
                            

 

 
Triple E - European Consultation Seminar 

18 Σεπτεμβρίου 2014, Βρυξέλλες  
 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα 
(EBTN) συνεχίζει το έργο “Triple E Qualifications”. Το χρηματοδοτούμενο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και διετούς διάρκειας έργο έχει τον πλήρη τίτλο: “Financial 
Services Sector 'Triple E’ Qualifications”.  
 
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για πρωτοβουλία της EBTN που στοχεύει να συμβάλει στην 
ανάπτυξη επαγγελματικών πιστοποιητικών που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 
της αγοράς και να ενισχύουν την ποιότητα των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων 
στον ευρωπαϊκό κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  
 
Πιο συγκεκριμένα, το έργο “Triple E” υποστηρίζει τη βελτίωση της ποιότητας των 
συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα από καινοτόμες κατευθυντήριες γραμμές για 
τον προσδιορισμό των πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης με βάση τα μαθησιακά 
αποτελέσματα, τη χορήγηση πιστωτικών μονάδων ECVET, την αντιστοίχιση με τα επίπεδα 
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και την αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET). Οι εταίροι του έργου προέρχονται από το Βέλγιο, τη 
Γερμανία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και την Ελλάδα. 
 
Τον Φεβρουάριο 2014, διενεργήθηκε, στις συμμετέχουσες χώρες, έρευνα για την καταγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης, τη συλλογή καλών πρακτικών και την αποτύπωση προτάσεων 
σχετικά με τα επαγγελματικά πιστοποιητικά στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Το Ελληνικό 
Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) διεξήγαγε την έρευνα στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας απαντή-
σεις από το 62% των ερωτηθέντων, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό ανάμεσα στους εταίρους.  
 
Στα τέλη Μαρτίου 2014, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στη Βαρσοβία, κατά την 
οποία συζητήθηκαν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα επαγγελματικά πιστοποιητικά 
“Triple E”και τις προδιαγραφές ποιότητας για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET). 
Διοργανωτής ήταν το Τραπεζικό Ινστιτούτο της Βαρσοβίας, αρμόδιο για τον μεθοδολογικό 
συντονισμό του έργου. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές Δρ. Agnieszka Chłoń-Domińczak, 
Επικεφαλής Έργου για το Πολωνικό Πλαίσιο Προσόντων, και κ. Horacy Dębowski, 
Επικεφαλής Εμπειρογνώμονας σε θέματα Πολωνικού Πλαισίου Προσόντων και μεταφοράς 
πιστωτικών μονάδων, παρουσίασαν την υφιστάμενη κατάσταση στην Πολωνία αναφορικά με 
τα επαγγελματικά προσόντα, την αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και τη 
δια βίου μάθηση.  
 

 



                            

 

 
Στα πλαίσια του έργου, η ΕΒΤΝ, σε συνεργασία με το ΕΤΙ και τα λοιπά μέλη της 
κοινοπραξίας, διοργανώνει ένα “Triple E - European Consultation Seminar”, στις 18 
Σεπτεμβρίου 2014, ώρες 9:00 έως 13:30, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής 
Ομοσπονδίας στις Βρυξέλλες (Avenue des Arts 56). Πρόκειται για ενημερωτικό σεμινάριο 
όπου θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της έρευνας που προαναφέρθηκε 
και τα κύρια στοιχεία του υπό διαμόρφωση μοντέλου “Triple E”. 
 
Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη! 
  
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο "Triple E", μπορείτε να επισκεφθείτε τον 
διαδικτυακό τόπο www.ebtn-triple-e.eu ή τον διαδικτυακό τόπο του ΕΤΙ  http://www.hba.gr/eti 
(στην Ενότητα "Διεθνής Δραστηριότητα") ή να επικοινωνήσετε με την κα Σοφία Ζιάκου (τηλ. 
210-3386419, e-mail: sziakou@hba.gr). 

 
 
 

 


