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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 & 210 36 18 714 

e-mail: seminar_eti@hba.gr 



 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

17 Σεπτεμβρίου – 9 Νοεμβρίου 2007 

 

Με την αλματώδη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και του τουρισμού, την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και την παγκοσμιοποίηση, ο κόσμος έρχεται ολοένα και πιο κοντά. Δεδομένου ότι 
το χρήμα αποτελεί το μέσο πραγματοποίησης των οικονομικών σχέσεων, είναι απαραίτητη η 
καταγραφή και κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και 
τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η κίνηση του χρήματος μεταξύ τους. 

Σκοπός:  

Να απαντηθούν ερωτήματα που σχετίζονται με:  

 τον καθορισμό της τιμής των διαφόρων νομισμάτων,  

 το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιούνται συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, 

 τις ιδιαιτερότητες των μέσων πληρωμής, με τα οποία πραγματοποιούνται εισπράξεις και 
πληρωμές σε ξένο νόμισμα, 

 τη δυνατότητα των φυσικών και νομικών προσώπων, κατοίκων και μη κατοίκων Ελλάδας, 
να ανοίγουν και να διατηρούν λογαριασμούς σε ξένα νομίσματα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

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

 προτείνουν τα κατάλληλα, για κάθε περίπτωση καταθέτη, καταθετικά προϊόντα σε 
συνάλλαγμα,  

 εκτελούν με ακρίβεια συναλλαγές σε ξένο νόμισμα,  

 αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που υποκρύπτονται στις συναλλαγές συναλλάγματος, 
αλλά και τα οφέλη που αποκομίζουν τόσο οι τράπεζες όσο και οι πελάτες τους από αυτές.  

Συμμετέχοντες:  

Εργαζόμενοι καταστημάτων που ασχολούνται με το συνάλλαγμα ή επιθυμούν να 
ενημερωθούν για θέματα σχετικά με αυτό. 

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 9 
Σεπτεμβρίου 2007,  στο e-mail: seminar_eti@hba.gr 

Δίδακτρα: 345 € 

 

 

Θεματολογία 

 Αγορά συναλλάγματος 

 Πλαίσιο αγοράς συναλλάγματος  

 Σχετικές ρυθμίσεις  

 Η συνεργασία των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο  

 Μέσα πληρωμής σε ξένο νόμισμα: εντολές εξωτερικού  

 Τραπεζογραμμάτια  

 Επιταγές συναλλάγματος  

 Πώληση συναλλάγματος  

 Καταθέσεις σε συνάλλαγμα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


