B. Υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε χώρα µέλος 

της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 

Κωδικός 

Αριθµός 

  
1. CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co LTD, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24, 151 

25  
028 
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2. BNP PARIBAS, Λ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 94 & ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 1A, 115 28 

ΑΘΗΝΑ 
070 

   

   

  3. HSBC BANK plc, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, 115 26 ΑΘΗΝΑ 071 

  
4. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 45, 

185 10 ΠΕΙΡΑΙΑ 064 

   

  5. UNICREDIT BANK A.G., ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 7, 106 73 ΑΘΗΝΑ 
072 

   

  
6. F.C.E. BANK. plc, ΑΚΑΚΙΩΝ 39 & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 25, 151 25 

ΜΑΡΟΥΣΙ 061 

   

  7. GMAC BANK GmbH, ΚΟΝΙΤΣΗΣ 3-5, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 
059 

   

  
8. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Λ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 94 & 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 1,115 28 ΑΘΗΝΑ 039 

   

  
9. FGA BANK GmbH, Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580A, 164 52 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 040 

   

  10. CITIBANK International plc, ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ 084 

  
11. UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A., ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ 

5 & ΕΥΗΝΟΥ, 115 27 ΑΘΗΝΑ 
058 

  
12. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆, Λ. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 170, 115 21 ΑΘΗΝΑ 
073 

  
13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆,  ΒΑΣ. 

ΣΟΦΙΑΣ 11 & ΜΕΡΛΙΝ, 100 33 ΑΘΗΝΑ 
032 

  
14. VOLKSWAGEN BANK GmbH,Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 409Α, 163 46 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ 102 

   

  
15. BMW AUSTRIA BANK GmbH, ZEΠΠΟΥ 33, 166 57 ΓΛΥΦΑ∆Α, 

ΑΘΗΝΑ 
105 
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16. MERCEDES-BENZ BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA, 

ΘΗΒΑΪ∆ΟΣ 20, 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 106 

   

  
17. DEUTSCHE BANK AG, ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α, 10674 

ΑΘΗΝΑ 111 

   

  18. SAXO BANK AS ELLAS, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 4., 106 74 ΑΘΗΝΑ 112 

  
Α. IV. V. Υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε χώρα 

εκτός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 

Κωδικός 

Αριθµός 

  
1. BANK OF AMERICA N.A., ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 68, 115 28 

ΑΘΗΝΑ 081 

    

  2. BANK SADERAT IRAN, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25-29, 105 64 ΑΘΗΝΑ 
050 

   

  
3. KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, 

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, 117 45 ΑΘΗΝΑ 107 

   

  4. T.C. ZIRAAT BANKASI A.S., ΕΡΜΟΥ 2, 105 63 ΑΘΗΝΑ 109 

 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

Αφού λοιπόν παρουσιάστηκαν όλες οι εµπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην  

Ελλάδα, θεωρώ σκόπιµο να αναφέρω ότι η µεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα είναι η Εθνική 

τράπεζα της Ελλάδος που θεωρείται τράπεζα του δηµοσίου.  

Πέρα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν και οι ιδιωτικές τράπεζες. Η 

µεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της Ελλάδος είναι η Άλφα τράπεζα, η οποία προήλθε από 

συνενώσεις και εξαγορές µικρότερων τραπεζών.  

Στο παρελθόν οι δύο µεγάλες τράπεζες Εθνική και Άλφα είχαν προσπαθήσει να 

συγχωνευτούν πράγµα που τελικά δεν υλοποιήθηκε για διάφορους λόγους. Φτάνοντας στο 
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σήµερα οι συγκεκριµένες τράπεζες προσπαθούν να αποκτήσουν τον έλεγχο ή ακόµα και την 

κυριότητα µικρότερων τραπεζών. 

Είναι γεγονός ότι η Ελληνική αγορά δεν µπορεί να «αντέξει» τόσο µεγάλο αριθµό εµπορικών 

τραπεζών. ∆εδοµένης της οικονοµικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας από την 

κυβέρνηση, οι καταθέσεις των Ελλήνων έχουν µειωθεί αρκετά. Από την άλλη δεν υπάρχει 

ρευστό και δεν δίνονται πλέον δάνεια αφού ακόµα και αυτά που ήδη έχουν χορηγηθεί µε 

δυσκολία εξυπηρετούνται.  

Είναι λοιπόν αναπόφευκτο να δηµιουργηθούν στην Ελλάδα λιγότερες τράπεζες αλλά πιο 

µεγάλες και πιο αξιόπιστες.  Σε αυτό το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον οι πελάτες των 

τραπεζών γίνονται περισσότερο καχύποπτοι και απαιτητικοί.  

Ένα τραπεζικό στέλεχος για να είναι πιο αποτελεσµατικό αλλά και ικανό να λύσει απορίες, 

να συµβουλέψει και τελικά να προσελκύσει ή να διατηρήσει πελατεία θα πρέπει να είναι 

εφοδιασµένο µε επαρκείς γνώσεις. Θα πρέπει να είναι συνεχώς ενηµερωµένο για τις νέες 

εξελίξεις και τις νέες τάσεις στα οικονοµικά.  

Η εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων είναι πιο επιτακτική ανάγκη από ποτέ. Αυτήν την 

ανάγκη ήρθε να καλύψει η Τράπεζα της Ελλάδος, προσφέροντας πιστοποιήσεις  µετά από 

εξετάσεις σε τραπεζικά στελέχη. (www.bankofgreece.gr)  

Οι πιστοποιήσεις που δίνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι οι εξής: 

� (α1) Λήψη και ∆ιαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες 

 

� (α1) Λήψη και ∆ιαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα 

 

� (β1) Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών σε κινητές αξίες 

 

� (β) Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών  

 

� (γ) ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Πελατών 

 

� (δ) Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά µε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα ή Εκδότες 

 

Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις και τα σεµινάρια πιστοποίησης πρέπει να υποβληθούν 

συγκεκριµένα δικαιολογητικά και να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:  
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Α ο υποψήφιος να πληροί ελάχιστες προϋποθέσεις προσωπικής αξιοπιστίας, 

Β.  ο υποψήφιος να έχει τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που προσδιορίζονται στην κοινή 

απόφαση  

Γ. η τράπεζα να έχει καταβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος το προβλεπόµενο τέλος. 

 

Οι τραπεζικοί υπάλληλοι που επιθυµούν να πιστοποιηθούν παίρνοντας µέρος στις εξετάσεις 

πρέπει να επιτύχουν υψηλή βαθµολογία και τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται λίγες µέρες 

αργότερα από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.  

 

Τα ονόµατα των επιτυχόντων δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος  µε 

την µορφή λίστας και έχει πρόσβαση σε αυτά ο κάθε ενδιαφερόµενος. Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι οι συγκεκριµένες πιστοποιήσεις είναι οι µοναδικές επίσηµες πιστοποιήσεις που µπορούν 

να αποκτήσουν οι τραπεζικοί υπάλληλοι οι οποίες απευθύνονται καθαρά στον κλάδο και την 

ειδικότητα τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

 

Μέχρι στιγµής αναφέραµε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οργανισµούς παροχής εκπαίδευσης, τις 

πιστοποιήσεις και γενικότερα όλα τα κέντρα επιµόρφωσης των τραπεζικών υπαλλήλων. Σε 

αυτό το σηµείο σωστό είναι να αναφερθούν και τα θεµατικά πεδία πάνω στα οποία µπορεί να 

εκπαιδευτεί ένας τραπεζικός υπάλληλος.  

Φαινοµενικά και µε µία πρόχειρη µατιά, ένας φοιτητής µπορεί να υποθέσει ότι τα θέµατα και 

οι ενότητες πάνω στα οποία δύναται να χρειάζεται εξειδίκευση ή περαιτέρω γνώσεις ένας 

τραπεζικός υπάλληλος είναι ίσως θέµατα επενδυτικά, θέµατα που να αφορούν την λογιστική, 

ίσως και κάποια εξάσκηση στα µαθηµατικά ή στην στατιστική.  

Η παραπάνω διαπίστωση όµως είναι τελείως λανθασµένη. Ο σύγχρονος τραπεζικός 

υπάλληλος εργάζεται σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Οι προκλήσεις και τα 

διλλήµατα που αντιµετωπίζει καθηµερινά είναι πολυεπίπεδα.  

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που χρειάζεται είναι σε µικρότερο βαθµό η λογιστική και ίσως η 

στατιστική (χωρίς να πιστεύω ότι είναι άχρηστες αυτές οι επιστήµες) και περισσότερο θέµατα 

που αφορούν τις νέες οικονοµικές εξελίξεις σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο αλλά ακόµα και 

γνώσεις ψυχολογίας και διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων (ειδικά σε διευθυντικά 

στελέχη) 

Στις επόµενες ενότητες θα παραθέσω συνοπτικά τα θεµατικά πεδία εκπαίδευσης που είναι 

διαθέσιµα στα τραπεζικά στελέχη. Πολλές φορές είναι δυνατόν τις ίδιες εξειδικεύσεις να 

χρειάζονται και άτοµα που δεν ανήκουν στον τραπεζικό κλάδο. Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει το πόσο πολύ θα πρέπει να ενηµερώνεται ένας τραπεζικός υπάλληλος αλλά και 

την πολυπλοκότητα της εργασίας του.  
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι κάθε εµπορική τράπεζα ακολουθεί την δική της γραµµή στην 

εκπαίδευση των υπαλλήλων της. Τα θεµατικά πεδία που θα αναφερθούν στην συνέχεια είναι 

οι κεντρικοί άξονες εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.  

Τα θεµατικά πεδία έχουν οµαδοποιηθεί για την καλύτερη ανάλυση µας και στην συνέχεια 

γίνεται επεξήγηση αυτών επιγραµµατικά. ∆εν αναλύουµε περισσότερο την κάθε ενότητα 

γιατί θα ξέφευγε από το θέµα της εργασίας µας αφενός αλλά γιατί, κάθε ενότητα αποτελεί 

από µόνη της θέµα για ξεχωριστή πτυχιακή εργασία αφετέρου.  

 

4.1  Εµπορική τραπεζική.  

Η εµπορική τραπεζική αφορά εξειδίκευση στην τραπεζική αλλά επίσης περιέχει νοµικά 

θέµατα όπως πχ νοµικά θέµατα συναλλαγών, ρύθµιση υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων 

και τραπεζικό απόρρητο.  

Ακόµα η εµπορική τραπεζική αφορά θέµατα συναλλαγών όπως ο ενιαίος χώρος πληρωµών 

(SEPA), χειρισµός του on line συστήµατος Τειρεσίας, αξιόγραφα, θέµατα που αφορούν τις 

επιταγές όπως πχ συναλλακτική, πιστωτική, εξασφαλιστική, φορολογική λειτουργία. 

(Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστηµάτων Πληροφοριών, 2012) 

Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η χρηµατοοικονοµική ανάλυση στην οποία 

συµπεριλαµβάνονται οικονοµικά για µη οικονοµολόγους, χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

επιχειρήσεων, τεχνικές οικονοµικής αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων.  

Στη κατηγορία Λογιστική εντάσσονται µαθήµατα που αφορούν τις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις, γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων, ανάλυση 

ισολογισµών αριθµοδείκτες, διεθνή λογιστικά πρότυπα, δηµιουργική λογιστική και 

χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και σεµινάρια-µαθήµατα που αφορούν το Μανατζµεντ, 

Μαρκετινγκ και τεχνικές πωλήσεων. Όπως πχ µάρκετινγκ του τραπεζικού καταστήµατος, 

διαχείριση αλλαγών, αποτελεσµατικές πωλήσεις για την δηµιουργία αφοσιωµένων πελατών, 

ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας και ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων τραπεζικων 

στελεχών.  
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Τέλος, δεν θα µπορούσε να µην υπάρχει σεµινάριο πάνω στην επαγγελµατική επικοινωνία 

στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Ένα τραπεζικό στέλεχος µπορεί να µάθει θέµατα 

ορθογραφίας και γραµµατικής, συµπύκνωση κειµένου- περίληψη και φυσικά οικονοµική, 

τραπεζική ορολογία σε Ελληνική και Αγγλική.  

 

4.2   Τραπεζικά προϊόντα και εργασίες.  

Ένα βασικό προϊόν των τραπεζών είναι οι καταθέσεις. Θέµατα που αφορούν το Ελληνικό 

σύστηµα εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων και προϊόντα άντλησης κεφαλαίων 

(καταθετικά και επενδυτικά) είναι µερικά θέµατα που µπορεί κάποιος υπάλληλος να 

εξειδικευθεί.  

Ακόµα οι χρηµατοδοτήσεις είναι ένα ακόµα πεδίο επιµόρφωσης των τραπεζικών υπαλλήλων. 

Θέµατα που θα µπορούσαν να αναλυθούν είναι η καταναλωτική πίστη, δάνεια κάρτες, 

ενυπόθηκη πίστη, στεγαστικά δάνεια, αξιολόγηση πιστοδοτικών αιτηµάτων επιχειρήσεων, 

πιστωτικοί κίνδυνοι στις πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις, εγγυητικές επιστολές, διαχείριση 

προσωρινών καθυστερήσεων, στεγαστικά δάνεια  

Ακόµα ένα πεδίο επιµόρφωσης είναι το διεθνές εµπόριο. ∆ηλαδή το εξωτερικό εµπόριο, 

εγγυητικές επιστολές, η ενέγγυος πίστη ως µέσο διασφάλισης συναλλαγών του διεθνούς 

εµπορίου.  

 

4.3  Καταπολέµηση χρηµατοοικονοµικού εγκλήµατος.  

Η συγκεκριµένη κατηγορία σεµιναρίων- µαθηµάτων είναι πολύ σηµαντική και ιδιαίτερα την 

τελευταία δεκαετία έχει γίνει µεγάλη συζήτηση για το συγκεκριµένο θέµα. Επιβάλλεται 

λοιπόν οι τραπεζικοί υπάλληλοι να είναι ενηµερωµένοι και υποψιασµένοι
4
.  

                                                           
4
 ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ»  

«Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστηµάτων Πληροφοριών 

(∆΄ έκδοση αναθεωρηµένη)  2012, Εκδόσεις ΕΤΙ. 2012 
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Στα εν λόγω σεµινάρια µπορούν να κάνουν διάγνωση αυθεντικότητας εγγράφων, να 

αναγνωρίζουν παραχαραγµένα νοµίσµατα, να κάνουν έλεγχο, πρόληψη και αντιµετώπισης 

απάτης, να αποτρέπουν ξέπλυµα χρήµατος και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.  

 

 

4.4 Θέµατα ασφάλειας 

Τα θέµατα ασφάλειας περιλαµβάνουν ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων, σχέδιο 

επαναλειτουργίας µετά από καταστροφικό γεγονός, ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων 

για µη τεχνικούς 

 

4.5 Λοιπά θέµατα 

Τελευταία κατηγορία θεµάτων αλλά όχι λιγότερο σηµαντική είναι θέµατα που αφορούν το 

θεσµικό πλαίσιο και το κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης θέµατα που αφορούν την κεφαλαιακή 

επάρκεια και την διαχείριση κινδύνων. Ακόµα, θέµατα που αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο 

αλλά και πρακτικές ασκήσεις εσωτερικού ελέγχου είναι ανάµεσα στα θέµατα που θα πρέπει 

να απασχολούν τους τραπεζικούς υπαλλήλους.  

Επιπλέον, θέµατα τραπεζικής διοίκησης είναι ανάµεσα στα ενδιαφέροντα των τραπεζικών 

υπαλλήλων ειδικά των υψηλόβαθµων. Σε αυτόν τον κύκλο σεµιναρίων-µαθηµάτων είναι 

δυνατόν να αναλυθούν θέµατα που αφορούν την διοργάνωση επιχειρηµατικών εκδηλώσεων, 

την εξυπηρέτηση πελατών, επιχειρηµατική τραπεζική, κοστολόγηση τραπεζικών υπηρεσιών 

και προϊόντων.  

Τα ενδιαφέροντα και οι προσανατολισµοί κάθε τράπεζας δεν είναι δυνατόν να συµπίπτουν. 

Στα επόµενα κεφάλαια θα δούµε την τακτική που ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος και η Αλφα Τράπεζα ως προς την εκπαίδευση των υπαλλήλων τους.  

Η σύγκριση αυτή θα µας βοηθήσει να καταλάβουµε καλύτερα τον εκπαιδευτικό 

προσανατολισµό κάθε µία από τις τράπεζες αυτές καθώς επίσης τις διαφορές και τις 

οµοιότητες τους πάνω στην εκπαιδευτική πολιτική τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

Εισαγωγή 

Η πρώτη τράπεζα που θα ερευνήσουµε για τον τρόπο µε τον οποίο εκπαιδεύει τα στελέχη της 

είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η συγκεκριµένη τράπεζα είναι το µεγαλύτερο 

πιστωτικό ίδρυµα στην Ελλάδα και όπως θα δούµε στην συνέχεια έχει επενδύσει πολλά στην 

επιµόρφωση των υπαλλήλων της.  

Θεωρώ ότι πρέπει να αναφέρουµε ορισµένες πληροφορίες για την Εθνική τράπεζα της 

Ελλάδας πριν προχωρήσουµε στην παραπέρα µελέτη του τρόπου µε τον οποίο έχει επενδύσει 

στην εκπαίδευση των υπαλλήλων .  

5.1.1  Ιστορικά στοιχεία Εθνικής Τράπεζας.  

Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και αποτέλεσε την πρώτη τράπεζα του νεοελληνικού 

κράτους, µε καθοριστική συνεισφορά στην οικονοµική ζωή του τόπου.  Σήµερα η Εθνική 

ηγείται του µεγαλύτερου και ισχυρότερου Οµίλου χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στην 

Ελλάδα, µε δυναµική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. 

 

Η Εθνική προσφέρει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών που 

ανταποκρίνονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών. ελέγχει 

το ¼ της λιανικής τραπεζικής και διαθέτει τη µεγαλύτερη καταθετική βάση στην Ελλάδα 

(23% µερίδιο αγοράς στις καταθέσεις). (www.nbg.gr)  

 

Με 516 καταστήµατα και 1.362 ΑΤΜ, διαθέτει το πληρέστερο δίκτυο εξυπηρέτησης, 

καλύπτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει 

εναλλακτικά δίκτυα πώλησης των προϊόντων της, όπως οι υπηρεσίες Mobile και Internet 

Banking. Σήµερα, το ∆ίκτυο της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαµβάνει 1.128 µονάδες και 

απασχολεί 35.007 εργαζόµενους, εξυπηρετώντας µια αγορά 125 εκατοµµυρίων κατοίκων 

(στοιχεία 30.09.2012). 
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Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα είχε το εκδοτικό 

προνόµιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νοµίσµατος. Το 1953, η 

Τράπεζα συγχωνεύτηκε µε την «Τράπεζα Αθηνών», που είχε ιδρυθεί το 1893. Μέσα στο 

1998, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της θυγατρικής της «Εθνική 

Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»,  

 

Από τον Οκτώβριο 1999, η µετοχή της Τράπεζας διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο της 

Νέας Υόρκης. Στα τέλη του 2002, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη συγχώνευση δι' 

απορροφήσεως της θυγατρικής της "Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως 

ΑΕ". Στο πλαίσιο του στρατηγικού της προσανατολισµού στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης, η 

ΕΤΕ εξαγόρασε, εντός του 2006, τη Finansbank στην Τουρκία και τη Vojvodjanska Banka 

στη Σερβία. 

 

5,1,2  Μετοχική σύνθεση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.  

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί η ΕΤΕ ανήκει κατά κύριο λόγο στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Στο 

παρακάτω σχήµα φαίνεται πως κατανέµονται τα µερίδια της τράπεζας.  

 

Mετοχική σύνθεση ΕΤΕ  %  30.09.2012 
 

Ασφαλιστικά  Ταµεία ΝΠ∆∆  

 

12,2%  

 

Ασφαλιστικά Ταµεία  ΝΠΙ∆  

 

4,2%  

 

Νοµικά πρόσωπα εξωτερικού  

 

21,3%  

 

Φυσικά πρόσωπα εξωτικού  

 

0,8%  

 

Ιδιώτες  επενδυτές  εσωτερικού  

 

48,4%  

 

Θεσµικοί επενδυτές  εσωτερικού  

 

3,4%  

 

Εκκλησία ης Ελλάδος –  

Μητροπόλεις  

 

1,6%  

 

ΑΕ-ΕΠΕ-ΟΕ  

 

3,3%  

 

Ιδρύµατα, κληροδοτήµατα  

 

3,2%  

 

Λοιποί µέτοχοι*  

 

1,6%  
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Σύνολο 100,0%  
(*) Θυγατρικές  ΕΤΕ, τράπεζες-ασφαλιστικές, νοσοκοµεία, σύλλογοι 

κ.α.  

Πήγή: Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, κεντρικά γραφεία Αιόλου, Αθήνα.  

 

 

5.2  Σκοποί και µέθοδοι εκπαίδευσης.  

 

Έχοντας από σχετικά νωρίς εκτιµήσει τη σηµασία της εκπαίδευσης του προσωπικού και το 

βαθµό που αυτή επηρεάζει την ποιότητα της προσφερόµενης εργασίας, η Εθνική Τράπεζα 

είναι πρωτοπόρος στην εφαρµογή µεθόδων και πολιτικών ανάπτυξης του προσωπικού της.  

 

Έχει αναβαθµίσει την Εκπαίδευση σε ξεχωριστή υποδιεύθυνση υπαγόµενη στη ∆ιεύθυνση 

Ανθρώπινων Πόρων. Παράλληλα δηµιούργησε, εξόπλισε και λειτουργεί τρία εκπαιδευτικά 

κέντρα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα), τα οποία πανελλαδικά καλύπτουν τις ανάγκες 

εκπαίδευσης των υπαλλήλων της. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα απλώνεται σε µεγάλο εύρος
5
 αναφορικά µε τη γνώση που 

παρέχει στους υπαλλήλους. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι  

1. τα εκπαιδευτικά σεµινάρια,  

2. προκαταρκτική εκπαίδευση και  

3. on the job training.  

 

Η επαφή του νέου υπαλλήλου µε την εκπαίδευση ξεκινά από τη στιγµή της πρόσληψης, 

οπότε και παρακολουθεί ένα γενικό σεµινάριο, που σκοπό έχει την παρουσίαση και 

κατανόηση βασικών γνώσεων που απαιτούνται για την εργασία σε πιστωτικό ίδρυµα, 

παράλληλα όµως γνωρίζει στους εκπαιδευόµενους και στοιχεία από τη δοµή, οργάνωση και 

λειτουργία της τράπεζας.  

 

Ακολούθως, στους υπαλλήλους κατώτερης βαθµίδας παρέχεται εκπαίδευση εκτελώντας τη 

συγκεκριµένη εργασία που τους έχει ανατεθεί, λόγω της απλότητας που συνήθως 

χαρακτηρίζει τις εργασίες αυτές, αλλά και του χαµηλού κόστους.  

                                                           
5
 Συζήτηση με τραπεζικό στέλεχος Εθνικής, Νίκο Γαβαλά (Προϊστάμενο τμήματος χορηγήσεων) σε 

υποκατάστημα.  
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Από εκεί και πέρα, και καθ όλη τη διάρκεια υπηρεσιακής ζωής του υπαλλήλου, έχουν 

προβλεφθεί διάφορα προγράµµατα σεµιναρίων, ώστε ο υπάλληλος να υποβοηθείται κατά τη 

µεταπήδησή του από το ένα τµήµα στο άλλο.  

 

Ειδική περίπτωση αποτελούν οι ταµειολογιστές (tellers on-line), οι οποίοι λόγω του ότι 

χειρίζονται ένα τεχνολογικά εξειδικευµένο σύστηµα, τους παρέχεται προκαταρκτική 

εκπαίδευση σε αυτό, σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους στα εκπαιδευτικά κέντρα.  

 

Τέλος, κάθε χρόνο διανέµεται στους υπαλλήλους ένα πρόγραµµα σεµιναρίων γενικότερου 

επιµορφωτικού χαρακτήρα, και δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους να επιλέξουν θέµατα 

ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα τους ή τις ελλείψεις που αυτοί διαπιστώνουν για τον εαυτό τους. 

 

Η Εθνική Τράπεζα πέρα από την εσωτερική εκπαίδευση, έχει συνεργασίες µε διάφορα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα (π.χ. φροντιστήρια γλωσσών), στα οποία οι υπάλληλοι µπορούν να 

εκπαιδευτούν σε θέµατα που δεν περιέχονται στο πρόγραµµα εκπαίδευσης. 

 

Η λειτουργία της υποδιεύθυνσης Εκπαίδευσης έχει αποδώσει τα µέγιστα. Αποτελεί ίσως το 

σηµείο εκείνο της πολιτικής ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο 

έχει προσεχθεί και αναπτυχθεί περισσότερο.  

 

Οι στόχοι της πολιτικής εκπαίδευσης που ακολουθείται είναι συνυφασµένοι µε τους 

κεντρικούς οργανωσιακούς στόχους ανάπτυξης. Μια επιπλέον δυνατότητα θα µπορούσε να 

είναι η χρηµατοδότηση των υπαλλήλων για την παρακολούθηση εξωτερικών σεµιναρίων-

συνεδρίων, ώστε να βελτιώνεται η ενηµέρωση που έχουν για τις εξελίξεις στην οικονοµία και 

τον κόσµο των επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στη συνολική ανάπτυξη του 

ανθρώπου-υπαλλήλου, κάνοντάς τον πιο ενεργό µέλος του οικονοµικού γίγνεσθαι. 

 

5.3 Ανθρώπινοι πόροι και Εθνική Τράπεζα.  

 

Οι εργαζόµενοι αποτελούν το σηµαντικότερο “κεφάλαιο” ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας. 

Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα επενδύει συστηµατικά στην επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, 
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διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού της, µε στόχο να αναδειχθεί ως 

προτιµώµενη επιλογή εργοδότη.  

Σήµερα, η Εθνική Τράπεζα απασχολεί πανελλαδικά 11.640 εργαζοµένους (στοιχεία 

31.12.2011). Η Τράπεζα µεριµνά ώστε το ανθρώπινο δυναµικό της να λειτουργεί  καθηµερινά 

σύµφωνα µε τις Αξίες και τις Αρχές του  “Κώδικα Ηθικής και ∆εοντολογίας”, µε  στόχο όλες 

οι ενέργειες να διέπονται από τις σχετικές αρχές εταιρικής συµπεριφοράς: 

• Νοµιµότητα, 

• Προτεραιότητα στους πελάτες, 

• Ποιότητα προσωπικού, 

• Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο 

• Σεβασµός στο περιβάλλον. 

Στόχος της Τράπεζας είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανού ανθρώπινου δυναµικού που 

θα ενστερνίζεται τις Αξίες και τις Αρχές της Εθνικής Τράπεζας και θα συµβάλλει στην 

εκπλήρωση των στόχων του οργανισµού και θα επιδιώκει τη συνέχιση της δυναµικής του 

πορείας.  

 

Για το σκοπό αυτό, διενεργεί πανελλαδικούς διαγωνισµούς για τη στελέχωση των 

Καταστηµάτων και των Μονάδων της και έχει συστήσει εξειδικευµένη Υποδιεύθυνση, η 

οποία αξιολογεί τα προσόντα των εργαζοµένων σε συνάρτηση µε τις ανάγκες της Τράπεζας 

και του Οµίλου, µεριµνώντας για την επαγγελµατική τους εξέλιξη. 

 

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζοµένων αποτελούν τα σηµαντικότερα «οχήµατα» 

αναβάθµισης του επαγγελµατικού επιπέδου των εργαζοµένων και κατά συνέπεια της 

Τράπεζας.  

 

Η συνεχής βελτίωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζοµένων µέσω 

της συµµετοχής τους σε πλήθος σεµιναρίων που διοργανώνει η Τράπεζα αλλά και άλλοι 

τραπεζικοί φορείς , η διαρκής ενηµέρωσή τους για τις τρέχουσες χρηµατοοικονοµικές 

εξελίξεις σε συνδυασµό µε την προώθηση της αυτοεκπαίδευσης και της δια βίου µάθησης, 

 αποτελούν προτεραιότητες νευραλγικής σηµασίας για την Τράπεζα όσον αφορά τη διοίκηση 

του ανθρώπινου δυναµικού.  
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Στατιστικά στοιχεία.  

6
 

Πήγή: Εθνική τράπεζα της Ελλάδος κεντρικά, Αιόλου, Αθήνα.  

5.4 Εκπαίδευση προσωπικού 

Η Εθνική Τράπεζα έχει µακρά παράδοση στον εκπαιδευτικό τοµέα. Το 1975 συστήθηκε η 

"Υπηρεσία Εκπαιδεύσεως", η οποία εξελίχθηκε σε Υποδιεύθυνση, ενώ σήµερα, η 

δραστηριότητα αυτή µε σαφή αναβαθµισµένη παροχή υπηρεσιών και αναπτυξιακό, ως προς 

τον εργαζόµενο, στόχο παρέχεται µέσα από τη "∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού", η οποία 

αποτελεί ανεξάρτητη µονάδα από το 1996.  

Σήµερα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας 

λειτουργούν και αίθουσες κατάλληλα εξοπλισµένες ώστε να χρησιµοποιούνται για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, στη Βέροια, στα Ιωάννινα, στην Καλαµάτα, στην Κοµοτηνή και 

στη Χαλκίδα. 

Η ∆ιοίκηση στηρίζει συνεχώς και ποικιλοτρόπως το έργο της ∆ιεύθυνσης και θεωρεί την 

επαγγελµατική κατάρτιση, επιµόρφωση και διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της 

Τράπεζας καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης και κύριο ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα. 

 

5.4.1 Κατηγορίες επιµόρφωσης στελεχών της Εθνικής Τράπεζας.  

– ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.  

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της Τράπεζας εναρµονίζονται µε τους εκάστοτε 

επιχειρησιακούς στόχους όπως τη διατήρηση της θέσης της στην εγχώρια αγορά και την 

ενίσχυση της παρουσίας της στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 

Το µεγαλύτερο µέρος των προγραµµάτων υλοποιείται ενδοεπιχειρησιακά. Η επιµόρφωση του 

προσωπικού πραγµατοποιείται µε την χρήση συµµετοχικών µεθόδων εκπαίδευσης ώστε να 

εξασφαλίζεται η ενεργητική και συνεχής συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στη µαθησιακή 

διαδικασία καθώς και η επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή.  
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Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα καλύπτουν τους παρακάτω τοµείς επιµόρφωσης: Βασική 

Εκπαίδευση, Τραπεζικές Εργασίες, Ανάπτυξη Προσωπικών ∆εξιοτήτων, ∆ιοικητική 

Επιµόρφωση, Οικονοµική Επιµόρφωση, Γενική Επιµόρφωση και Μηχανογραφικές 

Εφαρµογές. 

 

Η συνεχής αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθώς και διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών πραγµατοποιείται µε σκοπό την αναπροσαρµογή τους ώστε να 

ανταποκρίνονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες και να είναι αποτελεσµατικά. 

 

Επίσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εσωτερικού διαδικτύου της Τράπεζας, η 

∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού συνδράµει το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης ώστε 

να µπορεί να αντεπεξέρχεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες του, προσφέροντας έναν 

αυξανόµενο αριθµό ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων (e-learning). Παράλληλα, 

µε τον τρόπο αυτό, στηρίζει την πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχει υιοθετήσει η 

Τράπεζα. (Χουµανίδης, 2002) 

Επίσης, η συµµετοχή προσωπικού σε σεµινάρια και συνέδρια έγκριτων φορέων 

επαγγελµατικής επιµόρφωσης, εντός και εκτός Ελλάδας, συµβάλλει στην παρακολούθηση 

των εξελίξεων στον τραπεζικό τοµέα και συµπληρώνει την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση. 

 

5.4.2  Προγράµµατα σπουδών.  

Η Τράπεζα αποδίδει µεγάλη σηµασία στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της µε σκοπό 

την επαγγελµατική πρόοδο και τη δια βίου εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού της. Για το 

λόγο αυτό υποστηρίζει κατά κύριο λόγο προγράµµατα απόκτησης Επαγγελµατικών 

Πιστοποιήσεων αλλά και προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τοµείς ενδιαφέροντος 

της Τράπεζας, προσφέροντας οικονοµική βοήθεια και άλλες παροχές. 

 

5.4.3 Προγράµµατα ξένων γλωσσών 

Η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει την εκµάθηση, βελτίωση ή εξειδίκευση των γνώσεων του 

προσωπικού σε ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα στην αγγλική. Στόχος της δραστηριότητας αυτής 

είναι να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις επαφές 
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τους µε το κοινό, να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους και να συµπληρώνουν ελλείψεις τους 

στο συγκεκριµένο τοµέα, έτσι ώστε να προσφέρουν συνεχώς υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. 

 

 

5.4.4  Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τα προγράµµατα αυτά επιδοτούνται είτε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε 

εντάσσονται στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων της χώρας µας. 

Η µελέτη, η παρακολούθηση /ενηµέρωση και η αξιολόγηση της σκοπιµότητας συµµετοχής σε 

προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία εξετάζουν και προωθούν θέµατα 

εκπαιδευτικού ή /και γενικότερου ενδιαφέροντος της Τράπεζας, αποτελούν ενέργειες οι 

οποίες υπηρετούν την ποιοτική επιµόρφωση του προσωπικού. 

 

5.4.5  Άλλες δραστηριότητες.  

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της Τράπεζας επεκτείνεται και σε πλήθος άλλων τοµέων, 

όπως: 

 

1. Ηµερίδες ενηµέρωσης ανά την Ελλάδα, µε κοινό-στόχο τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

για την αποτελεσµατική λειτουργία τους στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον. 

2. Συµµετοχή στο Πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητας Νέων (συνεργασία µε το Υπουργείο 

Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και τον ΣΕΒ). 

3. ∆ιευκόλυνση στην πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης σε αριθµό επιλεγµένων 

φοιτητών στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών τους. 

 

Βλέπουµε λοιπόν ότι η Εθνική Τράπεζα δίνει µεγάλη βάση στην εκπαίδευση και επιµόρφωση 

των υπαλλήλων της και αυτό δεν είναι µόνο λόγια και υποσχέσεις των ανώτατων στελεχών 

και της ∆ιοίκησης της. Η εκπαίδευση έχει βάση, αντικείµενο και αρχές που θέλουν να 

διαχυθούν ακόµα και στον τελευταίο υπάλληλο της.  

 



41 

 

Για τον παραπάνω λόγο η τράπεζα έχει αναπτύξει τους παρακάτω δείκτες εκπαίδευσης, οι 

οποίοι µπορούν να θεωρηθούν –ως σε ένα βαθµό- µέτρο σύγκρισης της επιτυχίας των 

εκπαιδευτικών σεµιναρίων από χρόνο σε χρόνο.  

 

 

 

      2011            2010            2009 

Αριθµός εκπαιδεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν 549 557 480 

Συµµετοχές σε ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις 6.150 8.713* 9.800* 

Συµµετοχές σε σεµινάρια εκτός Τράπεζας 210 510* 600* 

Συµµετοχές σε σεµινάρια εξ αποστάσεως 4.207 - - 

Σύνολο συµµετοχών σε εκπαιδεύσεις 10.567 9.223 10.400 

Αριθµός ανθρωποωρών εκπαίδευσης (συµµετοχές σε 

ώρες) 
173.901 130.838 206.000

Ποσό που δαπανήθηκε για εκπαίδευση (σε € εκατ.) 3,8 3,8 3,8 

*Τα στοιχεία για τα έτη 2009 & 2010 περιέχουν και τα σεµινάρια εξ αποστάσεως. 

Πήγή: Εθνική τράπεζα Ελλάδος, κεντρικά, Αιόλου, Αθήνα.  

 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του πίνακα παρατηρούµε ότι αν συγκρίνουµε τις 3 τελευταίες 

χρονιές οι τραπεζικοί υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας έχουν αυξηµένο ενδιαφέρον για την 

εκπαίδευση και επιµόρφωση τους.  

 

Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε  ότι από το 2011 προστέθηκε στη εκπαίδευση των 

υπαλλήλων και σεµινάρια εξ αποστάσεως. Τα σεµινάρια εξ αποστάσεως είναι πιο ευέλικτα 

για τον εργαζόµενο καθώς µπορεί να τα παρακολουθήσει την στιγµή που ο ίδιος θα επιθυµεί 

– συνήθως µετά το κλείσιµο της Τράπεζας.  

 

Επίσης τα σεµινάρια εξ΄ αποστάσεως  είναι πιο ξεκούραστα και πιο προσβάσιµα σε 

υπαλλήλους που είναι στην περιφέρεια ή και στην νησιωτική Ελλάδα. Καθώς ένας 

υπάλληλος µπορεί να επιµορφωθεί χωρίς να χρειάζεται να µεταβεί σε κάποιο µεγάλο αστικό 

κέντρο. Για τον ίδιο λόγο είναι και οικονοµικότερα. Γιατί δεν χρειάζεται να πληρωθούν 

«οδοιπορικά» στους υπαλλήλους. 
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Συνεχίζοντας την ανάλυση µας για τους δείκτες εκπαίδευσης παρατηρούµε ότι το ποσό που 

δαπάνησε η Εθνική Τράπεζα για την επιµόρφωση των υπαλλήλων της είναι διαχρονικά 

σταθερό. Γεγονός  που σηµαίνει ότι η Εθνική Τράπεζα έχει αµείωτο ενδιαφέρον για τον 

συγκεκριµένο τοµέα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  (ALPHA BANK) 

 

Εισαγωγή 

Η Άλφα τράπεζα είναι η µεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα στοιχεία 

θα παρατεθούν στις επόµενες ενότητες. Επέλεξα στην συγκεκριµένη τράπεζα γιατί είναι µία 

επιτυχηµένη προσπάθεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις 

τράπεζες που ανήκουν στο ∆ηµόσιο.  

Η περίοδος που διανύουµε είναι πολύ σηµαντική και θα έχει καθοριστικό ρόλο στην 

µελλοντική εξέλιξη των οικονοµικών της Ελλάδας. Σε αυτήν την εποχή λοιπόν είναι 

σηµαντικό να υπάρχουν σοβαρές πρωτοβουλίες από τον ιδιωτικό τοµέα και να 

ενθαρρύνονται.  

 

6.1.1 Ιστορικά στοιχεία Άλφα Τράπεζας.  

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879  από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν δηµιούργησε µία 

εµπορική επιχείρηση στην Καλαµάτα.  Το 1918 το τραπεζικό τµήµα του οίκου "Ι. Φ. 

Κωστοπούλου" µετονοµάστηκε σε "Τράπεζα Καλαµών". 

Το 1924 η έδρα της µεταφέρθηκε στην Αθήνα, και η Τράπεζα ονοµάσθηκε "Τράπεζα 

Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως".  Το 1947 η επωνυµία άλλαξε σε "Τράπεζα Εµπορικής 

Πίστεως", αργότερα, το 1972 σε "Τράπεζα Πίστεως" και τέλος τον Μάρτιο του 1994 σε 

Alpha Τράπεζα Πίστεως.  

Η Τράπεζα γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Πέρα από την προσφορά 

απλών τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωµένο 'Οµιλο 

παροχής οικονοµικών υπηρεσιών.  
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Το 1999 πραγµατοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των µετοχών της Ιονικής Τραπέζης. Στις 11 

Απριλίου 2000 εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης µε απορρόφηση από την 

Alpha Τράπεζα Πίστεως.  

Η νέα διευρυµένη Τράπεζα που προέκυψε από την συγχώνευση ονοµάζεται Alpha Bank. 

Σήµερα, η Alpha Bank είναι µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Με δίκτυο άνω 

των 900 Καταστηµάτων. (www.alphabank.gr)  

Ο Οµιλος της Alpha Bank δραστηριοποιείται και στη διεθνή τραπεζική αγορά µε παρουσία 

στην Κύπρο, στη Ρουµανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Ουκρανία, στην Αλβανία, 

στην Π.Γ.∆.Μ. και στη Μεγάλη Βρεταννία. 

Ο άνθρωπος και ο σεβασµός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για 

την Τράπεζα. Μαζί µε την αποδοτική διαχείριση των οικονοµικών πόρων και τον 

εκσυγχρονισµό των τεχνολογικών µέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής ή 

επικοινωνίας µεταξύ υπαλλήλων, πελατών και µετόχων.  

Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι η βάση της επιτυχίας της Τραπέζης. Στο σύγχρονο 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, η Alpha Bank αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή και 

σηµασία στο ανθρώπινο δυναµικό της.  

Χρειάζεται και αναζητά αξιόλογους και δυναµικούς ανθρώπους µε ικανότητες, γνώσεις και 

δηµιουργικότητα οι οποίοι να αντιλαµβάνονται ότι η πρόοδός της διασφαλίζει και τη δική 

τους επαγγελµατική επιτυχία.  

Η ηθική βάση στην οποία στηρίζεται η Τράπεζα, είναι η ακεραιότητα του χαρακτήρα και η 

αντικειµενικότητα που πρέπει να διαθέτει κάθε µέλος του Προσωπικού του Οµίλου σε κάθε 

περίπτωση.  

Αυτά τα στοιχεία δηµιουργούν το απαραίτητο κλίµα εµπιστοσύνης αλλά και κτίζουν την 

αξιοπιστία της Τραπέζης και του Οµίλου της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η δυνατότητα 

που παρέχεται στον κάθε συνεργάτη να ενεργεί µε ακεραιότητα και αντικειµενικότητα, 

στηρίζει την επαγγελµατική του ανεξαρτησία και εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των 

υπηρεσιών.  
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6.1.2  Οργανόγραµµα Άλφα τράπεζας  
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6.1.3   Βασικότερες Εταιρίες του Οµίλου της Alpha Bank την 31.12.2011 

 

  Έδρα 
Ποσοστό Συµµετοχής της 

Τραπέζης (%) 

   Α. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 'Aµεσο Έµµεσο Σύνολο 

  

 ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

1 
Alpha Leasing 

Α.Ε. 
Ελλάδα 100,00% 0,00% 100,00% 

2 
ABC Factors 

A.E. 
Ελλάδα 100,00% 0,00% 100,00% 

 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 

(Investment Banking) 

3 

Alpha  

Finance 

AEΠΕΥ 

Ελλάδα 99,72% 0,28% 100,00% 

4 

Alpha Ventures 

A.E. 

 

Ελλάδα 99,42% 0,58% 100,00% 

5 

Alpha Ventures 

Capital 

Management  

Ελλάδα 0,00% 100,00% 100,00% 

 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Asset 

Management) 

6 

Alpha Αsset 

Management 

ΑΕ∆ΑΚ   

Ελλάδα 88,40% 11,60% 100,00% 

  ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

7 

Alphalife 

Ανώνυµος 

Ασφαλιστική 

Εταιρία Ζωής 

Ελλάδα 99,90% 0,10% 100,00% 

8 

Alpha 

Ασφαλιστικές 

Πρακτορεύσεις 

Α.Ε. 

Ελλάδα 100,00% 0,00% 100,00% 

 ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

9 
Alpha Αστικά 

Aκίνητα A.E. * 
Ελλάδα 0,00% 92,41% 92,41% 

10 

Ιονική 

Ξενοδοχειακαί  

Επιχειρήσεις 

Α.Ε * 

Ελλάδα 0,00% 97,24% 97,24% 

11 
Alpha 

Υποστηρικτικών 
Ελλάδα 99,00% 1,00% 100,00% 
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Εργασιών Α.Ε. 

 

Β. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

 

 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

12 
Alpha Bank  

London Ltd 
Ην.Βασίλειο 100,00% 0,00% 100,00% 

      

13 
Alpha Bank  

Cyprus Ltd 
Κύπρος 100,00% 0,00% 100,00% 

14 
Alpha Bank  

Romania S.A. 
Ρουµανία 99,92% 0,00% 99,92% 

15 
Alpha Bank  

A.D. Skopje 
Π.Γ.∆.Μ. 100,00% 0,00% 100,00% 

16 
Alpha Bank 

A.D. Srbija 
Σερβία 100,00% 0,00% 100,00% 

17 JSC Astra Bank Ουκρανία 100,00% 0,00% 100,00% 

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

18 

Alpha Leasing 

Romania IFN 

S.A. 

Ρουµανία 99,00% 1,00% 100,00% 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 

(Investment Banking) 

19 

SSIF Alpha 

Finance 

Romania S.A. 

Ρουµανία 99,00% 1,00% 100,00% 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

20 
Alpha Insurance 

Ltd 
Κύπρος 17,95% 82,05% 100,00% 

21 
Alpha Insurance 

Brokers Srl 
Ρουµανία 0,00% 100,00% 100,00% 

 ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

22 
Alpha Group 

Jersey Ltd 
Ην.Βασίλειο 100,00% 0,00% 100,00% 

* εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

Πηγή: (www.alphabank.gr)  
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6.2 Η εκπαίδευση υπαλλήλων στην Άλφα τράπεζα.  

Η εκπαίδευση που παρέχει η Άλφα τράπεζα στους υπαλλήλους της είναι πολυδιάστατη. Τα 

στελέχη της τράπεζας εκπαιδεύονται συνεχώς ώστε να έχουν βελτιωµένη απόδοση και να 

παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση στην πελατεία.  

Ειδικά οι νεοπροσλαµβανόµενοι στην τράπεζα πρέπει να παρακολουθήσουν ειδικά σεµινάρια 

πάνω στην λειτουργία των τραπεζικών εργασιών και να εξειδικευτούν στα τραπεζικά 

προϊόντα που θα διαθέτουν στην πελατεία τους. 

Φυσικά, κάθε στέλεχος που θέλει να εξελιχθεί µέσα στην τράπεζα θα πρέπει να 

παρακολουθήσει σεµινάρια και να δώσει εξετάσεις στην Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος η 

οποία και τα διοργανώνει.  

Από την στιγµή που ένας υπάλληλος της τράπεζας πιστοποιηθεί από την Κεντρική Τράπεζα 

της Ελλάδος είναι σε θέση να δίνει χρηµατοοικονοµικές συµβουλές  στους πελάτες γεγονός 

που του δίνει το δικαίωµα αλλά και το πλεονέκτηµα να εξελίσσεται γρηγορότερα αλλά και να 

είναι αποτελεσµατικότερος στην δουλειά του.  

Όπως και στην ΕΤΕ οι υπάλληλοι της Άλφα τράπεζας µπορούν να παρακολουθούν σεµινάρια 

που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τα διάφορα ΚΕΚ, ΙΕΚ ακόµα σε ορισµένες 

περιπτώσεις  παρέχει υποτροφίες σε Πανεπιστήµια για µεταπτυχιακές σπουδές.  

Αυτό που θα πρέπει να αναφερθεί και να επισηµανθεί ιδιαιτέρως για την Άλφα τράπεζα είναι 

ότι πέρα από τα καθαρά τραπεζικά και οικονοµικά θέµατα που απασχολούν την πλειοψηφία 

των σεµιναρίων για τους υπαλλήλους της, υπάρχουν και κάποια άλλα σεµινάρια καθαρά για 

την ευχαρίστηση των υπαλλήλων της.  

Κατά καιρούς η Άλφα Τράπεζα διοργανώνει διαγωνισµούς σε συνεργασία µε αρµόδια 

υπουργεία –κυρίως παιδείας- που αφορούν την φωτογραφία αλλά και καλλιτεχνικού τύπου 

δρώµενα στα πλαίσια της προσπάθειας της για ανάπτυξης της κοινωνικής ευθύνης και να 

δείξει ένα πιο ευαίσθητο προφίλ στην Ελληνική κοινωνία.  

Τα τελευταία χρόνια όµως η Άλφα Τράπεζα έχει στραφεί στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως 

και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτήν. Πιο συγκεκριµένα η τράπεζα, αξιοποιώντας τις 
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δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανέθεσε στη 

Unisystems την εγκατάσταση πιλοτικού συστήµατος e-learning για τις ανάγκες της 

∆ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως.  

 

Το έργο υλοποιήθηκε  µε τη συνεργασία της ΙΒΜ Ελλάδος και την εγκατάσταση της 

πλατφόρµας Lotus Learning Space 4.01,. Η  εφαρµογή ξεκίνησε πιλοτικά στα τέλη 

Σεπτεµβρίου 2001  και διήρκησε µέχρι το τέλος του 2001, καλύπτοντας αρχικά επιλεγµένο 

αριθµό καταστηµάτων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, καθώς και Κεντρικές 

Υπηρεσίες της τράπεζας. (www.epistimonikomarketing.gr)  

 

Περιελάµβανε  µάθηµα για το ευρώ, το περιεχόµενο του οποίου αναπτύχθηκε από τη 

∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης της τράπεζας. Παράλληλα, έγινε ηλεκτρονική παραγωγή του 

περιεχοµένου σε multimedia µορφή, σύµφωνα µε τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές από τον 

Εκπαιδευτικό Οργανισµό Όµηρος. 

 

Επιπλέον, για την επιµόρφωση του προσωπικού της τράπεζας, έχουν περιληφθεί µαθήµατα 

για την εκµάθηση και χρήση Η/Υ, καθώς και µαθήµατα του διεθνούς οίκου Smartforce, που 

αφορούν θέµατα πωλήσεων και διατίθενται στην ελληνική αγορά και στην ελληνική γλώσσα. 

 

Οι εκπαιδευόµενοι έχουν πρόσβαση στην εφαρµογή αυτή µέσω Internet, από το σπίτι ή το 

γραφείο µέσω του εσωτερικού δικτύου της τράπεζας, ενώ µπορούν να παρακολουθούν τα 

µαθήµατα µε το δικό τους ρυθµό, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.  

 

Σε κάθε µονάδα  διαµορφώθηκε ειδικός χώρος εκπαίδευσης, η «Εκπαιδευτική Γωνιά», η 

οποία  διαθέτει σύγχρονο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό εξοπλισµό. 

 

6.2.1 Μορφωτικό επίπεδο 

 

Το Μορφωτικό επίπεδο των εργαζοµένων στο σύνολο των Εταιριών του Οµίλου είναι υψηλό 

και παρουσιάζει συνεχή βελτίωση. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται στην εξέλιξη του 

µορφωτικού επιπέδου, συγκεντρωτικά ανά γεωγραφική περιοχή (2007-2009).  

 

Το 2009, στο σύνολο των Εταιριών, το ποσοστό των εργαζοµένων που διέθετε 
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πανεπιστηµιακές ή µεταπτυχιακές σπουδές, αυξήθηκε σε 73%, από 72% το 2008, ενώ το 

ποσοστό των εργαζοµένων δευτεροβάθµιας εκπαιδεύσεως µειώθηκε σε 27% από 28% το 

2008. 

 

Η βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου οφείλεται αφενός στο ότι το ποσοστό των νέων 

προσλήψεων που αφορά αποφοίτους πανεπιστηµιακών ή µεταπτυχιακών σπουδών παρέµεινε 

υψηλό και το 2009 διαµορφούµενο σε 75% (ως ακολούθως) και αφετέρου στις αποχωρήσεις 

Υπαλλήλων κυριότερα αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαιδεύσεως. 

 

Η τράπεζα συµµετέχει σε ηµέρες καριέρας και διατηρεί επικοινωνία µε Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα προσφέροντας αφενός σε φοιτητές τη δυνατότητα γνωριµίας τους µε 

το επαγγελµατικό γίγνεσθαι, µέσω πρακτικής ασκήσεως, και δηµιουργώντας αφετέρου 

ευκαιρίες σταδιοδροµίας για νέους αποφοίτους. 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, η ∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως διατηρεί επαφή µε 

τα Ελληνικά Πανεπιστήµια για αξιολόγηση αλλοδαπών φοιτητών και ενδεχόµενη πρόσληψή 

τους στη χώρα προελεύσεώς τους. 

 

6.2.2 Επαγγελµατική εκπαίδευση 

 

Το µορφωτικό επίπεδο των εργαζοµένων συνιστά ένα σηµαντικό παράγοντα κατά την είσοδο 

του νέου Προσωπικού στον Όµιλο. Εξίσου όµως σηµαντική είναι και η επαγγελµατική 

εκπαίδευση που λαµβάνει ο υπάλληλος κατά την διάρκεια της σταδιοδροµίας του.  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε όλες τις Εταιρίες του Οµίλου υπάρχουν µονάδες Ανθρωπίνου 

∆υναµικού, οι οποίες πέραν όλων των άλλων θεµάτων Προσωπικού ασχολούνται και µε την 

εκπαίδευση. Στην πλειονότητα των χωρών υπάρχουν κατάλληλες υποδοµές (Εκπαιδευτικά 

Κέντρα). 

 

Οι εταιρίες του Οµίλου υποστηρίζονται σε θέµατα εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας από τη 

∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως της Τραπέζης και εφόσον πρόκειται για 

εξειδικευµένα αντικείµενα, τα Στελέχη των Εταιριών καλούνται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο 

στον Άγιο Στέφανο. Κατά το 2009 το ύψος των συµµετοχών στις εγκαταστάσεις του Αγίου 
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Στεφάνου παρέµεινε υψηλό. 

 

6.3 Εκπαιδευτικό κέντρο της ALPHA BANK 

 

Το 2009 οι αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Τραπέζης, το οποίο 

λειτουργεί στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις στον Αγ. Στέφανο Αττικής, αυξήθηκαν 

σε 21 όλες τους εξοπλισµένες µε υπερσύγχρονα εποπτικά µέσα.  

 

Από αυτές υπάρχουν 5 αίθουσες πληροφορικής, 5 αίθουσες εργαστηριακής µορφής και 11 

αίθουσες κλασικής διδασκαλίας. Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί επίσης και ένα αµφιθέατρο 

πανεπιστηµιακού επιπέδου, χωρητικότητας 152 ατόµων.  

 

Παραλλήλως, το 2009 ανακαινίσθηκε και η αίθουσα εκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη, που 

ευρίσκεται στους χώρους του Καταστήµατος Μοναστηρίου. 

 

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου χρησιµοποιείται και ως Κέντρο Εκπαιδεύσεως 

του Προσωπικού από τις Εταιρίες του Οµίλου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (αναλόγως 

των θεµάτων), καθώς και ως χώρος πραγµατοποιήσεως άλλων εκδηλώσεων. Σηµειώνεται ότι 

κατά το 2009 εκπαιδεύθηκαν 270 άτοµα από τις Εταιρίες του Οµίλου, εκ των οποίων 102 από 

το εξωτερικό. 

 

Τέλος, σηµειώνεται ότι µετά από αίτηµα που υπέβαλε η ∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και 

Αναπτύξεως στην Τράπεζα της Ελλάδος ενεκρίθη η δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων 

των Σεµιναρίων Πιστοποίησης (Θεσµικό Πλαίσιο και Ειδικά Θέµατα α1), στο εκπαιδευτικό 

Κέντρο της Τραπέζης, που για το σκοπό αυτό µπορεί να υποδεχθεί 230 υποψηφίους.  

 

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθησαν µε απόλυτη ακρίβεια και τάξη και σε συνεργασία µε τους 

πανεπιστηµιακούς φορείς (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Πανεπιστήµιο Πειραιώς), καθώς και µε 

το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) οι εξετάσεις Οκτωβρίου και ∆εκεµβρίου 2009 όπως 

επίσης και οι εξετάσεις του European Certificate in Banking (EFCB) τον Ιούνιο και τον 

∆εκέµβριο 2009. 
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6,3,1 Πρόσθετες εκπαιδευτικές παροχές της Άλφα Τράπεζας  

 

• Εκπαιδευτική άδεια 

∆ίδεται η δυνατότητα για σπουδές µε χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών. Το έτος 2009 

χορηγήθηκε σε έξι άτοµα. 

 

Το 2009 ο συνολικός αριθµός Υπαλλήλων που παρακολουθούσε χρηµατοδοτούµενα από την 

Τράπεζα µεταπτυχιακά προγράµµατα ήταν 34 και το ποσό που δαπανήθηκε ανήλθε σε Ευρώ 

84.367. 

 

Ο συνολικός αριθµός Υπαλλήλων που παρακολούθησε ή/και συνεχίζει να παρακολουθεί 

χρηµατοδοτούµενα επαγγελµατικά πιστοποιητικά που αφορούν στη γενικότερη επιµόρφωση 

και επαγγελµατική κατάρτιση ήταν 13 και το ποσό που δαπανήθηκε εντός του 2009 ανήλθε 

σε Ευρώ 6.132. 

 

Το έτος 2009 δόθηκε χρηµατική επιβράβευση σε 140 αριστούχα παιδιά Υπαλλήλων που 

αποφοίτησαν µε άριστα από την Γ’ Γυµνασίου, Γ΄ Λυκείου και από ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το κόστος 

ανήλθε σε Ευρώ 29.600. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΣΕΙΣ 

 

Μετά την περιγραφή και την έρευνα που έγινε στις δύο µεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας, 

την Εθνική Τράπεζα και την Άλφα Τράπεζα ως προς την εκπαίδευση που παρέχουν-

προσφέρουν στα στελέχη τους οδηγούµαστε στα παρακάτω συµπεράσµατα.  

 

1. Εξαιτίας του δυσµενούς και έντονα ανταγωνιστικού οικονοµικού περιβάλλοντος που 

δραστηριοποιούνται τα πιστωτικά ιδρύµατα στην χώρα µας, η εκπαίδευση των 

τραπεζικών υπαλλήλων γενικά αλλά και πάνω στα τραπεζικά προϊόντα ειδικά είναι 

απαραίτητη  

2. Η Ελληνική Πολιτεία µε Προεδρικό ∆ιάταγµα καθιερώνει υποχρέωση των τραπεζών 

να παρέχουν εκπαίδευση στους υπαλλήλους τους αλλά και να τους διευκολύνουν στην 

δουλειά τους σε περίπτωση που θέλουν να επιµορφωθούν.  

3. Τόσο η Εθνική Τράπεζα, όσο και η Άλφα τράπεζα δίνουν µεγάλη βαρύτητα στην 

εκπαίδευση των υπαλλήλων τους. Γι αυτόν τον λόγο έχουν ειδικά κτήρια σε µεγάλες 

περιοχές της Ελλάδας που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς 

τους σκοπούς.  

4. Πιο συγκεκριµένα η Εθνική τράπεζα καλύπτει τα έξοδα µετακίνησης των υπαλλήλων 

που βρίσκονται στην περιφέρεια ώστε να µεταφερθούν σε κάποια κεντρική πόλη όπου 

πραγµατοποιούνται σεµινάρια και διαλέξεις για να τα παρακολουθήσουν. Η ίδια 

τράπεζα πάλι, καλύπτει και έξοδα διαµονής και διατροφής για όσο διάστηµα διαρκεί η 

εκπαίδευση.  

5. Από την άλλη, η Άλφα τράπεζα καλύπτει και αυτή έξοδα υπαλλήλων της για 

επιµόρφωση αλλά δίνει και εκπαιδευτικές άδειες στο προσωπικό. Μία άλλη 

καινοτοµία της τράπεζας είναι υποτροφία σε φοιτητές που αριστεύουν µε απώτερο 

στόχο να εργαστούν στην τράπεζα.  

6. Ο αριθµός των υπαλλήλων που ζητούν να επιµορφωθούν έχει αυξητική τάση χρόνο µε 

τον χρόνο και είναι αποτέλεσµα της κατανόησης τους για την δυσκολία και την 

πολυπλοκότητα του αντικειµένου τους.  

7. Ωστόσο, το κόστος για την κάθε τράπεζα που έχει η διοργάνωση επιµορφωτικών 

σεµιναρίων και γενικότερα η εκπαίδευση των υπαλλήλων της είναι διαχρονικά 

σταθερό, αλλά η εκτίµηση µου είναι ότι θα είναι µικρότερο στο µέλλον, λόγω της 

χρήσης και εκµετάλλευσης του διαδικτύου.  
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8. Τα τελευταία 3 χρόνια κυρίως η τραπεζική επιµόρφωση τείνει να είναι προσωπική και 

στοχευµένη στον κάθε υπάλληλο ξεχωριστά µε την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών 

και του διαδικτύου. Ο λόγος για την on line εκπαίδευση.  

9. Τα θέµατα που διδάσκονται οι τραπεζικοί υπάλληλοι, πέρα από τα κλασσικά που 

αφορούν τις τραπεζικές λειτουργίες, προϊόντα και χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, 

προσανατολίζονται τώρα, προς θέµατα περισσότερο θεωρητικά, που όµως αποφέρουν 

µακροχρόνια αποτελέσµατα στην τράπεζα και είναι δύσκολο να µετρηθούν. Κάποια 

από αυτά είναι η φήµη της τράπεζας στο κοινωνικό περιβάλλον, η ευχαρίστηση των 

πελατών και η εµπιστοσύνη τους προς την τράπεζα, η κοινωνική ευαισθησία κ.α.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Η εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων πάνω στα τραπεζικά προϊόντα όπως είδαµε 

έχει θεσµοθετηθεί µε προεδρικό διάταγµα και είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, η 

εκπαίδευση του κάθε υπαλλήλου βρίσκεται στην διακριτική του ευκαιρία. Πρόταση 

µου είναι να είναι υποχρεωτική η επιµόρφωση των τραπεζικών κάθε χρόνο για ένα 

συγκεκριµένο αριθµό σεµιναρίων που να αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχουν ή 

εµβάθυνση στην αναγκαιότητα και τα οφέλη των προσφερόµενων προϊόντων.  

2. Έχω ήδη διατυπώσει την άποψη τα πιστωτικά ιδρύµατα δραστηριοποιούνται σε ένα 

ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν ώστε να 

επιβιώσουν είναι να αφουγκραστούν την κοινωνία και τις ανάγκες των πελατών τους. 

Τωρινών και µελλοντικών.  

3. Όταν κατανοήσουν οι τράπεζες τις ανάγκες της νέας οικονοµικής πραγµατικότητας 

των πελατών της θα µπορέσει να δηµιουργήσει και νέα τραπεζικά προϊόντα που να 

τους ικανοποιούν. Το µυστικό σε αυτήν την πρόταση είναι καινοτοµία και φαντασία.  

4. Τέλος, η εκπαίδευση των υπαλλήλων των τραπεζών όσον αφορά τα παρεχόµενα 

προϊόντα θα πρέπει να είναι περισσότερο εξωστρεφής. Πολλές  εµπορικές τράπεζες 

ανήκουν σε ξένα συµφέροντα ενώ άλλες είναι σε διαδικασία εξαγοράς ή συγχώνευσης 

µε Ευρωπαϊκές η Αµερικάνικες τράπεζες. Άρα λοιπόν είναι φυσικό και επόµενο τα 

προϊόντα που θα αναγκαστούν να «πωλήσουν»  οι ντόπιοι τραπεζικοί υπάλληλοι να 

έχουν ορισµένες ιδιαιτερότητες τις οποίες να µην είχαν συναντήσει ως τώρα αλλά 

είναι διαδεδοµένες στην Ευρώπη. (πχ internet banking, mobile banking) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

Παρατίθενται οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στην ∆ιευθύντρια του Ελληνικού Τραπεζικού 

Ινστιτούτου (ΕΤΙ)  Κά Μανιάτη την Τρίτη 18 ∆εκεµβρίου 2012 στα γραφεία της Ελληνικής 

Ένωσης τραπεζών στην Οδό Αµερικής στην Αθήνα.  

 

1. Ποια είναι τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για να δουλέψει κάποιος σε µία τράπεζα 

και ποιος τα καθορίζει;.  

Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία γι΄ αυτό το θέµα; 

 

2. Όταν υπάρχει πανεπιστηµιακό πτυχίο ή πτυχίο ΤΕΙ υπάρχει καλύτερη εξέλιξη; 

 

3. Όταν προσληφθεί κανείς υπάλληλος σε µία τράπεζα ποιος αναλαµβάνει την εκπαίδευση 

του;  Η τράπεζα που τον προσλαµβάνει ή υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος φορέας που 

αναλαµβάνει.  

 

4. Κάθε πότε µπορεί ένας τραπεζικός υπάλληλος να ενηµερώνεται για τις νέες τάσεις της 

αγοράς; Κάθε πότε γίνονται σεµινάρια  

 

5. Ποια είναι η εξοικείωση των τραπεζικών υπαλλήλων µε τους υπολογιστές και το 

διαδίκτυο; Γίνονται σεµινάρια e-learning? 

 

6. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα αυτών των σεµιναρίων που θα 

µπορούσατε να µου διαθέσετε; 

 

7. Υπάρχει κάποιο περιοδικό το οποίο να λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος ανάµεσα στους 

τραπεζικούς υπαλλήλους; 

 

8. Υπάρχουν τραπεζικά ιδρύµατα που να συνεργάζονται µε πανεπιστήµια ή άλλου είδους 

ερευνητικά κέντρα από τα οποία να απορροφούν υπαλλήλους ή να στέλνουν ήδη υπαλλήλους 

για εκπαίδευση; 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

   

 

 

 

Εικόνα 1 Το πιο σύγχρονο τραπεζικό κατάστημα της Εθνικής. Στο "The Mall Athens" 

 

Εικόνα 2 Μία μοντέρνα παρουσία της Alpha Τράπεζας σε κλαδική έκθεση 
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Εικόνα 3 Στιγμιότυπα από σεμινάριο στο Εκπαιδευτικό κέντρο της Εθνικής  Τράπεζας. 

 

 

Εικόνα 4 Σεμινάριο σε στελέχη στης Alpha Τράπεζας. 
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Εικόνα 5 Το κεντρικό κατάστημα της Εθνικής στην Πλατεία Κοντζιά 

 

 

Εικόνα 6 Κατάστημα της Αλφα Τράπεζας στην Σερβία 
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Εικόνα 7 Το κτήριο-καύχημα της Εθνικής στην Αιόλου 

 

 

 

 

Εικόνα 8 Σύγχρονο κτήριο της Άλφα Τράπεζας στην Λ. Αθηνών 
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