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Απολογισµός 2006

Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου

Εκπαιδευτική δραστηριότητα

√ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜

Η συµπλήρωση 20 χρόνων εκπαιδευτικής δραστηριοποίησης της ΕΕΤ το 2006 συ-

νέπεσε µε µια κρίσιµη τοµή στην ελληνική διατραπεζική εκπαίδευση: οι εκπαι-

δευτικές υπηρεσίες του ΕΤΙ αποτελούν πλέον ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Επαγ-

γελµατικής Εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτού-

του συνθέτουν ένα ιεραρχικά δοµηµένο σύνολο, που ξεκινάει από µαθήµατα αρχι-

κής επαγγελµατικής κατάρτισης και καταλήγει σε τίτλους ανώτατης επαγγελµα-

τικής εξειδίκευσης. Ταυτόχρονα το εύρος των µαθησιακών αντικειµένων εκτείνε-

ται σε όλο το φάσµα της εµπορικής και επενδυτικής τραπεζικής. 

Πέρα από τη συστηµατική αυτή προσφορά διατραπεζικής εκπαίδευσης, το ΕΤΙ

ανταποκρίθηκε στην αυξανόµενη ζήτηση για ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα

από µεµονωµένες τράπεζες.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ορισµένες µεγάλες τράπεζες συµπλήρωσαν, µε τη

συµβολή του ΕΤΙ, την εισαγωγική εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων τους µε το

πρόγραµµα βασικών τραπεζικών σπουδών. Παράλληλα, όπως φαίνεται και στον

πίνακα που ακολουθεί, το ΕΤΙ προσέφερε εκπαίδευση σε διάφορα αντικείµενα

εµπορικής και επενδυτικής τραπεζικής, αλλά και σε νέα αντικείµενα, όπως η δε-

οντολογία στις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές. 

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

Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράµµατα 906

Ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα 830

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως 1.339

Εξετάσεις πιστοποίησης 414

™™ÀÀ¡¡√√§§√√ 33..448899
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European Foundation Certificate in Banking 

EMPORIKI BANK, ∂§§∏¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞ 

Banking today

CITIBANK

Εισαγωγή στην τραπεζική 

∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™

Η δεοντολογία στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα

EUROBANK

Ειδικά θέµατα χορηγήσεων

∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™

Παροχή επενδυτικών συµβουλών προς ιδιώτες: θεµελιώδεις γνώσεις

CITIBANK

Στεγαστικά δάνεια Ι 

CITIBANK

Πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις 

∞°ƒ√∆π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞

Πωλητές αµοιβαίων κεφαλαίων 

∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™, ∂£¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞, §∞´∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞

Τραπεζικό µάρκετινγκ – Business planning 

EUROBANK

Ηγεσία και διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού 

∆∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ ∆∞ªπ∂À∆∏ƒπ√

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

NOVABANK

Μέθοδοι εσωτερικών διαβαθµίσεων 

PROBANK

Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ (SEPA) & το νέο σύστηµα πληρωµών

TARGET2 

øª∂°∞ µ∞¡∫
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¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ 

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Με στόχο να καθιερώσει ένα αποτελεσµατικό κλαδικό εκπαιδευτικό σύστηµα, το

ΕΤΙ συνέχισε να προτάσσει την πιστοποίηση των γνώσεων. Έχοντας ήδη προετοι-

µάσει σύστηµα εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων για την επενδυτική τρα-

πεζική, είναι έτοιµο να συνδράµει τις τράπεζες για την εφαρµογή της υποχρεωτι-

κής πιστοποίησης επαγγελµατικής επάρκειας κατά την παροχή επενδυτικών υπη-

ρεσιών, η οποία καθιερώθηκε µε κοινή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Το σύστηµα του ΕΤΙ για την επενδυτική τραπεζική περιλαµβάνει προγράµµατα για: 

(α) Στελέχη τραπεζικής διοίκησης 

■ ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου

■ Ανάλυση µετοχών και αγοράς 

(β) Εργαζοµένους στο δίκτυο 

■ Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής     

■ Λήψη και διαβίβαση εντολών 

■ Αντιµετώπιση ξεπλύµατος χρήµατος

Για τα στελέχη που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το διεθνή τίτλο CFA, το ΕΤΙ συ-

νεργάστηκε µε την Hellenic CFA Society για την προσφορά προγραµµάτων προ-

ετοιµασίας για τα επίπεδα Ι και ΙΙ, µε διάρκεια µικρότερη από εκείνη των υφιστά-

µενων προγραµµάτων. 

Επιπλέον, µε τη συνεργασία αυτή διασφαλίστηκε η παροχή τίτλου του ΕΤΙ σε

όσους ολοκληρώνουν το πρώτο έτος προετοιµασίας και περνούν επιτυχώς τις αντί-

στοιχες εξετάσεις, αλλά δεν επιθυµούν να προχωρήσουν στα επόµενα επίπεδα. 

H κανονιστική συµµόρφωση στις τράπεζες

Τη χρονιά αυτή το ΕΤΙ καθιερώθηκε επίσης ως διατραπεζικός θεσµός που προ-

σφέρει πιστοποιητικά γνώσεων για επαγγελµατικές εξειδικεύσεις, όπως η κανονι-

στική συµµόρφωση. Συγκεκριµένα, µετά την έκδοση της Π∆/ΤΕ 2577/2006 που

θεσµοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής συµµόρφωσης στα πιστωτικά ιδρύ-

µατα, το ΕΤΙ προσέφερε εκπαιδευτικό πρόγραµµα πιστοποίησης γνώσεων για το

συγκεκριµένο αντικείµενο. Το πρόγραµµα αυτό διαµορφώθηκε τόσο για τα στελέ-

χη των Μονάδων Κανονιστικής Συµµόρφωσης, όσο και για µεγάλο αριθµό απα-

σχολουµένων σε τραπεζικές εργασίες. Για το σχεδιασµό του συνεργάστηκαν ανα-

γνωρισµένοι εµπειρογνώµονες, ενώ ελήφθησαν υπόψη και τα συµπεράσµατα του
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διεθνούς συνεδρίου “Regulatory Compliance and Training”, που διοργάνωσε η

ΕΕΤ, το Μάιο. 

Το 2006 προσφέρθηκαν 3 ανοικτές διοργανώσεις, στις οποίες συµµετείχαν στελέ-

χη και υπάλληλοι Μονάδων Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Εσωτερικής Επιθεώρη-

σης, ∆ιαχείρισης Κινδύνων, καθώς και απασχολούµενοι στο δίκτυο καταστηµάτων

τραπεζών.  

Ασφαλιστική διαµεσολάβηση

Έχοντας πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη διενέργεια εκπαιδευ-

τικών προγραµµάτων στο πλαίσιο της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, το ΕΤΙ σχε-

δίασε ειδικό πρόγραµµα για θέµατα τραπεζοασφαλειών. Ενόψει της εφαρµογής

σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος, το ΕΤΙ είναι έτοιµο να προσφέρει εκπαίδευση

που οδηγεί σε πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας για τους υπαλλήλους και

τα στελέχη πιστωτικών ιδρυµάτων, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ασφαλιστικής

διαµεσολάβησης όχι ως κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα. 

Ευρωπαϊκό δίπλωµα 

Τη χρονιά αυτή, το ΕΤΙ, σε συνεργασία µε το European Bank Training Network,

χορήγησε τα πρώτα 37 διπλώµατα σε στελέχη της Emporiki Bank, που παρακο-

λούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα European Foundation Certificate in

Banking (EFCB) και πέρασαν µε επιτυχία τις σχετικές εξετάσεις. Η σηµασία της

απόκτησης ενός διπλώµατος θεµελιωδών τραπεζικών σπουδών ως απαραίτητης

προϋπόθεσης για την περαιτέρω εξειδίκευση των εργαζοµένων στην τράπεζα, αλ-

λά και ως βασικού εφοδίου στην ενιαία πλέον ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, τονί-

στηκε από τη ∆ιοίκηση της τράπεζας σε ειδική εκδήλωση απονοµής που διοργά-

νωσε η Emporiki Bank. 

ªÔ¯Ïfi˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Το ΕΤΙ εγκαινίασε το 2006 νέα σειρά εκπαιδευτικών εγχειριδίων. Στόχοι της πρω-

τοβουλίας αυτής είναι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης, η

στήριξη της εξεταστικής διαδικασίας, αλλά και η ευρύτερη διάχυση της γνώσης σε

επίκαιρα και θεµελιώδη θέµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.

Προετοιµάστηκαν επίσης νέα εγχειρίδια για τις επενδυτικές υπηρεσίες, τις χρη-

µατοδοτήσεις, την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δρα-

στηριότητες και τη διαχείριση διαφόρων µορφών κινδύνων.  
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Wharton Business School – University of Pennsylvania

Ως επιστέγασµα της τοµής που σηµείωσε το ΕΤΙ κατά την περίοδο αυτή µπορεί να

αναφερθεί η πρόταση συνεργασίας που δέχθηκε από µία από τις κορυφαίες οικο-

νοµικές σχολές παγκοσµίως, το Wharton Business School. 

Η συνεργασία, το πλαίσιο της οποίας επεξεργάζεται το ΕΤΙ µε τις τράπεζες-µέλη

της ΕΕΤ, προβλέπει κατ’ αρχήν την από κοινού ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού κύ-

κλου προγραµµάτων, που θα εντάσσεται στο επίπεδο IV του εκπαιδευτικού συ-

στήµατος του ΕΤΙ. Πιο συγκεκριµένα, η υπό επεξεργασία θεµατολογία περιλαµβά-

νει θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης ενεργητι-

κού/παθητικού, διαχείρισης περιουσίας, στρατηγικής και ηγεσίας.

Στόχος της προσπάθειας είναι να δοθεί στα ανώτατα ή/και µε ιδιαίτερες προοπτι-

κές ανώτερα στελέχη των τραπεζών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των

Βαλκανίων η ευκαιρία να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε εξειδικευµένα αντι-

κείµενα διοίκησης χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, συµµετέχοντας σε εκπαιδευτι-

κά προγράµµατα ολιγοήµερης διάρκειας, τα οποία θα µπορούν να παρακολουθούν

ως µεµονωµένες ενότητες ή ως πλήρη κύκλο. 

Επαγγελµατικά περιγράµµατα

Το ΕΤΙ συνεργάστηκε µε το ΙΝΕ της ΟΤΟΕ για τη συστηµατοποίηση της διά βίου

µάθησης, που προβλέπει τη διαµόρφωση και την υποβολή για πιστοποίηση επαγ-

γελµατικών περιγραµµάτων. Τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, αποτελώντας προ-

ϋπόθεση για το σχεδιασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων που οδηγούν σε τίτλους

γνώσεων ή επαγγελµατικής επάρκειας, περιλαµβάνουν περιγραφές των λειτουρ-

γιών µιας ειδικότητας, καθώς και των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που

απαιτούνται για τις λειτουργίες αυτές.

Το ΕΤΙ µε το ΙΝΕ της ΟΤΟΕ επεξεργάστηκαν πρόταση που περιλαµβάνει 10 ειδι-

κότητες του κλάδου που, κατά προτεραιότητα, θα πρέπει να αποτελέσουν επαγ-

γελµατικά περιγράµµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις Υπουργικής Απόφασης για την πιστοποίησή τους, το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο

Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης), ως αρµόδιος φορέας,

θα δηµοσιεύσει πρόσκληση ενδιαφέροντος, προκειµένου να ξεκινήσει η τυπική

διαδικασία για την εκπόνηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων από τους φο-

ρείς εκπροσώπησης όλων των κλάδων. 

Ελληνικό δίκτυο εκπαίδευσης εκπαιδευτών (TTnet)

To TTnet είναι ένα πανευρωπαϊκό forum για την ανταλλαγή γνώσης και εµπει-

ρίας και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε κοµβικά ζητήµατα που αφορούν τη συνε-
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χή βελτίωση και επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτών επαγγελµατικής κα-

τάρτισης. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει το διάλογο µε τους φορείς και τους δια-

µορφωτές πολιτικής που διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη στρατηγι-

κών, στο ευρύτερο πλαίσιο της διά βίου µάθησης, ενώ παράλληλα προωθεί την

έρευνα και αναπτύσσει συνέργιες µεταξύ των κρατών-µελών.

Τo ΕΤΙ έγινε µέλος της ιδρυτικής οµάδας του ελληνικού TTnet, µαζί µε τον

Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το Κέντρο Επαγγελ-

µατικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Κέντρο Επαγγελµα-

τικής Κατάρτισης της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνιών Εµπό-

ρων Ελλάδος. Συντονιστής του εθνικού δικτύου είναι το ΕΚΕΠΙΣ, δεδοµένης της

βούλησής του για αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης.   

Ειδικός Λογαριασµός ΛΑΕΚ

Η απορρόφηση των πόρων που καταβάλλουν οι τράπεζες στο Λογαριασµό για την

Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) και επιστρέφονται σε

αυτές µε επιδότηση της εκπαίδευσης από τον ΟΑΕ∆ καθίσταται όλο και πιο δύ-

σκολη, λόγω κωλυµάτων που θέτουν οι εγκύκλιοι του ΟΑΕ∆ για την υλοποίηση

της διαδικασίας.  

Η εγκύκλιος του 2006 για την υλοποίηση του Προγράµµατος Επαγγελµατικής

Κατάρτισης Εργαζοµένων προς διάθεση πόρων του ΛΑΕΚ αύξησε κατά πολύ τα

προβλήµατα που είχε δηµιουργήσει η προηγούµενη. Κατόπιν αιτήµατος των αρµό-

διων ∆ιευθύνσεων των τραπεζών, το ΕΤΙ διοργάνωσε διατραπεζική συνάντηση,

στις 14 Μαρτίου, για την από κοινού αντιµετώπιση των δυσχερειών απορρόφησης.

Καταγράφηκαν οι δυσχέρειες αυτές, που –για ορισµένες τράπεζες– σηµαίνουν ακό-

µη και πλήρη αδυναµία επιστροφής των σηµαντικών ποσών που καταβάλλονται

στον εν λόγω Λογαριασµό, µε στόχο την επεξεργασία ενός κοινού υποµνήµατος.

Χαρακτηριστικά προβλήµατα της εγκυκλίου ήταν:

■ ο περιορισµός της συµµετοχής του εργαζοµένου σε δύο κατ’ έτος εκπαι-

δευτικά προγράµµατα,

■ ο περιορισµός των εκπαιδευτικών µεθόδων, µε αποτέλεσµα την αδυναµία

χρησιµοποίησης µεικτών µεθόδων µάθησης (που συνδυάζουν εκπαίδευση

στην αίθουσα και εξ αποστάσεως),

■ η µη υπαγωγή στην επιλέξιµη χρηµατοδότηση του συνόλου του κόστους

του εκπαιδευτικού προγράµµατος, και 

■ η χαµηλή αµοιβή των επιµορφωτών.

Με βάση τις παρατηρήσεις των εκπροσώπων των τραπεζών, το ΕΤΙ συνέταξε σχε-

τικό υπόµνηµα, που διαβίβασε, µέσω του ΣΕΒ, στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης του

ΛΑΕΚ, µε στόχο να ληφθούν υπόψη για τη διαµόρφωση της εγκυκλίου του 2007.
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Η επιχειρηµατολογία επικεντρώθηκε στην ανάγκη εκσυγχρονισµού των διατάξε-

ων, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη τα υψηλά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν

οι εκπαιδευτές, η ευελιξία σε θέµατα υλοποίησης και µεθοδολογίας των προγραµ-

µάτων και η, απαραίτητη για την αποτελεσµατικότητα, πιστοποίηση των γνώσεων.

Το υπόµνηµα έτυχε θετικής υποδοχής και εντάχθηκε στις συνολικές παρατηρή-

σεις της Επιτροπής προς τον ΟΑΕ∆. 

∆ιακρατικές συνεργασίες 

CERTIFIED

Το ΕΤΙ συµµετέχει σε κοινοπραξία εννέα ευρωπαϊκών φορέων για το µελετητικό

έργο CERTIfication & Accreditation System for FInancial Services Sector

EDucation and Training. Το έργο συντονίζεται από το European Bank Training

Network (ΕΒΤΝ) και έχει στόχο τη δηµιουργία ενός συστήµατος για την πιστο-

ποίηση των επαγγελµατικών προσόντων και τη διαπίστευση των φορέων κατάρτι-

σης στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Από το έργο θα προκύψει, µεταξύ άλλων, ένα νέο πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό (σε

συνέχεια του ήδη καθιερωµένου EFCB), το οποίο θα αντιστοιχεί στα επίπεδα 4 ή 5

του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελµατικών Προσόντων (EQF). Οι λοιποί εταίροι

του έργου είναι το Instituto de Formaça~o Bancária (Πορτογαλία), το Εθνικό Κέ-

ντρο Πιστοποίησης (Ελλάδα), το Friedrich-Alexander Universitaet Erlangen-

Nuernberg (Γερµανία), το ABIFormazione (Ιταλία), το Warsaw Institute of Bankers

(Πολωνία), το Chartered Institute of Bankers in Scotland (Μεγ. Βρετανία) και το

SCIENTER (Ιταλία).

EUROBANQUA

Το ΕΤΙ στήριξε την προετοιµασία πρότασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για

πρόγραµµα δηµιουργίας ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την πιστοποίηση της ποι-

ότητας της τραπεζικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Η πρόταση EUROpean

BAnking Network for QUality Assurance (EUROBANQUA) εγκρίθηκε και η

έναρξη της υλοποίησής της τοποθετείται στις αρχές του 2007. 

Το έργο στοχεύει στην εφαρµογή του µοντέλου CQAF (Common Quality Assurance

Framework) στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, συν-

δέοντας την εφαρµογή του µε τις τρέχουσες εξελίξεις για ποιοτική εκπαίδευση

στον κλάδο. Αποτέλεσµα του έργου αναµένεται να είναι ο προσδιορισµός των κα-

τάλληλων εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την αποτελεσµατικότερη αντι-

στοίχηση της ζήτησης για πιστοποίηση και της παροχής κατάρτισης, µε έµφαση

στις κλαδικές ανάγκες. Συντονιστής του έργου είναι το European Bank Training

Network, ενώ στους λοιπούς εταίρους περιλαµβάνονται η Fachhochschüle für
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Verwaltung und Rechtspflege Berlin (FHVR) (Γερµανία), το Romanian Banking

Institute (Ρουµανία), το Instituto de Formaça~o Bancária (Πορτογαλία) και το

NIBE-SVV (Ολλανδία). 

§ÔÈ¤˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ 

∆ιαβαλκανική συνεργασία 

Πλαίσιο και στρατηγική υλοποίησης

Τα εκπαιδευτικά θέµατα έχουν οριστεί ως προτεραιότητα των τραπεζικών ενώσε-

ων που είναι µέλη του ∆ιαβαλκανικού Forum. Με πρωτοβουλία της ΕΕΤ, η τακτι-

κή συνεδρίαση των µελών που πραγµατοποιήθηκε στις 12 Μαΐου, στο Βελιγράδι,

συνοδεύτηκε από παράλληλη συνάντηση των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών

φορέων των ενώσεων, προκειµένου να διαµορφώσουν ένα πλαίσιο για την ανά-

πτυξη κοινών δραστηριοτήτων. Οι εκπρόσωποι υπέγραψαν σχετικό Μνηµόνιο Συ-

νεργασίας που είχε προετοιµάσει το ΕΤΙ, στο οποίο λαµβάνεται υπόψη η ήδη υπάρ-

χουσα συνεργασία των εκπαιδευτικών αυτών φορέων ως µελών του ΕΒΤΝ.  

Σε συνέχεια των αποφάσεων αυτών, το ΕΤΙ διαµόρφωσε στρατηγικό σχέδιο συ-

νεργασίας µεταξύ των χωρών-µελών για την υλοποίηση κοινών δράσεων κλαδικής

εκπαιδευτικής πολιτικής στις βαλκανικές χώρες. Το σχέδιο µε την ονοµασία

“Interbalkan Training Cooperation” παρουσιάστηκε στην Ελλάδα, τη Ρουµανία

και τη Βουλγαρία και αντιµετωπίστηκε θετικά. Με στόχο τη διαµόρφωση σχεδίου

υλοποίησης για τις παραπάνω δράσεις, πραγµατοποιήθηκαν επαφές µε εκπαιδευ-

τικούς φορείς της Ευρώπης και µε διεθνείς φορείς χρηµατοδότησης.   

∆ιασφάλιση ποιότητας στην τραπεζική εκπαίδευση 

Σε συνέχεια συνεργασίας που εγκαινίασε το 2005 το ΕΤΙ, διοργανώθηκαν συναντήσεις

εκπροσώπων των ινστιτούτων τραπεζικής εκπαίδευσης της Βουλγαρίας και της Ρου-

µανίας, µε τη στήριξη του Cedefop (European Centre for the Development of

Vocational Training). Mε στόχο τη διάδοση του µοντέλου CQAF (Common Quality

Assurance Framework) που έχει αναπτύξει το Cedefop για τo εν λόγω θέµα, έγινε πι-

λοτική εφαρµογή στις δύο αυτές χώρες. Το ΕΤΙ ενέταξε την πρωτοβουλία στον ευρύ-

τερο στόχο του ΕΒΤΝ για την ποιότητα της εκπαίδευσης στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. 
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European Bank Training Network 

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία

Ο ρόλος του ΕΤΙ στη διοίκηση του ΕΒΤΝ ήταν καθοριστικός για την καθιέρωση συ-

στηµατικής επαφής µεταξύ του θεσµού αυτού και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής

Οµοσπονδίας (ΕΤΟ). Το ΕΒΤΝ, ως ο καταλληλότερος συνοµιλητής για θέµατα κλα-

δικής εκπαίδευσης, θα ενηµερώνει την Banking Committee for European Social

Affairs (BCESA) της ΕΤΟ για τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή επαγγελµατική εκπαί-

δευση. Η θεσµοθέτηση επίσηµου διαλόγου µεταξύ των δύο φορέων εκπροσώπησης

του τραπεζικού κλάδου είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αξιόλογα αµοιβαία οφέλη. Ο

διάλογος θα περιλαµβάνει όλα τα θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη των ανθρώπι-

νων πόρων, την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση στον κλάδο. 

∆ιεθνές συνέδριο µε θέµα Challenges of HR management & training
in the financial sector  

Με τη στήριξη του ΕΤΙ, το ΕΒΤΝ διοργάνωσε στις Βρυξέλλες διεθνές συνέδριο, µε

θέµα τις νέες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι υπεύθυνοι ανθρώπινων πόρων των

πιστωτικών ιδρυµάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις στρατηγικές διαπίστευσης

και πιστοποίησης στον ευρωπαϊκό τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.

Στο συνέδριο συµµετείχαν ως οµιλητές εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας και του Cedefop, οι οποίοι παρουσίασαν

τις εξελίξεις στην εκπαίδευση από το ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο του κλά-

δου, καθώς και τις πολιτικές για τη διασφάλιση ποιότητας στην επαγγελµατική

εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Οι καινοτόµες αλλαγές που έφερε το ΕΤΙ στη διατραπεζική επαγγελµατική εκπαίδευ-

ση παρουσιάστηκαν στο ευρύ κοινό, σε ηµερίδα που διοργανώθηκε τον Ιούνιο, µε θέµα

«Επαγγελµατική εκπαίδευση στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα: το Ελληνικό Τραπεζικό

Ινστιτούτο της ΕΕΤ». Κεντρικό σηµείο της παρουσίασης ήταν οι στρατηγικοί στόχοι του

ΕΤΙ για τη διατραπεζική εκπαίδευση, οι οποίοι συνοψίζονται στα ακόλουθα:

■ αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας του τραπε-

ζικού συστήµατος, 

■ βελτίωση της ποιότητας και η µείωση του κόστους των παρεχόµενων τρα-

πεζικών προϊόντων, και 

■ εκπαίδευση των τελικών χρηστών των τραπεζικών υπηρεσιών.

Κύρια µέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών αποτελούν η διεύρυνση της θε-

µατολογίας των εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τον ευρύτερο χρηµατοπιστωτι-

κό τοµέα, τα προγράµµατα πιστοποίησης και τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια. 


