
   

 

               ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 

«ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (INCOTERMS 2010) ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ» 

 
 
 

 
Στόχος: 
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 πιο πάνω επιμορφωτικό πρόγραμμα 
θα ασχοληθεί με την επεξήγηση / κατανόηση των διεθνών  

 

 
εμπορικών όρων (Incoterms 2010) αλλά και την πρακτική εφαρμογή 
τους στις διάφορες εμπορικές συναλλαγές του διεθνούς εμπορίου 
με σκοπό τον έλεγχο των κινδύνων, μείωση των εξόδων, περιορισμό 
των αχρείαστων διαφορών και στην ομαλή διευκόλυνση της 
εκτέλεσης της εμπορικής συναλλαγής. 
 

 

Περιγραφή Υποψηφίων: 
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, σε 
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).
  
Εκπαιδευτές: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξουν οι Κύπριοι εμπειρογνώμονες κ.κ. Νικηφόρος Διονυσίου και 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 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 Τρίτη 24 Απριλίου 2017. Για το πρόγραμμα στη Λεμεσό, στο ΕΒΕ Λεμεσού Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ 170, Τ.Θ. 55699, 3781 Λεμεσός, Τηλ. 25877350, Φαξ. 25661655, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 08 Μαΐου 2017. 

 
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, ή με το 
Γραμματέα του ΕΒΕ Λεμεσού.  

 
 
Με εκτίμηση, 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ. 
                                                       

 
 
 

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

 
-τι είναι οι διεθνείς εμπορικοί όροι  και τι προσφέρουν 
-την ανάγκη συμπερίληψης των διεθνών εμπορικών όρων στη συμφωνία πώλησης 
-γιατί χρειάζονται και οι 11 διεθνείς εμπορικοί όροι 
-τη σχέση των διεθνών εμπορικών όρων με την σύμβαση μεταφοράς  
-τις υποχρεώσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων με βάση τους διεθνείς 
εμπορικούς όρους 
-τους διεθνείς εμπορικούς όρους σε σχέση με την ασφάλιση των εμπορευμάτων 
-τη σχέση των διεθνών εμπορικών όρων με τις ενέγγυες πιστώσεις 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:                 27/04/2017    10/05/2017 
Xώρος Διεξαγωγής:      Ξενοδοχείο HILTON PARK (Λευκωσία)                ΕΒΕ Λεμεσού (Λεμεσός) 

mailto:gvenizelou@ccci.org.cy


   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
 

 
 

               

 
 
 
 
 
 
 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (INCOTERMS 2010)  
ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ   ΠΕΜΠΤΗ      27/04/17 
ΛΕΜΕΣΟΣ    ΤΕΤΑΡΤΗ      10/05/17 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια * 
Ανάλυση περιεχομένου 

 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι 
(ώρες : 
λεπτά) 

08.30 08.45 0.25 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 
-Η εξέλιξη των διεθνών εμπορικών όρων (Incoterms) από το 1936 έως το 2010 
 

Νικηφόρος 
Διονυσίου/ 

Λάκης 
Παντελίδης 

 
08.45 

 

 
10.45 

 
2.00 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ: 

 - Τι είναι οι διεθνείς εμπορικοί όροι και τι προσφέρουν; 

 - Η ανάγκη συμπερίληψης στη συμφωνία πώλησης 

 - Τι δεν προσφέρουν οι διεθνείς εμπορικοί όροι 

 - Οι διεθνείς εμπορικοί όροι και η συμβατική πρακτική 

 - Γιατί χρειάζονται οι διεθνείς εμπορικοί όροι; 

 - Οι διεθνείς εμπορικοί όροι και η σύμβαση μεταφοράς 

 - Οι υποχρεώσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων 

 - Οι διεθνείς εμπορικοί όροι και η ασφάλιση των εμπορευμάτων 

 - Οι διεθνείς εμπορικοί όροι και οι ενέγγυες πιστώσεις 

 - Απορίες/Συζήτηση,  Συζήτηση  

Νικηφόρος 
Διονυσίου/ 

Λάκης 
Παντελίδης 

10.45 11.00 0.25 Διάλειμμα   

11.00 13.00 2.00 

   ΟΙ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
      - Συμβάσεις φόρτωσης v. συμβάσεις άφιξης 
      - Οι συντμήσεις: Ε-, F-, C- and D- terms  
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 11 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
       -Α’ Ομάδα: Any mode or modes of transport 

      EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP 
        -Απορίες/Συζήτηση 

Νικηφόρος 
Διονυσίου/ 

Λάκης 
Παντελίδης 

13.00 14.00 1.00 Γεύμα   

14.00 15.30 1.50 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 11 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (συνέχεια) 
- Β’ Ομάδα: Sea and Inland Waterway Transport 
          FAS, FOB, CFR,CIF 
- Απορίες/Συζήτηση 

Νικηφόρος 
Διονυσίου/ 

Λάκης 
Παντελίδης 

15.30 15.45 0.25 Διάλειμμα  

15.45 17.00 1.25 

 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
- Απορίες/ Συζήτηση 
- Τέλος επιμορφωτικού προγράμματος 

Νικηφόρος 
Διονυσίου/ 

Λάκης 
Παντελίδης 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  7 ώρες 



   

 

Δήλωση Συμμετοχής 
 

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

«ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (INCOTERMS 2010) ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ» 

 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 
   Λευκωσία,  27/04/2017  (Ξενοδοχείο HILTON PARK) 

 
   Λεμεσός,  10/05/2017 (ΕΒΕ Λεμεσού)   

 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

 
Ονόματα Συμμετεχόντων:     Θέση στην Εταιρεία: 
 

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

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

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

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

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

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


