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Κύριοι,
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, διοργανώνει σε συνεργασία με το
ΕΒΕ Λευκωσίας και το ΕΒΕ Λεμεσού και τη Μονάδα Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου,
τo επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα:

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»
Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα εξειδικευμένα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν όσοι ασχολούνται με το Διεθνές και Εγχώριο Εμπόριο καθώς και τις λύσεις των προβλημάτων αυτών.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση των Ενέγγυων Πιστώσεων και πώς αντιμετωπίζονται.

Πώς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τις απαιτήσεις (claims) έναντι εγγυητικών επιστολών.

Πώς να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στα Έγγραφα προς Είσπραξη.

Ποιος είναι ο ορθός χειρισμός των Διεθνών Εμπορικών όρων, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία προβλημάτων στην εξέλιξη της
συναλλαγής.

Ποιες είναι οι επιπρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Διεθνές και Τοπικό Εμπόριο, λόγω του ασταθούς οικονομικού
περιβάλλοντος και πώς αντιμετωπίζονται.
Στο πρόγραμμα θα διδάξει ο εμπειρογνώμονας κύριος Νικηφόρος Διονυσίου. Το ΚΕΒΕ θα εφοδιάσει όλους τους συμμετέχοντες
με πιστοποιητικό παρακολούθησης.
To πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με το Διεθνές και Εγχώριο Εμπόριο, καθώς
και σε στελέχη τραπεζών που εργάζονται στις Εμπορικές Συναλλαγές, οι οποίοι έχουν σχετική πείρα στον τομέα αυτό.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στη Λευκωσία στο Ξενοδοχείο HOLIDAY INN.
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Οι συμμετέχοντες που θα ικανοποιούν τα
κριτήρια της Αρχής θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. Το δικαίωμα συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι €180 συν
€34.20 Φ.Π.Α. Το ύψος της επιχορήγησης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καθορίζεται για την περίπτωση των
Μικρών Επιχειρήσεων στα €133 ενώ για την περίπτωση των Μεσαίων Επιχειρήσεων στα €126 και για την περίπτωση των
Μεγάλων Επιχειρήσεων στα €108 . (ΣΗΜ 1): Καθορισμός μεγέθους επιχείρησης)
Ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να αποστείλουν μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τους και μια επιταγή στο όνομα του
ΚΕΒΕ για το ποσό των €81.20 (€47+ €34.20 ΦΠΑ) εφ’ όσον εμπίπτουν στην κατηγορία των Μικρών Επιχειρήσεων, το ποσό
των €88.20 (€54+ €34.20 ΦΠΑ) εφ’ όσον εμπίπτουν στην κατηγορία των Μεσαίων Επιχειρήσεων και €106.20 (€72+ €34.20
ΦΠΑ) εφ’ όσον εμπίπτουν στην κατηγορία των Μεγάλων Επιχειρήσεων .

-2Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν ως εξής:
-

Για το πρόγραμμα στη Λεμεσό στο ΕΒΕ Λεμεσού, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, Τ.Θ. 55699, 3781 Λεμεσός, Τηλ.
25877350, Φαξ. 25661655, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014.

-

Για το πρόγραμμα στη Λευκωσία, 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 Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014.

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.
Σημειώστε ότι αν επιθυμείτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον
υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Ανώτερο Λειτουργό στο ΚΕΒΕ, Τηλ. 22889840.

Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές,
για Γενικό Γραμματέα
/ΓΒ

ΣΗΜ.: 1)

Ο καθορισμός του μεγέθους των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, βασίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/316/ΕΚ της 6 ης Μαΐου
2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124 της 20/5/2003,
σ. 36). Όσες επιχειρήσεις δεν ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζει η Σύσταση, θεωρούνται μεγάλες επιχειρήσεις. Συνοπτικά, οι κατηγορίες μεγέθους των
επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
Κατηγορία μεγέθους
Αριθμός
Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ετήσιος συνολικός
επιχείρησης
απασχολουμένων
(εκατ. Ευρώ)
ισολογισμός (εκατ. Ευρώ)
Μεγάλη

 250

ή

( 50

και

43 )

Μεσαία

250

και

( 50

ή

43 )

Μικρή

50

και

( 10

ή

10 )

Για τον έλεγχο των πιο πάνω στοιχείων αθροίζονται τα αριθμητικά δεδομένα όλων των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, όπως προνοεί η πιο πάνω
Σύσταση.
2)
Η επιχορήγηση του δικαιώματος συμμετοχής από την Αρχή δίνεται για όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία στην οποία
απευθύνεται το πρόγραμμα και σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι αυτοεργοδοτούμενοι ή δημόσιοι υπάλληλοι.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Λεμεσός 20/03/2014
Λευκωσία 28/03/2014
Ώρες
Εφαρμογής *

Διάρκεια
*

Ανάλυση περιεχομένου

Από

Μέχρι

(ώρες :
λεπτά)

08.45

09.00

0,25

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΧΟΙ

Ενότητα 1:
• Ενέγγυες Πιστώσεις & ασύμφωνα έγγραφα (Letters of Credit &
discrepant documents)
• Οδυνηρές και ανώδυνες λύσεις (“Painful” & “painless” solutions)

09.00

11.00

2,00

11.00

11.15

0,25

11.15

13.00

1,75

13.00

14.00

1,00

14.00

15.30

1,50

15.30

15.45

0,25

15.45

17.15

1,50

Διάλειμμα

Ενότητα 2:
• Απαιτήσεις έναντι Εγγυητικών Επιστολών (Claims against Letters of
Guarantee)
• Υποχρέωση πληρωμής & δικαστικά διατάγματα (Payment obligation &
court orders)
Γεύμα

Ενότητα 3:
• Δυσκολίες Εγγράφων προς Είσπραξη (Bills for Collection difficulties)
• Ορθή χρήση Διεθνών Εμπορικών Όρων (Incoterms proper usage)
Διάλειμμα

Ενότητα 4:
• Προβλήματα Διεθνούς Εμπορίου στο σημερινό ασταθές οικονομικό
περιβάλλον (International Trade problems in today’s turbulent
economic environment)

Καθαρή διάρκεια 7 ώρες

Εκπαιδευτής

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει
το ΚΕΒΕ με θέμα:
«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΗΛ. -------------------------------------------------------------------------------------------------

ΦΑΞ. ---------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΤΑΧ. ΚΙΒ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΤΑΧ. ΚΩΔ..

--------------------------------------------------------------------------

Ε-ΜΑΙL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: -----------------------------------------------------------------------

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



Λεμεσός,



Λευκωσία, 27/03/2014

20/03/2014



ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

(ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ)
(ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN)

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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5.

---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Ημερομηνία -----------------------------------------------------------------------

Υπογραφή ---------------------------------------------------------------



