
107

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: 
Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκ-

παιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό µέρος της

οποίας προήλθε από την ανάγκη διάχυσης της γνώσης για τις κανονιστικές και

ρυθµιστικές αλλαγές. Ένα εξίσου σηµαντικό µέρος της νέας θεµατολογίας ήταν

αποτέλεσµα του αυξηµένου ενδιαφέροντος των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης των

τραπεζών για πιο εξειδικευµένη, ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση. Επειδή, µάλιστα,

η εκπαίδευση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα ενός ολοκληρωµένου συστήµατος

στοχευµένης ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, το ΕΤΙ κλήθηκε να σχεδιάσει

προγράµµατα, λειτουργώντας ως στρατηγικός εταίρος των τραπεζών. Βασική πα-

ράµετρος του σχεδιασµού στο επίπεδο αυτό ήταν η προετοιµασία της µετάβασης

των καταρτιζοµένων από το κάθε επίπεδο γνώσης στο επόµενο.  

Το ΕΤΙ οργάνωσε και θεσµοθέτησε τη στενή συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Εκπαί-

δευσης των τραπεζών, µε εµφανή επιδίωξη την πληρέστερη καταγραφή των εκπαι-

δευτικών αναγκών, αλλά και την αποτελεσµατικότερη προώθηση προγραµµάτων

υψηλού επιπέδου κατάρτισης. Σε αυτό οφείλεται εν µέρει και η σηµαντική µετα-

τόπιση του ενδιαφέροντος από τα ανοικτά (διατραπεζικά) σεµινάρια προς τα ενδοε-

πιχειρησιακά, ειδικού – για τον εκάστοτε πελάτη – σχεδιασµού.

Παράλληλα µε την ποιοτική αναβάθµιση ύλης και µεθοδολογίας και µε την αυ-

ξηµένη ζήτηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών, έγινε αισθητή η ανάγκη για εσωτερι-

κές προσαρµογές του Ινστιτούτου. Βασικά κριτήρια στην αναδιοργάνωση ήταν,

µεταξύ άλλων, η δηµιουργία µηχανισµού γρήγορης ανταπόκρισης στις µεταβαλ-

λόµενες ανάγκες των εργαζοµένων στις τράπεζες, αλλά και των εξειδικευµένων

στελεχών για έγκυρα πιστοποιητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα µε αναγνω-

ρισµένη ποιότητα. 

Προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι και η τήρηση συγκεκριµένων

και αυστηρών κανόνων και αρχών που αφορούν όλο το φάσµα της εκπαιδευτικής

υπηρεσίας, από την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, το σχεδιασµό, την

υλοποίηση ενός προγράµµατος έως και την αξιολόγηση του αποτελέσµατος. Οι δια-

δικασίες καταγράφηκαν, έγιναν σαφείς και συµφωνήθηκαν. Ενδεικτικά: ορίστηκαν

επιστηµονικοί υπεύθυνοι για κάθε θεµατική ενότητα, οι πιστοποιηµένοι πλέον ει-

σηγητές των σεµιναρίων έχουν συµβατική υποχρέωση να αποδέχονται τις «Αρχές

Καλής Συνεργασίας», τέθηκαν αυστηρές προδιαγραφές για τα εγχειρίδια και το εκ-

παιδευτικό υλικό, καθιερώθηκαν ασφαλιστικές δικλείδες για την αξιοπιστία του

εξεταστικού συστήµατος.
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Το περιεχόµενο και η ποιότητα της εκπαίδευσης του ΕΤΙ ελέγχονται από αρµόδιες

Επιστηµονικές Επιτροπές και Οµάδες Εµπειρογνωµόνων. Η ποιότητα των εκπαι-

δευτικών προγραµµάτων αξιολογείται ουσιαστικά από την εµπιστοσύνη των απο-

δεκτών τους, αλλά και τυπικά από τη διαπίστευση εκ µέρους των θεσµικών φορέ-

ων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης-κατάρτισης στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως

το ΕΚΕΠΙΣ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το European Bank Training Network

(ΕΒΤΝ).

™‡Á¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·

¢¢ÈÈ··ÙÙÚÚ··ÂÂ˙̇ÈÈÎÎfifi  ee--lleeaarrnniinngg

Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της ΕΕΤ, αναγνωρίζοντας ότι η επένδυση των τραπε-

ζών στην ηλεκτρονική µάθηση είναι αναγκαία και ότι η διατραπεζική αντιµετώπι-

σή της συνδυάζει οικονοµίες κλίµακος µε ποιοτικά αποτελέσµατα, υπέβαλε σχετι-

κή πρόταση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΤ. Η πρόταση εγκρίθηκε και

το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο συνέστησε Οµάδα Εργασίας για την προετοιµασία της

διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ µέρους υποψήφιων εταιρειών. Σύµφωνα

µε τα κριτήρια που ορίστηκαν από την Οµάδα, αξιολογήθηκαν οι ενδιαφερόµενες

εταιρείες και διαπιστώθηκαν τα διαφορετικά πλεονεκτήµατα της καθεµιάς ως προς

τη διαµόρφωση του περιεχοµένου. 

Στην αντιµετώπιση του θέµατος, έχει ληφθεί υπόψη η τεχνογνωσία της ΕΕΤ που

προσφέρεται για την ποιοτική και ταχεία παραγωγή σειράς εκπαιδευτικών εγχει-

ριδίων, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη e-learning εσωτερικής παραγωγής. ∆ε-

δοµένου ότι το υλικό της εκπαιδευτικής αυτής µεθοδολογίας οικοδοµείται πάνω σε

επαναλαµβανόµενα µαθησιακά αντικείµενα (“reusable learning objects”), το ΕΤΙ

εµπλουτίζει τις βάσεις αυτές για την παραγωγή και άλλων προϊόντων όπως το e-

learning. Επιπλέον, η διαθεσιµότητα των στελεχών της ΕΕΤ ως παραγωγών εκ-

παιδευτικής ύλης (“content providers”) προσφέρεται για νέου τύπου συνεργασίες

µε τα µέλη της, συνεισφέροντας στην κατά παραγγελία “web-based” εκπαιδευτι-

κού υλικού. 

Παράλληλα το ΕΤΙ συνεργάστηκε µε εθνικούς και διεθνείς φορείς, παρακολουθώ-

ντας τις ραγδαίες εξελίξεις στα εξεταστικά πρότυπα και υιοθέτησε εκπαιδευτικές

καινοτοµίες.
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¡¤· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿

■ Σε συνέχεια της διαπίστευσης του ΕΤΙ από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές

για χορήγηση πιστοποιητικού Πωλητών Αµοιβαίων Κεφαλαίων, συνεχίζο-

νται οι προετοιµασίες για διαπίστευσή του ως προς την παροχή νέων πι-

στοποιητικών στο χώρο της επενδυτικής τραπεζικής. Τα σχετικά προγράµ-

µατα και οι εξεταστικές διαδικασίες θα γνωστοποιηθούν µετά την έκδοση

του αναµενόµενου Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τους επενδυτικούς συµ-

βούλους. 

■ Ιδιαίτερης αξίας πρόγραµµα που οδηγεί σε πιστοποιητικό Τραπεζικών

Σπουδών Α’ επιπέδου αποδεικνύεται το ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραµ-

µα προετοιµασίας για την απόκτηση του European Foundation Certificate

in Banking (EFCB). Ακριβώς λόγω της ευελιξίας του αξιοποιείται από τις

τράπεζες είτε µε µειωµένη διάρκεια – ως συµπλήρωµα εσωτερικών προ-

γραµµάτων βασικής κατάρτισης – είτε µε περιοδική υλοποίηση για τις ανά-

γκες πιστοποίησης µεγάλου αριθµού ατόµων ως προϋπόθεσης για την πε-

ραιτέρω εκπαίδευσή τους σε άλλα επίπεδα. 

■ Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα ανέδειξαν το νέο

πλαίσιο λειτουργίας της κανονιστικής συµµόρφωσης στις τράπεζες. Το ΕΤΙ

ανταποκρίθηκε στο αίτηµα για την κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών

καταρτίζοντας ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα. Στόχος του προγράµµατος

είναι η πιστοποίηση των στελεχών ως προς την επάρκεια των γνώσεων για

την επιτέλεση των καθηκόντων που αρµόζουν σε όλους τους εµπλεκοµέ-

νους στην κανονιστική συµµόρφωση. Στο πρόγραµµα αυτό αναπτύσσονται

οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθµιστικής παρέµβασης στον τραπεζικό το-

µέα, το σύνολο του σχετικού θεσµικού πλαισίου, καθώς επίσης και οργανω-

τικά θέµατα των Μονάδων Κανονιστικής Συµµόρφωσης των τραπεζών. 

■ Μείζονος σηµασίας παρέµβαση της ΕΕΤ υπήρξε η δηµιουργία Υποµητρώου

του ΕΚΕΠΙΣ για τους πιστοποιηµένους εκπαιδευτές του χρηµατοπιστωτι-

κού χώρου. Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών

Οικονοµίας και Απασχόλησης, προβλέπεται Υποµητρώο Εκπαιδευτών της

Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο οποίο εντάσσονται οι εκπαιδευτές του

κλάδου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα κριτήρια. Για την ενίσχυση της ποιό-

τητας στην εκπαίδευση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, το ΕΤΙ επι-

καιροποίησε το δικό του Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και µερι-

µνά για την πιστοποίησή του από το ΕΚΕΠΙΣ.   
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™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi 

Το ΕΤΙ ανταποκρίθηκε στην πρόκληση να στηρίξει τη µετατροπή του Ταχυδροµι-

κού Ταµιευτηρίου σε εµπορική τράπεζα. Συγκεκριµένα, το Ινστιτούτο επελέγη από

τη ∆ιοίκηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ως υπεύθυνος φορέας παροχής τόσο

της γενικής όσο και της εξειδικευµένης γνώσης που απαιτείται για την υλοποίηση

αυτού του µεγάλου στόχου. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ΕΤΙ εξειδικεύτηκαν

για την περίπτωση αυτή, συνδυασµένες µε συµβουλευτική υποστήριξη.

∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿ÙÂ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ 

Με το σκεπτικό ότι οι τράπεζες είναι οι φυσικοί φορείς εκπαίδευσης των επιχειρή-

σεων–πελατών τους, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΤΙ σχεδίασε το περίγραµµα

ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος µε τη µορφή e-learning, µε τίτλο «Χρηµατοοι-

κονοµικός Μέντωρ», το οποίο προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια

του επόµενου έτους. 

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα µακροπρόθεσµο στόχο για συστηµατική

«χρηµατοοικονοµική µόρφωση» (financial literacy) των συναλλασσοµένων µε τις

τράπεζες, η οποία θα απευθύνεται και σε ιδιώτες. Σύµφωνα µάλιστα µε την πρα-

κτική που ακολουθείται σε άλλα τραπεζικά συστήµατα, η µόρφωση αυτή πιθανόν

να απευθύνεται ακόµα και στα παιδιά και τις νοικοκυρές.  

¢ÈÂıÓ‹˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

Κατόπιν αιτήµατος των µελών της ΕΕΤ που δραστηριοποιούνται στις βαλκανικές

χώρες, η ΕΕΤ προέβη στη σύσταση ∆ιατραπεζικής Οµάδας Εργασίας για το συντο-

νισµό των εκπαιδευτικών ενεργειών στην περιοχή. Τα πρώτα βήµατα του διατρα-

πεζικού αυτού εγχειρήµατος συνίστανται στην καταγραφή των εκπαιδευτικών

αναγκών και των αναγκαίων διαδικασιών.

Παράλληλα επιχειρήθηκε η σύζευξη της προσφερόµενης εκπαίδευσης στις εν λό-

γω χώρες από το ΕΤΙ µε τη δραστηριότητα της ΕΕΤ στο πλαίσιο του Interbalkan

Forum of Banking Associations. Προς το παρόν η συνεργασία µε τα µέλη του φό-

ρουµ γίνεται σε διµερή βάση. Εκτός από εκπαιδευτικές διοργανώσεις που πραγµα-

τοποιήθηκαν στην Κύπρο, την Τουρκία, τη Ρουµανία και τη Σερβία, άρχισαν να

υλοποιούνται συστηµατικότερες συνεργασίες µε τους εκπαιδευτικούς φορείς των

Ενώσεων. 
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Ενδιαφέρον για συνεργασία εκδηλώθηκε εκ µέρους της Ένωσης Τραπεζών του

Αζερµπαϊτζάν, µε αποτέλεσµα την υπογραφή διµερούς συµφωνίας από τις δύο

Ενώσεις µε έµφαση στα εκπαιδευτικά θέµατα. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινή δραστηριότητα των εθνικών εκπαιδευτικών φορέ-

ων του κλάδου µέσα από το θεσµό του European Bank Training Network (ΕΒΤΝ)

υπήρξε έντονη και ιδιαίτερα αποτελεσµατική. Στις τρεις τακτικές ετήσιες συνε-

δριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ελήφθησαν αποφάσεις για τον τρόπο υλο-

ποίησης κοινών ευρωπαϊκών πιστοποιητικών επαγγελµατικής κατάρτισης σε όλες

τις βαθµίδες και όλα τα πεδία της τραπεζικής δραστηριότητας, µε υιοθέτηση του

συστήµατος εκπαίδευσης του ΕΤΙ.    

Το γεγονός ότι η επικεφαλής του ΕΤΙ εξελέγη τον Ιούνιο Γραµµατέας του ΕΒΤΝ

συντέλεσε στην ισχυροποίηση της θέσης του ΕΤΙ στον οργανισµό και έδωσε την ευ-

καιρία στην ΕΕΤ να συνδράµει στο στόχο του για ποιότητα και αποτελέσµατα στην

επαγγελµατική εκπαίδευση. 

Με πρωτοβουλία της ΕΕΤ και συνεργασία του ΕΒΤΝ, δύο χώρες-µέλη του Inter-

balkan Forum (Ρουµανία και Βουλγαρία) εγκαινίασαν την υιοθέτηση του µοντέλου

ποιότητας για την επαγγελµατική εκπαίδευση, το οποίο επεξεργάστηκε το Cedefop

(Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης). 
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¢π∞∆ƒ∞¶∂∑π∫∞ (∞¡√π∫∆∞) ™∂ªπ¡∞ƒπ∞

∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ™∂ªπ¡∞ƒπø¡
ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ· ¿ÙÔÌ·

·.·. (ÒÚÂ˜)

1 ∂Í·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ˜ ¶ÈÛÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ∫›Ó‰˘ÓÔÈ 2 24 19

2 ∏ ¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 2 8 44

3 ¶ÚÔÛÙ·Û›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Î·È ∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ·ÙÂ›·˜ 1 7 15

4 ∏ ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ∫ÂÊ·Ï·È·Î‹˜ µ¿ÛË˜ ÙˆÓ ∆Ú·Â˙ÒÓ 2 16 37

5 °ÂÓÈÎ‹ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹ §ÔÁÈÛÙÈÎ‹ - ∫Ï·‰ÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ∆Ú·Â˙ÒÓ 1 16 13

6 ∆Ô ¡¤Ô ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ µ·ÛÈÏÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÂÊ·Ï·È·Î‹ 

∂¿ÚÎÂÈ· ∆Ú·Â˙ÒÓ 4 8 91

7 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∂ÁÁÚ¿ÊˆÓ µ¿ÛÂÈ ∂Ó¤ÁÁ˘ˆÓ ¶ÈÛÙÒÛÂˆÓ 1 8 19

8 ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ∆Ú·Â˙ÈÎfi ÃÒÚÔ 1 16 8

9 ∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ 1 12 6

10 °Ú·Ù‹ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ŒÎÊÚ·ÛË 1 20 6

11 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ 1 6 14

12 §ÔÁÈÛÙÈÎ‹ - √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È  ¶ÈÛÙˆÙÈÎfi˜ ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ 

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1 12 12

13 ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ∞ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓÔ˘ Î·È  ¶ÈÛÙˆÙÈÎfi˜ ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ 

∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1 16 11

14 ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÃÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜ 2 14 22

15 Incoterms 2000 2 8 19

16 ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ŒÁÎ·ÈÚË˜ ¢È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ 1 20 7

17 ¡ÔÌÈÎ¤˜ ¶Ù˘¯¤˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ‹˜ ¶›ÛÙË˜ 1 4 31

18 ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∞·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÂ ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ¶ÚÔ‚Ï¤„ÂˆÓ 

∂ÈÛÊ·ÏÒÓ ∞·ÈÙ‹ÛÂˆÓ 1 16 16

19 ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ∫›ÓËÛË˜ 1 21 8

20 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÙË˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÛÙËÓ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹ 

¶Ú·ÎÙÈÎ‹ 1 12 7

21 ¡ÔÌÈÎ¿ £¤Ì·Ù· ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Î·È ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫·ÓÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ 

¶Ï·ÈÛ›Ô˘ 1 4 17

22 ∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ On-Line ™‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ∆∂πƒ∂™π∞™ ∞.∂. 5 4 148

23 ∆· ¢ÈÂıÓ‹ ¶ÚfiÙ˘· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ 1 15 11

24 ∆ÈÙÏÔÔ›ËÛË Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ - ¶·ıËÙÈÎÔ‡ 2 14 20

25 ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ∞ÈÙËÌ¿ÙˆÓ & ∂›Ï˘ÛË ¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ 

ƒÂ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ 1 20 10

26 ¶Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ 1 15 11

27 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ŒÏÂÁ¯Ô ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ 1 21 9

28 •¤Ï˘Ì· µÚÒÌÈÎÔ˘ ÃÚ‹Ì·ÙÔ˜ 1 8 2

29 ™¯¤‰ÈÔ ∂·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ªÂÙ¿ ·fi ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi °ÂÁÔÓfi˜ 2 14 23

30 ∞Ú¯¤˜ & ¢È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ 1 12 8

31 ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË & ¢È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ¢·ÓÂ›ˆÓ 1 16 8

32 ∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ª¤ÙÚËÛË˜ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ 

ÃÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜ 2 16 38

33 ¢ÈÂıÓ¤˜ & ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ¢ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ 1 8 11

34 ∆Ô Treasury Î·È Ë §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ 1 16 19

35 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ & ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ 1 21 9

36 ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∫Ú›ÛÂˆÓ 1 8 6

37 ∏ ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ∆Ú·Â˙ÒÓ ÛÙËÓ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ∫Ú›ÛÂˆÓ 1 20 13

38 Swift 5 11 35

39 ∫·Ù·ıÂÙÈÎ¿ ¶ÚÔ˚fiÓÙ· 1 8 14

™∆∞∆π™∆π∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞™

➜
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∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ™∂ªπ¡∞ƒπø¡
ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ· ¿ÙÔÌ·

·.·. (ÒÚÂ˜)

40 ºÔÚÔÏÔÁ›· ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1 11 9

41 ¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜ Î·È ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ¶ÂÏ·ÙÒÓ 1 16 12

42 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ª¤Û· ¶ÏËÚˆÌÒÓ 1 4 23

43 ¶·Ú¿ÁˆÁ· ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ 1 8 18

44 ¢È·¯Â›ÚÈÛË ¶ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ∫ÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ¢·ÓÂ›ˆÓ 1 20 18

45 ¶·Ú¿ÁˆÁ· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ¶ÚÔ˚fiÓÙ· 1 16 8

46 Project Management 3 8 30

47 MBA in Banking 1 224 19

48 µ·ÛÈÎ¤˜ °ÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ŒÓ· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∞Ó·Ï˘Ù‹ 2 12 37

49 ∂ÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ Î·È ¢¿ÓÂÈ· ÛÂ ∞Î›ÓËÙË ¶ÂÚÈÔ˘Û›· 1 16 12

50 ™‡Á¯ÚÔÓ· ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¿ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂÛ›Â˜ 1 20 10

51 ¢È·¯Â›ÚÈÛË ¢‡ÛÎÔÏˆÓ ‹ ∞ÚÓËÙÈÎÒÓ ™˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ 1 8 5

52 ∞Ó¿Ï˘ÛË ∂ÓÈ·›Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ 1 18 12

53 ∏ ¶ÚÒÙË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¢.§.¶. ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 1 12 14

54 ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∫·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÃÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ 1 20 9

™‡ÓÔÏ· 76 1.074

∂¡¢√∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∞ ™∂ªπ¡∞ƒπ∞

∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ™∂ªπ¡∞ƒπø¡
ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ· ¿ÙÔÌ·

·.·. (ÒÚÂ˜)

1 ¶ˆÏËÙ¤˜ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ 12 30 201

2 ∆Ô ¡¤Ô ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ µ·ÛÈÏÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÂÊ·Ï·È·Î‹ 

∂¿ÚÎÂÈ· ∆Ú·Â˙ÒÓ 4 8 140

3 ∏ ¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 1 8 52

4 ∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ 3 16 51

5 ∞ÍÈfiÁÚ·Ê· 3 8 57

6 ¢ÈÂıÓ‹ §ÔÁÈÛÙÈÎ¿ ¶ÚfiÙ˘· 9 9 175

7 ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ¢È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜ 4 16 69

8 °Ú·Ù‹ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ŒÎÊÚ·ÛË 2 16 40

9 Banking Today 6 34 124

10 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∂ÁÁÚ¿ÊˆÓ µ¿ÛÂÈ ∂Ó¤ÁÁ˘ˆÓ ¶ÈÛÙÒÛÂˆÓ 1 7 24

11 ∆Ú·Â˙ÈÎfi Marketing - Business Planning 9 7 183

12 ∞ÁÁÏÈÎ‹ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹ √ÚÔÏÔÁ›· 1 16 22

13 ∞Ú¯¤˜ ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡ Marketing 1 16 12

14 ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ∂ÈıÂˆÚËÙ¤˜ 1 20 14

15 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÈ˜ ∆Ú·Â˙ÈÎ¤˜ ™Ô˘‰¤˜ (EFCB) 10 120 231

16 ∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ·ÙÂ›·˜ Î·È ∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ 20 14 299

17 ¶·ÚÔ¯‹ ™ÙÂÁ·ÛÙÈÎ‹˜ ¶›ÛÙË˜ 8 24 116

18 ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË •ÂÏ‡Ì·ÙÔ˜ µÚÒÌÈÎÔ˘ ÃÚ‹Ì·ÙÔ˜ 7 8 105

19 §ÔÁÈÛÙÈÎ‹ 1 12 8

20 ∆ËÏÂÊˆÓÈÎ‹ ∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ¿ÙË Î·È ¢ÈÎÙ‡Ô˘ 1 16 10

™‡ÓÔÏ·       104 1.933

➜
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™∂ªπ¡∞ƒπ∞ ∂• ∞¶√™∆∞™∂ø™ ∫∞∆∞ƒ∆π™∏™ 

∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ™∂ªπ¡∞ƒπø¡
ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ· ¿ÙÔÌ·

·.·. (ÒÚÂ˜)

1 ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜ 2 163

2 ™˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· 2 82

3 Marketing 2 51

4 ∞ÍÈfiÁÚ·Ê· 2 249

5 ∂ÁÁ˘ËÙÈÎ¤˜ ∂ÈÛÙÔÏ¤˜ 2 88

6 ∆Ú·Â˙ÈÎfi ∞fiÚÚËÙÔ & •¤Ï˘Ì· ÃÚ‹Ì·ÙÔ˜ 6 85

7 §ÔÁÈÛÙÈÎ‹ 2 52

™‡ÓÔÏ· 18 770

°ÂÓÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ 198 3.777


