
 

 

Αρ. φακ.. 5.3.28 

    Λευκωσία, Ιούνιος 2019 
 
ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
ΑΠΟ:  Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 

ΘΕΜΑ:                INCOTERMS® 2020  

 
Κύριοι, 
 

Επιτέλους εδώ! 
 

Incoterms 2020: η πολυαναμενόμενη και πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση των Incoterms, που αποτελούν τους περίφημους 
κανονισμούς του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) οι οποίοι καθορίζουν την ευθύνη των πωλητών και αγοραστών που 
λειτουργούν στο διεθνές εμπορικό σύστημα, θα είναι διαθέσιμη στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019. 
 
Οι κανονισμοί αναθεωρούνται περίπου κάθε δεκαετία. Η έκδοση Incoterms 2020 αποτελεί σημαντική επικαιροποίηση της 
έκδοσης του 2010 η οποία βρίσκεται τώρα σε ισχύ και αντανακλά τις εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας στο διεθνές εμπόριο. 
Η έκδοση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όσους ασχολούνται με το εμπόριο. 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι συμμετέχοντες στο παγκόσμιο σύστημα εμπορίου χρειάζονται καθοδήγηση και σαφήνεια. 
Με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών, κυβερνητικών πολιτικών και περιβαλλοντικών κανονισμών, η έκδοση Incoterms® 2020 
παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για το μέλλον του εμπορίου. 

Οι κανονισμοί χρησιμοποιούνται τόσο στα διεθνή όσο και στα εγχώρια συμβόλαια που αφορούν την πώληση προϊόντων και 
απλοποιούν τη συναρμολόγηση τέτοιων συμβολαίων, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποφυγή παρεξηγήσεων μέσω της 
ξεκάθαρης παράθεσης ορισμένων υποχρεώσεων των αγοραστών και πωλητών 
 
Επιφέροντας συνοχή στο εμπορικό και δικαστικό σύστημα το οποίο απόκλινε ευρέως από χώρα σε χώρα, οι διεθνώς αποδεκτοί 
κανονισμοί δημιούργησαν πολύ μεγάλη αίσθηση στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα όταν εισήχθηκαν για πρώτη φορά από 
το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο πριν από περίπου 85 χρόνια.  
 
Η Ομάδα που συστάθηκε το 2016 από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο για την ετοιμασία των Incoterms® 2020 αποτελείται 
από εγνωσμένης αξίας διεθνείς εμπειρογνώμονες, ενώ παράλληλα υπήρξε εκτεταμένη διαβούλευση με οικονομολόγους, 
νομικούς, και εμπειρογνώμονες εμπορίου αλλά και συνεισφορά  από το παγκόσμιο δίκτυο των εθνικών επιτροπών του ΔΕΕ 
περιλαμβανομένων των Διευθυντών του ΔΕΕ για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις. 
 
Η τιμή της έκδοσης είναι €49. 

 

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΩΡΑ! 
 
Για παραγγελίες, απλά συμπληρώστε το επισυναπτόμενο έντυπο παραγγελίας και αποστείλετε το μαζί με το τίμημα της 
έκδοσης στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, φ/δι  Εκδόσεις ΔΕΕ, Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία, το αργότερο 
μέχρι τις 7 Αυγούστου 2019. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την πιο πάνω έκδοση αλλά και γενικότερα την πλούσια σειρά των εκδόσεων του 
ΔΕΕ, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή του ΔΕΕ που εδρεύει στο ΚΕΒΕ, τηλ. 22889840. 
 
Με εκτίμηση, 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
 
/ΓΒ 

 
 



 

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΕ –  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 
Προς: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
 Εκδόσεις ΔΕΕ 
 Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία 

 
Παρακαλώ όπως μου αποστείλετε την πιο κάτω έκδοση: 

 
   INCOTERMS® 2020 Publ. No. 723E, 2019 Edition 

      

Προς:     €49 (περ. Φ.Π.Α.)                   Αρ. Αντιτύπων: ……………… 

 
Συνολική χρέωση:  € ……………… 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………. 

 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:…………………………………………………....………               ΠΟΛΗ:…………………………………………………………………………………..… 

 

ΤΗΛ: ……………………………………………………………………               ΦΑΞ:.………………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:  ……………………………………………………………………………… 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
 
1. Με επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ 
 

2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς: 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 0194-12-006537  
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700 

            BIC: BCYPCY2N 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 121-01-013924-01  
IBAN NO.: CY25005001210001210101392401 
BIC: HEBACY2N  

 

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

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039

