
              

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» 
 
 
 

 
Στόχος: 
Στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και στην 
ανάγκη αναζήτησης νέων αγορών, η ζήτηση για 
«Μεταβιβάσιμες Πιστώσεις» αυξάνεται συνεχώς έτσι που 
καθίσταται αναγκαίο για όλους τους συναλλασσόμενους να 
αποκτήσουν τις γνώσεις και τις τεχνικές για χειρισμό τέτοιων 
εξειδικευμένων πιστώσεων.  
 
Οι συναλλασσόμενοι έχουν σήμερα στη διάθεσή τους μια 
σειρά τραπεζικών προϊόντων για το εμπόριο για να επιλέξουν 
το καταλληλότερο εργαλείο που θα διασφαλίσει με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο τη συγκεκριμένη συναλλαγή. 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει τους 
συμμετέχοντες για τον τρόπο λειτουργίας των  
 

 
Μεταβιβάσιμων Πιστώσεων και των κανόνων που τις 
διέπουν καθώς είναι ένα προϊόν το οποίο δημιουργεί 
παρεξηγήσεις και διαμάχες μεταξύ των μερών. 
 
Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει 
στους συμμετέχοντες την απαραίτητη πληροφόρηση, 
μέσω μιας λεπτομερούς και σε βάθος παρουσίασης – 
ανάλυσης των Μεταβιβάσιμων Πιστώσεων και των 
κανόνων που τις διέπουν με τη χρήση παραδειγμάτων, 
ασκήσεων και μελέτης περιπτώσεων. 
 
 
 
 
 

Μετά την Ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 
 Να μπορούν να συμβάλουν στην προστασία των επιχειρήσεων τους από εμπορικούς και 

λειτουργικούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από εσφαλμένες επιλογές στα συμβόλαια 
ή συμφωνίες που συνάπτουν με πελάτες ή προμηθευτές τους 

 Να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης των μεταβιβάσιμων πιστώσεων 
 Να γνωρίζουν τους διεθνείς κανόνες που διέπουν τις μεταβιβάσιμες πιστώσεις 

 
Περιγραφή Υποψηφίων: 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σ’ όσους ασχολούνται με τις Μεταβιβάσιμες Πιστώσεις, στελέχη και υπάλληλοι τραπεζών και επιχειρήσεων  
που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τις εργασίες διεθνούς εμπορίου (Lawyers, Contract/Shipping/Logistics/Finance/Accounting/Sales 
Managers, Trade Finance Practitioners). 

 
Εκπαιδευτής: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο Κύπριος εμπειρογνώμονας κύριος Νικηφόρος Διονυσίου. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €220 + 41.80 Φ.Π.Α.  
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.   
Μικρές Επιχειρήσεις: €144.80 (€103+ €41.80 ΦΠΑ)  
Μεσαίες Επιχειρήσεις: €144.80 (€103+ €41.80 ΦΠΑ)  Επιχορήγηση €117 
Μεγάλες Επιχειρήσεις       €144.80 (€103+ €41.80 ΦΠΑ)   
 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΕΒΕ Λεμεσού, 
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, Τ.Θ. 55699, 3781 Λεμεσός, Τηλ. 25877350, Φαξ. 25661655, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 
2014. Για το πρόγραμμα στη Λευκωσία στο ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889840, 
Φαξ. 22668630 το αργότερο μέχρι την Τρίτη 04 Νοεμβρίου 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. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ. 
22889840.  
 
Με εκτίμηση, 
Χρίστος Ταντελές 

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:                05,12,19/11/2014                          06,13,20/11/2014 
Xώρος Διεξαγωγής:                          ΕΒΕ Λεμεσού                                      Μέγαρο ΚΕΒΕ  



              

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Λεμεσός         05/11/2014 
Λευκωσία      06/11/2014 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια * 
Ανάλυση περιεχομένου 

 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι 
(ώρες : 
λεπτά) 

15.45 17.15 1,50 

Eνότητα 1:  
- Καλωσόρισμα και εισαγωγή στις Μεταβιβάσιμες Πιστώσεις 
- Άρθρο 38(α) – Μια τράπεζα δεν υποχρεούται να μεταβιβάσει 
- Άρθρο 38(β) – Τι σημαίνει μεταβιβάσιμη πίστωση, μεταβιβάζουσα τράπεζα και 

μεταβιβασθείσα πίστωση 

- Άρθρο 38(γ) – Όλα τα έξοδα πληρωτέα από τον πρώτο δικαιούχο 

 

17.15 17.30 0,25 Διάλειμμα   

17.30 19.00 1,50 

Eνότητα 1 (συνέχεια): 
- Άρθρο 38(δ) – Μεταβιβάζεται τμηματικά σε περισσότερους από ένα δεύτερους 

δικαιούχους – ο δεύτερος δικαιούχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε 
επόμενο δικαιούχο 

- Ασκήσεις, Ερωτήσεις και Απαντήσεις 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Λεμεσός      12/11/2014 
Λευκωσία  13/11/2014 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια * 
Ανάλυση περιεχομένου 

 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι 
(ώρες : 
λεπτά) 

15.45 17.15 1,50 

Eνότητα 2:  
- Άρθρο 38(ε) – Αίτημα για μεταβίβαση πρέπει να αναφέρει προϋποθέσεις 

κοινοποίησης τροποποιήσεων 
- Άρθρο 38(στ) – Χειρισμός τροποποιήσεων από δεύτερο δικαιούχο 
- Άρθρο 38(ζ) – Επιτρεπόμενες εξαιρέσεις σε μεταβιβασθείσες πιστώσεις 

- Άρθρο 38(η) – Αντικατάσταση εγγράφων 

 

17.15 17.30 0,25 Διάλειμμα   

17.30 19.00 1,50 
Ενότητα 2 (συνέχεια):   

-  Ασκήσεις, Ερωτήσεις και Απαντήσεις 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Λεμεσός   19/11/2014 
Λευκωσία 20/11/2014 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια * 
Ανάλυση περιεχομένου 

 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι 
(ώρες : 
λεπτά) 

15.45 17.15 1,50 

Ενότητα 3: 
- Άρθρο 38(θ) – Παράλειψη αντικατάστασης εγγράφων ή παρουσίασης εγγράφων με 

διαφορές 
- Άρθρο 38(ι)  - Τίμηση ή διαπραγμάτευση μπορεί λάβει χώρα στον τόπο στον οποίο έχει 

μεταβιβαστεί η πίστωση 
- Άρθρο 38(ια) – Παρουσίαση εγγράφων στη μεταβιβάζουσα τράπεζα 
- Έντυπο Μεταβίβασης της Πίστωσης 

 

17.15 17.30 0,25 Διάλειμμα   

17.30 19.00 1,50 

Ενότητα 3 (συνέχεια): 
- Μεταβίβαση Πίστωσης σε Αναμονή – UCP600 vs. ISP98 
- Εκχώρηση προϊόντος 
- Ασκήσεις, Ερωτήσεις και Απαντήσεις 

 



              

 

 

Δήλωση Συμμετοχής 
 

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

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» 
 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 
 ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

     Λεμεσός, 05,12,19/11/2014    Λευκωσία, 06,13,20/11/2014 

 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

 
Ονόματα Συμμετεχόντων:       Θέση στην Εταιρεία: 
 

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

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

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

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

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

 

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


