
 
 
 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια ΚΕΒΕ 

 

          
 

    

        «ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΤΗΣΗ  
– ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» 

 

 

 

Στόχος: 
Η χρησιμοποίηση των Εγγυητικών Επιστολών ως μέθοδος διεκπεραίωσης συναλλαγών, εμπορικών κυρίως αλλά και συμβάσεων 

κάθε φύσης, ολοένα και αυξάνεται, τόσο για την εγχώρια αγορά αλλά και για επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές 

εμπόριο. 

Το παρόν πρόγραμμα προσφέρεται για όλους που ασχολούνται με την παραχώρηση / έκδοση ή/και παραλαβή/ λήψη εγγυητικών 
επιστολών για τις οικονομικές / εμπορικές τους δραστηριότητες και συναλλαγές. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: 

- Τη σημασία και τα διάφορα είδη Εγγυητικών Επιστολών 
- Τα διάφορα μέρη και την σημασία τους 
- Τους κανόνες και τις πρακτικές που τις διέπουν – URDG 758 rules η/και τη Νομοθεσία 
- Τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στα κείμενα μιας Εγγυητικής Επιστολής και τι θα πρέπει να αποφεύγουν 

- Να ενημερωθούν για τις πιο σημαντικές γνωματεύσεις της Τραπεζικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 
σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν για τα θέματα Εγγυητικών Επιστολών 

 
Περιγραφή Υποψηφίων: 
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Διευθυντικά στελέχη εμπορικών οργανισμών, εμπορικοί σύμβουλοι, τραπεζίτες, νομικοί 
σύμβουλοι, διευθυντές και υπεύθυνοι τμημάτων εξαγωγών και εισαγωγών, υπεύθυνοι σχεδιασμού και κατάθεσης προσφορών. 
 
Εκπαιδευτής: 
Στο σεμινάριο αυτό θα διδάξει ο κύπριος εμπειρογνώμονας κύριος Λάκης Παντελίδης. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €180 +  €34.20 Φ.Π.Α.  
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €119  
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ     €95.20  (€61 + €34.20 ΦΠΑ) 
 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη  3, Τ.Κ.  21455,  1509   Λευκωσία , Τηλ.  22889840, Φαξ: 22668630, e-mail: 
gvenizelou@ccci.org.cy  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019.  
 
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών γι’ αυτό  
θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ,  
Τηλ. 22889840. 

 
Με εκτίμηση, 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ. 
/ΓΒ 

Λευκωσία  30/05/2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA 
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Επιμορφωτικά Σεμινάρια ΚΕΒΕ 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΤΗΣΗ – ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 

Λευκωσία Πέμπτη 30/05/2019 
 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια * 
Ανάλυση περιεχομένου 

(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος) 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες : λεπτά) 

08.30 08.45 0,25 Υποδοχή και Γνωριμία (Welcome and Introduction) 
Λάκης 

Παντελίδης 

08.45 10.30 1,75 Εγγυητικές επιστολές σε πρώτη ζήτηση (Demand Guarantees) 
Ορισμός και σκοπός των Εγγυητικών Επιστολών (Definition & Purpose of a Bank Guarantee) 
Τύποι και είδη Εγγυητικών επιστολών (Types & Forms of Guarantee) 

- Ανεξάρτητες Vs Βοηθητικές Εγγυητικές Επιστολές (Independent Vs Accessory guarantees) 
- Εμπορικές Vs Χρηματικές Εγγυητικές Επιστολές (Commercial and Financial guarantees) 
- Εγγυητικές Επιστολές ανάλογα με τον σκοπό (Guarantees specified by purpose) 

- Export guarantees, Import guarantees, Other types of guarantees 
- Είδη Εγγυητικών επιστολών ανάλογα με τον τρόπο έκδοσης τους (Different forms of bank 

guarantees – specified by way of issuance) 
- Direct guarantees, Indirect guarantees  

Λάκης 
Παντελίδης 

 

10.30 10.45 0,25 Διάλειμμα  

10.45 12.15 1,50 

Τα εμπλεκόμενα μέρη (The parties involved in a guarantee transaction) 
- Ειδοποιούν συμβαλλόμενο μέλος (Advising party) 
- Αιτητής (Applicant), Δικαιούχος (Beneficiary), Αντεγγυητής (Counter-guarantor) 
- Εγγυητής (Guarantor), Συμβαλλόμενο μέρος που δίδει οδηγίες (Instructing party) 
- Παρουσιάζων κυρίως έγγραφα (Presenter) 

Ποσό και Νόμισμα (Amount and Currency) 
Μείωση και Αύξηση του ποσού (Reduction & Increase of the guarantee amount) 
Κανόνες και Πρακτικές (Rules and Practices) 

- Law & Jurisdiction 
- Conventions 

- The Rome Convention 
- The UNCITRAL Convention 

Λάκης 
Παντελίδης 

 

12.15 13.15 1,00 Γεύμα   

13.15 15.15 2,00 

Ο «κύκλος ζωής» μιας Εγγυητικής επιστολής κάτω από του κανόνες (The Life cycle under a 
URDG 758 guarantee) 

- Συμφωνία μεταξύ συμβαλλομένων (Agreement between the parties) 
- Αίτημα έκδοσης της Εγγυητικής επιστολής (Guarantee application) 
- Έκδοση / τροποποίηση Εγγυητικής (Issuing the bank guarantee / amendment) 
- Ειδοποίηση Εγγυητικής (Advising / amending the bank guarantee) 
- Απαίτηση / παρουσίαση / πληρωμή (Demand / presentation / payment under the 

bank guarantee) 
- Λήξη (Expiry of the guarantee) 

Τα βασικά άρθρα κάτω από του κανόνες (The main articles under a URDG 758 guarantee) 
- Article 2- Definitions, Article 5-independence of guarantee and counter-guarantee 
- Article 7-Non-documnentary conditions, Article 11-Amendements 
- Article 14-Presentations, Article15-Requirements for demand 
- Article 20-Time for examination of demand; payment 
- Article 23-Extend or pay, Article 25-Reduction and termination 
- Article 26-Force majeure, Article 31-Indemnity for foreign laws and usages 
-   Article 33-Transfer of guarantee and assignment of proceeds 

Λάκης 
Παντελίδης 

 

15.15 15.30 0,25 Διάλειμμα  

15.30 16.30 1,00 
Σημεία προσοχής κατά την έκδοση μιας Εγγυητικής (The Do’s and Don’ts of Guarantee 
Drafting) 
Εγγυητικές επιστολές, Επίλυση Διαφορών (International Demand Guarantee disputes/cases) 

Λάκης 
Παντελίδης 

 

16.30 17.00 0,50 
Ερωτήσεις / Απορίες/ Απαντήσεις (Questions and Answers) 
Συμπεράσματα (Conclusions) 

Λάκης 
Παντελίδης 

 

Διάρκεια Κατάρτισης 
² 

7,00   



 
 
 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια ΚΕΒΕ 

 

Δήλωση Συμμετοχής 
 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το 
ΚΕΒΕ με θέμα:  

«ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΤΗΣΗ – ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ» 
 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 
 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 

   Λευκωσία,  30/05/2019    (Ξενοδοχείο CLEOPATRA) 

 
Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

 
Ονόματα Συμμετεχόντων:            Θέση στην Εταιρεία: 
 

1. ………………………………………………………………….…...  …………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………....  ……………………………………….…………………… 

3. …………………………………………………………………….…  ………………………………………………….………… 

4. ………………………………………………………………….……  ………………………………………………….………… 

5. …………………………………………………………………….…  ………………………………………………..…………… 

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να 

χρησιμοποιούν όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐ 

Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. ☐ 
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση προς το 
ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. Πέραν του  
δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, 
περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε 
επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων». 

 

Ημερομηνία …………………………………………………..……… Υπογραφή ……………………………..………….…………………….. 


