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Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

16 – 19 Μαρτίου 2020 

 

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις των ψηφιακών καινοτομιών και τεχνολογιών τις τελευταίες δεκαετίες 

σηματοδοτούν το πέρασμα στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση (και στην 5η Κοινωνική 

Επανάσταση) και επιδρούν σημαντικά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Οι διαρκείς ψηφιακές τεχνολογικές εξελίξεις σαφώς επηρεάζουν και τις οικονομικές 

συναλλαγές και, κατ’ επέκταση τον Χρηματοπιστωτικό κλάδο.  

Σκοπός:  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συνοπτική παρουσίαση των διεθνών τάσεων στα θέματα 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη 

καινοτομικών ψηφιακών λύσεων σε όλες τις λειτουργίες μιας τράπεζας. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Οι συμμετέχοντες μετά το τέλος του σεμιναρίου θα έχουν μάθει: 

 Για την αναγκαιότητα συνεχούς καινοτομίας για την ανάπτυξη του κάθε οργανισμού 

 Τις τάσεις και προοπτικές 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης – επιπτώσεις στις Τράπεζες 

 Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, Fintech, Regtech και 

πως μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις λειτουργίες Χρηματοοικονομικών οργανισμών 

 Το θεσμικό πλαίσιο ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιακού χρήματος και πως μπορεί να 

εφαρμοστεί στην πράξη 

 Τα επιτυχημένα μοντέλα ψηφιακού μετασχηματισμού 

 Την στρατηγική, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού 

 Το μέλλον του χρηματοπιστωτικού τομέα στην ψηφιακή εποχή 

Συμμετέχοντες:  

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους και στελέχη  στις Τράπεζες που 

οραματίζονται και σχεδιάζουν σήμερα τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του μέλλοντος, 



 

αξιοποιώντας τις διαθέσιμες τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη νέων 

καινοτομικών λύσεων. 

Προαπαιτούμενα:  

Αντίληψη, σε επίπεδο κοινού χρήστη, της λειτουργικότητας ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

του διαδικτύου 

 

Εισηγήτρια: Μαρία Κουρούνη, Σύμβουλος - Εκπαιδεύτρια Ψηφιακού Μετασχηματισμού - 

Πληροφοριακών Συστημάτων - Ανάλυσης Δεδομένων - Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

Διάρκεια: 16 ώρες. 

Χρόνος διεξαγωγής: 16 – 19 Μαρτίου 2020 (ώρες 16:30 – 20:30) 

Δίδακτρα: 420 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Μαρία Παπουτσή) 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματολογία 

 

 

 

4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 Ο ρόλος της καινοτομίας στις σύγχρονες τράπεζες 

 Η 4η Βιομηχανική επανάσταση και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

 Η παρούσα εξέλιξη ψηφιακών τεχνολογιών και οι τράπεζες 

Τάσεις ψηφιακών τεχνολογιών επόμενης δεκαετίας (FinTech, Regtech)   

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 Cloud computing 

 Mobile banking και δίκτυα 5ης γενιάς  

 Digital marketing 

 Εικονική πραγματικότητα (virtual reality) και Επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) 

 Open Banking 

 Analytics, Big Data, KPIs, Επιχειρηματική Ευφυία, Infographics για λήψη αποφάσεων 

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών 

 Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση 

 Τεχνολογίες Blockchain, bitcoins και άλλα κρυπτονομίσματα 

TO ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 Προστασία προσωπικών δεδομένων – GDPR και τρόποι εφαρμογής 

 Ψηφιακές πληρωμές και η Οδηγία PSD II 

 Regtech και ενημέρωση των Εποπτικών αρχών 

 Ψηφιακή και φυσική ασφάλεια με χρήση προηγμένων τεχνολογιών 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 Επιτυχημένα μοντέλα ψηφιακού μετασχηματισμού παραδοσιακών τραπεζών 

 Ψηφιακές τράπεζες και οργανισμοί Fintech 

 Ψηφιακός μετασχηματισμός τραπεζικών λειτουργιών  



 

 

 Διοίκηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού με μεθοδολογίες Lean / Agile / Scrum 

 Μετρικές απόδοσης ψηφιακού μετασχηματισμού  - το μοντέλο Balanced ScoreCard 

 Το μέλλον του χρηματοπιστωτικού τομέα στην ψηφιακή εποχή 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό 

με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που 

προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς 

παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες 

αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα 

μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 

 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Μονάδα: 

 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 

 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 

χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 

εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 

θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 

εισηγητής: 
 

 

 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 2/3/2020 

 στο e-mail: mpapoutsi@hba.gr ή στο fax: 210-3646122 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 

mailto:mpapoutsi@hba.gr

