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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 
 

ΝΕΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ  
– NEW INCOTERMS 2020 – 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Με τις παρενέργειες που προκαλεί η παγκόσμια χρηματοδοτική και 

οικονομική κρίση στις πλείστες χώρες, καθίσταται αναγκαίο όπως οι 
εμπορικές επιχειρήσεις λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

διασφαλίσουν ότι οι συμβάσεις πώλησης / αγοράς αγαθών είναι 
ισχυρές. Για το σκοπό αυτό, το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα θα 

ασχοληθεί με την επεξήγηση / κατανόηση των νέων διεθνών εμπορικών 
όρων (Incoterms 2020) αλλά και με την πρακτική εφαρμογή τους στις 

διάφορες εμπορικές συναλλαγές του διεθνούς εμπορίου με σκοπό τον 

έλεγχο των κινδύνων, τη μείωση των εξόδων, τον περιορισμό των 
αχρείαστων διαφορών και την ομαλή διευκόλυνση της εκτέλεσης της 

εμπορικής συναλλαγής. 

Μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 

-επεξηγούν και να περιγράφουν τους διάφορους διεθνείς εμπορικούς όρους  καθώς και τι προσφέρουν 
-αναγνωρίζουν την ανάγκη συμπερίληψης των διεθνών εμπορικών όρων στη συμφωνία πώλησης 

-αιτιολογούν γιατί χρειάζονται και οι 11 διεθνείς εμπορικοί όροι 
-αναγνωρίζουν τη σχέση των διεθνών εμπορικών όρων με την σύμβαση μεταφοράς  

-επιλέγουν σωστούς όρους φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων με βάση τους διεθνείς εμπορικούς 
όρους 

-επιλέγουν τους σωστούς διεθνείς εμπορικούς όρους σε σχέση με την ασφάλιση των εμπορευμάτων 

-αιτιολογούν τη σχέση των διεθνών εμπορικών όρων με τις ενέγγυες πιστώσεις 
 

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή: 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές εισαγωγικό και εξαγωγικό 

εμπόριο. Ειδικότερα, ενδιαφέρει διευθυντικά και άλλα ανώτερα στελέχη / Λειτουργούς που ασχολούνται με τη 
σύναψη των συμβάσεων πώλησης/αγοράς των αγαθών, ανώτερα στελέχη / Λειτουργούς εταιρειών μεταφοράς 

προϊόντων, ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία καθώς και τις Τράπεζες που ασχολούνται με τη 

χρηματοδότηση του διεθνούς εμπορίου (λειτουργούς χρηματοδότησης και λειτουργούς των εμπορικών 
τμημάτων). 
 

Εκπαιδευτής:  Το εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο Κύπριος εμπειρογνώμονας κ. Λάκης Παντελίδης. 

  
Δικαίωμα Συμμετοχής: €185 + €35,15 Φ.Π.Α.  
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.   Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €119   

 
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ  €101,15 (€66 + €35,15 ΦΠΑ) 

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:  05/03/2020  
 

Πόλη και Χώρος Διεξαγωγής: ΛΕΜΕΣΟΣ, ATLANTICA MIRAMARE BEACH HOTEL 
          
Λόγω της αυξημένης ζήτησης του εν λόγω Επιμορφωτικού Προγράμματος, το ΚΕΒΕ αποφάσισε 

να προβεί στη διοργάνωση και δεύτερου σεμιναρίου στη Λεμεσό, στις 5 Μαρτίου 2020.  
 

*Όσες εταιρείες έχουν ήδη ειδοποιηθεί για τη συμμετοχή τους στο ίδιο σεμινάριο στη Λεμεσό στις  

26 Φεβρουαρίου 2020, παρακαλούνται όπως αγνοήσουν την παρούσα ενημέρωση. 
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Δηλώσεις Συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής που ακολουθεί και να 

την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, στο e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy ή στο φαξ: 22668630,  το αργότερο 
μέχρι την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020.  
 
 

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών, γι’ αυτό 
οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σειρά προτεραιότητας.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο 

Ταντελέ, Τηλ. 22889840. 

 
 

Με εκτίμηση, 
 

Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ 
 

 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ 
2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0194-12-006537    ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 121-01-013924-01  
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700 IBAN NO.: CY25005001210001210101392401 
BIC: BCYPCY2N                                                BIC: HEBACY2N    

3. Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΝΕΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ  

– NEW INCOTERMS 2020 – 

Λεμεσός, Πέμπτη 05/03/2020 

Ώρες  
Εφαρμογής  

Διάρκεια  
Ανάλυση περιεχομένου Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.30 08.45 Ο,25 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 
 Η εξέλιξη των Διεθνών Εμπορικών Όρων (ΔΕΟ) - Incoterms  από το 

1936 μέχρι και  το 2020 

Λάκης 
Παντελίδης 

08.45 10.30 1,75 

TI EINAI OI  11 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΔΕΟ): 
 Τι είναι οι ΔΕΟ και τι προσφέρουν; 
 Τι δεν προσφέρουν οι ΔΕΟ 
 Πως θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι ΔΕΟ 
 Μεταφορά, ρίσκο και κόστη στους ΔΕΟ   
 ΔΕΟ και η σχέση με τους μεταφορείς 
 Η ανάγκη συμπερίληψης στη συμφωνία πώλησης 
 ΔΕΟ  και η συμβατική πρακτική 
 Οι κύριες διαφορές των ΔΕΟ 2010 ΚΑΙ 2020 
 Απορίες/Συζήτηση 

Λάκης 
Παντελίδης 

10.30 10.45 0,25 Διάλειμμα  

10.45 12.45 2,00 

ΤΑ 10 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΟ 
 

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 11 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
 Α’ Ομάδα: Any mode or modes of transport 

         EXW, FCA, CPT, CIP,  DAP, DPU, DDP 
 Απορίες/ Συζήτηση 

Λάκης 
Παντελίδης 

12.45 13.45 1,00 Γεύμα  

13.45 15.45 2,00 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 11 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (συνέχεια) 
 Β’ Ομάδα: Sea and Inland Waterway Transport 

              FAS, FOB, CFR,CIF 
 Απορίες/Συζήτηση 

Λάκης 
Παντελίδης 

15.45 16.00 0,25 Διάλειμμα  

16.00 17.00 1,00 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
- Απορίες/ Συζήτηση 

Τέλος επιμορφωτικού προγράμματος 

Λάκης 
Παντελίδης 

Διάρκεια 
Κατάρτισης  

7,00   
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Δήλωση Συμμετοχής 
 

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

ΝΕΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ 
– NEW INCOTERMS 2020 – 

 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης:  

Αρ. Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων:        

Τηλ.        Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.         Τ.Κ. 

Email: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 
     

    Λεμεσός  05/03/2020  (ATLANTICA MIRAMARE BEACH HOTEL) 
 

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……………………………… 
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