
   

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 

«ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015 – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ » 
 
 
 

 
Στόχος: 
Η ανάγκη κατάρτισης απορρέει από το γεγονός ότι οι ενέγγυες 

πιστώσεις αποτελούν τον πιο διαδεδομένο τρόπο πληρωμών στο 

διεθνές εμπόριο και όλοι που έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή με 

αυτό θέμα, ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας και γνώσης, 

πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλες τις πτυχές των 

ενέγγυων πιστώσεων για να μπορούν να χειρίζονται σωστά τις 

Ενέγγυες Πιστώσεις περιορίζοντας τους κινδύνους για τα 

εμπλεκόμενα μέρη και ενδυναμώνοντας τη σημασία της Κύπρου 

σαν αξιόπιστο κέντρο εμπορικών δραστηριοτήτων και 

τραπεζικών υπηρεσιών στην περιοχή μας. 

 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι ακριβώς να δώσει στους 

συμμετέχοντες όλα τα εφόδια που θα χρειαστούν για να 

μπορούν να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Αυτό θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων τους αλλά και γενικότερα την 

πρακτική τους κατάρτιση μέσα από το πρόγραμμα. 

 
Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι: 

 Γνωρίζουν λεπτομερειακά το σύστημα των Ενέγγυων Πιστώσεων καθώς και των συναφών κανονισμών 
 Έχουν πλήρη επίγνωση των διάφορων τύπων των πιστώσεων και της χρήσης και εφαρμογής τους  
 Γνωρίζουν τα φορτωτικά και άλλα έγγραφα που έχουν σχέση με τις πιστώσεις και πως αυτά επηρεάζουν το άνοιγμα και τους 

όρους της πίστωσης 
 Αντιλαμβάνονται πλήρως τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις όλων των μερών  
 Γνωρίζουν τους κινδύνους που εμπερικλείονται κατά τη διεκπεραίωση των ενέγγυων πιστώσεων 
 Χρησιμοποιούν τις ενισχυμένες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που θα αποκτήσουν μέσα από το πρόγραμμα για σωστή και 

αποτελεσματική διεκπεραίωση της καθημερινής τους εργασίας και επιτυχή αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων που 
δυνατόν να παρουσιασθούν 

 
Περιγραφή Υποψηφίων: 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές, Τμηματάρχες, 
Λειτουργούς και γενικά σε επιστημονικό προσωπικό των 
Εταιρειών και Τραπεζών που ασχολούνται με: 

 Τις διεθνείς αγορές και πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών 

 Εξυπηρέτηση διεθνών πελατών 
 Μεταφορές και logistics 

 
 Χρηματοοικονομικά και λογιστικά 
 Διαχείριση κινδύνων και χρηματοδότησης 
 Διαπραγμάτευση και ετοιμασία συμβάσεων 

 
Εκπαιδευτής: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο Κύπριος εμπειρογνώμονας 
κύριος Νικηφόρος Διονυσίου. 

 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €260 + €49 Φ.Π.Α.  
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  € 204     Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ      €105  (€56 + €49 ΦΠΑ)   

 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν για το 
πρόγραμμα στη Λεμεσό, στο ΕΒΕ Λεμεσού Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, Τ.Θ. 55699, 3781 Λεμεσός, Τηλ. 25877350, Φαξ. 25661655, το 
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015. 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 Παρασκευή 20 
Φεβρουαρίου 2015.  

 

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. 
                                                       

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:  25/02,04/03,11/03,18/03         26/02,05/03,12/03,19/03 
Xώρος Διεξαγωγής:         ΕΒΕ Λεμεσού (Λεμεσός)             Μέγαρο ΚΕΒΕ (Λευκωσία) 
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              Διάρκεια κατάρτισης: 3 ώρες 
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ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015 – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

ΛΕMΕΣΟΣ  ΤΕΤΑΡΤΗ 25/02/2015 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ  ΠΕΜΠΤΗ 26/02/2015 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια 
* Ανάλυση περιεχομένου 

 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι 
(ώρες : 
λεπτά) 

16.00 17.30 1,50 

 - Καλωσόρισμα και Εισαγωγή-Ιστορική αναδρομή για την Πίστωση 
 - Η συμφωνία πώλησης 
 - Οι 4 τρόποι πληρωμής στο διεθνές εμπόριο 
 

Νικήφορος 
Διονυσίου 

17.30 17.45 0,25 Διάλειμμα   

17.45 19.15 1,50 
- Εισαγωγή στις Πιστώσεις 
- Τα μέρη στις Πιστώσεις: Ρόλοι και ευθύνες 
- Συζήτηση 

Νικήφορος 
Διονυσίου 

ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015 – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 04/03/2015 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ   ΠΕΜΠΤΗ 05/03/2015 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια 
* Ανάλυση περιεχομένου 

 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι 
(ώρες : 
λεπτά) 

16.00 17.30 1,50 
- Τα είδη των Πιστώσεων και η χρήση τους 
- Μέθοδοι διακανονισμού Ενέγγυων  Πιστώσεων  

Νικήφορος 
Διονυσίου 

17.30 17.45 0,25 Διάλειμμα   

17.45 19.15 1,50 

- Ειδικές Πιστώσεις 
 Transferable 
 Back-to-back 

- Συζήτηση 

Νικήφορος 
Διονυσίου 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

              Διάρκεια κατάρτισης: 3 ώρες 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Διάρκεια κατάρτισης: 3 ώρες 
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ΛΕΜΕΣΟΣ   ΤΕΤΑΡΤΗ 11/03/2015 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ   ΠΕΜΠΤΗ 12/03/2015 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια * 
Ανάλυση περιεχομένου 

 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι 
(ώρες : 
λεπτά) 

16.00 17.30 1,50 

- Έκδοση και τροποποίηση Ενέγγυας Πίστωσης 
- Τα φορτωτικά έγγραφα-χαρακτηριστικά και πρόνοιες των κανονισμών UCP600 
                  - Marine/Ocean bill of lading 

-  Multimodal transport document 
-  Air transport document 

Νικήφορος 
Διονυσίου 

17.30 17.45 0,25 Διάλειμμα   

17.45 19.15 1,50 
- Τα ασφαλιστικά έγγραφα και οι πρόνοιες του UCP600 
- Τα χρηματοοικονομικά, εμπορικά και άλλα έγγραφα 
- Συζήτηση 

Νικήφορος 
Διονυσίου 

ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015 – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

ΛΕΜΕΣΟΣ    ΤΕΤΑΡΤΗ 18/03/2015 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ   ΠΕΜΠΤΗ 19/03/2015 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια * 
Ανάλυση περιεχομένου 

 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι 
(ώρες : 
λεπτά) 

16.00 17.30 1,50 
- Παρουσίαση, Έλεγχος και Διαπραγμάτευση Εγγράφων 
- Χειρισμός Εγγράφων με διαφορές (discrepancies) 
- Αποδοχή/Απόρριψη 

 
Νικήφορος 
Διονυσίου 

17.30 17.45 0,25 Διάλειμμα   

17.45 19.15 1,50 

- Αποδέσμευση εμπορευμάτων χωρίς έγγραφα (Shipping Guarantees) 
- Οι κίνδυνοι που εμπερικλείονται κατά τη διεκπεραίωση των ενεγγύων πιστώσεων όσον 

αφορά: τον αιτητή, δικαιούχο και τις εμπλεκόμενες Τράπεζες. 
- Γενικοί κίνδυνοι (fraud, legal risks, force majeure, court injunctions) 
- Συζήτηση εφ΄ όλης της ύλης 
Συμπεράσματα επιμορφωτικού προγράμματος 

Νικήφορος 
Διονυσίου 



   

 

Δήλωση Συμμετοχής 
 

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

«ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015 – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ» 
 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 
   25/02,  04/03,  11/03,  18/03       ΕΒΕ Λεμεσού (Λεμεσός) 

 
   26/02,  05/03,  12/03,  19/03 Μέγαρο ΚΕΒΕ (Λευκωσία)  

 
 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

 
Ονόματα Συμμετεχόντων:     Θέση στην Εταιρεία: 
 

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

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

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

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

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

 

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


