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Απολογισμός 2008

Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) 

Το 2008 χαρακτηρίστηκε από εδραίωση του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης του ΕΤΙ, το οποίο καλύπτει πλέον το σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων

του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα: εμπορική τραπεζική, επενδυτική τραπε-

ζική, τραπεζοασφάλειες. Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία που παρατίθενται στη

συνέχεια, η περασμένη χρονιά εστιάστηκε κατά κύριο λόγο στην πιστοποίηση

επαγγελματικής επάρκειας, τόσο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσο και

υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από το προσωπικό των πιστωτικών

ιδρυμάτων. Το ΕΤΙ στήριξε την προετοιμασία των υποψηφίων για τις σχετικές εξε-

τάσεις με την παροχή ανοικτής και ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, αλλά και με

την έκδοση και επικαιροποίηση αντίστοιχων εγχειριδίων. Επιπλέον, συντόνισε την

επικοινωνία των τραπεζών με την Τράπεζα της Ελλάδος (όσον αφορά την πιστο-

ποίηση περί επενδυτικών υπηρεσιών) και τις εκπροσώπησε ενεργά στην Επιτροπή

του Υπουργείου Ανάπτυξης που εποπτεύει την πιστοποίηση της ασφαλιστικής

διαμεσολάβησης.

Αναφορικά με την εσωτερική οργάνωση του Ινστιτούτου και με στόχο τον εξορθο-

λογισμό των δαπανών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών

του, το 2008 πραγματοποιήθηκε μεταστέγαση των γραφείων του διοικητικού προ-

σωπικού στο κτίριο της ΕΕΤ (Αμερικής 21Α), δημιουργία δύο νέων αιθουσών δι-

δασκαλίας στο παλαιό κτίριο της οδού Μασσαλίας, καθώς και αναβάθμιση των αι-

θουσών στο κτίριο της οδού Σίνα. 

I. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Όσον αφορά τα εξειδικευμένα σεμινάρια, 16 νέα αντικείμενα προστέθηκαν στο

πρόγραμμα του ΕΤΙ. Ενδεικτικά αναφέρονται: «Αξιολόγηση μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων», «MiFID: τα σημεία του νέου πλαισίου που επηρεάζουν τις τράπεζες»,

«Διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου»,

«Τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων», «Ο ρόλος των γεω-

γραφικών πληροφορικών συστημάτων στις τράπεζες», «Ανάπτυξη διοικητικών

ικανοτήτων τραπεζικών στελεχών» και «Αποτελεσματικές πωλήσεις για τη δημιουρ-

γία αφοσιωμένων πελατών». 
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Συγκριτικά στοιχεία

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στα Σεμινάρια Πιστοποίησης για την ειδικότητα

της «λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες», τα οποία προσφέρει το ΕΤΙ,

σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση 3130/2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και

της Τράπεζας της Ελλάδος. Με εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτές πιστο-

ποιημένους από τις εν λόγω εποπτικές αρχές, το ΕΤΙ πραγματοποίησε 23 ανοικτές

και ενδοεπιχειρησιακές διοργανώσεις, με 365 συμμετέχοντες. 

Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα προσφέρθηκαν κατά κύριο λόγο σε πιστωτικά

ιδρύματα. Όπως φαίνεται και στον ενδεικτικό πίνακα που ακολουθεί, τα προγράμ-

ματα αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό την προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις

πιστοποίησης για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, σημαντικό

ποιοτικό στοιχείο αποτελούν οι επαναληπτικές διοργανώσεις εκπαιδευτικών προ-

γραμμάτων που σχεδίασε το ΕΤΙ το 2007, όπως η «Τραπεζική και Χρηματοοικονο-

μική Διοίκηση» στην Τράπεζα Πειραιώς, το πρόγραμμα “Banking essentials” στη

Citibank και το πρόγραμμα “European Foundation Certificate in Banking” στην

Alpha Bank, οι οποίες τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης,

αλλά και τη σταδιακή καθιέρωση του ΕΤΙ ως εταίρου των Διευθύνσεων Εκπαί-

δευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των τραπεζών. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

2007 2006

Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράμματα 1.251 1.496

Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 1.623 1.410

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως 461 414

ΣΥΝΟΛΟ 3.335 3.320
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Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 

■ Τραπεζική και χρηματοοικονομική διοίκηση 

■ Ειδικά θέματα χορηγήσεων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

■ European Foundation Certificate in Banking

■ Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συμβούλων

■ Σεμινάρια Πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες)

■ ISBP for the examination of documents under documentary credits 

ALPHA BANK

■ Banking Academy

■ Banking essentials

■ Επιχειρηματικές χορηγήσεις

■ Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συμβούλων

CITIBANK

■ Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης διαμεσολαβητών στην ασφάλιση

■ Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών 

σε κινητές αξίες)

EMPORIKI BANK

■ Σεμινάρια Πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

■ Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συμβούλων 

EFG EUROBANK

■ Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών 

σε κινητές αξίες)  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

■ Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών 

σε κινητές αξίες)

■ Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης στο θεσμικό & κανονιστικό 

πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς 

■ Διαχείριση εμπλοκών χρηματοδοτικής μίσθωσης

■ Διαχείριση καθυστερήσεων - εμπλοκών

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

■ Ανάλυση ισολογισμών - αξιολόγηση ποσοτικών στοιχείων 

επιχείρησης - αριθμοδείκτες

■ Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
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Προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων

1. H κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες

Τη χρονιά αυτή το ΕΤΙ συνέχισε να προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα – τόσο

διατραπεζικά όσο και ενδοεπιχειρησιακά. Οι νέοι κάτοχοι του σχετικού πιστοποιη-

τικού, το 2008, ανήλθαν σε 21, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των κατόχων σε 91.

2. European Foundation Certificate in Banking 

Στις δύο διοργανώσεις εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2008 για την από-

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

δευθέντες σε 6 ενδοεπιχειρησιακές διοργανώσεις του αντίστοιχου εκπαιδευτικού

προγράμματος, καθώς και αρκετοί ιδιώτες. Το πιστοποιητικό απονεμήθηκε σε 107

επιτυχόντες. 

■ Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συμβούλων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

■ Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συμβούλων 

σε κινητές αξίες

MILLENNIUM BANK

■ Η ΠΔ/ΤΕ για την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων

GENIKI BANK

■ Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών 

σε κινητές αξίες)

PROBANK

■ Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρημ/κού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες & τη χρηματοδότηση

της τρομοκρατίας

AEGEAN BALTIC BANK
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Εκδοτική δραστηριότητα

Κατά τη διάρκεια του 2008, το ΕΤΙ εμπλούτισε τη σειρά των εκπαιδευτικών 

εγχειριδίων του με νέες εκδόσεις, αλλά και με επικαιροποίηση εκδόσεων προ -

ηγούμενων ετών:

(α) Επενδυτικές υπηρεσίες – παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες

(β) Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης

(γ) Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών – 

Β΄ έκδοση

(δ) Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής – Β΄ έκδοση αναθεωρημένη 

ΙΙ. Εξεταστικό κέντρο

Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας

Επενδυτικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση 3130/2006 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-

ράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την πιστοποίηση της επαγ-

γελματικής επάρκειας των απασχολουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα που παρέ-

χουν επενδυτικές υπηρεσίες, η οποία ορίζει το ΕΤΙ ως φορέα διοργάνωσης εξετά-

σεων πιστοποίησης για όλα τα πιστοποιητικά, αλλά και Σεμιναρίων Πιστοποίησης

για την ειδικότητα α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες), το ΕΤΙ συ-

νεργάστηκε με την αρμόδια Επιτροπή Εξετάσεων για την πραγματοποίηση:

■ 2 διοργανώσεων εξετάσεων για όλα τα πιστοποιητικά, στην Αθήνα και τη Θεσ-

σαλονίκη, το Μάιο και το Νοέμβριο 2008, όπου έλαβαν μέρος 1.934 υποψήφιοι,

και 

■ 3 διοργανώσεων εξετάσεων για τους συμμετέχοντες σε Σεμινάρια Πιστοποίησης

του ΕΤΙ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 345 υπο-

ψηφίων.
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Ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Το Μάιο 2008 διοργανώθηκαν οι πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης για υπαλλήλους

πιστωτικών ιδρυμάτων και μέχρι το τέλος του έτους επαναλήφθηκαν 4 ακόμη φο-

ρές, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στις εξετάσεις συμμετείχαν συνολικά 5.529

υποψήφιοι, από τους οποίους πιστοποιήθηκαν οι 4.145. Ως ένα από τα διαπιστευμένα

εξεταστικά κέντρα, το ΕΤΙ πραγματοποίησε εξετάσεις για 2.478 υποψηφίους. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί η στενή συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ

του ΕΤΙ και της Τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβη-

τών στην Ασφάλιση για την επιτυχημένη διενέργεια 5 εξετάσεων σε διάστημα 8

μηνών. Το ΕΤΙ ανέλαβε τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τις τράπεζες

(καθορίζοντας μαζί με την Επιτροπή την κατά το δυνατόν λειτουργικότερη δια-

δικασία), την ενημέρωση των υποψηφίων, καθώς και των λοιπών εξεταστικών

κέντρων, τη στήριξη της διαδικασίας βαθμολόγησης από ειδικούς των πιστωτικών

ιδρυμάτων, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων και την αποστολή

των πιστοποιητικών στους επιτυχόντες.

Aξιολόγηση γνώσεων για πρόσληψη προσωπικού

Αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία του ΕΤΙ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων για το χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και σε θέματα

πιστοποίησης και διοργάνωσης εξετάσεων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος

ανέθεσε στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, δύο φορές εντός του 2008, τη διορ-

γάνωση γραπτών εξετάσεων για την αξιολόγηση υποψηφίων προς πρόσληψη. 

Στις εξετάσεις αυτές συμμετείχαν 1.230 υποψήφιοι για κάλυψη θέσεων κύριου

προσωπικού αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ διοικητικού-

οικονομικού και 33 υποψήφιοι για θέσεις κύριου προσωπικού κλάδου πληροφορι-

κής. Με τη χρήση ειδικής τεχνολογίας για την ηλεκτρονική βαθμολόγηση των

γραπτών, τα αποτελέσματα βγήκαν σε διάστημα λίγων ωρών μετά το τέλος των

γραπτών εξετάσεων και αναρτήθηκαν αμέσως στην ιστοσελίδα του ΕΤΙ, η οποία

κατέγραψε χιλιάδες επισκέψεις από ενδιαφερομένους. 

Με την ανάπτυξη του εξεταστικού κέντρου και προκειμένου να προσφέρει ολο-

κληρωμένες υπηρεσίες στους υποψηφίους, το ΕΤΙ δημιούργησε ειδικό χώρο στον

ιστοτόπο του, www.hba.gr/eti (ενότητα «Εξετάσεις», υποενότητα «Πρόγραμμα και

άλλες πληροφορίες»), ο οποίος επικαιροποιείται συνεχώς. Στη συγκεκριμένη ιστο-

σελίδα και ανάλογα με το αντικείμενο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λε-

πτομερείς οδηγίες για τις εξετάσεις, θέματα προηγούμενων εξετάσεων, σχετικές
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Αποφάσεις των εποπτικών αρχών, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τα εκ-

παιδευτικά προγράμματα προετοιμασίας και τα αντίστοιχα εγχειρίδια που διαθέτει

το Ινστιτούτο.

ΙΙΙ. Θεσμικές υπηρεσίες

Εθνικό επίπεδο

1. Διατραπεζική συνεργασία  

Το ΕΤΙ συνεργάστηκε με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την πραγματοποίηση

συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων των τραπεζών και της ΤτΕ, με θέμα τον εντοπισμό

και την επίλυση ζητημάτων που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή της Κοινής

Απόφασης 3130/2006 αναφορικά με την πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας

για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 

Από τη συνάντηση, που έγινε στις 28.5.2008, καταγράφηκε πλειάδα θεμάτων προς

επίλυση, με αποτέλεσμα την έναρξη διαδικασίας τροποποίησης της ως άνω Από-

φασης. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους το ΕΤΙ συγκέντρωσε τα σχόλια των τραπεζών

επί του σχεδίου της τροποποίησης και τα προώθησε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η

έκδοση της τροποποιημένης Απόφασης αναμένεται εντός του 2009. 

2. Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση 

Από το Μάρτιο του 2008 στελέχη του ΕΤΙ εκπροσωπούν τον τραπεζικό κλάδο στην

ως άνω Επιτροπή, κύριο αντικείμενο της οποίας είναι ο καθορισμός της εκπαιδευ-

τικής ύλης για κάθε κατηγορία διαμεσολαβητών, η καταγραφή και αξιολόγηση

εγχειριδίων για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και ιδίως η διενέργεια εξετάσεων

για την πιστοποίηση κατοχής του γνωστικού αντικειμένου, καθώς και η χορήγηση

βεβαίωσης επιτυχίας στις εν λόγω εξετάσεις. 

Το ΕΤΙ συνεργάστηκε εποικοδομητικά με την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαμόρ-

φωσης και έγκρισης του εγχειριδίου που εξέδωσε για την υποστήριξη των υποψη-

φίων των τραπεζών, με τίτλο «Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης», συνέβαλε

ενεργά στην απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων για το προσωπικό των τραπεζών,

και διασφάλισε τον έγκαιρο προγραμματισμό τους για το έτος 2009, προκειμένου

οι τράπεζες να οργανώσουν την προετοιμασία των υποψηφίων τους. Επιπλέον, ενό-

ψει του μεγάλου αριθμού των προς πιστοποίηση υπαλλήλων, αιτήθηκε εκ μέρους των

πιστωτικών ιδρυμάτων και έλαβε εννεάμηνη παράταση της προθεσμίας έναρξης

ισχύος της Απόφασης Κ3-8010/2007, οπότε αυτή μετατέθηκε για τις 17.7.2009.  
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3. Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση (financial literacy)

Το Σωματείο «Επιχειρηματικότητα Νέων» (ΣΕΝ) υλοποιεί τα προγράμματα του διε-

θνούς οργανισμού Junior Achievement Worldwide με στόχο την ευαισθητοποίηση

των μαθητών σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα. Η ΕΕΤ, ως μέλος του ΣΕΝ

από το 2007, προωθεί - σε συνεργασία με τη Citibank - το πρόγραμμα Τράπεζες

σε Δράση (Banks in Action), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης, περιλαμβάνει οκτώ μαθήματα και έχει στόχο να εξοικειώσει τους μα-

θητές με τη λειτουργία της τραπεζικής επιχείρησης. 

Για τη σχολική χρονιά 2008-2009 το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε δύο

σχολεία (Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου στην Αθήνα και Κολλέγιο Ανατόλια στη

Θεσσαλονίκη), σε τμήματα International Baccalaureate, με μεγάλη επιτυχία. Την

ευθύνη της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανέλαβαν εθελοντικά δύο στελέχη πιστω-

τικών ιδρυμάτων. Ομάδες μαθητών από το Κολλέγιο Ανατόλια έλαβαν μέρος στον

ευρωπαϊκό διαγωνισμό του προγράμματος, λειτουργώντας εικονικές τράπεζες.

Μία από τις ομάδες αυτές προκρίθηκε στον τελικό, που προγραμματίστηκε για τις

1-3 Απριλίου 2009, στις Βρυξέλλες.

Η ΕΕΤ τροφοδότησε τα σχολεία και τους εκπαιδευτές με το υποστηρικτικό υλικό

του προγράμματος (βιβλία εκπαιδευτή και μαθητών, βεβαιώσεις συμμετοχής κ.λπ.)

και κάλυψε το κόστος της συμμετοχής των ελληνικών σχολείων στον πανευρω-

παϊκό διαγωνισμό.

Ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο

1. European Banking & Financial Services Training Association (ΕΒΤΝ)  

Στο πλαίσιο του ΕΒΤΝ το ΕTI δραστηριοποιήθηκε σε τρία επίπεδα: 

■ Διοικητικό Συμβούλιο: ανταποκρινόμενο σε πάγιο αίτημα των Διευθύνσεων

Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των ελληνικών τραπεζών

για τη διεξαγωγή έρευνας που θα καταγράφει τις τάσεις στην εκπαίδευση του

χρηματοπιστωτικού κλάδου στην Ευρώπη, το ΕΤΙ πρότεινε στο ΕΒΤΝ την ανά-

ληψη σχετικού έργου. Η πρόταση έγινε κατ’ αρχήν δεκτή, με στόχο η έρευνα

να διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και να λειτουργήσει ως “benchmarking” για τη

στρατηγική των εν λόγω Διευθύνσεων των τραπεζών. Σε πρώτο στάδιο το

ΕΒΤΝ θα συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των μελών ως προς το πεδίο που θα

καλύψει η έρευνα, καθώς και επί πρακτικών ζητημάτων προκειμένου το εγ-

χείρημα να είναι βιώσιμο και αποτελεσματικό. 
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■ Επιτροπή Διαπίστευσης και Πιστοποίησης (Accreditation & Certification

Committee): Το ΕΤΙ συμμετέχει στην εν λόγω Επιτροπή, αντικείμενο της οποίας

είναι η διαπίστευση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οργανισμών και η πι-

στοποίηση για ειδικότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το 2008 η Επιτροπή

ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση ενιαίων για τον ευρωπαϊκό χώρο προδιαγραφών

για τις παραπάνω διαδικασίες. 

■ Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη πανευρωπαϊκού πιστοποιητικού για τη

λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης: οικοδομώντας στα αποτελέσματα

του κοινοτικού προγράμματος CERTIFIED, που ολοκληρώθηκε το 2008, η ομάδα

έχει αναλάβει τη δημιουργία του εν λόγω πιστοποιητικού, βασισμένου σε κριτήρια

ικανοτήτων (competences). 

2. Διακρατικές συνεργασίες 

(α) Ανάπτυξη πανευρωπαϊκών επαγγελματικών προδιαγραφών και πιστοποιητικών

■ EUROBANQUA

Το ΕΤΙ φιλοξένησε στην Αθήνα, το Φεβρουάριο 2008, την ημερίδα διάδοσης απο-

τελεσμάτων, με την οποία ολοκληρώθηκε το κοινοτικό έργο «EUROpean BAnking

Network for QUality Assurance». Το έργο, που υλοποιήθηκε με το συντονισμό του

ΕΒΤΝ, είχε στόχο την εφαρμογή του μοντέλου CQAF (Common Quality Assurance

Framework) στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, ώστε

να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής εκ-

παίδευσης. 

Αποτέλεσμα του έργου ήταν η έκδοση 10 Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Δια-

σφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, με έμφαση στις ανάγκες

του κλάδου.

■ CERTIFIED

Το Δεκέμβριο 2008 ολοκληρώθηκε το κοινοτικό έργο «CERTIfication & Accredi-

tation System for FInancial Services Sector EDucation and Training». Εννέα ευ-

ρωπαϊκοί φορείς, υπό το συντονισμό του ΕΒΤΝ, δημιούργησαν ένα σύστημα για τη

διαπίστευση των φορέων παροχής πιστοποιήσεων και επαγγελματικής εκπαίδευ-

σης και για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων. Παράλληλα έθεσαν

τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων πανευρωπαϊκών πιστοποιητικών, βασισμένων σε

κριτήρια ικανοτήτων (competences). 

Η ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων του CERTIFIED, με θέμα «Επαναφέροντας

την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια: σύστημα διαπίστευσης και πιστοποίησης βασι-

σμένο σε κριτήρια ικανοτήτων για τον ευρωπαϊκό τομέα χρηματοπιστωτικών υπη-



ρεσιών», πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Σημειώνεται ότι από την Ελλάδα

συμμετείχαν το ΕΤΙ και το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ).

(β) Εκπαίδευση

■ Κύπρος

Η στενή συνεργασία του ΕΤΙ με το Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου συ-

νεχίστηκε το 2008, με τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στη Λευκωσία,

για τα μέλη του Συνδέσμου. Τα θέματα των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιήθη-

καν αφορούσαν ειδικές πτυχές του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια

(Βασιλεία ΙΙ), όπως η τυποποιημένη προσέγγιση και ο Πυλώνας ΙΙ. 

■ Γεωργία

Σε υλοποίηση σχετικής συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης Τραπεζών Γεωργίας (ABG)

και της ΕΕΤ, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο προσφέρει, από το 2007, τεχνο-

γνωσία και εκπαιδευτικό υλικό για το Κέντρο Τραπεζικής Εκπαίδευσης Γεωργίας

(GBTC). 

Σε συνέχεια της επιτυχίας που σημείωσε η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προ-

γράμματος βασικών τραπεζικών γνώσεων του ΕΤΙ, υποστηριζόμενου από το τρίτο-

μο εγχειρίδιο “Foundation Banking Studies”, το GBTC ζήτησε το 2008 άδεια με-

τάφρασης του αγγλικού εγχειριδίου στην τοπική γλώσσα. Το ΕΤΙ ανταποκρίθηκε

στο αίτημα και η μετάφραση αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του

2009, οπότε και θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες εκπαίδευσης του GBTC σε δι-

ευρυμένο κύκλο εκπαιδευομένων. 

■ Συνεργασία τραπεζικών ινστιτούτων των μεσογειακών χωρών 

Το ΕΤΙ συμμετέχει σε πρωτοβουλία τραπεζικών ινστιτούτων των μεσογειακών ευ-

ρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα) για το σχε-

διασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε χώρες της Βόρειας

Αφρικής. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (ΕΕ). Το 2008 πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις των εταίρων, καθώς

και επαφές με αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ. 
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