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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.
Το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Τραπεζιτών Κύπρου (Institute of Certified Bankers Cyprus 
- ICBC) έχει ιδρυθεί στα πρότυπα του ICB - Institute of Certified Bankers του 
Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών (ICB – ABA) και όλη η ύλη που χρησιμοποιεί για το 
εκπαιδευτικό του πρόγραμμα προέρχεται αποκλειστικά από τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο 
Τραπεζών (ABA).  

1.1. Φορείς του Προγράμματος 
Το Ινστιτούτο Τραπεζικής Επιμόρφωσης Κύπρου - IBS Cyprus (The Local Training 
Provider of the ABA Educational Program and Products for Cyprus)  

1.2. Διδάσκοντες 
Τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν, μετά από συνεννόηση με τον ABA και το 
IBS Cyprus, καθηγητές που είναι διδάκτορες των χρηματοοικονομικών/οικονομικών.  
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 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

2.1. Προϋποθέσεις ένταξης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ICBC  
Τα πιο κάτω είναι προαπαιτούμενα για να μπορεί κάποιος να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του ICBC:  

• Να είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος του ΑΒΑ ή άλλου ανάλογου 
προσόντος. 

• Να έχει εγγραφεί και να παρακολουθεί τα Δια Βίου Μάθησης Σεμινάρια του ΑΒΑ. 

2.2. Διαδικασία Εισδοχής 
Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο ακαδημαϊκές περιόδους:  

Φθινοπωρινή περίοδος: Οκτώβριος - Ιανουάριος  
Εαρινή περίοδος: Μάρτιος – Ιούνιος 

Αιτήσεις εισδοχής από νέους υποψήφιους γίνονται αποδεκτές μόνο κατά τη 
Φθινοπωρινή περίοδο και σαν τελευταία ημερομηνία εγγραφής έχει καθοριστεί η 31η 
Ιουλίου. 

2.2.1. Αίτηση Εισδοχής 
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση εισδοχής είτε ηλεκτρονικά, είτε 
από τη Γραμματεία του Ινστιτούτου. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν είναι κάτοχος 
επαγγελματικού διπλώματος του ΑΒΑ αλλά κάποιου άλλου ανάλογου προσόντος, τότε 
θα πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο των πιστοποιητικών που κατέχει. 

2.2.2. Απαλλαγές από Μαθήματα 
Δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από την παρακολούθηση μαθημάτων με εξαίρεση το 
μάθημα «Θέματα Ηθικής στην Τραπεζική» νοουμένου ότι ο/η υποψήφιος/α το έχει 
διδαχθεί προηγουμένως στο πλαίσιο παρακολούθησης του επαγγελματικού διπλώματος 
του ΑΒΑ. 

2.3. Διάρκεια Φοίτησης 
Η μεγίστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος είναι τρία χρόνια, από 
την έναρξη της φοίτησης στο πρόγραμμα.  

Σε περίπτωση που ο σπουδαστής διακόψει προσωρινά τη φοίτησή του, μπορεί να 
διατηρήσει τις επιδόσεις του στα μαθήματα που έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς. 

Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή (βλ. παράγρ. 5.3) διατηρεί το δικαίωμα σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις να επιτρέψει σε σπουδαστή να συνεχίσει/ολοκληρώσει το πρόγραμμα 
έστω και αν υπερβαίνει τα πιο πάνω χρονικά περιθώρια. Κάθε περίπτωση εξετάζεται 
ξεχωριστά και λαμβάνεται ειδική απόφαση. 

2.4. Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος και Πιστοποιητικών 
Κάθε σπουδαστής, που είναι εγγεγραμμένος στο Δίπλωμα Τραπεζικής 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Bank Financial Management Diploma), 
υποχρεούται να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του 
διπλώματος, έτσι ώστε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες μονάδες (credits) για την 
ολοκλήρωσή του. 

Για κάθε μάθημα το οποίο ο σπουδαστής παρακολουθεί και ολοκληρώνει με επιτυχία, 
του απονέμεται Πιστοποιητικό Επιτυχίας (Certificate) από τον ΑΒΑ.  
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2.5. Μαθήματα/Μονάδες(credits) 
Το δίπλωμα Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του ΑΒΑ (Bank Financial 
Management Diploma) περιλαμβάνει 5 μαθήματα που αντιστοιχούν σε 6.5 μονάδες. 
Το σύνολο των μαθημάτων/μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του πιο πάνω 
διπλώματος καθορίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΑΒΑ.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωσή ενός μαθήματος, ο σπουδαστής λαμβάνει τις μονάδες που 
αντιστοιχούν στο μάθημα. Οι μονάδες κάθε μαθήματος καθορίζονται ανάλογα με την 
έκταση και τις ώρες διδασκαλίας του. 

Η διδασκαλία και η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα. 

Για τα μάθημα του διπλώματος παρέχεται εξειδικευμένο βιβλίο από τον ΑΒΑ. 

Το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκής περιόδου ανακοινώνεται έγκαιρα από τη 
Γραμματεία και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. 

2.5.1. Παρακολούθηση - Διδασκαλία Μαθημάτων  
Θεωρείται απαραίτητο οι σπουδαστές να παρακολουθούν όλες τις διαλέξεις των 
μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα και να είναι ακριβείς στην ώρα προσέλευσής 
τους στις τάξεις. 

H διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνει και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Webex, η οποία παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής ζωντανά στα 
μαθήματα (εφόσον υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο) από οποιοδήποτε χώρο και αν 
βρίσκεται ο σπουδαστής, νοούμενου ότι ο χώρος που θα επιλεχθεί θα είναι κατάλληλος 
για παρακολούθηση μαθημάτων.   

Στις περιπτώσεις που καταγράφονται υπερβολικές ή/και αδικαιολόγητες απουσίες 
(πέραν του 20%) είναι δυνατόν να ληφθούν διοικητικά και ακαδημαϊκά μέτρα για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. 

2.5.2. Εγγραφή Μαθημάτων και Δίδακτρα 
Η Περίοδος εγγραφής μαθημάτων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία και δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή αποστείλουν μέσω τηλεομοιότυπου τις 
αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, αφού συμπληρώσουν την «Αίτηση 
Εγγραφής Μαθημάτων ICBC», εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται από το 
Ινστιτούτο. 

Για την εγγραφή σε συγκεκριμένα μαθήματα είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση άλλων 
μαθημάτων όπως αυτό καθορίζεται από το πρόγραμμα μαθημάτων του ICBC και τον 
ΑΒΑ. 

Για την επικύρωση της εγγραφής καταβάλλονται τα δίδακτρα, το ύψος των οποίων 
καθορίζεται σύμφωνα με τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, και ανακοινώνονται 
πριν την έναρξη των εγγραφών. Τα δίδακτρα ανά μάθημα είναι συνολικά και 
περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

• Βιβλίο μαθήματος 
• Διδασκαλία και Αξιολόγηση 
• Διπλώματα και Πιστοποιητικά  
Καθυστέρηση στην εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει (α) στην 
καθυστέρηση της προόδου του σπουδαστή (β) στη διακοπή της φοίτησής του και (γ) στη 
μη έκδοση πιστοποιητικών επιτυχίας. 
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2.5.3. Μεταφορά μαθημάτων 
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν την εγγραφή τους για συγκεκριμένα 
μαθήματα στην επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 
υποβάλλεται η «Αίτηση Μεταφοράς Μαθήματος» και να παραδίδεται στη Γραμματεία 
του Ινστιτούτου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

Συμπληρώνοντας την πιο πάνω αίτηση δεν εξασφαλίζεται η μεταφορά του μαθήματος. 
Το αίτημα θα εξετάζεται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή (βλ. παράγρ. 5.3), η οποία και 
θα αποφασίζει ανάλογα με την περίπτωση. 

Στην περίπτωση έγκρισης για μεταφορά ενός μαθήματος, το μάθημα μεταφέρεται 
αυτόματα για παρακολούθηση στην επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο. 
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3.

3.1. Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτές εργασίες. Ο κάθε φοιτητής έχει την 
υποχρέωση να υποβάλει μια εργασία, 2,500 λέξεων για κάθε μάθημα, οι οποίες 
υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τη διόρθωση των εργασιών 
αναλαμβάνουν, μετά από συνεννόηση με τον ΑΒΑ, καθηγητές του ICB Cyprus. 
Εφίσταται η προσοχή των σπουδαστών στην ανάγκη οι εργασίες αφενός να είναι 
πρωτότυπες και αφετέρου να έχουν σαφή αναφορά στις πηγές άντλησης των στοιχείων 
και των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στην εργασία. Διαπιστώσεις ότι δεν έχουν 
τηρηθεί τα πιο πάνω συστατικά ακαδημαϊκής εντιμότητας, επιφέρουν τις αυστηρότερες 
των ποινών, οι οποίες προβλέπονται στην πειθαρχική διαδικασία, πέραν του 
μηδενισμού της εργασίας (βλ. παράγρ. 6).  

Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να κρατούν αντίγραφα των εργασιών τους σε περίπτωση 
που τους ζητηθούν πριν από την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων οι φοιτητές αποκτούν το Επαγγελματικό Δίπλωμα 
Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. 

Για την απονομή του επαγγελματικού τίτλου Certified Banker οι φοιτητές θα πρέπει 
επιπρόσθετα να υποβάλλουν μια τελική εργασία και να παρακαθίσουν την εξέταση 
ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής του ICBC (βλ. παράγρ. 4.1). 

3.1.1. Θέματα εργασιών/Παράδοση εργασιών 
Τα θέματα των εργασιών δίνονται στους φοιτητές δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των 
μαθημάτων. 

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει τις εργασίες του εντός δύο εβδομάδων 
μετά το πέρας των μαθημάτων. 

3.1.2. Επιτυχής ολοκλήρωση μαθήματος (Pass) 
Η ολοκλήρωση ενός μαθήματος επιτυγχάνεται εφόσον η παραδοθείσα γραπτή εργασία 
πληροί επαρκώς τα κριτήρια επιτυχούς αξιολόγησης.  

3.1.3. Αποτυχία στο μάθημα (Fail) 
Η μη υποβολή της γραπτής εργασίας ή εργασία που δεν πληροί τα κριτήρια επιτυχούς 
αξιολόγησης έχει ως αποτέλεσμα τη μη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος και 
θεωρείται ως αποτυχία.  

Σε τέτοια περίπτωση ο καθηγητής του μαθήματος καθορίζει εκ νέου το χρονικό πλαίσιο 
επαναυποβολής της γραπτής εργασίας αφού πρώτα συζητηθούν οι όποιες ελλείψεις 
ή/και λάθη που παρατηρήθηκαν κατά την αξιολόγηση της εργασίας και δοθούν οι 
απαραίτητες συστάσεις και προτάσεις που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη από το/τη 
φοιτητή/τρια για τη βελτίωση της γραπτής εργασίας.  
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 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ CERTIFIED BANKER (CBC) 4.

4.1. Αξιολόγηση για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου Certified Banker 
Για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου Certified Banker, νοούμενου ότι έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς το δίπλωμα Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του 
ΑΒΑ (Bank Financial Management Diploma) οι φοιτητές θα πρέπει  να παρακαθίσουν 
την Τελική Εξέταση του προγράμματος ICBC, η οποία αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από 
ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. 

4.2. Απόκτηση τίτλου Certified Banker (CBC)  
Εφόσον στην Τελική Εξέταση επιτευχθεί βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με το 60% τότε 
απονέμεται στους υποψήφιους ο τίτλος Certified Banker που φέρει το ακρωνύμιο CBC. 

Στις περιπτώσεις υποψήφιων που δεν εργάζονται σε κάποιο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα τους απονέμεται ο τίτλος Associate Certified Banker. Με την 
εισδοχή/πρόσληψή τους σε κάποιο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και μετά από τριετή 
υπηρεσία, τους απονέμεται ο τίτλος Certified Banker.  

4.3. Αποτυχία απόκτησης του επαγγελματικού τίτλου Certified Banker 
Αξιολόγηση με βαθμολογία μικρότερη του 60% έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία 
απόκτησης του τίτλου Certified Banker. Σε τέτοια περίπτωση οι υποψήφιοι έχουν το 
δικαίωμα  να  επαναλάβουν την  Τελική Εξέταση  για  ακόμα  δύο φορές (σύνολο τρεις
φορές). 

Συγκεκριμένα:  

• βαθμολογία μικρότερη του 60%, 
• η αδικαιολόγητη απουσία από την εξέταση πολλαπλής επιλογής 
έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία απόκτησης του τίτλου Certified Banker. 

Σημείωση: οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ή αποστέλλουν στη Γραμματεία 
του Ινστιτούτου τη «Δήλωση Επαναξιολόγησης για τον Τίτλο Certified 
Banker» έτσι ώστε να ενημερώνουν έγκαιρα το Ινστιτούτο για την 
ακαδημαϊκή περίοδο κατά την οποία προτίθενται να επαναλάβουν την 
Τελική Εξέταση. 

4.4. Εξέταση ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής 
Η ακριβής ημερομηνία/ώρα διεξαγωγής της εξέτασης ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής 
καθορίζεται από το ICBC και κοινοποιείται έγκαιρα στους υποψηφίους.  

Τα θέματα των ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής στα οποία θα εξετάζονται οι 
υποψήφιοι αντλούνται μέσα από τη διδακτέα ύλη όλων των μαθημάτων του 
διπλώματος Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. 

4.5. Βαθμολογία 
Η βαθμολογία έχει κλίμακα από 0-100% και υπολογίζεται με στρογγυλοποίηση στον 
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό ( .49, .50). Η βάση για την τελική βαθμολογία είναι το 
60%. 



  

Κανονισμός Λειτουργίας Απρίλιος 2016 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ICBC)/IBS Cyprus 9 

 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.

5.1. Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου σε συνεννόηση με το IBS Cyprus, τον ΑΒΑ και 
τους καθηγητές του προγράμματος, χαράσσει τη στρατηγική και επιβλέπει την 
λειτουργία/εκτέλεση των εκπαιδευτικών και μη προγραμμάτων του Ινστιτούτου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από: 

• τον Πρόεδρο 
• τον Αντιπρόεδρο 
• το Γραμματέα 
• και τέσσερα Μέλη 

5.2. Διευθυντής του Προγράμματος 
Ο Διευθυντής Προγράμματος είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής και έχει την 
ευθύνη της γενικής παρακολούθησης και εκτέλεσης του προγράμματος στην περιοχή 
του. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η ανάθεση της διδασκαλίας στο διδακτικό 
προσωπικό, η ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού για τη φιλοσοφία του 
προγράμματος και η παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών. Επιπρόσθετα, και 
ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του ΑΒΑ: 

α. Διευθύνει τις ακαδημαϊκές υποθέσεις και παρακολουθεί τη λειτουργία και εκτέλεση 
του προγράμματος από ακαδημαϊκής σκοπιάς,  

β. Παρακολουθεί τις ανάγκες της εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας τυχόν 
αναπροσαρμογές/προσθήκες νέων γνωστικών πεδίων και κατευθύνσεων της 
διδακτέας ύλης,  

γ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και την επικύρωση των 
αποτελεσμάτων. 

5.3. Ακαδημαϊκή Επιτροπή 
Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή έχει την εκτελεστική ευθύνη και είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισμό του προγράμματος. Εξετάζει την 
ύπαρξη τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων και καθορίζει την επιβολή των ποινών (βλ. 
παράγρ. 6). 

Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή απαρτίζεται από: 

• τον Πρόεδρο του ΔΣ ICBC 
• τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ ICBC 
• το Γραμματέα του ΔΣ ICBC 
• το Διευθυντή του IBS Cyprus 
• και το Διευθυντή Προγράμματος ICBC 
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 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 6.
Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται ενέργειες που παραβαίνουν τον 
Επαγγελματικό Κώδικα Δεοντολογίας του ICBC ή ενέργειες που κοινώς χαρακτηρίζονται 
ως αντιδεοντολογικές, καθώς επίσης και ενέργειες που είτε προσβάλλουν είτε 
εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδική αναφορά γίνεται σε περιπτώσεις 
αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς κατά τις εξετάσεις και μη τήρησης των κανόνων 
διαφάνειας και πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. παράλειψη αναφοράς στις πηγές 
πληροφοριών και κειμένων – λογοκλοπή (plagiarism)). Οι παραβάσεις στις περιπτώσεις 
αυτές επιφέρουν τη μέγιστη των ποινών. 

Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή καλεί τον παραβάτη σε γραπτή απολογία ή/και σε προφορική 
εξέταση. Οι ποινές, οι οποίες καταχωρούνται στο φάκελο του ενδιαφερομένου και 
ανακοινώνονται δημόσια, μπορεί να είναι μια ή/και συνδυασμός των πιο κάτω: 

• Θέση υπό επιτήρηση 
• Γραπτή επίπληξη 
• Πρόστιμο (τουλάχιστον διπλάσιο της αξίας της υλικής καταστροφής) 
• Προσωρινή αποβολή 
• Διακοπή της φοίτησης (προσωρινή ή/και οριστική) 
• Διαγραφή από τα μητρώα του Ινστιτούτου 
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 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7.
Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή (βλ. παράγρ. 5.3) είναι υπεύθυνη για όποια θέματα δεν 
διευκρινίζονται είτε στον Κανονισμό είτε στις σχετικές παραπομπές που αναφέρθηκαν 
καθώς και για κάθε αναθεώρηση του παρόντος ή για κάθε ζήτημα που προκύπτει και 
που αντίκειται στην εφαρμογή του Κανονισμού. 

Κάθε προηγούμενη απόφαση αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος καταργείται. 
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