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BANKING CONSULTING ACADEMY 
POWERED BY ACCENTURE

Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Banking Consulting Academy powered by Accenture, σε αποκλειστική συνεργασία 

με την Τράπεζα Πειραιώς, σε καλεί να διεκδικήσεις μια αμειβόμενη θέση πλήρους απασχόλησης στο συμβουλευτικό κλάδο για να 

υποστηρίξεις το μετασχηματισμό των τραπεζικών οργανισμών. 

Μέσω του προγράμματος “Banking Consulting Academy” θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις το αντικείμενο εργασίας, τις 

απαιτήσεις και τις καθημερινές προκλήσεις που θα κληθείς να αντιμετωπίσεις ως σύμβουλος επιχειρήσεων στον τραπεζικό τομέα.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 60 ωρών σε 5 εβδομάδες, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση γύρω από τις βασικές 

τραπεζικές έννοιες, όπως είναι τα μοντέλα λειτουργίας των τραπεζών, τα σχήματα πληρωμών και καρτών, τα δανειακά και 

επενδυτικά προϊόντα. Επιπρόσθετα καλύπτει μια αναλυτική εισαγωγή στις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως είναι η Τεχνητή 

νοημοσύνη (ΑΙ), η εκτεταμένη πραγματικότητα (XR) και το Metaverse, ενώ σου δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθείς για τη 

σημασία και τον αντίκτυπο της βιωσιμότητας και των κριτηρίων ESG στον τραπεζικό τομέα.

Παράλληλα, μέσω των σεμιναρίων και των διαδραστικών ασκήσεων του προγράμματος, θα αναπτύξεις soft & hard skills που 

απαιτούνται για μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Ενδεικτικά, θα καλλιεργήσεις την ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, διοίκησης έργου (project 

management) και ομάδων και παρουσίασης αποτελεσμάτων, ενώ θα αποκτήσεις απαραίτητες γνώσεις σε χρήσιμα εργαλεία 

όπως το Excel και το Powerpoint. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (1/3)
Banking sustainability (ESG)

Identify major trends and challenges in the 

field of sustainability in banking. Explore 

sustainability needs and priorities for 

banking clients. Discuss potential 

approaches to embed sustainability in 

banking business.

Introduction to Banking

Provide an overview of the banking 

industry. Explore the banking business/ 

operating models, the Greek banking 

landscape and banking trends. We will 

deep dive into core banking areas such as 

cards, payments, loans, non-performing 

loans and wealth.

Emerging technologies in banking

XR & Metaverse: Introduction into the metaverse, the different types of Extended Reality technology, XR 
applications across different industries and its basic working principles

Cloud: The benefits of Cloud computing , how it has helped companies accelerate innovation and reduce 
costs, as well as basic steps to Cloud migration

Artificial Intelligence (AI): What Artificial Intelligence (AI) is, explore use cases and applications of AI, its 
benefits and different ways AI can be implemented

Data: The power of data and how it equips companies to adapt, reinvent, and create entirely new business 
models

S. Panousi

N. Rachovitsas, K. Kalomoiris, M. Zampetakis

M. Oikonomou, S. Panousi, I. Keki, 

Ef. Martini, G. Bosios
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Project Management

Understand what is project management 
and PMO, introduce the basic artifacts of 
project management and the PMO 
lifecycle, learn how to perform a PMO role 
and provide real life examples

I. Keki, S. Panousi, 

G. Adamopoulou, Ch. Vlachopoulou
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (2/3)
Excel Fundamentals

Introduction to Excel’s best tips & tricks, as 

well as the commonly used functions, 

financial analysis tools and advanced 

formulas

Information gathering techniques

Deep dive into information gathering 

techniques (e.g., primary & secondary, 

quantitative & qualitative) as well as the 

basic principles and methodologies to 

equip future consultants with the 

appropriate information gathering toolset.

Presentation skills

Cover the fundamentals for creating 
impactful presentations. We will go through 
the importance of structuring, formatting of 
shapes & images as well as additional 
Powerpoint tools. We will explore the best 
ways to illustrate data and utilize 
Powerpoint capabilities to the fullest in 
order to always get your message across.

IBPS & Storyboarding

Cover the framework and principles of how 
to analyze a problem in an effective and 
structured way. We will explore ways to 
document and communicate the solution to 
a problem in a clear and structured 
narrative. We will focus on methodologies 
and techniques that help us to define and 
solve a problem and to “tell a story”.

Delivery models (agile vs waterfall)

Explore the main characteristics and 
differences of the 2 delivery 
methodologies, Waterfall and Agile. We will 
focus on the delivery phases, team roles 
and collaboration model per case. The role 
of consulting and real-life examples will 
also be presented. 

E. Martini

J. Papadogiannakis, A. Theodoridou

M. Oikonomou, V. Siakavella

G. Bosios, T. Charokopos C. Krassa, E. Plagianni

BANKING CONSULTING ACADEMY 



5

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (3/3)
Time & stress management

Learn how to stay productive no matter 

what can be a daunting task. We will 

explore ways to stay focused and fight 

procrastination, be productive, energetic 

and manage workplace stress.

Working in teams

Understand the most important elements 

of being a valuable team member like 

working with a group to achieve a shared 

goal, building trust with members of your 

team and being accountable for the shared 

results.

A. Papalexiou, V. Bouligaraki

A. Papalexiou, V. Bouligaraki

Real-Life examples

Examination and discussion of insightful real-life examples where 

we helped our clients achieve their targets and resolve their 

problems across the practices below:

Banking: Helping banks to challenge their conventions, capitalize 

on the full potential of their people and emerging opportunities and 

become better at change 

(M. Oikonomou)

TS&A: Assisting organizations to shape their technology strategy 

and help them overcome technological issues

(N. Rachovitsas, K. Kalomoiris, M. Zampetakis)

T&O: Helping in the creation of transformation by enriching the 

relationship between people and technology 

(C. Palaiologou)

Song: Bringing to life bold ideas with the biggest impact through 

the unlimited potential of creativity, technology and intelligence 

(E. Fotografou & K. Lekaki)

CFO & EV, R&C: Helping finance and business unit executives 

develop financial transaction processing, risk management and 

business performance reporting capabilities

(S. Nicolaidis)
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να ολοκληρώσεις επιτυχώς το πρόγραμμα απαιτείται η παρακολούθηση των μαθημάτων συνολικής 

διάρκειας 60 ωρών και η συμμετοχή στην ομαδική εργασία (case study) και την τελική εξέταση.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή 09:30 – 16:00, 3-6 ώρες την ημέρα, από τις

05-20/12/2022 και από τις 09-13/01/2023. Δίνεται δυνατότητα απουσίας μέχρι 1 μάθημα ανά θεματική 

ενότητα ή 6 ώρες συνολικά.

Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται μέσω της τελικής εξέτασης (50%) και της ομαδικής εργασίας (50%). Η 

τελική εξέταση διαρκεί 1.5 ώρα, ενώ η ομαδική εργασία διαρκεί 2 ώρες. Η τελική εξέταση και η ομαδική 

εργασία θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 16-20/01/2023.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα λάβεις βεβαίωση παρακολούθησης από την Accenture 

Greece.
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Συχνότητα μαθημάτων: 

• Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 – 16:00

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί online μέσω MS Teams & 

Zoom

www.projectfuture.gr

Ημερομηνία Έναρξης: 

05/12/2022 

Ημερομηνία Λήξης: 

20/01/2023

Bεβαίωση παρακολούθησης Banking Consulting 

Academy powered by Accenture

BANKING CONSULTING ACADEMY 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Διακοπή μαθημάτων από τις 20/12 – 09/01 λόγω Χριστουγέννων)

https://www.projectfuture.gr/
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ACCENTURE

Η Accenture αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με 

κορυφαίες δυνατότητες στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, του cloud και της κυβερνοασφάλειας. 

Συνδυάζοντας μοναδική εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες σε περισσότερους από 40 κλάδους, η 

Accenture προφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς στρατηγικής και συμβουλευτικής, διαδραστικών

υπηρεσιών, τεχνολογίας και επιχειρησιακών λειτουργιών, αξιοποιώντας το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο 

κέντρων Προηγμένης Τεχνολογίας και Ευφυών Λειτουργιών.

Τα 721.000 στελέχη της υλοποιούν καθημερινά έργα με γνώμονα την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας και της 

ανθρώπινης εφευρετικότητας, εξυπηρετώντας πελάτες σε περισσότερες από 120 χώρες. Η Accenture, 

αγκαλιάζει τη δύναμη της αλλαγής με στόχο να δημιουργήσει αξία και κοινή επιτυχία για τους πελάτες, τους 

υπαλλήλους, τους μετόχους, τους συνεργάτες και την κοινωνία.

Στην Ελλάδα, η Accenture δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια, απασχολώντας πλέον 1.200+ 

συμβούλους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες πληροφορίες για την Accenture μπορείτε να βρείτε εδώ.
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https://www.accenture.com/gr-en/about/company/greece

