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ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 

Συμφωνία που γίνεται σήμερα την ___ / ___ / _______ στη Λευκωσία 

Μεταξύ: 

Της εταιρείας IBS (INSTITUTE OF BANKING STUDIES) CYPRUS LIMITED, αρ. εγγραφής 57716 από 

Κωστάκη Παντελίδη 3, 4ος όροφος, 2057, Λευκωσία, Κύπρος (από τώρα και στο εξής 

καλούμενη ‘η Εταιρεία’)  

 
ΚΑΙ 

 
Του/Της κ. ____________________________________   αρ. ταυτότητας _____________ 

(από τώρα και στο εξής καλούμενος ‘ο Συνεργάτης’) από το άλλο μέρος. 

 

Προοίμιο: 

ΕΠΕΙΔΗ η Εταιρεία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία έχει εγγραφεί νομότυπα 

στη Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, 

Κεφάλαιο 113 των Νόμων της Κύπρου 

ΕΠΕΙΔΗ η Εταιρεία είναι ένας οργανισμός παροχής επαγγελματικής κατάρτισης και 

εκπαίδευσης.  

ΕΠΕΙΔΗ η Εταιρεία προσφέρει στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, τα εξειδικευμένα και 

διεθνώς καταξιωμένα επαγγελματικά Διπλώματα του Αμερικάνικου Συνδέσμου 

Τραπεζών - American Bankers Association (ABA) τα οποία για περισσότερο από 100 

χρόνια προσφέρονται στις Η.Π.Α και διεθνώς.  

ΕΠΕΙΔΗ ο Συνεργάτης μέσω των διασυνδέσεων και γνωριμιών του έχει τη δυνατότητα να 

προωθήσει τις εργασίες της Εταιρείας συστήνοντας στην Εταιρεία φοιτητές οι 

οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

προσφέρει η Εταιρεία και οδηγούν στην απόκτηση του διπλώματος Γενικής 

Τραπεζικής του ΑΒΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ τα μέρη έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν μεταξύ τους σε σχέση με την 

προώθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία προσφέρει η Εταιρεία και 

οδηγούν στην απόκτηση του διπλώματος Banking του ΑΒΑ.  

http://www.aba.com/Pages/default.aspx
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ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

 
1. Προοίμιο 

Το προοίμιο της παρούσας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 
2. Ανάθεση 

2.1. Δια της παρούσης η Εταιρεία εξουσιοδοτεί και δίδει οδηγίες στον Συνεργάτη όπως με 

δικά του έξοδα εξευρίσκει και συστήνει στην Εταιρεία φοιτητές οι οποίοι 

ενδιαφέρονται να εγγραφούν και παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

που προσφέρει η Εταιρεία και οδηγούν στην απόκτηση του διπλώματος Banking του 

ΑΒΑ. 

2.2. Γενικά η Εταιρεία δίδει οδηγίες στον Συνεργάτη όπως συστήνει στην Εταιρεία και/ή 

μεσολαβεί για την εγγραφή νέων φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η Εταιρεία και 

οδηγούν στην απόκτηση του διπλώματος Γενικής Τραπεζικής του ΑΒΑ.  

 
3. Τρόπος διεξαγωγής της συνεργασίας 

3.1. Για κάθε νέο φοιτητή τον οποίο ο Συνεργάτης προτίθεται να συστήσει στην Εταιρεία 

ο Συνεργάτης θα συμπληρώνει και παραδίδει στην Εταιρεία το σχετικό έντυπο 

σύστασης φοιτητή αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 στην 

παρούσα συμφωνία.  

3.2. Με την εγγραφή οποιουδήποτε φοιτητή τον οποίο έχει συστήσει ο Συνεργάτης, ως 

ανωτέρω στην παράγραφο 3.1 αναφέρεται, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

προσφέρει η Εταιρεία και οδηγεί στην απόκτηση του διπλώματος Γενικής Τραπεζικής 

του ΑΒΑ ο Συνεργάτης θα δικαιούται προμήθεια ως αναλυτικά αναφέρεται στον όρο 

4 κατωτέρω.  

3.3. Γίνεται κοινά αντιληπτό από τα μέρη ότι ο Συνεργάτης θα δικαιούται προμήθεια μόνο 

σε σχέση με τους φοιτητές τους οποίους ο ίδιος έχει συστήσει στην Εταιρεία, 

παραδίδοντας στην εταιρεία το έντυπο Παράρτημα 1 πριν ο ενδιαφερόμενος 

φοιτητής επικοινωνήσει ο ίδιος με την Εταιρεία. Προς άρση κάθε αμφιβολίας γίνεται 

κοινά αντιληπτό από τα μέρη ότι σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επικοινωνήσει 

ο ίδιος με την Εταιρεία για το σκοπό λήψης πληροφοριών για οποιοδήποτε από τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η Εταιρεία και/ή για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο και ακολούθως ο Συνεργάτης παραδώσει στην Εταιρεία το έντυπο Παράρτημα 

1 σε σχέση με τον εν λόγω φοιτητή, ο εν λόγο φοιτητής δε θα θεωρείται ότι έχει 

συσταθεί στην Εταιρεία από τον Συνεργάτη και ο Συνεργάτης δε θα δικαιούται τη 

συμφωνημένη προμήθεια σε σχέση με τον συγκεκριμένο φοιτητή.  

 
4. Αντάλλαγμα 

4.1. Ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τις οποίες ο Συνεργάτης θα παρέχει στην Εταιρεία 

ρητώς συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι: 



3 

i. Η Εταιρεία θα καταβάλλει στον Συνεργάτη το ποσό των €300 σε σχέση με 

φοιτητές οι οποίοι έχουν συσταθεί από τον Συνεργάτη και έχουν εγγραφεί στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρει η Εταιρεία και οδηγεί στην απόκτηση 

διπλώματος Γενικής Τραπεζικής του ΑΒΑ. 

4.2. Η πιο πάνω εις τον όρο 4.1 αναφερόμενη προμήθεια θα καταβάλλεται στον 

Συνεργάτη ταυτόχρονα με την εγγραφή οποιονδήποτε από τους φοιτητές που έχουν 

συσταθεί από τον Συνεργάτη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρει η Εταιρεία 

και οδηγεί στην απόκτηση του διπλώματος Banking του ΑΒΑ και την εξόφληση από 

τον εν λόγω φοιτητή τουλάχιστον ενός μαθήματος 45 ωρών από τα μαθήματα του 

διπλώματος Γενικής Τραπεζικής του ΑΒΑ. 

 
5. Ισχύς Συμφωνίας 

Η παρούσα συμφωνία έχει απεριόριστη διάρκεια και δύναται να τερματιστεί από έκαστο 

από τα συμβαλλόμενα μέρη δια της αποστολής έγγραφης ειδοποίησης ενός μήνα στο 

αντισυμβαλλόμενο μέρος. 

 
6. Γενικοί Όροι 

6.1. Τα μέρη στη συμφωνία συμφωνούν και δηλώνουν ότι τίποτα το οποίο περιέχεται 

στην παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει και ότι εν πάση περίπτωση δεν υφίσταται 

οποιαδήποτε σχέση συνεταιρισμού ή διαμοιρασμού κερδών υπό μορφής 

συνεταιρισμού μεταξύ τους. 

6.2. Η ακυρότητα ή η μη δυνατότητα εφαρμογής όρου της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό 

που δεν παραβλάπτουν ουσιωδώς τα εξ αυτής επερχόμενα για τα αντισυμβαλλόμενα 

μέρη οικονομικά ωφελήματα, δεν επηρεάζει το κύρος ή την εκτελεστότητα του 

υπολοίπου μέρους της. 

6.3. Η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος από την παρούσα συμφωνία ή τις 

σχετικές με αυτή διατάξεις νόμων δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ερμηνευθεί ως 

παραίτηση απ' αυτό. 

6.4. Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας δεν θα θεωρείται 

ότι αποτελεί παραίτηση από άλλη διάταξη (παρόμοια ή όχι). 

6.5. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί προσωποπαγή δέσμευση των συμβαλλομένων μερών και η 

ευθύνη αυτών είναι εις ολόκληρο και δεν μπορεί να εκχωρηθεί χωρίς τη γραπτή 

συγκατάθεση των άλλων Μερών. 

6.6. Όσον αφορά οποιαδήποτε χρονική προθεσμία, ημερομηνία ή άλλη περίοδο, οι διατάξεις 

της παρούσας Συμφωνίας είναι ουσιώδεις. 

6.7. Η παρούσα συμφωνία δεσμεύει τόσο τους υπογράψαντες όσο και τους διαδόχους εν 

τίτλο αυτών όσο και τους κληρονόμους αυτών. 

6.8. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με νέα έγγραφη συμφωνία 

μεταξύ των μερών. 

6.9. Η παρούσα συμφωνία και τα Παραρτήματα αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.  
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7. Ειδοποιήσεις 

7.1. Όλες οι ειδοποιήσεις ή οποιαδήποτε έγγραφα θα θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί 

έγκυρα εφ' όσον παραδοθούν προσωπικά (περιλαμβανομένης της παράδοσης μέσω 

υπηρεσίας παράδοσης αντικειμένων (COURIER) ή ταχυδρομηθούν με διπλοσυστημένη 

επιστολή ή αποσταλούν με τηλεομοιότυπο ( FAX ) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(EMAIL).  

7.2. Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο που έχει ταχυδρομηθεί ή αποσταλεί όπως πιο 

πάνω καθορίζεται θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί κανονικά: 

i. Στην περίπτωση αποστολής με υπηρεσία παράδοσης, την ημερομηνία παραλαβής 

τους. 

ii. Στην περίπτωση ταχυδρόμησης με διπλοσυστημένη επιστολή επτά εργάσιμες 

ημέρες μετά την αποστολή τους. 

iii. Στην περίπτωση αποστολής με τηλεομοιότυπο (FAX) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(E MAIL) θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί κατά το χρόνο της αποστολής της εφόσον 

προσκομίζεται η σχετική ένδειξη καλής λήψης. 

 
8. Δεσμευτικότητα και Τήρηση 

Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας αυτής είναι 

ουσιώδεις και αναλαμβάνουν την πιστή τήρηση και εφαρμογή τους και επιπρόσθετα 

συμφωνούν ότι οποιαδήποτε παράβαση οποιουδήποτε όρου της συμφωνίας αυτής θα 

παρέχει στο αναίτιο μέρος το δικαίωμα άμεσου τερματισμού της συμφωνίας αυτής και/ή 

δικαίωμα για αποζημιώσεις. 

 
9. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η συμφωνία αυτή θα διέπεται και ερμηνεύεται και τα δικαιώματα των μερών και οι 

θεραπείες στις οποίες δυνατό να δικαιούνται θα επιβάλλονται σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του Κυπριακού Δικαίου. 
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ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ οι συμβαλλόμενοι έθεσαν αντίστοιχα τις υπογραφές τους κατά την 

ημέρα και ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της συμφωνίας. 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:   (Υπ.) _____________________________ 

 

 

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:  (Υπ.) _____________________________ 

 

 

 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

 

 

 

1._____________________________ 2.____________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

 

Προς: IBS (Institute of Banking Studies) Cyprus Ημερομηνία: ___ / ___ / _______ 

 

Σας πληροφορώ ότι τα πιο κάτω αναφερόμενα άτομα θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να 

εγγραφούν στο Δίπλωμα Γενικής Τραπεζικής του ΑΒΑ. 

 

Ονοματεπώνυμο Επαρχία 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 

 

Όνομα Συνεργάτη  

 

Υπογραφή   
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