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Ενότητα Τέταρτη:  
Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο 

 

Το 2017 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΤΙ εμπλουτίστηκε με νέα 
αντικείμενα και μεθόδους για να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες 
που προέβαλαν οι εγχώριες και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Η διοργάνωση 
εξετάσεων – τόσο για λογαριασμό των εποπτικών αρχών όσο και για την 
κάλυψη ειδικών αναγκών αξιολόγησης σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο - 
συνεχίστηκε ικανοποιητικά. Οι εκπαιδευτικές εκδόσεις του Ινστιτούτου 
συνέχισαν να σημειώνουν ζήτηση, με κύριο άξονα τα εγχειρίδια που 
στηρίζουν την προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης 
επαγγελματικής επάρκειας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.  

Κομβικής σημασίας αποδείχτηκε η επένδυση του ΕΤΙ στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών (e-learning), 
με συγκριτικό πλεονέκτημα, μεταξύ άλλων, την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού υλικού και την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για τις 
τράπεζες μέλη μας.   

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις θεσμικές δράσεις του Ινστιτούτου, 
τόσο για την πιστοποίηση γνώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όσο και 
για τη χρηματοπιστωτική εκπαίδευση με σκοπό την ενίσχυση του 
επιπέδου χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού των μαθητών. 

 

Α. Θεσμική δραστηριότητα   

1. Διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 

1.1 Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τον 
Χρηματοπιστωτικό Τομέα (ΕΒΤΝ)   

Οι κυριότερες δραστηριότητες της ΕΒΤΝ, ως φορέα ποιοτικής 
διαπίστευσης πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης για τον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο, κατά το 2017 ήταν οι ακόλουθες:    

 Η προσφορά του μοντέλου διαπίστευσης “Triple E” για τα 
επαγγελματικά πιστοποιητικά του κλάδου, μέσω της Επιτροπής 
Διαπίστευσης Πιστοποιητικών “Triple E”, η οποία είχε συσταθεί κατά 
το προηγούμενο έτος (www.triple-e-ebtn.eu).  

Υπενθυμίζεται ότι το πρότυπο “Triple E” προσδιορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται ένα πιστοποιητικό μη 
τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δεν αποτελεί εργαλείο 
πιστοποίησης προσώπων, αλλά ένα σύνολο κριτηρίων για τη 
διαπίστευση φορέων ως προς την ποιότητα των τίτλων που αυτοί 
παρέχουν, προσφέροντας τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με την 
ποιότητα, το επίπεδο και το περιεχόμενο των διαπιστευμένων 
πιστοποιητικών. Επίσης συμβάλλει στη διαφάνεια, καθώς διευκολύνει 
τη σύγκριση τίτλων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

http://www.triple-e-ebtn.eu/
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Tο ΕΤΙ, ως ο πρώτος πιστοποιημένος φορέας που προσφέρει το 
Πρόγραμμα “Triple E EFCB” (http://www.efcb.eu/), προχώρησε με 
επιτυχία στο δεύτερο κύκλο παροχής του εν λόγω Προγράμματος στην 
ελληνική αγορά.  

 Η ενίσχυση των επαφών με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία για 
την προώθηση των δράσεων χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού 
υποστηρίζοντας έμπρακτα την European Money Week.  

 Η διοργάνωση της εκδήλωσης “Skills Forecasting Seminar 2017” με 
σκοπό την προετοιμασία για τη διασύνδεση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των τραπεζικών υπαλλήλων με τις ανάγκες που θα 
προκύψουνν στο χρηματοπιστωτικό τομέα και τη συνεισφορά των 
πιστοποιημένων προραμμάτων Triple E προς το σκοπό αυτό.     

1.2 Διμερείς συνεργασίες  

Στρατηγική επιδίωξη του ΕΤΙ αποτελεί η συστηματικότερη συνεργασία με 
φορείς του εξωτερικού για εκπαιδευτικά έργα. 
 
1.2.1 Συνεργασία ΕΤΙ – Egyptian Banking Institute 

Το έτος 2017, το ΕΤΙ συνέχισε την συνεργασία του με το Αιγυπτιακό 
Τραπεζικό Ινστιτούτο (EBI), και πραγματοποίησε τριήμερο σεμινάριο στο 
Κάιρο, με τίτλο «Coprorate Governance & Control Functions» για στελέχη 
του αιγυπτιακού χρηματοπιστωτικού τομέα.  

 
1.2.2 Συνεργασία ΕΤΙ – Association of Banks in Lebanon 

Το ΕΤΙ και η Ένωση Τραπεζών του Λιβάνου διοργάνωσαν από κοινού 
διήμερο σεμινάριο στη Βηρυτό, με τίτλο «Risk Based Audit». Οι 
εκπαιδεύσεις έλαβαν άριστες αξιολογήσεις και έθεσαν τα θεμέλια για τη 
διοργάνωση νέων εκπαιδεύσεων κατά τη διάρκεια του 2018.  

 

2. Εθνικό επίπεδο  

2.1 Πιστοποίηση προσόντων για τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών 

2.1.1 Πιστοποίηση για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 

Στα τέλη του 2016, με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  τροποποιήθηκε η ύλη των εξετάσεων για την 
πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 
Β΄4462/30.12.2016). Οι  σημαντικότερες αλλαγές εντοπίζονται στο ταχέως 
μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς.  

Υπενθυμίζεται, ότι τα πιστοποιητικά για την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών έχουν 5ετή ισχύ, και η ανανέωση τους, ανάλογα με τις 
προϋποθέσεις που πληροί ο κάτοχος πιστοποιητικού, μπορεί να 
επιτευχθεί:  

http://www.efcb.eu/
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(α) είτε με την επιτυχή παρακολούθηση εγκεκριμένου από τις 
εποπτικές αρχές Σεμιναρίου Επιμόρφωσης για το Νομοθετικό Πλαίσιο 
της Κεφαλαιαγοράς,  

(β) είτε με την επιτυχή εξέταση στην ενότητα του Νομοθετικού 
Πλαισίου της Κεφαλαιαγοράς. 

Το ΕΤΙ έχοντας ανανεώσει τις εξουσιοδοτήσεις των εποπτικών αρχών 
σύμφωνα με τις Κοινές Αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015, όπως ισχύει), είναι 
εγκεκριμένος φορέας:  

 διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας από το 2006 
(ΦΕΚ Β΄586/04.03.2016 [8]),    

 παροχής «Σεμιναρίου Πιστοποίησης α1» (ΦΕΚ Β΄586/04.03.2016 
[6]), και 

 παροχής «Σεμιναρίου Επιμόρφωσης των πιστοποιητικών (α1) έως 
(δ) (ΦΕΚ Β΄1926/29.06.2016). 

Επιπλέον, το 2017 το ΕΤΙ έλαβε έγκριση από τις εποπτικές αρχές και είναι 
εγκεκριμένος φορέας (ΦΕΚ Β΄ 288/07.02.2017):  

 παροχής «Σεμιναρίου Πιστοποίησης (ε)», και   

 παροχής «Σεμιναρίου Επιμόρφωσης για το πιστοποιητικό (ε)». 

Σημειώνεται ακόμα ότι το 2017, οι εποπτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η 
επιλογή των ερωτήσεων για τη διεξαγωγή των ανωτέρω εξετάσεων 
πιστοποίησεις θα πραγματοποιείται εφεξής από την «Τράπεζα Θεμάτων» 
για την εξέταση των ενοτήτων: 

 Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς για τα πιστοποιητικά α1-δ, 
και  

 Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς α1.  

Το ΕΤΙ συμμετείχε στην Ομάδα προετοιμασίας της εν λόγω Τράπεζας 
Θεμάτων και έλαβε μέρος στη διαβούλευση με τις εποπτικές αρχές και την 
Επιτροπή Εξετάσεων αναφορικά με την επικαιροποίηση της ύλης 
εξετάσεων ενόψει των μεγάλων αλλαγών που θα επιφέρει η εφαρμογή 
των διατάξεων της MiFID II από τις αρχές του 2018.  

 

2.1.2 Πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των Πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Τράπεζας της Ελλάδος 45/21.11.2014 για την "Επανεκπαίδευση και 
επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών" 
και 46/4.12.2014 για την "Τροποποίηση διατάξεων της Πράξης 
Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257) σχετικά με τις 
εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών", το ΕΤΙ συνέχισε και το 2017, τις επαφές με τα μέλη της 
ΕΕΤ, και την αρμόδια εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) για τη 
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διασαφήνιση ζητημάτων εφαρμογής αυτών, ιδιαίτερα δε αναφορικά με 
την επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση των διαμεσολαβητών. 

 

2.2 Εξετάσεις - Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών 

Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση 3130/2006 (όπως ισχύει) του ΔΣ της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για 
την πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας των απασχολουμένων στα 
πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, η οποία ορίζει 
το ΕΤΙ ως φορέα διοργάνωσης εξετάσεων πιστοποίησης για όλα τα 
πιστοποιητικά, αλλά και Σεμιναρίων Πιστοποίησης για την ειδικότητα α1 
(λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες), το ΕΤΙ συνεργάστηκε με 
τις εποπτικές αρχές και την αρμόδια Επιτροπή Εξετάσεων για την 
πραγματοποίηση:  

 Μίας (1) διοργάνωσης εξετάσεων για  τα πιστοποιητικά α1 και ε στην 
Αθήνα, τον Μάρτιο, με τη συμμετοχή 45 υποψηφίων 

 Δύο (2) διοργανώσεων εξετάσεων για τα πιστοποιητικά (α1-δ), στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τον Μάιο και τον Νοέμβριο 2017, με τη 
συμμετοχή 2.388 υποψηφίων 

 Μίας (1) διοργάνωσης εξετάσεων για την ανανέωση ισχύος 
πιστοποιητικών μέσω εξέτασης στο Νομοθετικό Πλαίσιο της 
Κεφαλαιαγοράς, στην Αθήνα, τον Σεπτέμβριο, με τη συμμετοχή 59 
υποψηφίων, και  

 Δύο (2) διοργανώσεων εξετάσεων για τα πιστοποιητικά (ε) (στ1) και 
(στ2)  στην Αθήνα, τον Νοέμβριο, με τη συμμετοχή 64 υποψηφίων. 

 

3. Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός (Financial Literacy) 

3.1 Ομάδα έργου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και τη 
Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση και συμμετοχή της ΕΕΤ 

Το 2017 οι εργασίες της Ομάδας Έργου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής 
Ομοσπονδίας για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (Financial Education 
Project Group - FEPG), στην οποία συμμετέχει το ΕΤΙ, επικεντρώθηκαν 
κυρίως στην υλοποίηση της 3ης European Money Week (EMW) 2017, και 
στη συνέχεια -με βάση τον απολογισμό- στην προετοιμασία της 4ης 
European Money Week 2018. 

Η 3η European Money Week πραγματοποιήθηκε στις 27-31 Μαρτίου 2017 
με συμμετοχή 32 χωρών και 18.000 δράσεις σε όλη την Ευρώπη, 
προσεγγίζοντας πάνω από 560 χιλιάδες μαθητές και σημειώνοντας μεγάλη 
κινητικότητα στα κοινωνικά δίκτυα. Το ΕΤΙ σε συνεργασία με το ΣΕΝ/JA 
Greece συμμετείχε στην EMW με το Πρόγραμμα «Τράπεζες σε Δράση». 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική απήχηση του θεσμού της European 
Money Week -σε σχέση με το 2016 υπήρξε αύξηση των δραστηριοτήτων 
και των μαθητών άνω του 60%- η FEPG προχώρησε στην από κοινού 
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δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης 
“European Money Quiz”, το οποίο θα αποτελέσει το βραχίωνα των 
δράσεων για την 4η European Money Week, η οποία ορίστηκε για τις 12-18 
Μαρτίου 2018. Στόχος του ψηφιακού παιχνιδιού είναι να αποτελέσει 
εργαλείο: 

 για τη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού μαθητών 
ηλικίας 13-15 ετών, και 

 προετοιμασίας για τους Διαγωνισμούς μεταξύ τάξεων που θα 
πραγματοποιηθούν σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για πρώτη 
φορά το 2018. 

Η ΕΕΤ ως μέλος της FEPG υποστήριξε από την αρχή την εν λόγω 
πρωτοβουλία και θα αναλάβει τη διενέργεια του πρώτου Εθνικού 
Διαγωνισμού για το Χρήμα “European Money Quiz”, τον οποίο σχεδιάζει 
να πραγματοποιήσει ψηφιακά μεταξύ τάξεων του γυμνασίου όλης της 
χώρας τον Μάρτιο του 2018.   

 

3.2 Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece 
(ΣΕΝ/JA Greece)     

Το ΣΕΝ/JA Greece υλοποιεί προγράμματα του διεθνούς οργανισμού Junior 
Achievement Worldwide, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε 
οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα. Η ΕΕΤ, μέλος του ΣΕΝ από το 2007, 
είναι Χρυσός Υποστηρικτής του εκπαιδευτικού προγράμματος Τράπεζες σε 
Δράση (Banks in Action), που απευθύνεται σε μαθητές λυκείου. Σκοπός 
του προγράμματος, το οποίο διδάσκουν εθελοντές-στελέχη πιστωτικών 
ιδρυμάτων, είναι να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν 
βασικές χρηματοπιστωτικές γνώσεις και κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να 
διαχειρίζονται τα οικονομικά τους ως ενημερωμένοι καταναλωτές και να 
διευρύνουν τους ορίζοντές τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες.  

Το 2017, με τη συνεργασία του ΣΕΝ/JA Greece, το ΕΤΙ υλοποίησε τις 
παρακάτω δράσεις: 

 Συνέχιση επαφών με τις τράπεζες και εμπλουτισμός της ομάδας 
εθελοντών (64 στελέχη τραπεζών σε όλη την Ελλάδα).   

 Εκπαίδευση εθελοντών για τη διδασκαλία του προγράμματος. 

 Ανάληψη της δαπάνης αναπαραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού 
για σχολεία που δεν είχαν τη δυνατότητα να την αναλάβουν. 

 Ενέργειες δημοσιότητας: παρουσίαση του προγράμματος στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα του Δικτύου για τη Χρηματοπιστωτική 
Εκπαίδευση του ΟΟΣΑ (International Gateway for Financial 
Education), στην ιστοσελίδα της European Money Week της ΕΤΟ, 
καθώς και στις ιστοσελίδες της ΕΕΤ και του ΕΤΙ. 

Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 συμμετείχαν στο πρόγραμμα Τράπεζες σε 
Δράση περίπου 600 μαθητές από 10 ιδιωτικά και 9 δημόσια σχολεία. 
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Β. Εκπαιδευτική δραστηριότητα – Στατιστικά στοιχεία 

 

 

 

1. Ανοικτή εκπαίδευση  

Το 2017, πέραν των τακτικών επικαιροποιήσεων σε υφιστάμενα 
σεμινάρια, στο πρόγραμμα του ΕΤΙ προστέθηκαν νέα αντικείμενα, όπως:   

 Το νέο καθεστώς προστασίας των επενδυτών βάσει του πλαισίου 
MiFID II, MiFID II/MiFIR: το νέο περιβάλλον διενεργείας 
συναλλαγών και λειτουργιάς των αγορών,  

 O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά 
προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα 
βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP). 

Ιδιαίτερα σημαντική κατά το 2017, ήταν η εκπαιδευτική πρωτοβουλία μας 
για την συστηματική παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου για τον 
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (OCW). Στο 
πλαίσιο της στοχευόμενης ενημέρωσης των εμπλεκομένων στη 
διαδικασία  για τις νέες ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις και του πλαισίου 
διαπραγμάτευσης, και υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματέως της 
ΕΕΤ, πραγματοποιήθηκαν επτά (7) σχετικές διοργανώσεις με τίτλο 
«Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων - Νόμος 
4469/2017» και περισσότερους από 200 εκπαιδευομένους. 

 

Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράμματα στην αίθουσα 365 17,49% 518 11,47%

Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράμματα εξ αποστάσεως 

και elearning
1330 63,73% 3524 78,02%

Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 263 12,60% 437 9,67%

Διεθνή προγράμματα στο εξωτερικό 129 6,18% 38 0,84%

ΣΥΝΟΛΟ 2.087 100,00% 4.517 100,00%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

2016 2017

17,49%

63,73%

12,60%
6,18%

2016

Ανοικτά (διατραπεζικά) 
προγράμματα στην 

αίθουσα

Ανοικτά (διατραπεζικά) 
προγράμματα εξ 

αποστάσεως και elearning

Ενδοεπιχειρησιακά 
προγράμματα 

Διεθνή προγράμματα στο 
εξωτερικό

11,47%

78,02%

9,67%

0,84%

2017

Ανοικτά (διατραπεζικά) 
προγράμματα στην 

αίθουσα

Ανοικτά (διατραπεζικά) 
προγράμματα εξ 

αποστάσεως και elearning

Ενδοεπιχειρησιακά 
προγράμματα 

Διεθνή προγράμματα στο 
εξωτερικό
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Σημειώνεται ότι στην ομάδα εξειδικευμένων εισηγητών που 
δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή την εκπαίδευση, εκτός της Γενικής 
Γραμματέως, συμμετείχαν ενεργά Νομικοί Σύμβουλοι Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων, καθώς και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

 

2. Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 

Σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης που 
παρέχει το ΕΤΙ, αλλά και την καθιέρωσή του ως εταίρου των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των τραπεζών, 
αποτελούν τόσο τα νέα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα που 
σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων 
στελεχών όσο και οι επαναληπτικές διοργανώσεις υφιστάμενων 
ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων.  

Ειδικότερα, τα εξ αποστάσεως προγράμματα του ΕΤΙ «Γενική Λογιστική & 
Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων», «Τραπεζικό Απόρρητο», και 
«Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) & η ελληνική νομοθεσία για 
τις πληρωμές», εξακολούθησαν και το 2017, να αποτελούν μέρος της 
εκπαίδευσης που οδηγεί σε εσωτερική πιστοποίηση των στελεχών της 
Alpha Bank. Στα εν λόγω προγράμματα συμμετείχαν περίπου 280 στελέχη.  

Παράλληλα, το 2017 και σε στενή συνεργασία με την Διεύθυνση 
εκπαίδευσης της Alpha Bank, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση 17 στελεχών 
της στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό τραπεζικών σπουδών EFCB. Η 
πιστοποίηση ακολουθεί τις προδιαγραφές του προτύπου της ΕΒΤΝ “Triple 
E” για την ποιοτική διαπίστευση πιστοποιητικών του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, εξ ου και η νέα ονομασία του πιστοποιητικού "Triple E EFCB".  

Επίσης, το 2017, διοργανώθηκε επιτυχώς για 25 στελέχη των Νομικών 
Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς σεμινάριο με τίτλο «Εξωδικαστικός 
Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων - Νόμος 4469/2017». 

Το 2017 συνεχίστηκε το πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής πιστοποίησης 
γνώσεων, με τίτλο «Χρηματοδότηση Μικρών Επιχειρήσεων (επίπεδο 
Ι&ΙΙ)», το οποίο υλοποιείται στη Eurobank από το 2010. Πρόκειται για 
σύστημα εκπαίδευσης και αξιολόγησης γνώσεων δύο επιπέδων, το οποίο 
έχει βασιστεί τόσο στα αποτελέσματα ειδικής αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών αναγκών όσο και στην ενεργή συμβολή των στελεχών της 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των αρμόδιων για τις χρηματοδοτήσεις 
Διευθύνσεων της τράπεζας, καθώς και των έμπειρων εκπαιδευτών του ΕΤΙ. 
Με τον τρόπο αυτό προσεγγίστηκε και διασφαλίστηκε ο ακριβής 
προσδιορισμός των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων, αλλά και η 
εναρμόνισή τους με τους στρατηγικούς στόχους της τράπεζας. 

Επίσης, προχωρήσαμε και φέτος στην διοργάνωση γραπτής αξιολόγησης 
για λογαριασμό της Eurobank,  στο πλαίσιο εσωτερικής πιστοποίησης στο 
Commercial Banking. Απονεμήθηκε σχετικός τίτλος σε 13 στελέχη της 
τράπεζας. 
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Το ΕΤΙ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Attica Bank, 
συνέχισε την υλοποίηση ειδικού σεμιναρίου με θέμα την αποτροπή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπου προσφέρθηκε για 1η φορά με 
την μέθοδο e-learning. Την εκπαίδευση ολοκλήρωσαν 100 υπάλληλοι και 
στελέχη του δικτύου της τράπεζας. 

Επίσης, σε συνεργασία και πάλι με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Attica 
Bank, εκπαιδεύτηκαν 100 στελέχη της στις τεχνικές ανάλυσης οικονομικών 
καταστάσεων επιχειρήσεων με ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

 

3. Προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις CFA (Chartered 
Financial Analyst) 

Για δέκατη συνεχή χρονιά το ΕΤΙ προσέφερε, σε συνεργασία με την CFA 
Society Greece, εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας υποψηφίων για 
τις εξετάσεις πιστοποίησης CFA–Level I, και για όγδοη  χρονιά, αντίστοιχο 
πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις CFA–Level II.  Σημειώνεται ότι 
για πρώτη φορά το 2017 προσφέρθηκε πρόγραμμα προετοιμασίας 
υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης CFA–Level IΙΙ. 

Με εισηγητές κατόχους του πιστοποιητικού CFA και ενεργά στελέχη της 
αγοράς, θεματολογία και μέθοδο ειδικά σχεδιασμένες για διάρκεια 100 
περίπου ωρών, και επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό που διανέμεται 
δωρεάν στους υποψηφίους, ο αριθμός των συμμετεχόντων στα εν λόγω 
προγράμματα παρουσιάζει σταθερά αυξητική τάση.   

 

4. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης - πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης ΕΤΙ 

Το ΕΤΙ, αφενός μεν ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του χρηματοπιστωτικού 
τομέα για πιο ευέλικτες, αξιόπιστες και ταυτόχρονα οικονομικές 
εκπαιδευτικές λύσεις αφετέρου δε αναγνωρίζοντας την ευρύτατη διάδοση 
και τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας στον χώρο της εκπαίδευσης, 
διαθέτει πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα 
φιλοξενείται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.etilearning.gr.   

Η ζήτηση των  μαθημάτων μας με τη μέθοδο e-learning, με τίτλο 
"Νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς (α1-δ)" και "Νομοθετικό πλαίσιο 
κεφαλαιαγοράς (ε)" κατά το έτος 2017 ήταν εξαιρετικά αυξημένη με 
αποτέλεσμα να ανανεώσουν την ισχύ των πιστοποιητικών τους, 
περισσότερα από 3.000 στελέχη. 

Στόχος του ΕΤΙ είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
και η προσφορά περισσότερων μαθημάτων με τον τρόπο αυτό.  
 

http://www.etilearning.gr/

