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ΤΕΥΧΟΣ 7 – 09/02/2010 

 

Εκπαίδευση  Εργαζόμενων  

Αθήνα,09/02/2010 

  
Για τα όσα ισχύουν, βάσει του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζάς μας, περί Εκπαίδευσης των 
Εργαζομένων, σας παραθέτουμε το σχετικό άρθρο του Κανονισμού (άρθρο 12). 
  
Οφείλουμε να τονίσουμε την μεγάλη σπουδαιότητα της διαρκούς και έγκαιρης εκπαίδευσης μας, 
καθότι είναι το μόνο μέσο που προστατεύει καταρχήν την απασχόλησή μας αλλά και βελτιώνει 
ποιοτικά την παρεχόμενη εργασία μας, με την απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, ότι το παρεχόμενο 
πρόγραμμα είναι αξιόπιστο και ποιοτικό προς τα αποτελέσματά του.  
 
Ειδικότερα στις περιπτώσεις που υφίστανται αναδιαρθρώσεις των υφιστάμενων θέσεων εργασίας 
των οποίων το αντικείμενο μεταβάλλεται σημαντικά, η Τράπεζα οφείλει να σχεδιάζει και να παρέχει 
έγκαιρα την κατάλληλη επιμόρφωση στους εργαζόμενους.  
  
Να τονίσουμε επίσης, ότι κατά τη διάρκεια του 2009 βάσει των στοιχείων που μας προσκόμισε, 
κατόπιν αίτησής μας, η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, έγιναν συνολικά 67 Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα, διάρκειας 783 ωρών εκ των οποίων τα 34 έγιναν εκτός ωραρίου εργασίας. 
Τέλος, αναφέρουμε τη διαβεβαίωση της Δ/ντριας Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου (κα Α. 
Ορνιθάρη) προς την πλευρά μας, ότι κατά τη διάρκεια του 2010 θα υπάρξει ανάλογο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με το 2009. 
  
Ακολουθεί το σχετικό άρθρο του Κανονισμού: 
 
 
 
 
  



 12.5  Όταν η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 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 ημέρες τόσες όσες συμπληρώνονται με βάση τις ώρες 
παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.    
         
        Αμοιβή ή επαύξηση της διάρκειας της κανονικής άδειας δεν παρέχεται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
  
•         Εξωτερικά- πολυεπιχειρησιακά προγράμματα (δηλ. προγράμματα που διοργανώνονται από 
άλλους οργανισμούς πλην της Τράπεζας) στα οποία συμμετέχει μικρός αριθμός υπαλλήλων. 
·         Προγράμματα ενδοεπιχειρησιακά ή πολυεπιχειρησιακά (π.χ. Συνδέσμου Ελληνικών Τραπεζών) 
τα οποία γίνονται για υπαλλήλους υπό δοκιμασία. 
·         Προαιρετικά προγράμματα οποιασδήποτε κατηγορίας και προγράμματα στα οποία ο 
εργαζόμενος συμμετέχει μόνον κατόπιν αιτήσεώς του και όχι κατά απαίτηση της Τράπεζας.  
     ( σημείωση-διευκρίνηση: Εδώ θα πρέπει να προσέξουν οι συνάδελφοι -εκτός των Διευθυντών-
Προισταμένων- ότι όταν ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ από την Τράπεζα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, 
να μην υποβάλλουν οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής καθώς δεν θα δικαιούνται της πρόνοιας για 
πρόσθετη αμοιβή-άδεια που προβλέπεται. ) 
·         Σε Προϊσταμένους , και διευθυντικά στελέχη οι οποίοι συμμετέχουν σε οποιασδήποτε κατηγορίας 
προγράμματα. 
  
12.1     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.  
  
12.2     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 
αποτελεσματικά και να παρέχει έγκαιρα την κατάλληλη επιμόρφωση στους εργαζόμενους, ιδίως σε 
εκείνους που κατέχουν θέσεις των οποίων το αντικείμενο μεταβάλλεται σημαντικά.  
  
12.3      Η εκπαίδευση αφορά το σύνολο του προσωπικού και είναι συνεχής και ανάλογη με τις 
ανάγκες επιμόρφωσης του εργαζομένου, από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης 
εργασίας του με την Τράπεζα. Οι υπάλληλοι οφείλουν να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά 



προγράμματα που οργανώνει και υποδεικνύει η Τράπεζα με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και 
της αποδοτικότητάς τους.  
  
12.4    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.      
  
12.6  Η μη συμμετοχή του εργαζόμενου σε σεμινάριο δεν μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην 
εξέλιξή του.  
  
                                                             Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

  
 


