
                            

 

 
 

To Πρότυπο "TRIPLE E": 
μια περίπτωση αριστείας στην Ευρώπη 

 
 
Οι εταίροι του Έργου "Triple E", το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, ανέπτυξαν ένα νέο 
πρότυπο ποιότητας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και μετέφρασαν σε επιχειρηματική 
πρακτική τις ενωσιακές συστάσεις των πλαισίων EQF, ECVET και EQAVET. 
 
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2015, οι εταίροι του διακρατικού Έργου Επαγγελματικά 
Πιστοποιητικά "TRIPLE E" στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Έργο 
"Triple E") συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες, στα γραφεία του Συντονιστή Εταίρου - της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τον Χρηματοπιστωτικό 
Τομέα (EBTN) – για να κηρύξουν την έναρξη της λειτουργίας του Προτύπου “Triple E”. 
 
Από τον Οκτώβριο 2013, οι εταίροι του Έργου “Triple E”-μέλη της EBTN, έθεσαν ως στόχο να συμβάλουν 
έμπρακτα στην ανάπτυξη καλύτερων πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων, τα οποία θα προσφέρουν 
μεγαλύτερη κινητικότητα και περισσότερες ευκαιρίες διά βίου μάθησης στους εργαζομένους του ευρωπαϊκού 
χρηματοπιστωτικού τομέα. 
 
Το έργο, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασίζεται στα τρία κύρια εργαλεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια Βίου Μάθηση: το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια 
Βίου Μάθηση (EQF), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ECVET) και τις κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη 
Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET). 
 
Μετά από δύο χρόνια εντατικής συνεργασίας, οι εταίροι του Έργου από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την 
Ιταλία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανέπτυξαν το Πρότυπο 
“Triple E” ως ένα πρότυπο ποιότητας για τα πιστοποιητικά προσόντων στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό 
τομέα, με έμφαση στον τραπεζικό. Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες διαβουλεύσεις με έναν μεγάλο αριθμό 
βασικών ενδιαφερόμενων φορέων, ώστε να εδραιωθεί το τελικό αποτέλεσμα. Το Πρότυπο “Triple E” 
προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται ένα πιστοποιητικό μη τυπικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δεν αποτελεί εργαλείο πιστοποίησης προσώπων, αλλά ένα σύνολο κριτηρίων για 
τη διαπίστευση φορέων ως προς την ποιότητα των τίτλων που αυτοί παρέχουν. Το Πρότυπο “Triple E” φιλοδοξεί 
να διευκολύνει την κινητικότητα και την “ευελιξία με ασφάλεια” των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας, 
προσφέροντάς τους πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα, το επίπεδο και το περιεχόμενο των διαπιστευμένων 
πιστοποιητικών. Επίσης, συμβάλλει στη διαφάνεια, καθώς διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ των τίτλων σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. 
 
Το Πρότυπο "Triple E" συνιστά σημαντική συμβολή στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, καταδεικνύοντας ότι οι εργαζόμενοι του τομέα διαθέτουν υψηλό επίπεδο προσόντων.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: www.ebtn-triple-e.eu ή τον 
δικτυακό τόπο του εταίρου από την Ελλάδα: www.hba.gr/eti 


