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Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ)

¶ÔÛÔÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

Το ΕΤΙ, ανταποκρινόµενο στις αυξανόµενες και µεταβαλλόµενες εκπαιδευτικές ανά-

γκες των τραπεζών και µε γνώµονα τις απαιτήσεις του ρυθµιστικού περιβάλλοντος,

καθώς και τις διεθνείς τάσεις στην επαγγελµατική κατάρτιση, εµπλούτισε τις υπη-

ρεσίες του. Το πρόγραµµα διατραπεζικής εκπαίδευσης ενισχύθηκε µε σεµινάρια

υψηλής εξειδίκευσης και νέους κύκλους επαγγελµατικής κατάρτισης. Παράλληλα

ανανεώθηκε και µε την προσαρµογή του περιεχοµένου και της µαθησιακής µεθοδο-

λογίας. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση σε αντικείµενα που αποτελούν πεδίο επεξεργασίας

από τα εξειδικευµένα στελέχη της ΕΕΤ, γεγονός το οποίο προσδίδει στο ΕΤΙ το χα-

ρακτήρα πηγής αυθεντικής γνώσης και άµεσης ενηµέρωσης για τις εξελίξεις.

Ανταποκρινόµενο επίσης στην εµπιστοσύνη των τραπεζών και στο στόχο του για

απτά µαθησιακά αποτελέσµατα, το ΕΤΙ ανέπτυξε αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού

και παιδαγωγικού ελέγχου. Το περιεχόµενο και η ποιότητα της εκπαίδευσης του

ΕΤΙ ελέγχονται από το Επιστηµονικό Συµβούλιο της ΕΕΤ, καθώς και από τις αρ-

µόδιες επιτροπές και οµάδες εργασίας. Τα όργανα αυτά αξιολογούν το εκπαιδευτι-

κό προϊόν από το σχεδιασµό µέχρι την υλοποίησή του. Στη διάρκεια του 2004 η προ-

σπάθεια εντοπίστηκε στην πληρότητα του περιεχοµένου των µαθηµάτων, την αρ-

τιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, τη σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη και τη

χρήση σύγχρονων µεθόδων παρουσίασης.

Τον Οκτώβριο 2004 διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση, µε τη συµµετοχή των υπευ-

θύνων εκπαίδευσης των τραπεζών και των εισηγητών του ΕΤΙ, προκειµένου να

ενηµερωθούν από τον Γενικό Γραµµατέα της ΕΕΤ για τους στόχους και τα προ-

γράµµατα του ΕΤΙ και να ανταλλαγούν απόψεις. 

∞Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹

Το ΕΤΙ ανασυγκρότησε τη δοµή και τη λειτουργία του, διαµορφώνοντας νέο οργα-

νόγραµµα και αναπτύσσοντας την κουλτούρα που συνάδει µε τις αξίες της ΕΕΤ. Η

αναδιοργάνωση αυτή, σε συνδυασµό µε τη νέα κουλτούρα, τη συµπλήρωση και

ενεργοποίηση των αποφασιστικών-εκτελεστικών-µελετητικών οργάνων, συντέλε-

σε στην υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΤΙ. 
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Η στρατηγική του ΕΤΙ είναι η συµβολή του στην ανταγωνιστικότητα του χρηµατο-

πιστωτικού τοµέα µέσα από την εκπαίδευση ως πραγµατικής επένδυσης στους αν-

θρώπινους πόρους. Μετά από 19 έτη αδιάλειπτης λειτουργίας, η εµπειρία του ΕΤΙ και

οι παιδαγωγικές του αξίες του επιτρέπουν να προσδιορίζει την προσφορά του µε

όρους µιας αναγνωρισµένης Σχολής Χρηµατοοικονοµικών Σπουδών. Για το λόγο αυ-

τό, οι επιµέρους στόχοι του χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια ανάπτυξης, όχι µό-

νο της εξειδικευµένης κατάρτισης, αλλά και της πιστοποιηµένης εκπαίδευσης. Είναι

γνωστό ότι η αναγκαιότητα για πιστοποίηση γνώσεων και ικανοτήτων, όπως εκφρά-

ζεται στην πολιτική της Λισσαβόνας για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, προκύπτει από τις

απαιτήσεις της αγοράς για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων, προκει-

µένου να διασφαλίζεται το κύρος των ειδικοτήτων και η κινητικότητα των εργαζο-

µένων και να εξασφαλίζονται η επαγγελµατική εξέλιξη και οι θέσεις εργασίας.  

Τα βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή, κατά τη διάρκεια του 2004, ανιχνεύονται τό-

σο στην οργανωτική αναδιάρθρωση όσο και στην επεξεργασία πιστοποιηµένων προ-

γραµµάτων.

¶ÈÛÙÔÔÈËÌ¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 

■ Ολοκληρώθηκε το Πρόγραµµα Βασικών Τραπεζικών Σπουδών, το οποίο

αφορά εξίσου τους νεοπροσληφθέντες και τα έµπειρα στελέχη, αλλά και

εκπαιδευτές των τραπεζών, και το οποίο διαµορφώθηκε έτσι ώστε να πλη-

ροί τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησής του στο πλαίσιο του

European Bank Training Network.

■ Ανανεώθηκε το Πρόγραµµα για Πωλητές Αµοιβαίων Κεφαλαίων, το οποίο

προσαρµόστηκε στις νοµοθετικές εξελίξεις. 

■ Σχεδιάστηκε το Πρόγραµµα για Υπευθύνους Κανονιστικής Συµµόρφωσης,

προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι νέες ανάγκες της τραπεζικής αυτής

δραστηριότητας. 

■ Ξεχωριστό βήµα αποτέλεσε η προσφορά του Μεταπτυχιακού Προγράµµα-

τος στην Τραπεζική, το οποίο σχεδιάστηκε από κοινού και συνδιοργανώνε-

ται από την ΕΕΤ και το ALBA (Athens Laboratory of Business Administra-

tion) και αφορά όσους εργάζονται ή επιθυµούν να εργαστούν στο χρηµατο-

πιστωτικό χώρο. 
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ÀËÚÂÛ›Â˜ ÛÂ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÙÚ¿Â˙Â˜

Αξιόλογη υπήρξε και για το 2004 η συνδροµή του ΕΤΙ στην ενδοεπιχειρησιακή εκ-

παίδευση µέσω προγραµµάτων κατάρτισης ειδικά προσαρµοσµένων στις ιδιαίτερες

ανάγκες των επιµέρους τραπεζών. Αν και µε τα διατραπεζικά σεµινάρια επιτυγχά-

νονται οικονοµίες κλίµακας, η δραστηριότητα αυτή του ΕΤΙ εµφανίζει αυξανόµενη

ζήτηση γιατί µε τον τρόπο αυτό οι τράπεζες εξασφαλίζουν, οποιαδήποτε στιγµή θε-

λήσουν, την κατάλληλη για την περίπτωσή τους εκπαίδευση, µε εγκυρότητα και

αποτελεσµατικότητα. 

∂˘¤ÏÈÎÙË Ì¿ıËÛË

Σηµαντική προσφορά για το τραπεζικό σύστηµα αναµένεται να προκύψει και από

το ολοκληρωµένο σύστηµα ηλεκτρονικής µάθησης που προετοιµάστηκε κατά τη

διάρκεια όλου του έτους. Ειδικές οµάδες στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Συµβου-

λίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΤΙ συγκροτήθηκαν για την εκπόνηση

µελέτης του τρόπου δηµιουργίας και λειτουργίας ενός διατραπεζικού συστήµατος

ευέλικτης µάθησης, µε τους οικονοµικότερους κατά το δυνατόν όρους και µε την

όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης

και της κοινής διαχείρισής του. 

Τα προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΤΙ πρόσφεραν τη δυνατότητα

βασικής κατάρτισης σε 1.500 περίπου άτοµα. Αυτού του είδους η συµπληρωµατική

– προς την αντίστοιχη ενδοεπιχειρησιακή – κατάρτιση, εκτός από τη µέριµνα για

συνεχή επικαιροποίηση του διδακτικού υλικού της, τελεί υπό επεξεργασία προκει-

µένου να µπορεί να προσφέρεται και ηλεκτρονικά. 

™‡Ó‰ÂÛË ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ̄ ÒÚÔ˘

Η ΕΕΤ συνεργάστηκε µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα αναφορικά µε 

■ την καλοκαιρινή άσκηση φοιτητών στον τραπεζικό χώρο, και 

■ τη συµµετοχή της ΕΕΤ στη χρηµατική βράβευση αριστούχων φοιτητών.

Η πολύχρονη συνεργασία του ΕΤΙ µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για τη θερινή πρα-

κτική άσκηση των φοιτητών σε τράπεζες-µέλη της ΕΕΤ, έχοντας αποδείξει την

αποτελεσµατικότητα και τη χρησιµότητά της, πρόκειται να επεκταθεί και σε άλλα

ΑΕΙ. Από την άλλη µεριά, η εξίσου πολύχρονη συµµετοχή της ΕΕΤ στην ετήσια

επιβράβευση των αριστούχων του τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης του
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Πανεπιστηµίου Πειραιά αναδεικνύει τη σπουδαιότητα των συνεργειών του ακαδη-

µαϊκού χώρου και της αγοράς. 

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ̄ ÒÚÔ˘

Το ΕΤΙ, µε επίγνωση του ρόλου της εκπαίδευσης ως µοχλού οικονοµικής ανάπτυ-

ξης, αποφάσισε τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του εκτός του χρηµατοπιστωτι-

κού συστήµατος. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΤΙ προσφέρεται πλέον και

στους εργαζοµένους κάθε µορφής επιχείρησης και οργανισµού, σε επιχειρηµατίες

και διοικητικά στελέχη, σε ελεύθερους επαγγελµατίες και φοιτητές. 

Το άνοιγµα αυτό των προγραµµάτων σχεδιάστηκε έτσι ώστε να δίνει ιδιαίτερη έµ-

φαση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Ως πι-

στοποιηµένο ΚΕΚ (Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης) το ΕΤΙ επιδίωξε επίσης

την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων για εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε επι-

χειρήσεις ή ιδιώτες. Στο πλαίσιο µάλιστα του «2005 ως Έτους Ανταγωνιστικότητας»

πρότεινε στα αρµόδια υπουργεία ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα για ΜΜΕ, µε τίτλο

«Χρηµατοοικονοµικός Μέντωρ».

∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙÈ˜ ̄ ÒÚÂ˜ ÙË˜ µ·ÏÎ·ÓÈÎ‹˜

Η εκπαίδευση των στελεχών στις ελληνικές τράπεζες της Βαλκανικής αποφασίστη-

κε να τελεί υπό το συντονισµό του ΕΤΙ. Συγκεκριµένα οι ενδιαφερόµενες τράπεζες

ζήτησαν από την ΕΕΤ να αναλάβει το συστηµατικό προγραµµατισµό της επαγγελ-

µατικής κατάρτισης στις χώρες αυτές, µε το συντονισµό διατραπεζικής οµάδας, απο-

τελούµενης από εκπροσώπους των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και ∆ιεθνών ∆ραστη-

ριοτήτων. Ήδη διαµορφώθηκαν τα πρώτα σεµινάρια, σύµφωνα µε τις πληροφορίες

που συγκεντρώθηκαν αναφορικά µε τις ανάγκες που αντιµετωπίζουν τα χρηµατοπι-

στωτικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Βαλκανικής. 

Πέραν της δραστηριότητας αυτής, η θεσµοθέτηση του ∆ιαβαλκανικού Forum Τραπεζι-

κών Ενώσεων και η προβλεπόµενη από το Σύµφωνο Συνεργασίας των µελών του προ-

τεραιότητα για εκπαίδευση οδήγησαν το ΕΤΙ στην προετοιµασία σχετικών προγραµµά-

των. Τα προγράµµατα αυτά διαµορφώθηκαν σε ανταπόκριση των αιτηµάτων που προέ-

κυψαν από επισκέψεις του Γενικού Γραµµατέα της ΕΕΤ σε χώρες-µέλη του Forum. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εκπαιδευτική προσφορά στις χώρες της Βαλκανικής

είναι σκόπιµο να συνοδεύεται από κοινοτική συγχρηµατοδότηση, λόγω των περιο-

ρισµένων πόρων τους. Το ΕΤΙ σχεδίασε πρόταση προς υποβολή σε αρµόδια κοινοτι-
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κά όργανα για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ο οποίος εκτός από οικονοµικός εί-

ναι συνδεδεµένος και µε το κύρος της ΕΕΤ. 

¢ÈÂıÓ‹˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

Για το ΕΤΙ, το 2004 σφραγίστηκε από την επιτυχία της διοργάνωσης του Inter-

national Banking Summer School, που έλαβε χώρα στις 20-30 Ιουνίου στο διεθνές

συνεδριακό κέντρο της Κω. Η ευκαιρία που δόθηκε στην ΕΕΤ µε το να επιλεγεί ως

διοργανώτρια Ένωση για το 57ο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, έδωσε τη δυνατότητα

στο ΕΤΙ να δείξει ότι λειτουργεί στο επίπεδο των ινστιτούτων της διεθνούς τραπε-

ζικής κοινότητας, ανταποκρινόµενο στις εξαιρετικά απαιτητικές προδιαγραφές του

θεσµού αυτού, που καθιερώθηκε από το Chartered Institute of Bankers το 1948.

Με θέµα «Credit Risk Management and Regulation» και µε πρόβλεψη πρακτικών

ασκήσεων, το πρόγραµµα στόχευσε στην εξαντλητική γνώση των διάφορων µοντέ-

λων διαχείρισης κινδύνων και των επιµέρους ζητηµάτων που ανακύπτουν από το

Νέο Σύµφωνο της Βασιλείας. Οι συµµετέχοντες, οι οποίοι προέρχονταν από 23 χώ-

ρες, έφτασαν συνολικά τους 119 (έναντι 87 την προηγούµενη χρονιά). Όπως φάνη-

κε από την αξιολόγηση του προγράµµατος από τους συµµετέχοντες, καθοριστικοί

παράγοντες της επιτυχίας που σηµείωσε η διοργάνωση ήταν:

■ το θέµα (95%),

■ το επιτελείο των οµιλητών (µ.ό. αξιολόγησης οµιλητών 93,8%),

■ το πρόγραµµα κοινωνικών εκδηλώσεων (93,5%),

■ η οργάνωση (90%)

Ως προς την επιλογή του θέµατος τα αποτελέσµατα εµφανίζονται ως εξής: 

EÈÏÔÁ‹ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘  IBSS 2004

0%
5%

39%
56%

Ÿ¯È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi

πÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi

¶ÔÏ‡ Î·Ïfi

ÕÚÈÛÙÔ
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Η επιλογή να εστιαστεί το IBSS 2004 στη διαχείριση και το κανονιστικό πλαίσιο του

πιστωτικού κινδύνου ήταν προσεκτικά µελετηµένη: οι εξελίξεις στο διεθνή χρηµατο-

πιστωτικό χώρο έδειχναν ότι στα τέλη Ιουνίου θα εκδιδόταν το τελικό κείµενο του Νέ-

ου Συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των Τρα-

πεζών. Αυτό σήµαινε ότι οι σχετικές διεργασίες κορυφώνονταν και το ενδιαφέρον των

τραπεζικών στελεχών σε όλο τον κόσµο ήταν στραµµένο στα θέµατα διαχείρισης κιν-

δύνων. Πράγµατι, στις 26 Ιουνίου 2004 δηµοσιοποιήθηκε το τελικό κείµενο, πυροδο-

τώντας πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις µεταξύ των συµµετεχόντων του IBSS.

Ως προς το πρόγραµµα και τους οµιλητές, η εικόνα έχει ως εξής:

Η Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή του IBSS 2004 εργάστηκε για πολλούς

µήνες για την εκπόνηση του δεκαήµερου προγράµµατος, αλλά και για τη δηµιουρ-

γία πρωτότυπης άσκησης-case study, µε τίτλο «The implications of the new

international regulatory framework for credit risk management and capital

adequacy ratio». Συνδύασε ισορροπηµένα τις θεωρητικές παρουσιάσεις µε ασκήσεις

και προσοµοιώσεις, διατηρώντας αµείωτο το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων σε

όλη τη διάρκεια του δεκαηµέρου. Οι 17 διεθνώς διακεκριµένοι εισηγητές, πλαισιω-

µένοι από 9 έλληνες ειδικούς στη διαχείριση κινδύνων που λειτούργησαν ως

training facilitators, συνέβαλαν καθοριστικά στο εκπαιδευτικό αποτέλεσµα.

Σηµειώνεται ότι στην επιτυχία της ελληνικής διοργάνωσης συνέβαλαν καθοριστι-

κά µε τις χορηγίες τους οι: 

Alpha Bank

Aspis Bank

Emporiki Bank

Microsoft

Εθνική Τράπεζα

Τράπεζα Πειραιώς

Τειρεσίας Πληροφοριακά

Συστήµατα ΑΕ

VISA Hellas

BIS Capital Reguirements and New Techniques for Measuring

and Managing Credit Risk - part I (Anthony Saunders)

1%
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27%

70%

Ÿ¯È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi

πÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi

¶ÔÏ‡ Î·Ïfi

ÕÚÈÛÙÔ
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Το ΙΝΕ της ΟΤΟΕ συνέβαλε στην επιτυχία της διοργάνωσης προσφέροντας την τε-

χνική στήριξη, ενώ η American Express International στήριξε την οργάνωση των

ταξιδιών και τη διαµονή στο Kypriotis Village Resort.



103

¢π∞∆ƒ∞¶∂∑π∫∞ ™∂ªπ¡∞ƒπ∞

∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ™∂ªπ¡∞ƒπø¡
ÛÂÌÈÓ. ˆÚÈ·›· ¿ÙÔÌ· ÒÚÂ˜

·.·. ‰È¿ÚÎÂÈ·

1 ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ·ÁÁÏÈÎ¿ 7 60 34 420

2 ∆Ô Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ 2 4 55 8

3 ¶·Ú¿ÁˆÁ· ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ 2 8 39 16

4 Internet banking 2 8 33 16

5 ∆Ú·Â˙ÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ 1 7 4 7

6 Microsoft Automation (Word) 1 10 3 10

7 Microsoft Automation (Excel) 1 12 6 12

8 ∆ÈÙÏÔÔ›ËÛË & ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ – ¶·ıËÙÈÎÔ‡ 1 15 10 15

9 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ & ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ 2 21 21 42

10 °Ú·Ù‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË 1 16 19 16

11 ™¯¤‰ÈÔ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ 2 14 19 28

12 ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ ̄ ÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜ 2 20 20 40

13 ∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ 1 16 5 16

14 ¶Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ 2 24 30 48

15 ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ¢·ÓÂ›ˆÓ 1 36 15 36

16 ∞Ï¿ ª·ı‹Ì·Ù· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ 1 20 9 20

17 ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∫ÂÊ·Ï·È·Î‹˜ µ¿ÛË˜ ∆Ú·Â˙ÒÓ 1 12 28 12

18 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∆Ú·Â˙ÒÓ & ¢ÈÂıÓ‹ ¶ÚfiÙ˘· ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ 1 15 5 15

19 ¢ÈÂıÓ‹˜ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹ ∂Ï¤Á¯Ô˘ ∂ÁÁÚ¿ÊˆÓ 1 7 18 7

20 ¢ÈÂıÓ¤˜ & ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ¢È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ 

¶ÈÛÙÒÛÂˆÓ 2 4 35 8

21 ¶·Ú¿ÁˆÁ· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ¶ÚÔ˚fiÓÙ· 1 7 4 7

22 ∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ On-Line ™‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ∆∂πƒ∂™π∞™ 5 4 125 20

23 ∂ÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ 1 15 9 15

24 ¶ˆÏËÙ¤˜ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ 1 30 5 30

25 ¶ÚfiÏË„Ë & ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË §ËÛÙÂ›ˆÓ 6 8 84 48

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

∂¿ÚÎÂÈ· ∆Ú·Â˙ÒÓ 2 8 56 16

27 ∏ ™ËÌ·Û›· ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÈÎ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ∂˘ı‡ÓË˜ 1 16 21 16

28 ∆Ú·Â˙ÈÎ¤˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¡¤Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ 1 18 10 18

29 ∆Ú·Â˙ÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ 

√ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ 1 16 9 16

30 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ŒÏÂÁ¯Ô ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ 1 21 10 21

31 ∆Ô ¡¤Ô ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏËÚˆÌÒÓ TARGET2 4 8 102 32

32 ™‡Á¯ÚÔÓ· ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¿ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ¶ÚÔ˚fiÓÙ· 

& ÀËÚÂÛ›Â˜ 1 20 7 20

33 ∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ª¤ÙÚËÛË˜ ÙÔ˘ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ 

& ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÃÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜ 1 16 13 16

34 ∏ ¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ 

™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 1 4 22 4

35 ¡ÔÌÈÎ¿ £¤Ì·Ù· ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ & ¢ÈÂıÓÔ‡˜ 

∫·ÓÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ 1 4 14 4

36 Swift Classroom 10 10 77 100

37 ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ∞Ó¿Ï˘ÛË §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1 25 13 25

38 Beyond Scoring 1 4 18 4

™‡ÓÔÏ· 74 1.007 1.204

™∆∞∆π™∆π∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫ø¡ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡
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∂¡¢√∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∞ ™∂ªπ¡∞ƒπ∞

∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ™∂ªπ¡∞ƒπø¡
ÛÂÌÈÓ. ˆÚÈ·›· ¿ÙÔÌ· ÒÚÂ˜

·.·. ‰È¿ÚÎÂÈ·

1 ¶ˆÏËÙ¤˜ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ 6 30 103 180

2 ∞ÍÈfiÁÚ·Ê· 8 8 133 64

3 ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ∞Ó¿Ï˘ÛË §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1 25 14 25

4 §ÔÁÈÛÙÈÎ‹ 1 28 18 28

5 ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ 3 24 51 72

6 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∆Ú·Â˙ÒÓ 5 5 81 25

7 ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ¢È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜ 1 8 18 8

8 ∞ÁÁÏÈÎ‹ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹ √ÚÔÏÔÁ›· 1 16 21 16

9 ∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ 2 16 41 32

10 ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ∆Ú·Â˙ÈÎfi ÃÒÚÔ 1 16 8 16

11 ∆Ú·Â˙ÈÎfi ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ - Business Planning 1 8 25 8

12 µ·ÛÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË ¡¤ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ 4 32 74 128

13 µ·ÛÈÏÂ›· ππ & ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ 1 8 25 8

™‡ÓÔÏ·       35 612 610

™∂ªπ¡∞ƒπ∞ ∫∞∆∞ƒ∆π™∏™ ∞¶√ ∞¶√™∆∞™∏

∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ™∂ªπ¡∞ƒπø¡
ÛÂÌÈÓ. ˆÚÈ·›· ¿ÙÔÌ· ÒÚÂ˜

·.·. ‰È¿ÚÎÂÈ·

1 ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜ 2 208

2 ™˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· 2 80

3 ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ 2 131

4 ∞ÍÈfiÁÚ·Ê· 3 309

5 EÁÁ˘ËÙÈÎ¤˜ ∂ÈÛÙÔÏ¤˜ 3 411

6 ∆Ú·Â˙ÈÎfi ∞fiÚÚËÙÔ & •¤Ï˘Ì· ÃÚ‹Ì·ÙÔ˜ 2 194

7 ∫·Ù·ıÂÙÈÎ¿ ¶ÚÔ˚fiÓÙ· 2 43

8 §ÔÁÈÛÙÈÎ‹ 2 115

™‡ÓÔÏ· 18 1.491

ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ¿ÙÔÌ·

°ÂÓÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ 127 3.110


