
 

 

 

 
 
 

- Β ’ εξάμηνο 2007 - 

 
 
 
 
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 13842 & 210 36 18 714 

e-mail: seminar_eti@hba.gr 



 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

29 Οκτωβρίου – 21 Δεκεμβρίου 2007 

 

 

Η εξειδικευμένη φύση της εργασίας των εγγυητικών επιστολών, καθώς και οι αλλαγές των 
αποφάσεων που αφορούν την έκδοσή τους αναδεικνύουν την ανάγκη συστηματοποιημένων 
γνώσεων για τις σχετικές εργασίες.   

Σκοπός:  

Να αναπτυχθεί το περιεχόμενο των εργασιών των εγγυητικών επιστολών, με ιδιαίτερη 
αναφορά: 

 στις ανάγκες της πελατείας, 

 τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την έκδοση των E/E, 

 την ανάλυση της ροής εργασίας, 

 τον κατάλληλο χειρισμό ειδικών περιπτώσεων. 

Σημειώνεται ότι το συνοδευτικό εγχειρίδιο έχει επικαιροποιηθεί. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για 
τις εγγυητικές επιστολές, ώστε να διεκπεραιώνουν ορθά τις σχετικές εργασίες.  

Συμμετέχοντες:  

Εργαζόμενοι τραπεζών που  

 ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με την εξυπηρέτηση πελατείας επιχειρήσεων, 

 εποπτεύουν τη σχετική δραστηριότητα και επιθυμούν να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους 
στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Προαπαιτούμενα:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερα από 3 έτη 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 19 
Οκτωβρίου 2007,  στο e-mail: seminar_eti@hba.gr 

Δίδακτρα: 265 € 

 

 

Θεματολογία 

 Η εγγυητική επιστολή (Ε/Ε) ως τραπεζική εργασία  

 Αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την έκδοση Ε/Ε  

 Περιορισμοί και απαγορεύσεις  

 Εμπλεκόμενα μέρη στις Ε/Ε και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους  

 Η Ε/Ε ως πιστωτικός κίνδυνος για τις τράπεζες  

 Κριτήρια για την έκδοση Ε/Ε  

 Εξασφαλίσεις  

 Διατύπωση του κειμένου της Ε/Ε   

 Κατηγορίες Ε/Ε  

 Η διαδικασία έκδοσης, παρακολούθησης και ακύρωσης Ε/Ε   

 H διαδικασία κατάπτωσης Ε/Ε  

 Υποδείγματα Ε/Ε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


