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Από τον Οκτώβριο 2014 το ευρωπαϊκό έργο “FSS Triple ‘E’ Qualifications” μπήκε στο 
δεύτερο έτος εργασιών, διάστημα κατά το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι 
προδιαγραφές του “Triple E standard” και να πραγματοποιηθεί η πρώτη δοκιμαστική 
εφαρμογή του μοντέλου στο European Foundation Certificate in Banking (EFCB), το οποίο 
θα είναι το πρώτο πιστοποιητικό που θα διαθέτει ποιοτική διαπίστευση “Triple E”.  

Η δοκιμαστική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί από κάθε εταίρο με τη διενέργεια εθνικών 
workshops διαβούλευσης, τα οποία αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο και τον 
Μάιο 2015. Στη συνέχεια, οι εταίροι, αφού λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα της 
δοκιμαστικής φάσης και τυχόν προτάσεις βελτίωσης του μοντέλου, θα παρουσιάσουν 
επίσημα το ολοκληρωμένο “Triple E standard” τον Σεπτέμβριο 2015, σε ειδική εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη επίσημη παρουσίαση του υπό διαμόρφωση “Triple E 
standard” πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής 
Τραπεζικής Ομοσπονδίας στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του “Triple E - European 
Consultation Seminar”. Το ΕΤΙ, ως ένας από τους 9 εταίρους του έργου, συμμετείχε στην 
εκδήλωση, όπου παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας για τα επαγγελματικά 
πιστοποιητικά στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, που διεξήχθη και στην Ελλάδα την περίοδο 
Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2014.  

Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα διαπιστώθηκε σημαντική έλλειψη γνώσης των 
ευρωπαϊκών συστάσεων EQF, ECVET, EQAVET, αποτυπώθηκαν καλές πρακτικές 
πιστοποιήσεων, προτάσεις για την επικαιροποίηση του πιστοποιητικού EFCB του ΕΒΤΝ, και 
καταγράφηκαν θετικές ενδείξεις για την καθιέρωση ενός προτύπου ποιότητας των πιστοποιη-
τικών επαγγελματικής εκπαίδευσης του κλάδου.  



                            

 

 

Υπενθυμίζεται ότι το “Triple E Standard” αποτελεί την πρόταση των εταίρων για ένα μοντέλο 
διαπίστευσης της ποιότητας των πιστοποιητικών του χρηματοπιστωτικού κλάδου, το οποίο 
στηρίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα, τη χορήγηση και μεταφορά 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). 
Υπεύθυνο για τη διαχείριση και εφαρμογή του μοντέλου θα είναι το EBTN.  

Στο European Consultation Seminar παρευρέθηκαν 60 επαγγελματίες από τον ευρύτερο 
χρηματοπιστωτικό τομέα, την επαγγελματική εκπαίδευση, τη διαχείριση ανθρωπίνου 
δυναμικού, αλλά και φορείς των κοινωνικών εταίρων. Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και η 
σύνθεση του πάνελ ομιλητών από εκπροσώπους του UNI Europe Finance, τραπεζών 
(HypoVereinsbak/UniCredit Bank Munich), θεσμικών φορέων (Scottish Credit and 
Qualifications Framework Partnership) και Πανεπιστημίων (University College Leuven, 
University Roma Tre).  

Μετά την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου, στην 
οποία παρέστησαν δύο εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αμφότεροι εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους από τον επαγγελματικό χειρισμό του έργου από τους εταίρους.  

 

Ο απολογισμός του πρώτου έτους του έργου έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΕΤΙ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό 
τόπο: www.ebtn-triple-e.eu ή www.hba.gr/eti/ στην Ενότητα Διεθνή Δραστηριότητα. 

 
 
 

 

 


