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Απολογισµός 2007

Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) 

I. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

√ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜

Κατά το έτος 2007 σηµειώθηκε περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήµατος Επαγγελµα-

τικής Εκπαίδευσης του ΕΤΙ για την ολοκληρωµένη κάλυψη του ευρύτερου χρη-

µατοπιστωτικού τοµέα. Τα προγράµµατα του ΕΤΙ, τα οποία αποτελούν ένα ιεραρ-

χικά δοµηµένο σύνολο, που ξεκινάει από µαθήµατα αρχικής επαγγελµατικής κα-

τάρτισης και καταλήγει σε τίτλους ανώτατης επαγγελµατικής εξειδίκευσης,

εµπλουτίστηκαν και διευρύνθηκαν, ώστε να καλύψουν τόσο το χώρο της επενδυ-

τικής τραπεζικής όσο και των τραπεζοασφαλειών. Για το σκοπό αυτό, το Ινστιτού-

το ανέπτυξε εκπαιδευτικά προγράµµατα, εξυπηρετώντας παράλληλα την ανάγκη

προετοιµασίας των υποψηφίων για τις πιστοποιήσεις επαγγελµατικής επάρκειας,

καθώς και ειδικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια για τις τραπεζοασφάλειες και τις επεν-

δυτικές υπηρεσίες («Το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς» και

«Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής: λήψη και διαβίβαση εντολών»).  

Ως προς τα εξειδικευµένα σεµινάρια, 30 νέα αντικείµενα προστέθηκαν στο πρό-

γραµµα του ΕΤΙ, όπως π.χ. τα εννέα (κατ’ αντιστοιχία των σχετικών Π∆/ΤΕ)

σπονδυλωτά σεµινάρια που συνέθεσαν τον κύκλο «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα», «Ο ενιαίος χώρος πληρωµών σε ευρώ», «Τα ∆ΛΠ και

οι επιπτώσεις τους στην κεφαλαιαγορά» και «Πωλητές υπηρεσιών χρηµατοοικονο-

µικού προγραµµατισµού». Σε συνέχεια της ανάπτυξης αυτής παρατηρήθηκε αύξη-

ση της ζήτησης για ανοικτές (διατραπεζικές) διοργανώσεις αίθουσας. Ακόµη µεγα-

λύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις ενδοεπιχειρησιακές διοργανώσεις.

∂∂∫∫¶¶∞∞ππ¢¢∂∂ÀÀ∆∆ππ∫∫∏∏  ÀÀ¶¶∏∏ƒƒ∂∂™™ππ∞∞ ™™ÀÀªªªª∂∂∆∆√√ÃÃ∂∂™™

22000077 22000066

Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράµµατα 1.496 906

Ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα 1.410 830

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως 414 1.339

ΣΥΝΟΛΟ 3.320 3.075
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Ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα προσφέρθηκαν κατά κύριο λόγο σε πιστωτικά

ιδρύµατα, αλλά και σε επιχειρήσεις εκτός χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Όπως φαίνε-

ται και στον πίνακα που ακολουθεί, τα προγράµµατα αφορούσαν πλειάδα θεµάτων

της εµπορικής και επενδυτικής τραπεζικής, αλλά και οριζόντιων γνώσεων µάνα-

τζµεντ και µάρκετινγκ. 

∂Ó‰ÔÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 

■ Τραπεζική και χρηµατοοικονοµική διοίκηση 

■ Ειδικά θέµατα χορηγήσεων

■ SEPA

■ Ενέγγυες πιστώσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

■ Banking Academy

■ Banking today

■ SEPA

■ Επιχειρηµατικές χορηγήσεις

■ Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συµβούλων

CITIBANK

■ European Foundation Certificate in Banking

■ Πωλητές αµοιβαίων κεφαλαίων

■ Οργάνωση πωλήσεων

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

■ H κανονιστική συµµόρφωση στις τράπεζες

■ SEPA

■ Σεµινάριο πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

■ Σύγχρονη τραπεζική

■ Banking & finance – corporate & retail banking

■ Τραπεζικό µάρκετινγκ – Business planning 

EFG EUROBANK

■ European Foundation Certificate in Banking

■ Μεταβιβάσιµες πιστώσεις

■ ΟΣΠ 600 – Οι νέοι κανόνες για τις πιστώσεις

■ Συστήµατα πληρωµών

ALPHA BANK
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■ Βασιλεία ΙΙ – Λειτουργικός κίνδυνος

■ Βασιλεία ΙΙ – Τυποποιηµένη προσέγγιση

■ Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συµβούλων

MARFIN EGNATIA BANK

■ Σεµινάριο πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες)

MILLENNIUM BANK

■ Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συµβούλων

HSBC

■ Εισαγωγή στη Βασιλεία ΙΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

■ ΟΣΠ 600 – Οι νέοι κανόνες για τις πιστώσεις

EMPORIKI BANK

■ Η Π∆/ΤΕ για την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθµίσεων

GENIKI BANK

■ Αποτροπή ξεπλύµατος χρήµατος

BMW AUSTRIA BANK, GMAC

■ Η λειτουργία της κανονιστικής συµµόρφωσης στον τοµέα των Αµοιβαίων 

Κεφαλαίων (ΟΣΕΚΑ)

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ

■ ∆ιοικητική ανάπτυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ

■ Η τράπεζα ως επιχείρηση

MICROSOFT HELLAS 
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¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ÁÓÒÛÂˆÓ

H κανονιστική συµµόρφωση στις τράπεζες

Τη χρονιά αυτή το ΕΤΙ συνέχισε να προσφέρει το συγκεκριµένο πρόγραµµα – τό-

σο διατραπεζικά όσο και ενδοεπιχειρησιακά – µε µεγάλη απήχηση: οι νέοι κάτοχοι

του σχετικού πιστοποιητικού το 2007 ανήλθαν σε 70.

European Foundation Certificate in Banking 

Στις δύο διοργανώσεις εξετάσεων που είχαν προβλεφθεί για το 2007, για την από-

κτηση του ως άνω ευρωπαϊκού πιστοποιητικού (EFCB), συµµετείχαν οι εκπαιδευ-

θέντες σε 12 ενδοεπιχειρησιακές και 1 διατραπεζική διοργάνωση του αντίστοιχου

εκπαιδευτικού προγράµµατος. Το 2007, το πιστοποιητικό απονεµήθηκε σε 325 επι-

τυχόντες. 

∂Î‰ÔÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

Εκτός από τα εγχειρίδια που εξέδωσε για τις επενδυτικές υπηρεσίες, το ΕΤΙ εµπλού-

τισε τη σειρά των εκπαιδευτικών εγχειριδίων του µε τις νέες εκδόσεις: 

(α) Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστηµάτων Πληροφοριών

(ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ)

(β) Οµοιόµορφες συνήθειες και πρακτική για τις ενέγγυες πιστώσεις (ΟΣΠ 600).

∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ

Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας 

■ Επενδυτικές υπηρεσίες

Σύµφωνα µε την Κοινή Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κε-

φαλαιαγοράς και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την πιστοποίηση της

επαγγελµατικής επάρκειας των απασχολουµένων στα πιστωτικά ιδρύµατα που πα-

ρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, το ΕΤΙ διοργάνωσε Σεµινάρια Πιστοποίησης για

την ειδικότητα της λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες.
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Επιπλέον, ως αρµόδιο εξεταστικό κέντρο, διοργάνωσε τον πρώτο κύκλο εξετάσεων

για όλα τα πιστοποιητικά, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Εξετάσεων της Τράπεζας

της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εµπειρία που αποκτήθηκε ήταν

ιδιαίτερα χρήσιµη για όλους τους εµπλεκοµένους, οι οποίοι εργάζονται για τη βελ-

τίωση του συστήµατος των εξετάσεων ενόψει των επόµενων εξεταστικών περιόδων.

■ Ασφαλιστική διαµεσολάβηση

Σε συνέχεια της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για τις προϋποθέσεις-εξετάσεις

που αποδεικνύουν την εµπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές, εµπορικές και επαγ-

γελµατικές γνώσεις των διαµεσολαβητών στην ασφάλιση, το ΕΤΙ αποφασίστηκε να

λειτουργήσει ως εξεταστικό κέντρο για το προσωπικό των τραπεζών-µελών της ΕΕΤ.

ΙΙ. Λοιπές δραστηριότητες 

™Â ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô

1. °ÂˆÚÁ›·

Σε υλοποίηση συµφωνίας που υπεγράφη µεταξύ της Ένωσης Τραπεζών Γεωργίας

(ABG) και της ΕΕΤ, το ΕΤΙ προσφέρει τεχνογνωσία και εκπαιδευτικό υλικό για το

Κέντρο Τραπεζικής Εκπαίδευσης Γεωργίας (GBTC), του οποίου τα εγκαίνια έγι-

ναν το Σεπτέµβριο 2007. Το Κέντρο, µε έδρα στην Τιφλίδα, θα καλύπτει τις εκ-

παιδευτικές ανάγκες των εµπορικών τραπεζών, του υπόλοιπου χρηµατοπιστωτι-

κού τοµέα της χώρας (οργανισµοί µικροχρηµατοδότησης, Κεντρική Τράπεζα της

Γεωργίας, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, συνταξιο-

δοτικά ταµεία, χρηµατιστηριακός κλάδος), αλλά και των ιδιωτών που προσβλέπουν

σε σταδιοδροµία στο χρηµατοπιστωτικό χώρο.

Το ΕΤΙ προσφέρει ήδη στο GBTC το δικαίωµα χρήσης του ειδικού προγράµµατος

προετοιµασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης EFCB, υποστηριζόµενο από το τρί-

τοµο εγχειρίδιο «Foundation Banking Studies» που µεταφράστηκε στην αγγλική.

Πολύ σηµαντική ήταν επίσης η εκπαίδευση των εκπαιδευτών του GBTC για τη δι-

δασκαλία των προγραµµάτων του ΕΤΙ. Οι εκπαιδευτές διδάχθηκαν µεθόδους κα-

τάρτισης και εκπαιδευτικής επικοινωνίας, αρχές εκπόνησης εκπαιδευτικού υλι-

κού, καθώς και µεθόδους δηµιουργίας ασκήσεων και εξετάσεων για την αξιολόγη-

ση της απόδοσης των εκπαιδευοµένων. 
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2. ∫‡ÚÔ˜

Στενή επικοινωνία ανέπτυξε το ΕΤΙ µε το Σύνδεσµο Εµπορικών Τραπεζών Κύ-

πρου, στο πλαίσιο συνεργασίας του µε την ΕΕΤ για συνδροµή σε εκπαιδευτικά θέ-

µατα. Ήδη το Ινστιτούτο διοργάνωσε δύο εξειδικευµένα σεµινάρια (µε θέµα τη Βα-

σιλεία ΙΙ) στη Λευκωσία, για τα µέλη του Συνδέσµου. 

™Â Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô

1. ¢È·ÎÚ·ÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‰È·-

ÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ

■ CERTIFIED

H κοινοπραξία εννέα ευρωπαϊκών φορέων που συντονίζεται από το ΕΒΤΝ για το

κοινοτικό µελετητικό έργο «CERTIfication & Accreditation System for FInancial

Services Sector EDucation and Training» συνέχισε τις εργασίες της για τη δηµι-

ουργία ενός συστήµατος για την πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων.

Παράλληλα θα προωθήσει την ανάπτυξη ενός νέου πανευρωπαϊκού πιστοποιητι-

κού, βασισµένου σε κριτήρια ικανοτήτων (competences). 

Μέχρι το τέλος του έτους αναπτύχθηκε η µεθοδολογία για τη δηµιουργία «com-

petence profiles» για τρεις λειτουργίες του κλάδου, δηλαδή εκείνη της κανονιστι-

κής συµµόρφωσης, του µάνατζµεντ τραπεζικού καταστήµατος και της διαχείρισης

σχέσεων µε την πελατεία. Επίσης διαµορφώθηκε σχέδιο πρότασης για το σύστηµα

πιστοποίησης και διαπίστευσης που αναφέρθηκε πιο πάνω. Σηµειώνεται ότι από

την Ελλάδα συµµετέχουν στο έργο το ΕΤΙ και το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης

(ΕΚΕΠΙΣ).

■ EUROBANQUA

Το ΕΤΙ συµµετείχε στην υλοποίηση του κοινοτικού έργου «EUROpean BAnking

Network for QUality Assurance», υπό το συντονισµό του ΕΒΤΝ, που στοχεύει

στην εφαρµογή του µοντέλου CQAF (Common Quality Assurance Framework)

στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, συνδέοντας την

εφαρµογή του µε τις τρέχουσες εξελίξεις για ποιοτική εκπαίδευση στον κλάδο. 

Κατά τη διάρκεια του έτους διεξήχθη µελέτη των βέλτιστων πρακτικών που εφαρ-

µόζουν οι εταίροι του προγράµµατος στα τραπεζικά συστήµατα της Ολλανδίας, της
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Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ρουµανίας και της Ελλάδας για ποιοτικές υπηρε-

σίες εκπαίδευσης. Με βάση αυτές, διατυπώθηκαν 10 Κατευθυντήριες Γραµµές για

τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση, µε έµφαση στις κλα-

δικές ανάγκες. 

■ €QUALIFISE

Το ΕΤΙ συµµετέχει επίσης στο νέο κοινοτικό έργο €QUALIFISE (€uropean

Qualification Assurance League in Financial Services) που συντονίζουν οι ενώ-

σεις €FPA (European Financial Planners Association) και EBTN. Το έργο στο-

χεύει στην ανάπτυξη και εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF)

στον ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό χώρο και για την υλοποίησή του θα συνεργα-

στούν 19 πανεπιστηµιακοί και εκπαιδευτικοί φορείς και σύµβουλοι.

Η πρόταση, που υποβλήθηκε τον Αύγουστο 2007, εγκρίθηκε από την ΕΕ µε επιτυ-

χία. Από το έργο, διάρκειας 18 µηνών, θα προκύψει µια ∆ιαρκής Επιτροπή που θα

αναλάβει την προώθηση της διαδικασίας της Κοπεγχάγης και θα διασφαλίσει ότι

η µεθοδολογία µε την οποία οι εθνικοί φορείς θα αντιστοιχίσουν τα επίπεδα του

EQF στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων θα τηρηθεί οµοιόµορφα και απαρέγκλιτα σε

όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Στόχοι του έργου, το οποίο στηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµο-

σπονδία, είναι: 1) η δηµιουργία της κατάλληλης µεθοδολογίας ούτως ώστε εκ δια-

µέτρου αντίθετα εκπαιδευτικά συστήµατα να είναι δυνατό να υπαχθούν στις 8

βαθµίδες του EQF, 2) η συσχέτιση των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων (National

Qualifications Frameworks) µε τις βαθµίδες του EQF, 3) η ανταλλαγή εµπειριών

και καλών πρακτικών, 4) η δηµιουργία συστήµατος για την παρακολούθηση της

διαδικασίας, 5) η δηµιουργία Συµβουλίου (League) που θα προωθήσει την υλοποί-

ηση της διαδικασίας της Κοπεγχάγης και 6) η έναρξη εργασιών του Συµβουλίου,

στο τέλος του Προγράµµατος, τον Ιούνιο 2009. 

™Â ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

■ Λογαριασµός ΛΑΕΚ/ΟΑΕ∆ 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος που δηµιουργούν οι αυξανόµενες, κάθε

χρόνο, απαιτήσεις για επιστροφή των δαπανών που καταβάλλονται για την εκπαί-

δευση του προσωπικού των τραπεζών, υποβλήθηκε από το ΕΤΙ υπόµνηµα στην

Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Λογαριασµού.
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■ Χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση

Το Σωµατείο Επιχειρηµατικότητα Νέων (ΣΕΝ), στο οποίο εντάχθηκε η ΕΕΤ το

2007, προωθεί την εισαγωγή της επιχειρηµατικότητας ως αντικειµένου µαθητείας

στο σχολείο. Αναπτύσσει ποικίλα ολιγόωρα και ευέλικτα προγράµµατα, για κάθε

σχολική ηλικία, ένα από τα οποία είναι το πρόγραµµα «Banks in Action». Το πρό-

γραµµα αυτό απευθύνεται σε µαθητές Λυκείου, έχει στόχο να τους εξοικειώσει και

να τους µυήσει στον κόσµο της τραπεζικής επιχείρησης, και υποστηρίζεται στην

Ελλάδα από τη Citibank και την ΕΕΤ. 

Το ΕΤΙ διοργάνωσε, το Σεπτέµβριο 2007, ηµερίδα εκπαίδευσης εθελοντών από τρά-

πεζες για τη διδασκαλία του προγράµµατος και ανέλαβε τη µετάφραση και έκδο-

ση του εγχειριδίου για τους εθελοντές.


