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1. Το Έργο “TRIPLE E”: γενική επισκόπηση 
 
 

Σκοποί και Στόχοι 
 

 

 

Σκοπός  του  Έργου  “Επαγγελματικά  πιστοποιητικά  “TRIPLE  E”  στον  τομέα  των  χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών” (εφεξής το “Έργο TRIPLE E” ή το “Έργο”), που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή,  ήταν  να  συμβάλει  έμπρακτα  στην  ανάπτυξη  υψηλού  επιπέδου  τίτλων  επαγγελματικών 

προσόντων. Κύριοι στόχοι του έργου: 
 

1.    Η  ολοκληρωμένη  ανάλυση  και  αξιολόγηση  καλών  πρακτικών  ως  προς  τον  σχεδιασμό,  την 

ανάπτυξη  και  την  εφαρμογή  των  πιστοποιητικών  επαγγελματικών  προσόντων  στον  τομέα  των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΤΧΥ). 

2.  Η  εκπόνηση  μεθόδων  λειτουργίας  και  κατευθυντήριων  γραμμών  για  τον  σχεδιασμό  των 
πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων με τη μορφή ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων 
(βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για τη Διά Βίου Μάθηση ‐ EQF), με 
απονομή  πιστωτικών  μονάδων  ECVET  στη  βάση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  του  Ευρωπαϊκού 
Συστήματος ECVET και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς EQAVET. 

3.  Ο  σχεδιασμός  προτύπων  ποιότητας  και  κριτηρίων  αξιολόγησης  για  την  εφαρμογή  του  πλαισίου 
ECVET στους τίτλους επαγγελματικών προσόντων του ΤΧΥ. 

4.  Η δοκιμή των κατευθυντήριων γραμμών για τον σχεδιασμό των πιστοποιητικών “TRIPLE E” και των 

προτύπων ποιότητας για την εφαρμογή του πλαισίου ECVET. 
 
Το Πρότυπο “TRIPLE E” 

Το  Πρότυπο  “TRIPLE  E”  είναι  το  κύριο  αποτέλεσμα  του  έργου.  Βασίζεται  στα  τρία  "εργαλεία"  του 

Προγράμματος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  τη  Διά  Βίου  Μάθηση:  το  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο 

Επαγγελματικών  Προσόντων  για  τη  Διά  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).  Μέσα  από  αυτά  τα  πλαίσια‐συστήματα,  με  τα  οποία 

συνδέονται  τα  πιστοποιητικά  “TRIPLE  E”,  το  Πρότυπο  θα  συμβάλει  στην  επίτευξη  μεγαλύτερης 

διαφάνειας  στα  εκπαιδευτικά  συστήματα  των  χωρών  της  ΕΕ,  ενισχύοντας  έτσι  την  ποιότητα  και  τη 

διεθνή  κινητικότητα  των  προσώπων,  βοηθώντας  παράλληλα  να αποκατασταθεί  η  εμπιστοσύνη στο 

ανθρώπινο δυναμικό και τους οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού τομέα. 
 
Σχεδιασμός και εφαρμογή των τίτλων μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 

Το Πρότυπο “TRIPLE E”  είναι ένα πρότυπο ποιότητας για τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων 

στον  ευρωπαϊκό  χρηματοπιστωτικό  τομέα,  με  έμφαση  στον  τραπεζικό.  Προσδιορίζει  τον  τρόπο  με  τον 

οποίο πρέπει να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται ένας τίτλος μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δεν 

αποτελεί εργαλείο πιστοποίησης προσώπων, αλλά ένα σύνολο κριτηρίων για τη διαπίστευση εκδοτών ως 

προς την ποιότητα των τίτλων που αυτοί παρέχουν. Το Πρότυπο “TRIPLE E” φιλοδοξεί να διευκολύνει τους 

εκπαιδευομένους και την κινητικότητά τους στην αγορά εργασίας, προσφέροντας πληροφορίες σχετικά με 

την ποιότητα, το επίπεδο και το περιεχόμενο των διαπιστευμένων πιστοποιητικών “TRIPLE E” μέσα από 

ένα  δημόσιο  μητρώο,  το  οποίο  διαχειρίζεται  η  EBTN.  Το  Πρότυπο  “TRIPLE  E”  παρέχει  διαφάνεια  και 

κινητικότητα, δεδομένου ότι διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ των πιστοποιητικών σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Επίσης αναγνωρίζει υφιστάμενες εθνικές καλές πρακτικές και δέχεται τα επίπεδα πιστοποίησης 

και τις διαπιστεύσεις φορέων που έχουν ήδη χορηγηθεί από εθνικές αρμόδιες αρχές. 
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Η σύμπραξη “TRIPLE E” 
 

 
 

Στη  σύμπραξη  “TRIPLE  E”  συμμετείχαν  εκπρόσωποι  ενώσεων  τραπεζών,  τραπεζικών  ινστιτούτων, 
φορέων παροχής κατάρτισης και κοινωνικών εταίρων με αποδεδειγμένη εμπειρία στη συνεργασία σε 
θέματα όπως ο σχεδιασμός τίτλων προσόντων και προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τα μαθησιακά 
αποτελέσματα,  η  δημιουργία  πλαισίων  πιστοποιητικών  επαγγελματικών  προσόντων  στον  ΤΧΥ,  η 
απονομή πιστωτικών μονάδων ECVET και η εφαρμογή μεθόδων διασφάλισης της ποιότητας. 

 

Η  σύμπραξη  συνδυάζει  ασυναγώνιστη  εμπειρία  και  τεχνογνωσία  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  στον 
ΤΧΥ.  Ειδικότερα,  τα  μέλη  της  σύμπραξης  έχουν  συνεργαστεί  επιτυχώς  σε  προηγούμενα  έργα  που 
χρηματοδοτήθηκαν  από  την  ΕΕ,  για  τη  δημιουργία  καινοτόμων  εργαλείων  αναφοράς  και 
κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν τα πλαίσια EQF, ECVET και EQAVET, ειδικά προσαρμοσμένα 
στον ευρωπαϊκό τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 

Η    Ευρωπαϊκή  Ένωση  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  για  τον  Χρηματοπιστωτικό  Τομέα    (EBTN),  ως 
αιτών  και  ανάδοχος/συντονιστής  της  κοινοπραξίας,  δραστηριοποιείται  ενεργά  στην  υποβολή 
προτάσεων  και  τον  συντονισμό  πανευρωπαϊκών  έργων  από  το  2000  και  διαθέτει  ευρεία 
επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο των εργαλείων διά βίου μάθησης. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε τη 
βάση  για  την  ενίσχυση  της  συνεργασίας  μεταξύ  των  φορέων  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και 
κατάρτισης (ΕΕΚ) και των κοινωνικών εταίρων από τον τραπεζικό τομέα και διευκόλυνε τη συνεργασία 
στο πλαίσιο του Έργου. 

 
1.    Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα    (EBTN, 
Βέλγιο) 

 
Η EBTN (πρώην Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τραπεζικής Κατάρτισης ‐ European Bank Training Network) είναι η 
ενωμένη φωνή των φορέων παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον ευρωπαϊκό 
χρηματοπιστωτικό  τομέα.  Μέσα  από  τα  26  μέλη‐φορείς  των  κρατών‐μελών  του  Συμβουλίου  της 
Ευρώπης και τους 17 (ευρωπαϊκούς και μη) φορείς‐εταίρους της, η EBTN εκπροσωπεί τα συμφέροντα 
των  κορυφαίων  τραπεζικών  ινστιτούτων.  Το  όραμα  της  EBTN  είναι  να  καθιερωθεί  ως  οργανισμός 
θέσπισης  προτύπων  για  τη  διαπίστευση,  πιστοποίηση  και  χορήγηση  τίτλων  επαγγελματικών 
προσόντων  για  τις  γνώσεις,  τις  δεξιότητες  και  τις  ικανότητες  του  ανθρώπινου  δυναμικού  στον 
ευρωπαϊκό τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η EBTN ως Συντονιστής Εταίρος του Έργου, υποστηρίχθηκε από την 

ιταλική  EFFEBI  (Ένωση  για  την  Οργανωτική  Ανάπτυξη  και  τους  Ανθρώπινους  Πόρους),  μια  μη 

κερδοσκοπική οργάνωση με πλούσια εμπειρία στην ανάπτυξη και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων. 
 

2.  Ινστιτούτο Τραπεζικής της Βαρσοβίας (WIB, Πολωνία) 

 
Το  Ινστιτούτο  Τραπεζικής  της  Βαρσοβίας  (WIB)  διαδραμάτισε  ενεργό  ρόλο  στη  διαδικασία  της 

οικοδόμησης  του  πολωνικού  τραπεζικού  συστήματος  κατά  τη  διάρκεια  της  πιο  ενδιαφέρουσας  και 

δυναμικής  περιόδου  αλλαγών  στην  Πολωνία,  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1990.  Σήμερα,  το WIB 

αποτελεί  σημαντικό  κομμάτι  της  υποδομής  του  σύγχρονου  συστήματος  χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών της Πολωνίας και συνεργάζεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους εργαζόμενούς τους 

και τους πελάτες τους. Στόχος του WIB είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 

αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Πολωνία και η συμβολή στην ανάπτυξη και τη συνέχιση 

μιας  διά  βίου  επαγγελματικής  σταδιοδρομίας  για  όσους  απασχολούνται  στον  τραπεζικό  και  τον 

χρηματοπιστωτικό  τομέα.  Το  WIB  διαθέτει  εξειδικευμένη  γνώση  στον  τραπεζικό  κλάδο,  το 

χρηματοπιστωτικό  σύστημα  και  τη  διοίκηση  επιχειρήσεων.  Η  κύρια  αρμοδιότητά  του  είναι  ο 
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σχεδιασμός, η οργάνωση και η παροχή προγραμμάτων ολοκληρωμένης κατάρτισης και πιστοποίησης. 

Προσφέρει  μοναδική  τεχνογνωσία  σχετικά  με  την  ανάπτυξη  και  την  υλοποίηση  ενός  πλαισίου 

πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων στον ΤΧΥ.  
 

3.   Ελληνική Ένωση Τραπεζών/Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΕΤ/ΕΤΙ, Ελλάδα) 

 
Η  Ελληνική  Ένωση  Τραπεζών  (ΕΕΤ)  είναι  ο  εθνικός  φορέας  που  εκπροσωπεί  τα  χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα – εγχώρια και μη – που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ένας από τους κύριους σκοπούς της ΕΕΤ 

είναι  η  συμβολή  στην  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  του  ελληνικού  χρηματοπιστωτικού 

συστήματος  μέσω  της  συστηματικής  ανάπτυξης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  του,  με  υπηρεσίες 

επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  που  παρέχει  το  εκπαιδευτικό  κέντρο  της,  το  Ελληνικό 

Τραπεζικό  Ινστιτούτο  (ΕΤΙ).  Το  ΕΤΙ  διαθέτει  διαπίστευση  από  τον  Εθνικό  Οργανισμό  Πιστοποίησης 

Προσόντων  &  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  (ΕΟΠΠΕΠ)  ως  Κέντρο  Διά  Βίου  Μάθησης  1.  Οι 

δραστηριότητες  του  ΕΤΙ  περιλαμβάνουν  τον  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  προγραμμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης για αντικείμενα του χρηματοπιστωτικού τομέα, την ανάπτυξη διμερών 

ή  διεθνών  συνεργασιών  με  αντίστοιχα  ινστιτούτα  στο  εξωτερικό,  την  έκδοση  εκπαιδευτικών 

εγχειριδίων,  καθώς και τη διοργάνωση εξετάσεων πιστοποίησης τόσο σε διατραπεζικό επίπεδο όσο 

και για μεμονωμένους πελάτες. 
 

4.   Ινστιτούτο Τραπεζικής της Ρουμανίας (RBI, Ρουμανία) 

 
Το  Ινστιτούτο  Τραπεζικής  της  Ρουμανίας  (RBI)  έχει  καθιερωθεί  ως  ο  κύριος  φορέας  παροχής 

προγραμμάτων  διά  βίου  μάθησης  στον  τομέα  των  χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών  στη  Ρουμανία. 

Χάρη στην αποτελεσματική του συνεργασία με τραπεζικά και μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το RBI 

προσφέρει  προγράμματα  που  ανταποκρίνονται  στις  πραγματικές  ανάγκες  όσων  εργάζονται  ή 

φιλοδοξούν να εργαστούν στον χρηματοπιστωτικό  τομέα.  Το RBI παρέχει  εισαγωγικά προγράμματα 

κατάρτισης για όσους φιλοδοξούν να εργαστούν στον τομέα αυτό ή μαθήματα για προχωρημένους σε 

όσους  έμπειρους  εργαζόμενους  ενδιαφέρονται  να  αποκτήσουν  κάποια  πρόσθετη  ειδίκευση.  Τα 

προγράμματα  παρέχονται  με  τη  μορφή  είτε  βραχυπρόθεσμων  ανοιχτών  μαθημάτων  είτε 

μεσοπρόθεσμων  προγραμμάτων  κατάρτισης  εξ  αποστάσεως,  καθώς  επίσης  μέσω  εργαστηρίων  ή 

συνεδρίων που διοργανώνονται στο Βουκουρέστι και στα κατά τόπους κέντρα του RBI. 

 

5.   Σχολή Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης της Φραγκφούρτης (FS, Γερμανία) 

 
Η  Σχολή  Χρηματοοικονομικής  και  Διοίκησης  της  Φραγκφούρτης  (FS)  είναι  μια  ιδιωτική  σχολή 

επιχειρήσεων με επίσημη αναγνώριση ως πανεπιστημιακό ίδρυμα και διαπίστευση ως ίδρυμα από το 

Γερμανικό Συμβούλιο Επιστημών και Ανθρωπιστικών Επιστημών  (Wissenschaftsrat). Η FS προσφέρει 

ένα ολοκληρωμένο φάσμα εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προϊόντων και υπηρεσιών σχετικά με 

τη χρηματοοικονομική και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει μαθήματα 

επαγγελματικής  κατάρτισης  και  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης,  ανοικτά  σεμινάρια  και  μαθήματα 

κατάρτισης,  καθώς  και  εξατομικευμένες  υπηρεσίες  εκπαίδευσης  και  παροχής  συμβουλών  σε 

επιχειρήσεις.  Στο  πλαίσιο  των  ερευνητικών  τους  δραστηριοτήτων,  τα  μέλη  της  Σχολής  μελετούν 

σύγχρονα ζητήματα χρηματοοικονομικής και διοίκησης επιχειρήσεων. 

 

6.   Εκπαιδευτικό κέντρο της Ιταλικής Ένωσης Τραπεζών (ABI Formazione, Ιταλία) 
 
Η  ABIServizi  αποτελεί  εταιρία  της  Ιταλικής  Ένωσης  Τραπεζών  (ABI)  και  η  ABIFormazione  είναι  το 

παράρτημα της ABIServizi για την επαγγελματική κατάρτιση, του κορυφαίου οργανισμού κατάρτισης 
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και παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών για τον ιταλικό τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Το 

ABIFormazione  διοργανώνει  σεμινάρια,  συνέδρια,  εργαστήρια,  ανοικτά  και  εξατομικευμένα 

μαθήματα  ενδοεπιχειρησιακής  κατάρτισης,  προϊόντα  και  υπηρεσίες  e‐learning  και  πιστοποίησης, 

καθώς  και  εξειδικευμένα  προγράμματα  κατάρτισης.  Το  ABIFormazione  διαθέτει  βαθιά  γνώση  των 

τίτλων  επαγγελματικών  προσόντων  και  των  πιστοποιητικών.  Τα  κορυφαία  προγράμματα 

επαγγελματικής  κατάρτισης  σχεδιάζονται  υπό  το  πρίσμα  των  μαθησιακών  αποτελεσμάτων,  ενώ  τα 

πιστοποιητικά  (όπως  το  Δίπλωμα  Τραπεζικής  και  Χρηματοπιστωτικών  Υπηρεσιών)  εκδίδονται 

σύμφωνα με μια μεθοδολογία επιστημονικής αξιολόγησης (ανάλυση και μέτρηση αναγκών). 
 

7.   Ινστιτούτο Ορκωτών Τραπεζικών Υπαλλήλων (CB, Ηνωμένο Βασίλειο) 

 

Το Ινστιτούτο Ορκωτών Τραπεζικών Υπαλλήλων (CB) είναι μια οργάνωση που διοικείται από τα μέλη 

της  και  εκπροσωπεί  τους  ειδικευμένους  τραπεζικούς  υπαλλήλους  και  όσους  εργάζονται  για  την 

απόκτηση  επαγγελματικών  τίτλων.  Ως  το  αρχαιότερο  τραπεζικό  ινστιτούτο  του  κόσμου,  το  CB 

συστάθηκε για να βελτιώσει τα επαγγελματικά προσόντα όσων εργάζονται στον τραπεζικό κλάδο και 

να  ενισχύσει  το  προφίλ  και  την  επιρροή  τους.  Το  Ινστιτούτο CB  είναι  ο  κορυφαίος  πάροχος  τίτλων 

επαγγελματικών προσόντων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη Σκωτία. Παρέχει ένα 

ευρύ  φάσμα  σύγχρονων  τίτλων  επαγγελματικών  προσόντων  υψηλής  ποιότητας  και  ευρείας 

αναγνώρισης  και  συντονίζει  τόσο  τις  κοινωνικές  όσο  και  τις  επαγγελματικές  δραστηριότητες  των 

μελών  του.  Το  CB    πιστεύει  στη  σημασία  των  επαγγελματικών  προτύπων  τραπεζικής  και  το  2011 

πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Επιτροπής Επαγγελματικών Προτύπων για Ορκωτούς Τραπεζικούς 

Υπαλλήλους (Chartered Banker Professional Standards Board  ‐ CB:PSB), μια πρωτοβουλία που έλαβε 

τη στήριξη οκτώ τραπεζών του Ηνωμένου Βασιλείου και καλύπτει 350.000 άτομα που εργάζονται στον 

τραπεζικό τομέα. 
 

8.   Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Μάλτας (MUBE, Μάλτα) 

 

Ο αριθμός των μελών της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Μάλτας  (MUBE) υπολογίζεται σήμερα σε 

3.000.  Ο  αριθμός  αυτός  είναι  ιδιαίτερα  υψηλός,  αν  ληφθεί  υπόψη  ότι  ο  συνολικός  αριθμός  των 

εργαζομένων στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Μάλτας είναι περίπου 6.200. Η MUBE είναι πλήρως 

αναγνωρισμένη από τις τράπεζες HSBC Bank Malta plc και Bank of Valletta plc για τις κατηγορίες των 

στελεχών  και  των  υπαλλήλων  γραφείου.  Τυγχάνει  επίσης  πλήρους  αναγνώρισης  από  τις  τράπεζες 

Lombard Bank Malta plc και APS Bank Ltd σε όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων. Τα τελευταία χρόνια, η 

MUBE  έλαβε  αναγνώριση  από  τις  επιχειρήσεις Middlesea  Insurance  plc  και MSV  Life  plc  για  τους 

υπαλλήλους στις βαθμίδες  των υπαλλήλων γραφείου και διευθυντικών στελεχών και από την Banif 

Bank (Malta) plc στις βαθμίδες στελεχών, εποπτών, υπαλλήλων γραφείου και λοιπών υπαλλήλων. Η 

αναγνώριση αυτή εγγυάται την αποκλειστική εξουσία διαπραγμάτευσης συλλογικών συμβάσεων σε 

επίπεδο  επιχείρησης.  Η  ιδιότητα  του  μέλους  προσφέρεται  επίσης  και  στους  υπαλλήλους  της 

Κεντρικής Τράπεζας της Μάλτας και άλλων μικρών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  
 

9.  Ινστιτούτο Τραπεζικής Εκπαίδευσης της Εθνικής Τράπεζας της Σλοβακίας (IBE NBS, Σλοβακία) 

 
Το  Ινστιτούτο  Τραπεζικής  Εκπαίδευσης  της  Εθνικής  Τράπεζας  της  Σλοβακίας  (IBE  NBS)  παρέχει 

υπηρεσίες  αναβάθμισης  προσόντων  και  βελτίωσης  δεξιοτήτων  σε  εργαζομένους  του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος,  προσφέροντας περίπου 120  μαθήματα  για  το  τραπεζικό σύστημα, 

τη  λογιστική  τραπεζών,  την  εποπτεία  και  τη  ρύθμιση  τραπεζικών  ιδρυμάτων,  τα  συστήματα 

πληρωμών,  τις  χρηματοπιστωτικές  αγορές  και  τη  διοίκηση  επιχειρήσεων,  ενώ  προσφέρει  και 

μαθήματα  ξένων  γλωσσών.  Το  Υπουργείο  Παιδείας,  Επιστήμης,  Έρευνας  και  Αθλημάτων  της 
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Σλοβακίας  ενέκρινε  διάφορα  προγράμματα  συνεχούς  εκπαίδευσης  για  τον  χρηματοπιστωτικό 

εγγραμματισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που πραγματοποιούνται από το 

Ινστιτούτο. Το IBE NBS έχει πλούσια εμπειρία στην υλοποίηση και αξιολόγηση διακρατικών έργων. 
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Αποτελέσματα του Έργου 

 
 
 
 
Για πρώτη φορά, μια συνεργασία μεταξύ φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 

και κοινωνικών εταίρων οδήγησε στην εκπόνηση ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για τους 

τίτλους  επαγγελματικών  προσόντων  στον  τομέα  των  χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών,  οι  οποίες 

συνδυάζουν τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς με τις βασικές ευρωπαϊκές συστάσεις για τη διά βίου 

μάθηση, που περιλαμβάνονται στα πλαίσια ECVET, EQF και EQAVET. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελικά 

αποτελέσματα του Έργου έχουν προκύψει από μια διαδικασία διαβούλευσης, με τη συμμετοχή 350 

ενδιαφερόμενων  φορέων  από  τον  ευρωπαϊκό  χρηματοπιστωτικό  κλάδο,  οι  οποίοι  υπέβαλαν  τα 

σχόλιά τους κατά τη διάρκεια του Έργου. 
 

 
Τέλος,  οι  Κατευθυντήριες  Γραμμές  δοκιμάστηκαν  στην  πράξη  και  δημιούργησαν  ένα  ανανεωμένο 

πιστοποιητικό,  το  “European Foundation Certificate  in Banking”  (EFCB),  το οποίο  έχει  τροποποιηθεί 

σημαντικά σε σύγκριση με την εκδοχή του 2014. Το πιστοποιητικό EFCB αναθεωρήθηκε σύμφωνα με 

τις  Κατευθυντήριες  Γραμμές  για  τα  Πιστοποιητικά  “TRIPLE  E”  και  τις  επικυρώνει,  συνιστώντας  ένα 

απτό παράδειγμα των πλεονεκτημάτων και των αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους. 
 

 
Με αυτό τον τρόπο, το Πρότυπο και οι Κατευθυντήριες Γραμμές “TRIPLE E” προσφέρουν από κοινού 

μια  ολοκληρωμένη  δέσμη  προτύπων,  μεθοδολογιών  και  εργαλείων  ποιότητας  για  την 

αποτελεσματική  εφαρμογή  των συστάσεων ECVET, EQF  και EQAVET  με  την  ενσωμάτωσή  τους στην 

πρακτική  των  τίτλων  επαγγελματικών  προσόντων  του  τομέα  των  χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών.
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2. Το Πρότυπο και οι Κατευθυντήριες Γραμμές “TRIPLE E” 
 

 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
 

Ακολουθεί η παρουσίαση της τελικής εκδοχής του Προτύπου “TRIPLE E”, στη βάση της   Έκθεσης για 

τις  καλές  πρακτικές  και  την  πρόβλεψη  ενός  μοντέλου  για  τους  τίτλους  επαγγελματικών  προσόντων 

στον  τομέα  των  Χρηματοπιστωτικών  Υπηρεσιών  και  των  Συστάσεων  για  τον  προσδιορισμό  των 

πιστοποιητικών “TRIPLE E” και κατόπιν  εκτεταμένων διαβουλεύσεων με  τα καταστατικά όργανα,  τα 

μέλη της EBTN και τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου. 

 

Προς  τον  σκοπό  της  ανάλυσης  του  Προτύπου  “TRIPLE  E”  λαμβάνονται  υπόψη  οι  παρακάτω 

παραδοχές:  Το Πρότυπο “TRIPLE E”  προκύπτει από  τρία βασικά εργαλεία για  την προώθηση και  τη 

διευκόλυνση των δραστηριοτήτων διά βίου μάθησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

‐  EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Διά Βίου Μάθηση ‐ Σύσταση του 

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της 23ης Απριλίου 2008),  το  πρώτο από  τα 

τρία “E” της ονομασίας του Προτύπου, 

‐  ECVET  (Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Πιστωτικών  Μονάδων  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 

Κατάρτισης  ‐ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 18ης  Ιουνίου 

2009), το δεύτερο από τα τρία “E” της ονομασίας του Προτύπου, 

‐  EQAVET  (Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο  Αναφοράς  για  τη  Διασφάλιση  της  Ποιότητας  στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ‐ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου  της  18ης  Ιουνίου  2009),  το  τελευταίο  από  τα  τρία  “E”  της  ονομασίας  του 

Προτύπου. 
 

 
Το Πρότυπο  “TRIPLE E”  αναπτύχθηκε ως  ένα  πρότυπο‐βάση  που  επιφέρει  σημαντικές  αλλαγές  στα 

πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ. Ως 

εκ τούτου, η διαδικασία σχεδιασμού του Προτύπου “TRIPLE E” συνίσταται στην αναζήτηση μιας λύσης 

που θα αρμόζει στον σκοπό της επίτευξης ποιότητας και ποσότητας. 
 

 
Το  Πρότυπο  “TRIPLE  E”  είναι  ένα  πρότυπο  ποιότητας.  Ορίζει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  πρέπει  να 

σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται ένα πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων. Δεν αναφέρεται στο 

τεχνικό περιεχόμενο που πρέπει να έχει ένας τίτλος. Συνεπώς, δεν αποτελεί εργαλείο πιστοποίησης 

προσώπων,  αλλά  μια  πρόταση  διαπίστευσης  για  φορείς  που  επιζητούν  αναγνώριση  των  τίτλων 

προσόντων που παρέχουν. 
 

 

Το  Πρότυπο  “TRIPLE  E”  εφαρμόζεται  στο  επίπεδο  του  τίτλου  προσόντων.  Αυτό  σημαίνει  ότι  το 

Πρότυπο διατυπώνει  τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από έναν  τίτλο “TRIPLE E” στο σύνολό 

του  και  όχι  στις  επιμέρους  ενότητές  του,  παρόλο  που  υπάρχουν  και  ορισμένες  απαιτήσεις  στο 

επίπεδο  των  ενοτήτων.  Επίσης,  το  Πρότυπο  που  παρουσιάζεται  στην  παρούσα  έκδοση  διατυπώνει 

ορισμένες συστάσεις για τα πιστοποιητικά “TRIPLE E που δεν συνιστούν αυστηρές προϋποθέσεις. Ως 

εκ  τούτου,  το  Πρότυπο  θεσπίζει  υποχρεωτικές  προϋποθέσεις  για  το  επίπεδο  ενός  πιστοποιητικού 

προκειμένου  να  αναγνωριστεί  ως  Triple  E  και  παρέχει  συστάσεις  που  μπορούν  να  ακολουθηθούν, 

χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο για να δοθεί η διαπίστευση “TRIPLE E”. 
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Ειδικότερα όσον αφορά ένα πιστοποιητικό στο σύνολό του,  το Πρότυπο “TRIPLE E”  ενθαρρύνει  την 

οργάνωση των τίτλων προσόντων σε ενότητες και τη διάκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (ΜΑ) 

σε μικρότερους τίτλους προσόντων (π.χ. τίτλους μιας ενότητας), προκειμένου να διευκολυνθεί η διά 

βίου μάθηση και η ευέλικτη συσσώρευση και μεταφορά τίτλων προσόντων από τον έναν τίτλο στον 

άλλο και από το ένα σύστημα επαγγελματικών προσόντων στο άλλο, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
 

 
Το Πρότυπο “TRIPLE E” επιχειρεί να ενσωματώσει τις υφιστάμενες καλές πρακτικές σχετικά με τους 

τίτλους  επαγγελματικών  προσόντων,  οι  οποίες  είναι  δυνατόν  να  υλοποιηθούν  σε  μεγάλη  κλίμακα 

στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ. 

 
Τα  κριτήρια  “TRIPLE  E”  έχουν  διατυπωθεί  με  τρόπο  που  να  τα  καθιστά  αρκετά  ευέλικτα  ώστε  να 

επιτρέπουν  την  αναγνώριση  των  υφιστάμενων  εθνικών  καλών  πρακτικών  αντί  να  επιβάλουν  την 

αυστηρή  συμμόρφωση  με  άκαμπτους  όρους.  Παραδείγματος  χάριν,  το  Πρότυπο  επιβεβαιώνει 

αυτόματα το επίπεδο ενός τίτλου που χορηγείται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές και αποδέχεται τις 

εθνικά αναγνωρισμένες διαπιστεύσεις φορέων παροχής κατάρτισης/πιστοποίησης. 
 

 
Το  Πρότυπο  “TRIPLE  E”  είναι  μια  εθελοντική  πρωτοβουλία  της  ΕBTN  με  σκοπό  τη  δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας για τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων που χορηγούνται στον τομέα 

των  χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών,  βάσει  κοινών  καλών  πρακτικών.  Οι  κατευθυντήριες  γραμμές 

προβλέπουν μεταβατικές λύσεις, οι οποίες  επιτρέπουν  τη διαπίστευση “TRIPLE E” σε μεμονωμένες 

εθνικές περιπτώσεις όπου δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ ένα εθνικό σύστημα, όπως π.χ. η σύσταση της 

EBTN για προσωρινή κατάταξη σε επίπεδο βάσει του EQF.  
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Το Πρότυπο “TRIPLE E” 
 

 
 

Το Πρότυπο “TRIPLE E” συνίσταται σε τρεις πυλώνες: τον Πυλώνα Υποδομής (Πράσινο Πυλώνα), τον 

Πυλώνα των 10 Αξιών (Μπλε Πυλώνα) και τον Πυλώνα Κορμού (Κόκκινο Πυλώνα) των πιστοποιητικών 

“TRIPLE E”. Κεντρικό στοιχείο είναι οι 10 Αξίες των πιστοποιητικών “TRIPLE E”.   Οι Αξίες διατρέχουν 

τόσο τον Κορμό των πιστοποιητικών “TRIPLE E” όσο και την Υποδομή με την οποία λειτουργούν τα εν 

λόγω πιστοποιητικά.  

ΥΠ
ΟΔ

ΟΜ
Η 
(E
QA

VE
T)

10
 Α
ΞΙ
ΕΣ
 

• Σύνδεση με την 
αγορά εργασίας

• Διαφανή

• Αξιόπιστα

• Δίκαια

• Ευέλικτα

• Αποτελεσματικά

• Δια Βίου 
Μάθησης 

• Διαμορφωτικά 
Τάσεων 

• Χωρίς 
αποκλεισμούς

• Γνωστά‐Δεκτά‐
Εφαρμοσμένα

ΚΟ
ΡΜ

ΟΣ
(E
QF

, E
CV

ET
) • Σύντομη 

περιγραφή
•Μαθησιακά 
Αποτελέσματα  
(ΜΑ)

• Ενότητες
• Επίπεδο EQF/ NQF 
•Μονάδες Triple E
• Συνεχής 
Επαγγελματική
Ανάπτυξη

• Αξιολόγηση
• Επικύρωση
• Επικαιροποίηση
• Συσσώρευση και 
μεταφορά ΜΑ

• Διαπίστευση 
εκδότη 
πιστοποιητικού 

•Δημόσια 
πληροφόρηση

•Επιτροπή 
Πιστοποιητικών 
Triple E 

•Πρόβλεψη 
αναγκών σε 
δεξιότητες και 
επαγγελματικά 
προσόντα στην 
ΕΕ

 
Σχήμα 1. Το Πρότυπο “TRIPLE E”. 

 
Οι Πυλώνες  Υποδομής  και  Κορμού αποτελούνται από δομικά στοιχεία:  ο Πράσινος Πυλώνας  έχει 4 

στοιχεία,  ενώ  ο  Κόκκινος  Πυλώνας  έχει  10  στοιχεία.  Οι  Πυλώνες  αυτοί  αναλύονται  περαιτέρω 

προκειμένου  να  δοθούν  σαφείς  ορισμοί  και  εξηγήσεις  ως  προς  την  έννοια  του  κάθε  στοιχείου.  Η 

ανάλυσή τους παρουσιάζεται στις τρεις πρώτες στήλες του Κόκκινου και του Πράσινου Πυλώνα στους 

δύο πίνακες που ακολουθούν (βλ. σελ. 12‐13). 
 
Οι τρεις Πυλώνες από κοινού δίνουν το περίγραμμα των απαιτήσεων των πιστοποιητικών “TRIPLE E”. 

Ένα  πιστοποιητικό  πρέπει  να  πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις  προκειμένου  να  διαπιστευθεί  με  το 

Πρότυπο “TRIPLE E”. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ορισμένα στοιχεία (τα οποία παρουσιάζονται με 

πιο ανοιχτό κόκκινο και πράσινο χρώμα στους παρακάτω πίνακες) προτείνονται μόνο ως συστάσεις. 

Τα  στοιχεία  αυτά  δεν  απαιτούνται  από  ένα  πιστοποιητικό  “TRIPLE E”,  αλλά  προτείνονται ως  καλές 

πρακτικές που βελτιώνουν την ποιότητα και την αναγνώριση των πιστοποιητικών “TRIPLE E”. 
 
Η  τέταρτη  στήλη  των  δύο  Πυλώνων  που  αναλύονται  παρακάτω  αποτελεί  αναφορά  σε  επιμέρους 

κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται 

και να ενσωματώνονται στον σχεδιασμό των πιστοποιητικών “TRIPLE E”. Ο Πράσινος Πυλώνας έχει 7 

κατευθυντήριες γραμμές, ενώ ο Κόκκινος Πυλώνας έχει 15. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Κατά  την  ανάλυση  του  Προτύπου  “TRIPLE  E”,  υπενθυμίζεται  ότι  το  Πρότυπο  “TRIPLE  E”  είναι  πρότυπο  ελάχιστων 

προϋποθέσεων και  εξακολουθεί  να  εναπόκειται στη διακριτική  ευχέρεια  του  κάθε οργανισμού να αποφασίσει αν θα θεσπίσει  τυχόν 

υψηλότερες ή αυστηρότερες προϋποθέσεις για τα πιστοποιητικά που χορηγεί. 
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ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ “TRIPLE E” – Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΠΥΛΩΝΑΣ

  ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

 

Κ
Ο
Ρ
Μ
Ο
Σ

Σύντομη περιγραφή  Όνομα του πιστοποιητικού 
Κοινό‐στόχος του πιστοποιητικού 
Σκοπός του πιστοποιητικού 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 1 

    Μαθησιακά 
Αποτελέσματα (ΜΑ) 

Καθορίζονται ως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

Ελάχιστο μέγεθος πιστοποιητικού: 50 ώρες 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 2 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 3 

    Ενότητες  Συνεκτική δέσμη ΜΑ με γενικό τίτλο  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 4 

      Ελάχιστο μέγεθος ενότητας: 10 ώρες  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 5 

      Αποδεκτές μέθοδοι αξιολόγησης  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 6 

      Αποδεκτές μέθοδοι επικύρωσης* ΚΑΤΕΥΘ. ΓΡΑΜΜΗ 7: σύσταση
      Αποδεκτή διαδικασία συσσώρευσης και μεταφοράς*  ΚΑΤΕΥΘ. ΓΡΑΜΜΗ 8: σύσταση 

    Επίπεδο EQF/NQF   Εθνικό  Πλαίσιο  Προσόντων  (NQF)  ή  προσωρινή  σύσταση
EBTN  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 9 

   
 

Μονάδες Triple E  Φόρτος εργασίας για τα ΜΑ που μεταφράζεται σε 
πιστωτικές μονάδες ΕΕΚ ‘Triple’ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 10 

    10 ώρες = 1 πιστωτική μονάδα ΕΕΚ ‘Triple’ 

    Συνεχής Επαγγελμα‐ 
τική Ανάπτυξη 

Ελάχιστη απαίτηση: 10‐15 ώρες ετησίως  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 11 

    Αποδεκτές δραστηριότητες 

    Αποδεκτή διαδικασία επικύρωσης 

    Αξιολόγηση  Αποδεκτές μέθοδοι  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 12 

    Επικύρωση  ΜΑ τυπικής, μη τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 13 
    Αποδεκτές μέθοδοι 

    Επικαιροποίηση  Αποδεκτή διαδικασία  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 14 

    Συσσώρευση και 
μεταφορά ΜΑ 

Αποδεκτή διαδικασία συσσώρευσης και μεταφοράς* 
 ΚΑΤΕΥΘ. ΓΡΑΜΜΗ 15: σύσταση 
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ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ “TRIPLE E” – Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 
 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

Υ
Π
Ο
Δ
Ο
Μ
Η
 

Διαπίστευση εκδότη 
πιστοποιητικού 

Αναγνώριση υφιστάμενων διαπιστεύσεων  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 16 

Διασφάλιση ποιότητας βεβαιωθείσα από την EBTN   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 17 

Ελάχιστες προϋποθέσεις για την απόφαση της EBTN:  
‐ Βασικές διαδικασίες σε ισχύ 
‐ “Σινικά τείχη” μεταξύ των δραστηριοτήτων 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
‐ Απόδειξη της βιωσιμότητας του φορέα 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 18 

Δημόσια πληροφόρηση  Ειδική σελίδα στον δικτυακό τόπο της EBTN   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 19 

Κατάλογος διαπιστευμένων πιστοποιητικών 

Κατάλογος διαπιστευμένων ιδρυμάτων 

Εργοδότες των κατόχων πιστοποιητικών Triple E* 

Επιτροπή πιστοποιητικών 
“TRIPLE E” 

Διασφάλιση ποιότητας σε εθνικό επίπεδο, αναθεώρηση, 
πρόβλεψη αναγκών σε δεξιότητες & προσόντα* 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 20:   
σύσταση 

Συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων 
του κλάδου* 

Επιτροπές πιστοποιητικών* 

Πρόβλεψη αναγκών σε 
δεξιότητες και προσόντα 
στην ΕΕ 

Ετήσια στρογγυλή τράπεζα EBTN με τη συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων φορέων 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 21 

Υποστήριξη από τη γραμματεία της EBTN 

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 22: 
Αίτηση για το Πρότυπο “Triple E” 

 

* Η πιο ανοιχτή απόχρωση (του κόκκινου ή του πράσινου χρώματος) δείχνει ότι ένα στοιχείο συνιστάται, αλλά δεν απαιτείται υποχρεωτικά από το Πρότυπο “TRIPLE E”. 
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ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ “TRIPLE E” 
 
 
 
ΚΟΡΜΟΣ 

Σύντομη περιγραφή  

Ονομασία, κοινό‐στόχος, σκοπός του πιστοποιητικού  
Κατευθυντήρια Γραμμή 1 
Η παρουσίαση ενός πιστοποιητικού “TRIPLE E”  ξεκινά με σύντομες πληροφορίες που περιέχουν την 
ονομασία  του  πιστοποιητικού,  τον  ορισμό  των  ομάδων‐στόχων  στις  οποίες  απευθύνεται  το 
πιστοποιητικό  και  μια  σύντομη  περιγραφή  των  σκοπών  του  πιστοποιητικού  σε  σχέση  με  τους 
μελλοντικούς κατόχους του. 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
 
Γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες 
Κατευθυντήρια Γραμμή 2 
Το  πιστοποιητικό  “TRIPLE  E”  καθορίζεται  μέσα  από  σαφή  μαθησιακά  αποτελέσματα,  δηλαδή 
δηλώσεις  του  τι  γνωρίζει,  κατανοεί  και  είναι  σε  θέση  να  πράξει  ο  εκπαιδευόμενος  μετά  την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας μάθησης, είτε πρόκειται για τυπική, μη τυπική ή άτυπη. Τα μαθησιακά 
αποτελέσματα  κατηγοριοποιούνται  σε  γνώσεις,  δεξιότητες  και  ικανότητες  (οι  ικανότητες 
περιγράφονται  ως  προς  την  υπευθυνότητα  και  την  αυτονομία).  Θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται 
διαφορετικά ρήματα για να διαχωρίζονται οι γνώσεις από τις δεξιότητες και από τις ικανότητες, όπως 
συστήνεται στο εργαλείο FSS EQF (βλ.  Παράρτημα VI). 
 
Αναφορά: 
Η Κατευθυντήρια Γραμμή ακολουθεί τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της  23ης  Απριλίου  2008  σχετικά  με  τη  θέσπιση  του  Ευρωπαϊκού  Πλαισίου  Επαγγελματικών 
Προσόντων για τη Διά Βίου Μάθηση (EQF) (2008/C 111/01) 

 
Ελάχιστο μέγεθος πιστοποιητικού 
Κατευθυντήρια Γραμμή 3 
Το ελάχιστο μέγεθος ενός πιστοποιητικού “TRIPLE E” είναι 50 ώρες μαθησιακής προσπάθειας (εφεξής 
αποκαλούμενη “φόρτος εργασίας”), η οποία απαιτείται από έναν μέσο εκπαιδευόμενο προκειμένου 
να αποκτήσει το πιστοποιητικό. Ως μέσος εκπαιδευόμενος νοείται ο εκπαιδευόμενος‐“στόχος”, δηλ. 
το  πρότυπο  ενός  προσώπου  για  το  οποίο  έχει  σχεδιαστεί  ο  συγκεκριμένος  τίτλος  επαγγελματικού 
προσόντος.  Το  άτομο  αυτό  διαθέτει  επαρκές  υπόβαθρο  και  επαγγελματική  εμπειρία  ώστε  να 
μπορέσει  να  συσσωρεύσει  τα  μαθησιακά αποτελέσματα  του  νέου πιστοποιητικού  σε  όσα  έχει  ήδη 
αποκτήσει.  Πρόκειται  για  ένα  άτομο,  στο  επαγγελματικό  προφίλ  του  οποίου  ταιριάζει  ο  νέος 
τίτλος/προσόν  ώστε  να  οδηγήσει  σε  επαγγελματική  εξέλιξη.  Ο  φόρτος  εργασίας  μπορεί  να 
περιλαμβάνει  ποικίλες  δραστηριότητες  που  πραγματοποιούνται  με  σκοπό  να  αποκτηθούν  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται από τον επαγγελματικό τίτλο/προσόν. Ο κατάλογος των 
αποδεκτών δραστηριοτήτων για τον φόρτο εργασίας παρατίθεται στο Παράρτημα I. 
 
Ενότητες 

 
Συνεκτική δέσμη μαθησιακών αποτελεσμάτων με γενικό τίτλο 
Κατευθυντήρια Γραμμή 4 
Το  πιστοποιητικό  “TRIPLE  E”  χωρίζεται  σε  ενότητες  που  αποτελούν  συνεκτικές  δέσμες  γνώσεων, 
δεξιοτήτων  και  ικανοτήτων,  οι  οποίες  συνιστούν  αναπόσπαστο  κομμάτι  ενός  πιστοποιητικού.  Κάθε 
ενότητα πρέπει να περιγράφεται με έναν γενικό τίτλο. 

 
Ελάχιστο μέγεθος ενότητας 
Κατευθυντήρια Γραμμή 5 
Το  ελάχιστο  μέγεθος  μιας  ενότητας  πιστοποιητικού  “TRIPLE E”  είναι 10  ώρες φόρτου  εργασίας,  το 
οποίο  ισοδυναμεί  με  μια  πιστωτική  μονάδα  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  ‘Triple’, 
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μονάδα ΕΕΚ ‘Triple’ (βλ. παρακάτω: Κατευθυντήρια Γραμμή 10). 

 

Αποδεκτές μέθοδοι αξιολόγησης 
Κατευθυντήρια Γραμμή 6 
Ένα πιστοποιητικό “TRIPLE E” πρέπει  να προσδιορίζει  τις  κατάλληλες μεθόδους για  την αξιολόγηση 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων που περιέχονται σε κάθε ενότητά του. Η αξιολόγηση ορίζεται ως η 
διαδικασία εκτίμησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ενός προσώπου σύμφωνα με 
προκαθορισμένα κριτήρια. Ο κατάλογος των αποδεκτών μεθόδων αξιολόγησης για ένα πιστοποιητικό 
“TRIPLE E” παρουσιάζεται στο Παράρτημα  II. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιέχονται σε κάθε 
ενότητα του πιστοποιητικού “TRIPLE E” θα πρέπει να αξιολογούνται μετά την ολοκλήρωση αυτής της 
ενότητας.  Επιτρέπεται ωστόσο  η  αξιολόγηση  των  μαθησιακών αποτελεσμάτων  όλων  των  ενοτήτων 
μαζί για το πιστοποιητικό στο σύνολό του, σε μία διαδικασία. 

 
Αποδεκτές μέθοδοι επικύρωσης 
Κατευθυντήρια Γραμμή 7: σύσταση 
Οι  ενότητες  ενός  πιστοποιητικού  “TRIPLE  E”  θα  πρέπει  να  μπορούν  να  αποκτηθούν  μέσα  από  μια 
διαδικασία  επικύρωσης.  Η  επικύρωση ορίζεται ως  η  επιβεβαίωση από  έναν αρμόδιο φορέα ότι  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) που έχουν επιτευχθεί από ένα άτομο 
σε ένα τυπικό, μη τυπικό ή άτυπο πλαίσιο έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια 
και  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  ενός  προτύπου  επικύρωσης.  Οι  αποδεκτές  μέθοδοι  επικύρωσης  για 
ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό πρέπει να προσδιορίζονται στην περιγραφή του πιστοποιητικού και 
να  είναι  επαρκείς  για  την  επικύρωση  των  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  που  δηλώνονται  στο 
πιστοποιητικό.  Κατάλογος  των  αποδεκτών  μεθόδων  επικύρωσης  για  τα  πιστοποιητικά  “TRIPLE  E” 
παρέχεται στο Παράρτημα III. 

 
Αποδεκτή διαδικασία συσσώρευσης και μεταφοράς 
Κατευθυντήρια Γραμμή 8: σύσταση 
Οι  ενότητες  ενός  πιστοποιητικού  “TRIPLE  E”  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλες  για  τη  διαδικασία 
συσσώρευσης  και  μεταφοράς.  Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  δέσμες  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  μιας 
ενότητας  έχουν  αξιολογηθεί  επαρκώς  και  έχουν  καταγραφεί  στο  πρακτικό  καταγραφής 
αποτελεσμάτων  του  εκπαιδευομένου,  ο  οποίος  έχει  επιτύχει  τις  δεδομένες  συνεκτικές  δέσμες 
μαθησιακών  αποτελεσμάτων  στο  πλαίσιο  τυπικής,  μη  τυπικής  ή  άτυπης  μάθησης.  Οι  ενότητες 
μπορούν να συσσωρευτούν για την απόκτηση ενός τίτλου προσόντος ή να μεταφερθούν από τον έναν 
τίτλο  στον  άλλο,  καθώς  και  από  το  ένα  μαθησιακό  πλαίσιο  στο  άλλο  (μεταξύ  διαφορετικών 
μαθησιακών συστημάτων,  χωρών  κ.λπ.).  Η  διαδικασία συσσώρευσης  και  μεταφοράς βασίζεται  στις 
διαδικασίες  αξιολόγησης,  επικύρωσης  και  αναγνώρισης  των  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  και  των 
ενοτήτων  τους. Προϋποθέτει  διαφανείς  κανόνες συνεργασίας μεταξύ  του  επονομαζόμενου εταίρου 
και  συστήματος  υποδοχής  (δηλ.  του  εταίρου  που  αξιολογεί  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  μετά  την 
ολοκλήρωση  της  κατάρτισης)  και  του  εταίρου  και  συστήματος  προέλευσης  (δηλ.  του  εταίρου  που 
πιστοποιεί και αναγνωρίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει επιτύχει ένας εκπαιδευόμενος, τα 
οποία μπορεί να οδηγήσουν στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού). Στο Παράρτημα IV παρέχεται ένας 
κατάλογος  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  και  εργαλείων  που  υποστηρίζουν  τη  διαδικασία 
συσσώρευσης και μεταφοράς. Σε περίπτωση που μια ενότητα προσφέρει συσσώρευση και μεταφορά 
μονάδων, πρέπει να παρέχει πληροφορίες για το πόσο συχνά πρέπει να επικαιροποιούνται τα οικεία 
μαθησιακά αποτελέσματα.  
 
Αναφορές: 
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 , για τη θέσπιση 
του  Ευρωπαϊκού  Συστήματος  Πιστωτικών  Μονάδων  για  την  Επαγγελματική  Εκπαίδευση  και 
Κατάρτιση (ECVET) (2009/C 155/02). 
Οδηγός χρήσης ECVET, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011. 
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Επίπεδο  Ευρωπαϊκού  Πλαισίου  Επαγγελματικών  Προσόντων  (EQF)  /  Εθνικού  Πλαισίου 
Επαγγελματικών Προσόντων (NQF) 
 
Κατευθυντήρια Γραμμή 9 
Για  το  πιστοποιητικό  “TRIPLE  E”  χρησιμοποιείται  ως  σημείο  αναφοράς  το  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο 
Επαγγελματικών  Προσόντων  (EQF),  μέσα  από  τον  καθορισμό  του  επιπέδου  του  Εθνικού  Πλαισίου 
Επαγγελματικών  Προσόντων  (NQF)  της  χώρας  έκδοσής  του,  στο  οποίο  αντιστοιχεί.  Έως  ότου 
αποφασιστεί  διαφορετικά  από  τα  αρμόδια  όργανα  της  ΕΕ,  σε  περίπτωση  διακρατικών 
πιστοποιητικών,  αν  η  χώρα  του  εκδότη  του  πιστοποιητικού  (δηλ.  η  χώρα  στην  οποία  λειτουργεί  ο 
εκδότης  του  πιστοποιητικού)  είναι  διαφορετική  από  τη  χώρα  του  συνεκδότη  και  χρήστη  του 
πιστοποιητικού,  η  κατάταξη  σε  επίπεδο  θα  πρέπει  να  προκύπτει  από  το  Εθνικό  Πλαίσιο 
Επαγγελματικών Προσόντων (NQF) της χώρας χρήσης, σε συνεννόηση με τον οργανισμό που εκδίδει 
το πιστοποιητικό. 
 
Εάν  δεν  υπάρχει  ακόμη  Εθνικό  Πλαίσιο  Επαγγελματικών  Προσόντων  στη  χώρα  χρήσης  του 
πιστοποιητικού,  το  πιστοποιητικό  “TRIPLE  E”  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  ως  σημείο  αναφοράς  το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) κατόπιν σύστασης της EBTN. Πρόκειται για μια 
μεταβατική λύση μέχρις ότου καθοριστεί το επίσημο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών 
Προσόντων από τον εθνικό αρμόδιο φορέα. Η λύση αυτή παρέχεται αποκλειστικά από την EBTN στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διαπίστευσης με το Πρότυπο “TRIPLE E”. Η διαδικασία κατάταξης σε επίπεδο 
EQF ενός πιστοποιητικού “TRIPLE E” από την EBTN παρουσιάζεται στο Παράρτημα V. 

 

Πιστωτικές Μονάδες “TRIPLE E” 
 
Κατευθυντήρια Γραμμή 10 
Το  πιστοποιητικό  “TRIPLE  E”  παρέχει  ένα  μέτρο  του  φόρτου  εργασίας  που  απαιτείται  από  έναν 
εκπαιδευόμενο  προκειμένου  να  επιτύχει  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  που  περιέχονται  στο 
πιστοποιητικό.  Το μέτρο του φόρτου εργασίας που αφορά συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα 
μεταφράζεται σε πιστωτικές μονάδες ΕΕΚ, τις Μονάδες ΕΕΚ ‘Triple’. Μια Μονάδα ΕΕΚ ‘Triple’ ισούται 
με 10 ώρες μαθησιακής προσπάθειας για την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
Οι Μονάδες ΕΕΚ ‘Triple’, που συνδέονται με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, είναι δυνατόν 
να συσσωρευτούν και να μεταφερθούν. Όλες οι μαθησιακές δραστηριότητες για τον φόρτο εργασίας 
(βλ. Παράρτημα I) είναι επιλέξιμες για να περιληφθούν στο μέτρο των Μονάδων ΕΕΚ ‘Triple’. 
 
Χάρη  σε  αυτή  την  προσέγγιση,  οι  Μονάδες  ΕΕΚ  ‘Triple’  παρέχουν  μια  αριθμητική  έκφραση  της 
συνολικής  βαρύτητας  των  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  στο  πιστοποιητικό  και  της  σχετικής 
βαρύτητας των ενοτήτων σε σχέση με το πιστοποιητικό. Παράλληλα, διευκολύνουν τη συσσώρευση, 
μεταφορά και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που περιέχονται σε ένα πιστοποιητικό 
“TRIPLE E”. 
 
Αναφορές: 
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 , για τη θέσπιση 
του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(ECVET) (2009/C 155/02). 
Οδηγός χρήσης ECVET, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011. 

 
Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη   
 
Κατευθυντήρια Γραμμή 11 
Το  πιστοποιητικό  “TRIPLE  E”  προϋποθέτει  δραστηριότητα  συνεχούς  επαγγελματικής  ανάπτυξης,  με 
σκοπό  τη  διατήρηση  των μαθησιακών αποτελεσμάτων  του  τίτλου,  διάρκειας  τουλάχιστον 10 ωρών 
ετησίως.  Τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  υπερβαίνουν  τις  15 Μονάδες  ΕΕΚ  ‘Triple’  (δηλ.  150  και 
πλέον  ώρες  φόρτου  εργασίας)  θα  πρέπει  να  απαιτούν  τουλάχιστον  15  ώρες  σε  δραστηριότητες 
συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης ετησίως. Η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί έως το ήμισυ 
με προσωπική μελέτη. Η απαίτηση δεν μπορεί να εκπληρωθεί μόνο με πρακτική στον χώρο εργασίας. 
Οι  δραστηριότητες  συνεχούς  επαγγελματικής  ανάπτυξης  και  η  εκπλήρωση  της  ετήσιας  απαίτησης 
πρέπει  να  επικυρώνονται  τουλάχιστον  κάθε  τρία  χρόνια.  Το  πιστοποιητικό  “TRIPLE  E”  πρέπει  να 
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καθορίζει τον υπεύθυνο επικύρωσης και τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται και θα επικυρώνεται η 
εν  λόγω  ανάπτυξη.  Η  μη  συμμόρφωση  με  την  απαίτηση  συνεχούς  επαγγελματικής  ανάπτυξης 
συνεπάγεται διακοπή της ισχύος του τίτλου από τον φορέα παροχής του. Θα πρέπει δε να υφίσταται 
μια  διαδικασία  ενστάσεων.  Κατάλογος  των  αποδεκτών  δραστηριοτήτων  συνεχούς  επαγγελματικής 
ανάπτυξης  και  κατάλογος  των  αποδεκτών  μεθόδων  τεκμηρίωσης  για  την  επικύρωση  της  εν  λόγω 
ανάπτυξης παρέχονται στο Παράρτημα VIII. 

 
Αξιολόγηση 
 
Κατευθυντήρια Γραμμή 12 
Με βάση την Κατευθυντήρια Γραμμή 6, ένα πιστοποιητικό “TRIPLE E” θα πρέπει να προσδιορίζει τις 
κατάλληλες μεθόδους για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που περιέχονται σε αυτό. 
Ο κατάλογος των αποδεκτών μεθόδων αξιολόγησης για ένα πιστοποιητικό “TRIPLE E” παρουσιάζεται 
στο Παράρτημα II. 

 
Επικύρωση 
 
Αποτελέσματα τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης μάθησης 
Κατευθυντήρια Γραμμή 13 
Με  βάση  την  Κατευθυντήρια  Γραμμή  6,  ένα  πιστοποιητικό  “TRIPLE  E”  θα  πρέπει  να  μπορεί  να 
αποκτηθεί μέσα από μια διαδικασία επικύρωσης. Η επικύρωση ορίζεται ως η επιβεβαίωση από έναν 
αρμόδιο  φορέα  ότι  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  (γνώσεις,  δεξιότητες  και  ικανότητες)  που  έχουν 
επιτευχθεί από ένα άτομο σε ένα τυπικό, μη τυπικό ή άτυπο πλαίσιο έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με 
προκαθορισμένα κριτήρια και πληρούν τις προϋποθέσεις ενός προτύπου επικύρωσης. Οι αποδεκτές 
μέθοδοι επικύρωσης για ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό πρέπει να προσδιορίζονται στην περιγραφή 
του πιστοποιητικού και να είναι επαρκείς για την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που 
δηλώνονται  στο  πιστοποιητικό.  Κατάλογος  των  αποδεκτών  μεθόδων  επικύρωσης  για  τα 
πιστοποιητικά “TRIPLE E” παρέχεται στο Παράρτημα III. 

 
Επικαιροποίηση 
 
Κατευθυντήρια Γραμμή 14 
Το  πιστοποιητικό  “TRIPLE  E”  προσδιορίζει  τη  διάρκεια  ισχύος  του  και,  ως  εκ  τούτου,  δηλώνει  τη 
συχνότητα με την οποία επικαιροποιείται. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του πιστοποιητικού “TRIPLE 
E”  εξετάζονται  και  επικαιροποιούνται  τουλάχιστον  μία  φορά  κάθε  τρία  χρόνια.  Οι  αποδεκτές 
προσεγγίσεις επικαιροποίησης παρατίθενται στο Παράρτημα IX.  
 
Συσσώρευση και μεταφορά μαθησιακών αποτελεσμάτων 
 
Κατευθυντήρια Γραμμή 15: σύσταση 
Με  βάση  την  Κατευθυντήρια  Γραμμή  8,  διατυπώνεται  επιπρόσθετα  μια  σύσταση  ώστε  ένα 
πιστοποιητικό “TRIPLE E” να είναι κατάλληλο για τη διαδικασία συσσώρευσης και μεταφοράς. Αυτό 
σημαίνει ότι οι δέσμες μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός πιστοποιητικού έχουν αξιολογηθεί επαρκώς 
και έχουν καταγραφεί στο πρακτικό καταγραφής αποτελεσμάτων του εκπαιδευομένου, ο οποίος έχει 
επιτύχει  τις  δεδομένες  δέσμες  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  στο  πλαίσιο  τυπικής,  μη  τυπικής  ή 
άτυπης  μάθησης.  Τα  πιστοποιητικά  μπορούν  να  συσσωρευτούν  για  την  απόκτηση  ενός  άλλου 
πιστοποιητικού  ή  να  μεταφερθούν  μεταξύ  διαφορετικών  μαθησιακών  πλαισίων.  Η  διαδικασία 
συσσώρευσης και μεταφοράς βασίζεται στις διαδικασίες αξιολόγησης, επικύρωσης και αναγνώρισης 
των  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  που  περιέχονται  στα  πιστοποιητικά.  Προϋποθέτει  διαφανείς 
κανόνες συνεργασίας μεταξύ, αφενός, του εταίρου και του συστήματος υποδοχής (δηλ. του εταίρου 
που  αξιολογεί  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  μετά  την  ολοκλήρωση  της  κατάρτισης)  και,  αφετέρου, 
του εταίρου και του συστήματος προέλευσης  (δηλ. του εταίρου που επικυρώνει και αναγνωρίζει τα 
μαθησιακά αποτελέσματα που  έχει  επιτύχει  ένας  εκπαιδευόμενος,  τα  οποία μπορεί  να  οδηγήσουν 
στην  απόκτηση  ενός  πιστοποιητικού).  Στο  Παράρτημα  IV  παρέχεται  κατάλογος  των  απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και εργαλείων που υποστηρίζουν τη διαδικασία συσσώρευσης και μεταφοράς.  
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ΥΠΟΔΟΜΗ 
 
Διαπίστευση εκδότη πιστοποιητικού 
 
Αναγνώριση υφιστάμενων διαπιστεύσεων 
Κατευθυντήρια Γραμμή 16 
Ένας οργανισμός που προσφέρει πιστοποιητικά “TRIPLE E” έχει λάβει θεσμική διαπίστευση από έναν 
αρμόδιο  κλαδικό,  εθνικό  ή  διεθνή  φορέα.  Οι  υφιστάμενες  διαπιστεύσεις  εκδοτών  μπορούν  να 
αναγνωριστούν  για  το  Πρότυπο  “TRIPLE  E”.  Ένας  ανοικτός  κατάλογος  αποδεκτών  διαπιστεύσεων 
παρέχεται στο Παράρτημα X. Πρόκειται για μη εξαντλητικό κατάλογο που μπορεί να εμπλουτιστεί με 
νέες  διαπιστεύσεις,  κατόπιν  αιτήματος  ενός  ενδιαφερόμενου  μέρους,  με  απόφαση  της  Επιτροπής 
“TRIPLE E” της EBTN (βλ. επίσης Κατευθυντήρια Γραμμή 17). 
 
Διασφάλιση ποιότητας βεβαιωθείσα από την EBTN 
Κατευθυντήρια Γραμμή 17 
Σε περίπτωση που ο αιτών για διαπίστευση “TRIPLE E” δεν διαθέτει θεσμική διαπίστευση ως φορέας, 
μπορεί  να  υποβάλει  αίτηση  στην  EBTN  για  την  επιβεβαίωση  της  εκ  μέρους  του  διασφάλισης 
ποιότητας.  Αρμόδια  για  τη  διαδικασία  εξέτασης  του  αιτήματος  και  λήψης  αποφάσεων  είναι  η 
Επιτροπή “TRIPLE E” της EBTN. Η υπηρεσία επιβεβαίωσης της διασφάλισης ποιότητας από την EBTN 
είναι  ανοικτή  σε  όλους  τους  οργανισμούς  που αιτούνται  να  λάβουν  το Πρότυπο  “TRIPLE E”  για  τα 
πιστοποιητικά  που εκδίδουν. 
 
Ελάχιστες προϋποθέσεις 
Κατευθυντήρια Γραμμή 18 
Στην περίπτωση που ένας οργανισμός  ζητά από την EBTN  επιβεβαίωση της διασφάλισης ποιότητας 
που  παρέχει,  θα  πρέπει  να  εγγυηθεί  ότι  πληροί  τρεις  ελάχιστες  προϋποθέσεις  διασφάλισης 
ποιότητας. Πρώτον, ότι έχει θέσει σε ισχύ βασικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Δεύτερον, σε 
περίπτωση  που  πραγματοποιεί  δραστηριότητες  τόσο  εκπαίδευσης  όσο  και  εξέτασης  ή/και 
πιστοποίησης,  ότι  διαχωρίζει  με  “σινικά  τείχη”  αυτές  τις  κατηγορίες  δραστηριοτήτων.  Τρίτον,  ότι 
μπορεί να αποδείξει  τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του. Στο Παράρτημα XI παρέχεται λεπτομερής 
περιγραφή των αποδεκτών τρόπων εκπλήρωσης των απαιτήσεων αυτών. 

 
Δημόσια πληροφόρηση 
 
Κατευθυντήρια Γραμμή 19 
Τα  πιστοποιητικά  “TRIPLE  E”  προσφέρουν  δημόσιες  πληροφορίες,  οι  οποίες  διατίθενται  σε  ειδική 
πύλη πληροφόρησης στον δικτυακό τόπο της EBTN. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν: κατάλογο 
των πιστοποιητικών “TRIPLE E”, κατάλογο των οργανισμών που παρέχουν πιστοποιητικά “TRIPLE E”, 
καθώς  και  κατάλογο  των  εργοδοτών  των  κατόχων  πιστοποιητικών  “TRIPLE  E”,  αν  αυτοί 
ενδιαφέρονται. Οι φορείς παροχής των πιστοποιητικών “TRIPLE E” υποχρεούνται να υποβάλλουν τις 
σχετικές  πληροφορίες  στην  EBTN  σε  ετήσια  βάση.  Οι  πληροφορίες  αυτές  προβάλλονται  στον 
δικτυακό τόπο της EBTN και επικαιροποιούνται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. 
 
Επιτροπή πιστοποιητικών “TRIPLE E” 

 
Κατευθυντήρια Γραμμή 20: σύσταση 
Συνιστάται τα πιστοποιητικά “TRIPLE E” να υποβάλλονται σε συστηματική διασφάλιση ποιότητας σε 
εθνικό  επίπεδο,  από  φορείς  αντιπροσώπευσης  σε  επίπεδο  κλάδου,  που  μπορούν  να  ονομάζονται 
Επιτροπές Πιστοποιητικών “Triple E”. Μια τέτοια επιτροπή αποτελεί τη συλλογική εκπροσώπηση των 
κύριων  ενδιαφερόμενων  φορέων  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  και  μπορεί  να  περιλαμβάνει 
πιστωτικά  ιδρύματα,  ενώσεις  τραπεζών,  ρυθμιστικές  και  εποπτικές  αρχές,  επαγγελματικές  ενώσεις, 
φορείς  παροχής  κατάρτισης,  κ.ά.  Τα  καθήκοντά  τους  περιλαμβάνουν  την  παρακολούθηση  της 
ποιότητας  των  πιστοποιητικών  “TRIPLE  E”  όπως  λειτουργούν  στη  χώρα  τους.  Μπορούν  επίσης  να 
ασχολούνται με την τακτική ανάλυση της επάρκειας των υφιστάμενων πιστοποιητικών σε σχέση με 
τις προβλεπόμενες ανάγκες σε επαγγελματικά προσόντα. 
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Οι  επιτροπές  αυτές  μπορούν  επίσης  να  προτείνουν  μείζονες  αναθεωρήσεις  επιμέρους 
πιστοποιητικών,  οι  οποίες  θα  μπορούσαν  να  οδηγήσουν  στην  τροποποίηση  αυτών  ή/και  τη 
δημιουργία νέων πιστοποιητικών. Μια επιτροπή πιστοποιητικών “TRIPLE E” προωθεί τις αξίες “TRIPLE 
E”  για  τα  πιστοποιητικά  επαγγελματικών  προσόντων  και  αναπτύσσει  μια  δέσμευση  σε  επίπεδο 
κλάδου  για  τη  συνεχή  αναβάθμιση  της  επαγγελματικής  ικανότητας  στον  τομέα  των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 
Πρόβλεψη αναγκών σε επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα στην ΕΕ 
 
Κατευθυντήρια Γραμμή 21 
Το Πρότυπο “TRIPLE E” προσφέρει έναν βιώσιμο μηχανισμό πρόβλεψης αναγκών σε δεξιότητες  και 
προσόντα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός καθιερώνεται 
μέσα  από  μια  ετήσια  στρογγυλή  τράπεζα  της  EBTN  σχετικά  με  τα  πιστοποιητικά  επαγγελματικών 
προσόντων,  η  οποία  υποστηρίζεται  από  τη  Γραμματεία  της  EBTN.  Το  περίγραμμα  του  μηχανισμού 
αυτού παρέχεται στο Παράρτημα XII. 

 
Υποβολή αίτησης για διαπίστευση με το Πρότυπο “TRIPLE E” 
 
Κατευθυντήρια Γραμμή 22 
Η  διαπίστευση  ενός  πιστοποιητικού  με  το  Πρότυπο  “TRIPLE  E”  είναι  αποτέλεσμα  μιας  επίσημης 
διαδικασίας  που  βασίζεται  σε  ένα  τυποποιημένο  έγγραφο  υποβολής  αίτησης.  Οι  λεπτομέρειες  της 
διαδικασίας  παρέχονται  στο  Παράρτημα  XIII.  Η  διαπίστευση  πρέπει  να  επανεξετάζεται  και  να 
επιβεβαιώνεται  τουλάχιστον  κάθε πέντε  (5)  χρόνια.  Σε περιπτώσεις  διακρατικών πιστοποιητικών,  η 
διαπίστευση  “TRIPLE  E”  αφορά  το  αρχικό  πιστοποιητικό  που  εκδόθηκε  από  τον  εκδότη  του 
πιστοποιητικού,  π.χ.  έναν  διεθνή  οργανισμό.  Αυτό  σημαίνει  ότι  τα  εθνικά  ισοδύναμα  του 
πιστοποιητικού  αυτού  γίνονται  πιστοποιητικά  “TRIPLE  E”  με  την  απόφαση  διαπίστευσης,  υπό  την 
προϋπόθεση  ότι  έχουν  γίνει  οι  κατάλληλες  προσαρμογές  σε  εθνικό  επίπεδο  και  έχουν  επικυρωθεί 
από τον διεθνή οργανισμό. 
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3. Το πιστοποιητικό “European Foundation Certificate in Banking” (EFCB) 
 

 
 
 

Εισαγωγή 
 
 
 

 
Η  EBTN  δημιούργησε  το  πιστοποιητικό  EFCB  προκειμένου  να  θεσπίσει  τις  προϋποθέσεις  για  ένα 

πιστοποιητικό στην  τραπεζική που  να  χαίρει  αμοιβαίας αναγνώρισης  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  να 

αναβαθμίσει  τα  πρότυπα  εξυπηρέτησης  πελατών  από  τις  τράπεζες  και  τα  χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα  στην  Ευρώπη  και  να  ενισχύσει  την  κινητικότητα  και  τη  συγκρισιμότητα  των 

επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα. 
 

 
Το  κοινό‐στόχος  του  EFCB  είναι  τραπεζικοί  υπάλληλοι  με  κάποια  τραπεζική  εμπειρία  αλλά  χωρίς 

τυπική  επαγγελματική  εκπαίδευση  στην  τραπεζική,  καθώς  και  νέοι  υπάλληλοι  που  μόλις  έχουν 

ξεκινήσει τη σταδιοδρομία τους σε τράπεζα. 
 

 
Το  αναθεωρημένο  πιστοποιητικό  EFCB  είναι  ένα  από  τα  σημαντικότερα  αποτελέσματα  του  Έργου 

“TRIPLE E”, καθώς συμμορφώνεται με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τα Πιστοποιητικά “TRIPLE E” 

και συνεπώς συνάδει με τις διατάξεις περί διά βίου μάθησης (πλαίσια ECVET, EQAVET και EQF). 
 

 
Το  πιστοποιητικό  EFCB  έχει  αναθεωρηθεί  από  τους  εταίρους  του  Έργου  σε  συνεργασία  με  τους 

βασικούς  ενδιαφερόμενους  φορείς  των  εθνικών  αγορών,  όπως  εμπειρογνώμονες  και  διδάσκοντες 

τραπεζικής,  ενώ  στην  αναθεώρηση  αυτή  συνέβαλαν  έμπρακτα  και  οι  λοιποί  συμμετέχοντες  στη 

σύμπραξη για το Έργο “TRIPLE E”. Η αναθεώρηση του Πιστοποιητικού EFCB στοχεύει στη μετεξέλιξη 

του  πιστοποιητικού  EFCB  σε  πιστοποιητικό  “TRIPLE  E”  μέσα  από  τη  χρήση  των  Κατευθυντήριων 

Γραμμών “TRIPLE E”.  Ως εκ τούτου, το νέο EFCB παρουσιάζεται παρακάτω με τη μορφή του Κόκκινου 

και του Πράσινου Πυλώνα, σύμφωνα με το Πρότυπο “TRIPLE E”. 
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Το πιστοποιητικό EFCB και ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ του ΠΡΟΤΥΠΟΥ “TRIPLE E” (ECVET, EQF) 
 

ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ                        

Μαθησιακά Από‐
τελέσματα (ΜΑ) 

Καθορίζονται ως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

Ελάχιστο μέγεθος: 150 ώρες φόρτου εργασίας 

   

Ενότητες   Τίτλος:  ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ (15%) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (60%) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟ‐
ΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (25%) 

  Μέγεθος:  20 ώρες  90 ώρες  40 ώρες 

  Αποδεκτή 
μέθοδος 
αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση πολλαπλής επιλογής, άλλες συνιστώμενες μέθοδοι για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων 

Επίπεδο EQF  Συνιστώμενο Επίπεδο EQF 4      

Μονάδες ΕΕΚ Triple Φόρτος εργασίας για τα μαθησιακά αποτελέσματα που μεταφράζεται σε πιστωτικές μονάδες ΕΕΚ Triple 

15 μονάδες ΕΕΚ Triple  2 μονάδες ΕΕΚ Triple για την Ενότητα 1, 9 μονάδες για την Ενότητα 2, 4 μονάδες για την Ενότητα  3 

Συνεχής Επαγγ. 
Ανάπτυξη 

Ελάχιστη απαίτηση:  1,5 πιστωτική μονάδα ΕΕΚ Triple ετησίως 

Δραστηριότητες: Τυπική κατάρτιση, μη τυπική κατάρτιση ‐ μεταξύ άλλων ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, 

εξέταση, προσωπική μελέτη (τα έγγραφα / πιστοποιητικά παρέχονται ή είναι διαθέσιμα για έλεγχο) 

 

Αξιολόγηση  Μέθοδοι: Γραπτή εξέταση πολλαπλής επιλογής 
Σύσταση: αξιολόγηση μετά από κάθε ενότητα, κάθε αξιολόγηση καλύπτει μόνο γνώσεις και δεξιότητες. 

 

Επικύρωση  ΜΑ τυπικής, μη τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης    

Μέθοδος: Χαρτοφυλάκιο     

Επικαιροποίηση  Διαδικασία: Ομάδα εμπειρογνωμόνων του θεματικού πεδίου, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών 

Συσσώρευση 
και μεταφορά 
ΜΑ 

Διαδικασία: Μαθησιακή συμφωνία, πρακτικό καταγραφής αποτελεσμάτων του εκπαιδευομένου   
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Το πιστοποιητικό EFCB και ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ του ΠΡΟΤΥΠΟΥ “TRIPLE E” – (EQAVET) 
 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Διαπίστευση εκδότη πιστοποιητικού  ‐  Αναγνώριση υφιστάμενων διαπιστεύσεων 
‐  Διασφάλιση ποιότητας επιβεβαιωμένη από την EBTN στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπίστευσης του EFCB 
‐  Ελάχιστες  προϋποθέσεις:    Βασικές  διαδικασίες  διασφάλισης  ποιότητας  σε  ισχύ,  σινικά  τείχη  μεταξύ  των

δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης, απόδειξη της βιωσιμότητας της λειτουργίας

Δημόσια πληροφόρηση  ‐  Ειδική σελίδα στον δικτυακό τόπο της EBTN (www.ebtn‐association.eu), προσβάσιμη μέσω: www.efcb.eu 
‐  Κατάλογος διαπιστευμένων ιδρυμάτων 
‐  Προαιρετικά: Κατάλογος των εργοδοτών των κατόχων του πιστοποιητικού 

Επιτροπή Πιστοποιητικών “TRIPLE E”  ‐  Συστηματική διασφάλιση ποιότητας σε εθνικό επίπεδο, αναθεώρηση, πρόβλεψη αναγκών σε δεξιότητες και
προσόντα στην ΕΕ 

‐  Συμμετοχή  των  κύριων  ενδιαφερόμενων  φορέων  του  κλάδου:  εκπρόσωποι  ρυθμιστικών  αρχών,
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώσεων τραπεζών, επαγγελματικών φορέων και ενώσεων εργαζομένων  

‐  Επιμέρους επιτροπές πιστοποιητικών 

Πρόβλεψη  αναγκών  σε  δεξιότητες  και 
προσόντα στην ΕΕ 

Ετήσια στρογγυλή τράπεζα EBTN με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με το πιστοποιητικό EFCB
στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη, αφιερωμένη στην πρόβλεψη αναγκών σε δεξιότητες
και προσόντα στην αγορά εργασίας 
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Οι περιγραφικοί δείκτες ΤΧΥ (EQF) που χρησιμοποιούνται για τα νέα μαθησιακά αποτελέσματα του πιστοποιητικού EFCB είναι: 
Κλαδικοί διαφοροποιητές, 
Προσανατολισμός στις χρηματοπιστωτικές αγορές / στη μακροοικονομία, 
Προσανατολισμός στη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση,  
Προσανατολισμός στην κανονιστική συμμόρφωση, 
Πελατοκεντρική προσέγγιση (εστίαση στον πελάτη),  
Προσανατολισμός στη σχέση κινδύνου / απόδοσης. 

 

Το αναθεωρημένο πιστοποιητικό EFCB αντιστοιχίστηκε στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) και το συνιστώμενο επίπεδο είναι το 4 
(EQF  level 4). Το εργαλείο για τη “μετάφραση”  των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για τον Τομέα των 
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (εφεξής: εργαλείο FSS EQF) χρησιμοποιήθηκε για να διευκολύνει τη διαδικασία της κατάταξης σε επίπεδο. Ακολουθούν οι περιγραφικοί 
δείκτες του επιπέδου 4  (EQF  level 4) και οι εκδοχές τους που προετοιμάστηκαν με το εργαλείο FSS EQF. Οι περιγραφικοί δείκτες του επιπέδου EQF 4 καθοδήγησαν τον 
προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων του αναθεωρημένου πιστοποιητικού EFCB. 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΥ/ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ: EFCB  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ EQF: 4 

ΕΠΙΠΕΔΟ 4  ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Περιγραφικός 

δείκτης EQF 

Πραγματολογικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο 

εργασίας ή μελέτης. 

Φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται 

για την εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα σε ένα 

πεδίο εργασίας ή μελέτης. 

Άσκηση αυτοδιαχείρισης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές των πλαισίων εργασίας ή μελέτης που είναι κατά 

κανόνα προβλέψιμα, ωστόσο υπόκεινται σε αλλαγές. 
Επίβλεψη της συνήθους εργασίας των άλλων, 
αναλαμβάνοντας έναν βαθμό ευθύνης για την αξιολόγηση και 
τη βελτίωση των δραστηριοτήτων εργασίας ή μελέτης. 

Μεταφραστικό 

εργαλείο FSS EQF 

 

Ο κάτοχος εξηγεί τους βασικούς κινητήριους μοχλούς, 

τους ενδιαφερόμενους φορείς, τις δομές της οικονομίας 

και τον ρόλο της διαδικασίας χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης. Εξηγεί τις βασικές επιχειρηματικές 

λειτουργίες και πρακτικές, τους σχετικούς ρυθμιστικούς 

και νομικούς κανόνες και τις απαιτήσεις εταιρικής 

διακυβέρνησης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών. Περιγράφει με απλά λόγια το ευρύ φάσμα 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρονται από το δικό του ή άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και τα πλεονεκτήματά του για τους πελάτες 

τους, ως βάση για τις πωλήσεις χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων και τις διαδικασίες παροχής συμβουλών. 

Εξηγεί τον κατακερματισμό της πελατείας: τα είδη των 

πελατών και τις συνακόλουθες χρηματοπιστωτικές τους 

ανάγκες. Εντοπίζει θεμελιώδεις κινδύνους, αρχές και 

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και εξηγεί τη θέση του 

ίδιου στο πλαίσιο της διαδικασίας. 

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι σε θέση να πραγματοποιεί 

ανάλυση των αναγκών του πελάτη στην ευρύτερη μακρο‐ και 

μικρο‐οικονομική συγκυρία και να μεταφράζει τις ανάγκες αυτές 

στην παροχή κατάλληλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών. 
Αναλύει τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση 
ενός χρηματοπιστωτικού προϊόντος.  
Αναπτύσσει και επικοινωνεί λύσεις προωθούμενες από τις 
διαδικασίες, που συνάδουν με το προφίλ κινδύνου που έχει 
καθιερώσει ο οργανισμός/ίδρυμα και συμμορφώνεται με τους 
νομικούς και ρυθμιστικούς κανόνες που είναι δεσμευτικοί για 
τον οργανισμό/ίδρυμα. 

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι σε θέση να επιδεικνύει 

αυτονομία στην εφαρμογή των σχετικών πληροφοριών για τις

χρηματοπιστωτικές αγορές στον δικό του συγκεκριμένο ρόλο. 

Αναλαμβάνει ευθύνη για την τήρηση των κανόνων 

δεοντολογίας, τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα 

εντός των ορίων των καθηκόντων του είτε εργάζεται μόνος 

του είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας. 
Αναλαμβάνει ευθύνη, εντός των ορίων των ρυθμιστικών 
κανόνων, να ανταποκριθεί στις χρηματοπιστωτικές ανάγκες 
των πελατών, χωρίς άμεση εποπτεία. 
Αναλαμβάνει ευθύνη να εντοπίσει τα προβλήματα, τις 
αδυναμίες και τις ευκαιρίες για βελτίωση της ποιότητας 
στους κόλπους του περιβάλλοντός του ή της ομάδας του και 
να βρει κατάλληλες λύσεις. 
Λειτουργεί καλά ως μέλος μιας ομάδας. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EFCB ΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ “TRIPLE E” 
 
Με την απόκτηση του πιστοποιητικού EFCB, ο υποψήφιος είναι σε θέση να: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ (15%) 
‐ εξηγήσει τη δομή του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Γνώσεις), 
‐ περιγράψει τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γνώσεις), 
‐ περιγράψει το ευρωπαϊκό τραπεζικό ρυθμιστικό πλαίσιο και τον αντίκτυπό του στο τραπεζικό σύστημα (Γνώσεις). 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (60%) 
‐ καθορίσει και να εξηγήσει τα χαρακτηριστικά των βασικών ομάδων πελατών και τις χρηματοπιστωτικές τους ανάγκες (Γνώσεις), 
‐ αναλύσει τα τραπεζικά προϊόντα σε σχέση με τις ανάγκες του πελάτη της τράπεζας και να περιγράψει τους διαύλους διανομής (Δεξιότητες, Γνώσεις), 
‐ προβεί σε αντιστοίχιση των αναγκών του πελάτη με συγκεκριμένα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες (Δεξιότητες), 
‐  εντοπίσει  ύποπτες  δραστηριότητες  και  συναλλαγές  και  να  λάβει  τα  κατάλληλα  μέτρα  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  και  τις  διαδικασίες  της  τράπεζάς  του  (Γνώσεις, 
Δεξιότητες), 

‐  αναλάβει  την  ευθύνη  για  την  τήρηση  των  κανόνων  δεοντολογίας,  με  προσανατολισμό  προς  την  κανονιστική  συμμόρφωση  και  την  ποιότητα  εντός  των  ορίων  των 
καθηκόντων του, είτε εργάζεται μόνος του είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας  (Ικανότητες). 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (νέο) (25%) 
‐ εντοπίζει θεμελιώδεις κινδύνους, αρχές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και να εξηγεί τη δική του θέση στο πλαίσιο της διαδικασίας (Γνώσεις), 
‐ προσδιορίζει τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης στο εσωτερικό της τράπεζας και να δρα σύμφωνα με τους κανόνες και τις διεργασίες της τράπεζας    (Γνώσεις, 
Δεξιότητες), 

‐  περιγράφει  τους  κύριους  μηχανισμούς  εσωτερικού  ελέγχου  και  συστήματα  προληπτικού  ελέγχου  και  να  εξηγεί  τις  υποχρεώσεις  του  σύμφωνα  με  τον  μηχανισμό 
εσωτερικού ελέγχου και το σύστημα προληπτικού ελέγχου της τράπεζας (Γνώσεις). 

 
Αυτό το αποτέλεσμα του Έργου “Triple E” θα αναπτυχθεί περαιτέρω από την EBTN, ώστε η διαδικασία διαπίστευσης για το νέο πιστοποιητικό EFCB να προχωρήσει με την 
ολοκλήρωση του Έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ “TRIPLE E” 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Κατάλογος αποδεκτών δραστηριοτήτων για τον φόρτο 
εργασίας 

 

 
Ο  φόρτος  εργασίας  είναι  η  μαθησιακή  προσπάθεια  που  απαιτείται  από  έναν  εκπαιδευόμενο 
προκειμένου να επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιέχονται σε ένα πιστοποιητικό. Μπορεί 
να  εκφράζεται  ως  ώρες  που  αφιερώνει  ένας  μέσος  εκπαιδευόμενος  σε  διάφορες  μαθησιακές 
δραστηριότητες που απαιτούνται για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού. Ως μέσος εκπαιδευόμενος 
νοείται ο εκπαιδευόμενος‐“στόχος”, δηλαδή το πρότυπο ενός προσώπου για το οποίο έχει σχεδιαστεί 
ένα  συγκεκριμένο  επαγγελματικό  προσόν.  Το  άτομο  αυτό  διαθέτει  επαρκές  υπόβαθρο  και 
επαγγελματική εμπειρία ώστε να μπορέσει να συσσωρεύσει τα μαθησιακά αποτελέσματα του νέου 
επαγγελματικού  προσόντος  σε  όσα  έχει  ήδη  αποκτήσει.  Πρόκειται  επίσης  για  πρόσωπο,  στο 
επαγγελματικό  προφίλ  του  οποίου  ταιριάζει  το  νέο  πιστοποιητικό  ώστε  να  οδηγήσει  στην 
επαγγελματική του εξέλιξη.   
 
Οι αποδεκτές δραστηριότητες για τον φόρτο εργασίας ενός πιστοποιητικού “TRIPLE E” είναι οι εξής: 

 
Κάθε  τυπική  και  μη  τυπική  μάθηση,  συμπεριλαμβανομένων  των  εξής:  μάθηση  εντός  της  αίθουσας 
διδασκαλίας, ηλεκτρονική μάθηση, μικτή μάθηση, μελέτες περιπτώσεων, εκτέλεση έργων, εξετάσεις, 
δομημένη προπαρασκευαστική προσωπική μελέτη, εποπτευόμενη και δομημένη μάθηση στον χώρο 
εργασίας, δομημένη πρακτική άσκηση. 
Άτυπη μάθηση, συμπεριλαμβανομένων των εξής: προσωπική μελέτη, προσδιορισμένα αναγνώσματα, 
εξάσκηση στον χώρο εργασίας σχετική με τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιλαμβάνονται σε ένα 
συγκεκριμένο πιστοποιητικό. 

 
Οι  αποδεκτές  μαθησιακές  δραστηριότητες  για  ένα  συγκεκριμένο  πιστοποιητικό  πρέπει  να 
προσδιορίζονται στην περιγραφή του πιστοποιητικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Κατάλογος αποδεκτών μεθόδων αξιολόγησης 
 

 
Αξιολόγηση  είναι  η  διαδικασία  εκτίμησης  των  γνώσεων,  των  δεξιοτήτων  και  των  ικανοτήτων  ενός 
προσώπου  σύμφωνα  με  προκαθορισμένα  κριτήρια  (προσδοκίες  μάθησης,  μέτρηση  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων).  Η  αξιολόγηση  ακολουθείται  κατά  κανόνα  από  την  επικύρωση  και  τη  χορήγηση 
πιστοποιητικού. 

 
Οι  μέθοδοι  αξιολόγησης  που  είναι  αποδεκτές  για  ένα  συγκεκριμένο  πιστοποιητικό  πρέπει  να 
προσδιορίζονται στην περιγραφή του πιστοποιητικού και να είναι επαρκείς για την αξιολόγηση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων που δηλώνονται στο πιστοποιητικό. Υπό την προϋπόθεση αυτή, για το 
Πρότυπο  “TRIPLE  E”  γίνονται  αποδεκτές  διάφορες  μέθοδοι  αξιολόγησης  για  την  εκτίμηση  των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός πιστοποιητικού “TRIPLE E”, συμπεριλαμβανομένων των εξής:  
 
‐ τεστ και εξετάσεις με ποικίλες μορφές, συμπεριλαμβανομένων γραπτών και προφορικών εξετάσεων 
και εξετάσεων με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, π.χ. τεστ μέσω δικτυακής κάμερας (webcam), 

‐ προσομοίωση της χρήσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε πλασματικό περιβάλλον εργασίας, η 
οποία στηρίζεται σε στοιχεία που αντλούνται από την εργασία, 

‐ μέθοδοι δήλωσης: μεταξύ άλλων, δήλωση αυτοαξιολόγησης που υπογράφεται από τρίτο μέρος το 
οποίο επαληθεύει την αυτοαξιολόγηση. Αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να είναι η μοναδική μέθοδος 
αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός υποψήφιου για πιστοποιητικό “TRIPLE E”, 

‐  μέθοδος  χαρτοφυλακίου:  μίγμα  μεθόδων,  συμπεριλαμβανομένου  μίγματος  εγγράφων  που 
υποβάλλονται,  π.χ.  βιογραφικά  σημειώματα,  εκτιμήσεις  επιδόσεων,  συστάσεις  από  παρόντες  και 
προηγούμενους εργοδότες, επόπτες και συναδέλφους, και φωτογραφίες ολοκληρωμένου έργου με 
πιστοποίηση από τρίτο μέρος. 

 
Πηγή: 

Terminology of European education and training policy, 2nd edition, A selection of 130 key terms, 
Cedefop, 2014.



26 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Κατάλογος αποδεκτών μεθόδων επικύρωσης για τους τίτλους 
προσόντων “TRIPLE E” 

 

 
Η επικύρωση αποτελεί την επιβεβαίωση από έναν αρμόδιο φορέα ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα 
(γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) που έχουν επιτευχθεί από ένα άτομο σε ένα τυπικό, μη τυπικό ή 
άτυπο  πλαίσιο  έχουν  αξιολογηθεί  σύμφωνα  με  προκαθορισμένα  κριτήρια  και  πληρούν  τις 
προϋποθέσεις  ενός  προτύπου  επικύρωσης.  Η  επικύρωση  συνήθως  οδηγεί  στη  χορήγηση 
πιστοποιητικού. 

 
Η επικύρωση αποτελείται από τέσσερις διακριτές φάσεις: 
• εντοπισμός των συγκεκριμένων εμπειριών ενός προσώπου μέσω του διαλόγου, 
• τεκμηρίωση για να καταστούν ορατές οι εμπειρίες του προσώπου, 
• επίσημη αξιολόγηση των εμπειριών αυτών, και 
•  επικύρωση  (επιβεβαίωση)  των αποτελεσμάτων  της αξιολόγησης,  η  οποία μπορεί  να οδηγήσει  σε 
απόκτηση πιστοποιητικού, εν μέρει ή στο σύνολό του. 

 
Οι αποδεκτές μέθοδοι  επικύρωσης  για  ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό πρέπει  να προσδιορίζονται 
στην  περιγραφή  του  πιστοποιητικού  και  να  επαρκούν  για  την  επικύρωση  των  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων  που  δηλώνονται  στο  πιστοποιητικό.  Υπό  την  προϋπόθεση  αυτή,  για  το  Πρότυπο 
“TRIPLE E”  γίνονται αποδεκτές διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης για  την επικύρωση  των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων ενός πιστοποιητικού “TRIPLE E”, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 
‐ συζήτηση, 
‐ μέθοδοι δήλωσης: με υπογραφή από τρίτο μέρος το οποίο επαληθεύει την αυτοαξιολόγηση, 
‐ συνεντεύξεις, 
‐ παρατήρηση, 
‐  μέθοδος  χαρτοφυλακίου:  μίγμα μεθόδων,  μεταξύ άλλων,  μίγμα δικαιολογητικών,  π.χ.  βιογραφικά 
σημειώματα,  εκτιμήσεις  επιδόσεων,  συστάσεις  από  τρέχοντες  και  προηγούμενους  εργοδότες, 
επόπτες και συναδέλφους, και φωτογραφίες ολοκληρωμένου έργου με πιστοποίηση από διαιτητή,                 
‐ παρουσίαση, 
‐ έργα και αναφορές, 
‐ προσομοίωση και στοιχεία τεκμηρίωσης που αντλούνται από την εργασία, 
‐ τεστ και εξετάσεις με ποικίλες μορφές, συμπεριλαμβανομένων γραπτών και προφορικών εξετάσεων, 
καθώς  και  εξετάσεων  με  τη  χρήση  τεχνολογικών  εργαλείων,  π.χ.  τεστ  μέσω  δικτυακής  κάμερας 
(webcam). 
 
Πηγές:  

European guidelines for validating non‑formal and informal learning, Cedefop, 2009. 
Terminology of European education and training policy, 2nd edition, A selection of 130 key terms, 
Cedefop, 2014.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Κατάλογος απαιτούμενων δικαιολογητικών και εργαλείων 
που υποστηρίζουν τη διαδικασία συσσώρευσης και μεταφοράς 

 

 
Η διαδικασία συσσώρευσης και μεταφοράς βασίζεται στις διαδικασίες αξιολόγησης, επικύρωσης και 
αναγνώρισης  των  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  που  περιλαμβάνονται  στο  πιστοποιητικό. 
Προϋποθέτει  διαφανείς  κανόνες  συνεργασίας  μεταξύ  του  εταίρου  και  συστήματος  υποδοχής  (δηλ. 
του εταίρου που αξιολογεί  τα μαθησιακά αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης)  και 
του  εταίρου  και  συστήματος  προέλευσης  (δηλ.  του  εταίρου  που  επικυρώνει  και  αναγνωρίζει  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα που  έχει  επιτύχει  ένας  εκπαιδευόμενος,  τα  οποία μπορεί  να  οδηγήσουν 
στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού). 

 
Προκειμένου ένα πιστοποιητικό “TRIPLE E” να παρέχει μια διαδικασία συσσώρευσης και μεταφοράς, 
πρέπει να εκπονηθούν και να θεσπιστούν τα παρακάτω έγγραφα: 
 
‐  Πρακτικό  καταγραφής  αποτελεσμάτων  του  υποψηφίου  για  το  πιστοποιητικό,  το  οποίο  να 
επιβεβαιώνει  τη  θετική  αξιολόγηση  των  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  που  επιτεύχθηκαν  από  τον 
υποψήφιο με τυπική, μη τυπική ή άτυπη μάθηση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Μονάδων ΕΕΚ Triple. 
Ο μορφότυπος που προτείνεται για τα πιστοποιητικά “TRIPLE E”  είναι  το Europass. Αποδεκτοί είναι 
και άλλοι συγκρίσιμοι μορφότυποι (Προσάρτημα C). 
‐ Μαθησιακή Συμφωνία μεταξύ  του εκπαιδευομένου και  των εταίρων υποδοχής και προέλευσης,  η 
οποία ταυτοποιεί τον εκπαιδευόμενο και προσδιορίζει τη διάρκεια της κινητικότητας, τα μαθησιακά 
αποτελέσματα που θα επιτευχθούν, θα αξιολογηθούν, θα επικυρωθούν και θα μεταφερθούν, και θα 
αναγνωριστούν ή θα συσσωρευτούν (Προσάρτημα D); 
‐  Μνημόνιο  Συνεννόησης  μεταξύ  του  εταίρου  υποδοχής  και  του  εταίρου  προέλευσης,  το  οποίο 
προσδιορίζει κατ’ ελάχιστον: τα κριτήρια και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, τα κριτήρια και 
τις  διαδικασίες  αξιολόγησης,  τα  κριτήρια  και  τις  διαδικασίες  επικύρωσης,  τα  κριτήρια  και  τις 
διαδικασίες αναγνώρισης,  τους στόχους,  τη διάρκεια  και  τους  κανόνες  λειτουργίας  της  σύμπραξης, 
καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την επανεξέταση του Μνημονίου Συνεννόησης (Προσάρτημα E). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Κατάταξη σε επίπεδο EQF ενός πιστοποιητικού “TRIPLE E” με 
σύσταση της EBTN 

 

 
Αν δεν υπάρχει ακόμη Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων στη χώρα χρήσης του τίτλου,  το 
πιστοποιητικό  “TRIPLE  E”  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  ως  σημείο  αναφοράς  το  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο 
Επαγγελματικών Προσόντων  (EQF)  κατόπιν σύστασης  της EBTN. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή 
της διαδικασίας, καθώς και των οικείων απαιτήσεων και περιορισμών. 

 
Η σύσταση της EBTN για κατάταξη σε επίπεδο EQF  ισχύει μόνο για τα πιστοποιητικά “TRIPLE E” και 
μπορεί  να  παρέχεται  μόνο  ως  μέρος  της  διαδικασίας  διαπίστευσης  με  το  Πρότυπο  “TRIPLE  E”.  Το 
συνιστώμενο  επίπεδο  δεν  αποτελεί  επίσημο,  δημόσιο  επίπεδο  ενός  πλαισίου  προσόντων,  καθώς 
αυτό μπορεί να χορηγηθεί μόνο από τις εθνικές αρχές. 
Η  σύσταση  της  EBTN  για  κατάταξη  σε  επίπεδο  EQF  είναι  ανοιχτή  σε  όλους  τους  οργανισμούς  που 
εκδίδουν πιστοποιητικά στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Μόνο για τα πιστοποιητικά 
που συμμορφώνονται με το Πρότυπο “TRIPLE E” μπορεί να υποβληθεί αίτημα για σύσταση της EBTN 
για κατάταξη σε επίπεδο EQF. 
Η σύσταση της EBTN για κατάταξη σε επίπεδο EQF εναπόκειται στην Επιτροπή “TRIPLE E”. 
Η σύσταση για κατάταξη σε επίπεδο EQF πραγματοποιείται με την εφαρμογή του εργαλείου FSS EQF 
και χρήση της μεθοδολογίας για κατάταξη σε επίπεδα EQF, τα οποία δημιουργήθηκαν ως παραδοτέα 
του  ευρωπαϊκού  έργου  FIRST,  που  ολοκληρώθηκε  από  την  EBTN  το  2011.  Τα  δύο  έγγραφα 
εσωκλείονται ως Παραρτήματα VI και VII. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Εργαλείο FSS EQF  

 
 

 
Διαθέσιμο, κατόπιν αιτήματος, από τη Γραμματεία της EBTN. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Μεθοδολογία FIRST για την κατάταξη σε επίπεδα 
 

 
Διαθέσιμο, κατόπιν αιτήματος, από τη Γραμματεία της EBTN. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: Κατάλογος αποδεκτών δραστηριοτήτων, διαδικασιών, 
μεθόδων και εγγράφων επικύρωσης της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης 

 

 
Κατάλογος αποδεκτών μεθόδων 
Οι  δραστηριότητες  που  πληρούν  την  απαίτηση  συνεχούς  επαγγελματικής  ανάπτυξης  για  ένα 
πιστοποιητικό  “TRIPLE  E”  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλες  για  τη  διατήρηση  των  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που περιέχονται στο πιστοποιητικό και να συνδέονται άμεσα με αυτά. Υπό αυτή την 
προϋπόθεση, διάφορες δραστηριότητες γίνονται δεκτές ως επιλέξιμες για την απαίτηση της συνεχούς 
επαγγελματικής ανάπτυξης υπό το Πρότυπο “TRIPLE E”.  Οι δραστηριότητες αυτές προτείνονται βάσει 
των  βέλτιστων πρακτικών από  τα  κορυφαία πιστοποιητικά  του  ΤΧΥ που προσφέρονται  στην  ΕΕ  και 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 
‐ Επίσημες εξετάσεις και τεστ, 
‐ Τυπική και μη τυπική μάθηση συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης (e‐learning), με τη 
μορφή  κατάρτισης  ανοικτής  συμμετοχής  και  ενδοεπιχειρησιακής  κατάρτισης,  μάθησης  στον  χώρο 
εργασίας, δομημένης μάθησης, 
‐  Άτυπη  μάθηση  υπό  μορφή  προσωπικής  μελέτης,  συμπεριλαμβανομένων  προσδιορισμένων 
αναγνωσμάτων,  εξάσκησης  στον  χώρο  εργασίας  σχετικής  με  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  που 
περιέχονται σε ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε 
περισσότερο  από  το  ήμισυ  της  απαίτησης  και  η  εξάσκηση  στον  χώρο  εργασίας  πρέπει  να 
επιβεβαιώνεται από τον εργοδότη, 
‐ Πραγματοποίηση παρουσιάσεων/διδασκαλιών/επιμορφώσεων, 
‐ Τεκμηριωμένες επαγγελματικές δημοσιεύσεις, 
‐ Άλλες δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν δεκτές στη διαδικασία διαπίστευσης με το Πρότυπο 
“TRIPLE E” κατόπιν απόφασης της Επιτροπής “TRIPLE E”. 
 
Τεκμηρίωση 
Η εκπλήρωση της απαίτησης για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη στο πλαίσιο ενός πιστοποιητικού 
Triple  E  πρέπει  να  τεκμηριώνεται  και  να  παρουσιάζεται  σε  γραπτές  αναφορές/εκθέσεις.  Αποτελεί 
υποχρέωση  του  φορέα  χορήγησης  του  πιστοποιητικού  να  συλλέξει  τις  πληροφορίες  και  να 
επικυρώσει τη συμμόρφωση προς την απαίτηση συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι αποδεκτές 
μορφές εγγράφων περιλαμβάνουν: 
Γραπτή  δήλωση  του  κατόχου  του  πιστοποιητικού  σχετικά  με  τις  διεξαχθείσες  δραστηριότητες 
συνοδευόμενη από έγγραφα που τις επιβεβαιώνουν, π.χ. δίπλωμα, πτυχίο, αποτελέσματα εξετάσεων, 
βεβαίωση συμμετοχής,  άρθρο ή παρουσίαση. Οι  δηλώσεις μπορούν  να υποβάλλονται  σε  έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή.  
Συνιστάται οι δηλώσεις που συντάσσουν οι  ίδιοι οι κάτοχοι και δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά 
στοιχεία να επιβεβαιώνονται από τρίτο μέρος, κατά προτίμηση τον εργοδότη. 

 
Διαδικασία 
Ο φορέας χορήγησης του πιστοποιητικού “TRIPLE E” τηρεί μητρώο συμμόρφωσης των κατόχων αυτού 
προς την απαίτηση συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. 
Οι πληροφορίες συλλέγονται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια. 
Οι  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  για  έλεγχο  από  την  EBTN  κατόπιν  αιτήματος.  Οι  περιπτώσεις  μη 
συμμόρφωσης  που  καταλήγουν  σε  λήξη  του  πιστοποιητικού  αναφέρονται  γραπτώς  στην  ΕΒΤΝ  σε 
ετήσια βάση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: Αποδεκτή διαδικασία για την επικαιροποίηση 
πιστοποιητικού “TRIPLE E” 

 
Κάθε πιστοποιητικό “TRIPLE E” θα πρέπει να επανεξετάζεται και να επικαιροποιείται τουλάχιστον μία 

φορά κάθε τρία χρόνια.  

 

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί από: 

μια Επιτροπή Πιστοποιητικών “TRIPLE E”, εάν λειτουργεί στη συγκεκριμένη χώρα,  

μια  Ομάδα  Εμπειρογνωμόνων  του  θεματικού  πεδίου,  συμπεριλαμβανομένων  εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών, ή 
μια ειδική εσωτερική ομάδα στην οποία έχει ανατεθεί το συγκεκριμένο καθήκον. 

 
Η  επανεξέταση  και  η  επικαιροποίηση  ενός  πιστοποιητικού  “TRIPLE  E”  πρέπει  να  αποτυπώνεται  σε 
γραπτή έκθεση, η οποία προσδιορίζει τους λόγους για την τροποποίηση ή τη διατήρηση “ως έχει” του 
πιστοποιητικού. Η σχετική έκθεση πρέπει να είναι διαθέσιμη στην EBTN κατόπιν αιτήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: Μη εξαντλητικός κατάλογος αποδεκτών υφιστάμενων 
διαπιστεύσεων εκδοτών 

 

 Αρχές αρμόδιες για το εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εγγραφής για την επιβεβαίωση επιπέδου εθνικού πλαισίου προσόντων, 

 Εθνικές ενώσεις τραπεζών,  

 ISO, 

 ACCREDIA (ο εθνικός φορέας διαπίστευσης της Ιταλίας), 

 FIBAA (Ίδρυμα για τη Διακρατική Διαπίστευση Διοίκησης Επιχειρήσεων), 

 Wissenschaftsrat (Γερμανικό Συμβούλιο Επιστημών και Ανθρωπιστικών Επιστημών), 

 ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), 
 Οποιοσδήποτε  επίσημος,  εθνικός  φορέας  διαπίστευσης  για  τίτλους  τυπικής  και  μη  τυπικής 

εκπαίδευσης,  συμπεριλαμβανομένων  αρμόδιων  φορέων  διαπίστευσης  του  κλάδου,  κατόπιν 
αιτήματος των ενδιαφερομένων, 

 EBTN, όσον αφορά το πιστοποιητικό “European Foundation Certificate in Banking” (EFCB). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI: Ελάχιστα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας προς 
επιβεβαίωση από την EBTN 

 

 
Ο  οργανισμός  που  αιτείται  επιβεβαίωση  της  διασφάλισης  ποιότητας  από  την  EBTN  στο  πλαίσιο 
αίτησης για διαπίστευση πιστοποιητικού του με το Πρότυπο “TRIPLE E” πρέπει, πρώτον, να έχει θέσει 
σε  λειτουργία  βασικές  διαδικασίες  διασφάλισης  ποιότητας.  Δεύτερον,  σε  περίπτωση  που 
πραγματοποιεί δραστηριότητες εκπαίδευσης και πιστοποίησης, πρέπει να διατηρεί σινικά τείχη που 
να διαχωρίζουν αυτά τα δύο είδη δραστηριοτήτων. Τρίτον, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη 
βιωσιμότητα της λειτουργίας του. Ειδικότερα: 

 
Βασικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας 
Διαφανείς  κανόνες  αξιολόγησης  και  επικύρωσης,  μεταξύ  άλλων:  σαφής  μορφότυπος,  κριτήρια  και 
εργαλεία αξιολόγησης και επικύρωσης, διαδικασία υποβολής ενστάσεων 
Σχεδιασμός‐Πράξη‐Έλεγχος‐Δράση (plan‐do‐check‐act) ως ελάχιστο πρότυπο λειτουργίας 
 
Σινικά τείχη μεταξύ των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και εξέτασης‐πιστοποίησης  
Ξεχωριστά άτομα υπεύθυνα για την εκπαίδευση και την εξέταση: λειτουργική ανεξαρτησία 
Η  λειτουργική  ανεξαρτησία  είναι  διαφανής,  τεκμηριώνεται  και  επιβεβαιώνεται  από  τον  εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας του οργανισμού 
Η λειτουργική ανεξαρτησία μπορεί να επαληθευτεί από εξωτερικούς ελεγκτές και επιβλέπεται από τη 
διοίκηση του οργανισμού 

 
Απόδειξη της βιωσιμότητας της λειτουργίας 
Προσκόμιση των οικονομικών καταστάσεων  ή  
των εκθέσεων ελεγκτών ή 
της Έκθεσης της Διοίκησης ή 
λοιπών αξιόπιστων δηλώσεων και εκθέσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII: Πρόβλεψη αναγκών σε δεξιότητες και προσόντα στην ΕΕ 
 
Σε  ετήσια  βάση,  η  EBTN  διοργανώνει  στρογγυλή  τράπεζα  για  τα  πιστοποιητικά  επαγγελματικών 
προσόντων του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ (εφεξής "Στρογγυλή Τράπεζα"). Η 
Στρογγυλή Τράπεζα προωθεί το Πρότυπο “TRIPLE E” για τα πιστοποιητικά του ΤΧΥ και επικεντρώνεται 
στην πρόβλεψη αναγκών σε δεξιότητες και προσόντα στην αγορά εργασίας του εν λόγω τομέα. 

 
Η Στρογγυλή Τράπεζα λειτουργεί ως μόνιμος φορέας με κατάλογο θεσμών‐μελών, που προσφέρει μια 
ενιαία  πλατφόρμα  συζήτησης  μεταξύ  όλων  των  ενδιαφερόμενων  φορέων  του  κλάδου  στην  ετήσια 
συνέλευσή  της.  Η  Στρογγυλή  Τράπεζα  μπορεί  να  περιλαμβάνει  συζήτηση  εμπειρογνωμόνων  και 
ανοικτό  συνέδριο  με  ακροατήριο  στο  οποίο  συμμετέχουν  φορείς  του  κλάδου.  Οι  εργασίες  της 
Στρογγυλής  Τράπεζας  υποστηρίζονται  από  έκθεση  του  Συστήματος  Πιστοποιητικών  “TRIPLE  E”,  η 
οποία παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά  “TRIPLE E”. 
 
Οι  δραστηριότητες  της  Στρογγυλής  Τράπεζας  υποστηρίζονται  από  την  Επιτροπή  “TRIPLE  E”  και  τη 
Γραμματεία της EBTN υπό την αιγίδα του Διοικητικού Συμβουλίου της EBTN. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII: Υποβολή αίτησης για το Πρότυπο “TRIPLE E” 

Κατάλογος βημάτων της διαδικασίας υποβολής αίτησης για το Πρότυπο “TRIPLE E”:  

Βήμα 1: 
Ο  φορέας  παροχής  του  πιστοποιητικού  συμπληρώνει  την  αίτηση  για  το  πιστοποιητικό  “TRIPLE  E”, 
εσωκλείοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και την υποβάλλει στην Επιτροπή “TRIPLE E”. 
Η αίτηση ελέγχεται για την πληρότητά της, ζητούνται τυχόν πρόσθετες πληροφορίες από τον αιτούντα 
ή/και  η  αίτηση  υποβάλλεται  στην  Επιτροπή  “TRIPLE  E”  για  εξέταση  και  λήψη  της  απόφασης 
διαπίστευσης. 
 
Βήμα 2: 
Η Επιτροπή “TRIPLE E” χορηγεί τη διαπίστευση ή λαμβάνει απορριπτική απόφαση: Πριν εκδώσει την 
απόφασή της, η Επιτροπή “TRIPLE E” μπορεί να  ζητήσει από τον αιτούντα πρόσθετες πληροφορίες, 
δικαιολογητικά  ή  την  πραγματοποίηση  παρουσίασης  κατά  τη  διάρκεια  συνεδρίασης  της  Επιτροπής 
“TRIPLE E”. 

Μπορεί να προταθεί μια επί τόπου επίσκεψη στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπίστευσης. 
Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο αιτών ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση. 
Ο  αιτών  μπορεί  να  υποβάλει  ένσταση  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  EBTN  κατά  απορριπτικής 
απόφασης της Επιτροπής “TRIPLE E”.  

 
Βήμα 3: 
Η  απόφαση  διαπίστευσης  από  την  Επιτροπή  “TRIPLE  E”  υποβάλλεται  προς  έγκριση  στο  Διοικητικό 
Συμβούλιο της EBTN. 
 
Βήμα 4: 
Δημοσίευση των αποφάσεων διαπίστευσης και σχετικών πληροφοριών: Αμέσως μετά την έγκριση της 
απόφασης διαπίστευσης, ο αιτών ενημερώνεται καταλλήλως και η απόφαση δημοσιεύεται, μαζί με 
κάθε σχετική πληροφορία, στην ειδική πλατφόρμα του δικτυακού τόπου της EBTN. 


