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Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΤΙ προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης 
στους εργαζομένους των τραπεζών που διαμένουν ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες 
περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.  

Διεθνώς έχει αποδειχθεί ότι η μικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η πιο αποτελεσματική. 
Έτσι το ΕΤΙ συνδυάζει κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, που υποκαθιστά τη 
φυσική παρουσία του εισηγητή με συνάντηση, η οποία συνήθως διοργανώνεται σε μεγάλες 
πόλεις της περιφέρειας, στη μέση ή το τέλος κάθε προγράμματος, εξασφαλίζοντας την 
εμπέδωση των γνώσεων. 

Τα προγράμματα αυτά διευκολύνουν τις τράπεζες στην ταυτόχρονη εκπαίδευση μεγάλου 
αριθμού εργαζομένων, χωρίς να υφίστανται το κόστος μετακίνησής τους στην Αθήνα και να 
διαταράσσεται η λειτουργία του δικτύου από πολυήμερες απουσίες του προσωπικού. Οι ειδικά 
εκπαιδευμένοι εισηγητές, το έμπειρο προσωπικό του ΕΤΙ και τα άρτια συνοδευτικά εγχειρίδια 
διασφαλίζουν την υποστήριξη των εκπαιδευομένων σε όλη τη διάρκεια κάθε προγράμματος. 
Οι συμμετέχοντες ρυθμίζουν ελεύθερα τον προσωπικό χρόνο μελέτης (ο οποίος υπολογίζεται 
σε 4-5 ώρες την εβδομάδα), δεσμευόμενοι μόνο από την τήρηση των προθεσμιών αποστολής 
των ασκήσεων.  

Πρακτικές πληροφορίες 

Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής (με όλα τα στοιχεία που ζητούνται) είναι απαραίτητη για την 
ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων. 

Το εκπαιδευτικό υλικό συνοδεύεται από οδηγό σπουδών, στον οποίο αναφέρονται οι 
ημερομηνίες αποστολής των ασκήσεων από τους εκπαιδευομένους. Η τήρηση των 
προθεσμιών είναι επιβεβλημένη για να θεωρείται μια συμμετοχή έγκυρη. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση που διακόψουν το πρόγραμμα, 
το κόστος συμμετοχής τους καταβάλλεται  

 ολόκληρο, αν δεν επιστραφεί το εκπαιδευτικό υλικό, 

 σε ποσοστό 30%, αν το εκπαιδευτικό υλικό επιστραφεί σε άριστη κατάσταση εντός 15 
ημερών από την έναρξη του προγράμματος. 

 

 
 

Δηλώσεις συμμετοχής 

κ. Μάρκο Θωμαδάκη, τηλ.: 210 33 86 400,  fax: 210 36 13 842  

e-mail: dl_eti@hba.gr 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

15 Φεβρουαρίου – 9 Απριλίου 2010 

 

Κάθε τραπεζική συναλλαγή ή διαδικασία βασίζεται, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, σε αξιόγραφα. 
Κατά συνέπεια είναι αναγκαίο όλα τα τραπεζικά στελέχη να αναγνωρίζουν τα αξιόγραφα, 
τουλάχιστον ως προς τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, την εγκυρότητά τους και το νομικό 
πλαίσιο που τα διέπει. Αν και το θέμα είναι καθαρά νομικό, έχει γίνει προσπάθεια να 
αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα που εμπεριέχουν πρακτική αξία για τα στελέχη της πρώτης 
γραμμής. 

Σκοπός:  

Να παρασχεθούν συστηματικές γνώσεις για τη διαχείριση κάθε μορφής αξιογράφου που 
συναντάται στην καθημερινή τραπεζική πρακτική. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

 κατανοούν το νομικό πλαίσιο των αξιογράφων, 

 γνωρίζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά τους, 

 αξιολογούν την εγκυρότητά τους, 

 χειρίζονται με ασφάλεια τα αξιόγραφα που συναντούν καθημερινά 

Συμμετέχοντες:  

Εργαζόμενοι καταστημάτων και κεντρικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασίας. 

Προαπαιτούμενα:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερα από 1 έτος εμπειρίας σε τραπεζικές 
εργασίες. 

Δηλώσεις συμμετοχής:  

Οι δηλώσεις συμμετοχής με τα πλήρη στοιχεία των εκπαιδευομένων (κατάστημα - ταχ. 
διεύθυνση - υπηρεσία - τηλέφωνο) θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 5 
Φεβρουαρίου 2010, στο e-mail: dl_eti@hba.gr 

Δίδακτρα: 375 €. 



 

 

 

 

Θεματολογία 

 Γενικά περί των εγγράφων και των διακρίσεών τους  

 Η συναλλαγματική  

 Το γραμμάτιο εις διαταγή  

 Η επιταγή  

 Τα χρεωστικά ομόλογα: Ασφαλιστήριο  

 Φορτωτική  

 Αποθετήριο / Ενεχυρόγραφο  

 Τα ανώνυμα αξιόγραφα: Ομόλογα  

 Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 

 Μετοχές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


