
                            

 

 

Η EBTN  δημιουργεί νέο πρότυπο ποιοτικής διαπίστευσης 
πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης για τον κλάδο των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (EBTN) 
και οι εταίροι της στο έργο “Financial Services Sector Triple E Qualifications” οριστικοποιούν 
τις προδιαγραφές του προτύπου “Triple E” και το παρουσιάζουν στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 
Βρυξέλλες. 
 
Το πρότυπο “Triple E” αποτελεί πρωτοβουλία της EBTN, με σκοπό να συμβάλει στην αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα μέσα από διαφανή επαγγελματικά προσόντα. Πρόκειται για 
ένα βασικό πρότυπο που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης 
του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Τα νέα πιστοποιητικά θα προσδιορίζονται με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων, περιγράφοντας με 
ακρίβεια τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά ο κάτοχός τους, αλλά και τις στάσεις που θα 
πρέπει να υιοθετεί κατά τη συνεργασία του με πελάτες. Πιο συγκεκριμένα, τα νέα πιστοποιητικά: 
 θα κατατάσσονται σε ένα τυποποιημένο επίπεδο δυσκολίας και πολυπλοκότητας (αναφορά στο 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση (EQF), το πρώτο από 
τα τρία “E” του "Triple E"),  

 θα μετρούνται με "πιστωτικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης" ("VET credits" - αναφορά 
στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση (ECVET), το δεύτερο από τα τρία “E”), και  

 θα αποδεικνύουν την ποιότητά τους μέσα από μια δέσμη σχετικών προδιαγραφών και αναγκαίων 
υποδομών που αντλούνται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της 
Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET, το τελευταίο “E”).  

 
Η EBTN φιλοδοξεί τα διαπιστευμένα κατά “Triple E” πιστοποιητικά να αποτελέσουν υπόδειγμα για 
τη βεβαίωση και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των απασχολουμένων στον 
ευρωπαϊκό κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κατά τα επόμενα έτη.  
 
Το πρότυπο “Triple E” αποτελεί πρότυπο ποιότητας. Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται ένας επαγγελματικός τίτλος, αποτελεί δε εξαιρετική βάση για 
πανευρωπαϊκή αναγνώριση πιστοποιητικών του κλάδου. Ως έγκυρη πρόταση διαπίστευσης για φορείς 
που επιδιώκουν την αναγνώριση της ποιότητας των τίτλων που παρέχουν, συγκεντρώνει βέλτιστες 
πρακτικές από ολόκληρη την Ευρώπη και τις ενσωματώνει σε ένα πρότυπο, το οποίο δίνει νέα 
ποιότητα στη διαδικασία σχεδιασμού, απονομής και διατήρησης των πιστοποιητικών. Με αυτό τον 
τρόπο, προσφέρει προστιθέμενη αξία σε όλους όσοι συνδέονται με τον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Συμβάλλει δε στη δόμηση, ανάπτυξη, επικαιροποίηση και, εν τέλει, 
τη μετάδοση και παρουσίαση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του κλάδου στους 
πελάτες, τις ρυθμιστικές αρχές και τους ανταγωνιστές.  
 
Χάρη στο πρότυπο “Triple E”, τα διαπιστευμένα κατά “Triple E” πιστοποιητικά γίνονται στοχευμένα, 
διαφανή, ευέλικτα και αποτελεσματικά, αξιόπιστα και δίκαια. Αμφότερα μπορούν να γίνουν γνωστά 
και να τύχουν υποστήριξης και εφαρμογής από τους επαγγελματίες του κλάδου.  



                            

 

 
Η EBTN και οι εταίροι του έργου θα παρουσιάσουν το πρότυπο “Triple E” στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 
κατά τη διάρκεια συνεδρίου που θα διεξαχθεί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας 
στις Βρυξέλλες (Avenue des Arts 56, Β-1000).  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο διατίθενται στους διαδικτυακούς τόπους:  
http://www.ebtn-triple-e.eu και http://ebtn-association.eu/european-projects/triple-e και 
www.hba.gr/eti/ στην Ενότητα Διεθνή Δραστηριότητα. 

 

 


