ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΒΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Ημερομηνίες & Χώροι Διεξαγωγής:
Λευκωσία 10/11, 17/11, 24/11/2020 (Μέγαρο ΚΕΒΕ)
Λεμεσός 11/11, 18/11, 25/11/2020 (ΕΒΕ Λεμεσού)
Λευκωσία 12/11, 19/11, 26/11/2020 (Μέγαρο ΚΕΒΕ)

Τα τελευταία χρόνια το Διεθνές εμπόριο αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις κυρίως σε θέματα
Συμμόρφωσης Κυρώσεων διαφόρων χωρών, αλλά και τις προκλήσεις της εποχής που πλέον οδεύει προς
την ψηφιακή τεχνολογία. Ως εκ τούτου, οι ενημερωτικές και συνεχείς αλλαγές και κατευθύνσεις από το
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο είναι απαραίτητες για την ορθή χρήση των κανονισμών, απλοποιώντας
τις διαδικασίες προς εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
• διατυπώνουν σημαντικές γνωματεύσεις της Τραπεζικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν για τα θέματα Πιστώσεων, Εγγυητικών και
Έγγραφων προς Είσπραξη.
• απαριθμούν αποφάσεις που έχουν εκδικασθεί σε επίπεδο Διεθνούς επιμελητηρίου και την
αποδοχή τους από τα εμπλεκόμενα μέρη.
• περιγράφουν κατευθυντήριες γραμμές που έχουν δοθεί σχετικά με το έλεγχο των εμπορευμάτων,
και των όρων που αφορούν τις διεθνείς κυρώσεις.
• διατυπώνουν την απλοποίηση διαδικασιών που αφορούν την χρήση των απαιτούμενων
εγγράφων και συναλλαγματικών.
Περιγραφή Υποψηφίων:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά στελέχη, Λειτουργούς και γενικά επιστημονικό
προσωπικό εταιρειών/οργανισμών που ασχολούνται με Διεθνές Εμπόριο, σε Εισαγωγικές και
Εξαγωγικές εταιρείες, σε νομικούς συμβούλους που προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες
σε πελάτες τους και σε Τραπεζικά στελέχη που εργάζονται στα εμπορικά τμήματα.
Εκπαιδευτής:
Το πρόγραμμα θα διδάξει ο Κύπριος εμπειρογνώμονας κ. Λάκης Παντελίδης.
Δικαίωμα Συμμετοχής: €240 + €45.60 Φ.Π.Α.
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.

Επιχορήγηση ΑνΑΔ→ €153

Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ → €132.60 (€87 + €45.60 ΦΠΑ)

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22668630 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την
αποστείλουν στο ΚΕΒΕ (Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ.
22889840, Φαξ: 22668630) στο e-mail: z.pieridou@ccci.org.cy, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα
2 Νοεμβρίου 2020.

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών, γι’
αυτό οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σειρά προτεραιότητας.
Λόγω της κατάστασης με το Covid-19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως θα τηρηθούν
αυστηρά τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.
Ενημερωτικά, θα γίνεται θερμομέτρηση των συμμετεχόντων κατά την είσοδό τους στην
αίθουσα του σεμιναρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα. Ζωή Πιερίδου,
Λειτουργό ΚΕΒΕ, στα τηλ. 22889746/ 22889840, email: z.pieridou@ccci.org.cy.

Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ
2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0194-12-006537
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 121-01-013924-01
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700
IBAN NO.: CY25005001210001210101392401
BIC: BCYPCY2N
BIC: HEBACY2N
3. Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
TRADE INSTRUMENTS - ICC POLICY STATEMENTS, GUIDANCE PAPERS AND RELATED OPINIONS

Λευκωσία Τρίτη 10/11/2020 και Πέμπτη 12/11/2020
Λεμεσός Τετάρτη 11/11/2020
Ώρες
Εφαρμογής
Από

Διάρκεια

(ώρες :
Μέχρι
λεπτά)

Ανάλυση περιεχομένου
(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος)

Εκπαιδευτής

Καλωσόρισμα (Welcome and Introduction)
ICC Guidance Papers, Policy Statements and Issues Papers

16.00 17.30

1.30

α) Έγγραφο καθοδήγησης – Η χρήση των συναλλαγματικών κάτω από τις
Πιστώσεις (Guidance Paper – The use of Drafts (BILLS OF EXCANGE)
under Documentary Credits )
• Πρακτική (Former practice)
• Κανονισμοί και πρακτική (Current rules and practice)
• Αποφάσεις και νομοθετικό πλαίσιο (Opinions and legal
perspective)

Λάκης
Παντελίδης

β) Δήλωση Πολιτικής – Έλεγχοι συμμόρφωσης οικονομικού εγκλήματος
όσο αφορά την τιμή των εμπορευμάτων σε εμπορικές συναλλαγές- Είναι
εύλογοι οι έλεγχοι των τιμών; (Policy Statement – Financial Crime
compliance checks on the price of goods in trade transactions- Are price
checking controls plausible? )
• Financial crime in Trade Finance
• Έλεγχος τιμών -Price checking
Ερωτήσεις/Συζήτηση
17.30 17.45

0.15

Διάλειμμα

γ) Έγγραφο καθοδήγησης – Η χρήση ρητρών κυρώσεων στα μέσα που
σχετίζονται με TF, και υπόκεινται στους κανόνες του ICC (Guidance Paper
– The use of sanctions clauses in TF related instruments subject to ICC
rules)
• Όροι κυρώσεων (Sanction clauses)
• Παραδείγματα όρων (Examples used)
• Εισηγήσεις (Recommendations)
17.45 19.15

1.30

δ) Έγγραφο θεμάτων – Σημειώσεις σχετικά με την αρχή της αυστηρής
συμμόρφωσης (Issues Paper – Notes on the principle of strict
compliance)
• Κανονισμοί και πρακτική (ICC rules and practices)
• Αποφάσεις (Opinions and Decisions)
• Προοπτική εμπειρογνωμόνων και νομικών (Legal and Expert
perspective )
Ερωτήσεις/Συζήτηση

Διάρκεια
Κατάρτισης ²

3,00
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Λάκης
Παντελίδης

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
TRADE INSTRUMENTS - ICC POLICY STATEMENTS, GUIDANCE PAPERS AND RELATED OPINIONS

Λευκωσία Τρίτη 17/11/2020 και Πέμπτη 19/11/2020
Λεμεσός Τετάρτη 18/11/2020
Ώρες
Εφαρμογής
Από

Διάρκεια

(ώρες :
Μέχρι
λεπτά)

Ανάλυση περιεχομένου
(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος)

Εκπαιδευτής

ICC Opinions and DOCDEX Decisions

16.00 17.30

1.30

Case Study 1: UCP600 - DOCDEX Decision No. 351
Κατά πόσο η πρόσθετη διατύπωση σε ένα τιμολόγιο προκάλεσε διαφορά;
Αν αυτή η πρόσθετη διατύπωση δημιούργησε μια σύγκρουση δεδομένων;
(Whether additional wording in an invoice caused a discrepancy? Whether
such additional wording created a conflict of data?)

Λάκης
Παντελίδης

Case Study 2: UCP600 - Official Opinion R833 / TA775rev - 2012-2016
Μπορεί ένα CP B /L να υπογραφεί από έναν μεταφορέα ή από έναν
κατονομαζόμενο πράκτορα για έναν κατονομαζόμενο μεταφορέα; (Can a
charter party B/L be signed by a carrier or by a named agent for a named
carrier?)
Ερωτήσεις/Συζήτηση
17.30 17.45

0.15

Διάλειμμα

Case Study 3: UCP600 and ISBP745 - Official Opinion R854 / TA790rev 2012-2016
Όταν μια SBLC απαιτεί την παρουσίαση αντιγράφου B/L με την φόρτωση
να πραγματοποιείται με πλοίο και αναφέρει ότι το έγγραφο αυτό θα γίνει
δεκτό όπως παρουσιάζεται, με την εκπλήρωση δύο προϋποθέσεων. Είναι
αποδεκτό αντίγραφο ναύλωσης με CPBL; (When a SBLC requires the
presentation of a copy of a B/L when shipment is effected by vessel and
states such document will be accepted as presented, subject to the
fulfilment of two conditions. Is a copy of a charter part B/L (CPBL)
acceptable?)
17.45 19.15

1.30

Case Study 4: UCP600 - Official Opinion R789 / TA808rev - 2012-2016
Προϋπόθεση πληρωμής όταν η εκδότρια τράπεζα θα πληρώσει μόνο μετά
τη λήψη κεφαλαίων από τον αιτητή. (Reimbursement condition where the
issuing bank will reimburse only after receiving funds from the applicant)
Case Study 5: UCP600 - Official Opinion TA852rev – Rome 2016
Μπορεί μια επιβεβαίωσα τράπεζα να αρνηθεί να τιμήσει μια ορθή
παρουσίαση για την πρώτη μερική αποστολή, όταν η πίστωση απαιτεί την
πληρωμή του 90% της ολικής αξίας της πίστωσης; (Can a confirming
bank refuse to honor a complying presentation for the first partial
shipment, when the L/C calls for payment of 90% of the L/C value?)
Ερωτήσεις/Συζήτηση

Διάρκεια
Κατάρτισης ²

3,00
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Λάκης
Παντελίδης

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
TRADE INSTRUMENTS - ICC POLICY STATEMENTS, GUIDANCE PAPERS AND RELATED OPINIONS

Λευκωσία Τρίτη 24/11/2020 και Πέμπτη 26/11/2020
Λεμεσός Τετάρτη 25/11/2020
Ώρες
Εφαρμογής
Από

Διάρκεια

(ώρες :
Μέχρι
λεπτά)

Ανάλυση περιεχομένου
(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος)

Εκπαιδευτής

Case Study 6: UCP600 - Official Opinion TA864rev – Jakarta 2017
Κατά πόσον το πιστοποιητικό καταγωγής που υποβλήθηκε ήταν σύμφωνο
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πίστωσης (Whether the
Certificate of Origin presented was in compliance with the terms and
conditions of the L/C)

16.00 17.30

1.30

Case Study 7: UCP600 - Official Opinion TA865rev – London 2017
Κατά πόσον ένα αντίγραφο ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, το οποίο δεν
υπογράφεται από τον εκδότη, θεωρείται αποδεκτό σύμφωνα με τους
όρους της πίστωσης; (Whether a copy of an electronically generated
document, which is not signed by the issuer, will be considered
acceptable under the terms of the L/C?)

Λάκης
Παντελίδης

Case study 8: UCP600 - DOCDEX Decision 346
Μια εκδότρια τράπεζα απέρριψε έγγραφα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
ενός SBLC βάσει των ακόλουθων διαφορών – λήξη της πίστωσης και
απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα που δεν έχουν προσκομιστεί.
Μήπως η διατύπωση της πίστωσης επέτρεπε μια έγκυρη άρνηση;
(An issuing bank refused documents presented under a SBLC on the basis
of the following discrepancies – expiry of the credit and required
supporting documents not being presented.
Did the wording of the credit make this a valid refusal?)
17.30 17.45

0.15

Διάλειμμα

Case Study 9: UCP600 and ISBP745 - Official Opinion R815 / TA809rev 2012-2016
Η πίστωση αναφέρεται σε έναν αριθμό τιμολογίου proforma 104, ενώ το
υποβληθέν CMR δηλώνει τον αριθμό τιμολογίου proforma 1074;
Υπάρχει σύγκρουση δεδομένων; (A credit refers to a proforma invoice
number 104, whereas the presented CMR indicates proforma invoice
number 1074; Is there conflict of data?)
17.45 19.15

1.30

Case Study 10: UCP600 - Official Opinion TA857rev – Jakarta 2017
Οδηγίες που αναφέρονται στο μήνυμα ενός MT700 / MT710 και η έννοια
των συγκεκριμένων πεδίων. (Instructions within the swift message of an
MT700 / MT710 and the meaning of the specific fields)
Ερωτήσεις και Απαντήσεις (Questions and Answers)
Συμπέρασμα (Conclusion)

Διάρκεια
Κατάρτισης ²

3,00
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Λάκης
Παντελίδης

Δήλωση Συμμετοχής
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

που διοργανώνει το ΚΕΒΕ με θέμα:

«ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ»
Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Αρ. Μητρώου Εργοδότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:
Παρακαλώ σημειώστε με √ την ομάδα προτίμησης σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα:



Λευκωσία 10/11, 17/11, 24/11/2020 (Μέγαρο ΚΕΒΕ)



Λεμεσός 11/11, 18/11, 25/11/2020 (ΕΒΕ Λεμεσού)



Λευκωσία 12/11, 19/11, 26/11/2020 (Μέγαρο ΚΕΒΕ)
Στοιχεία Συμμετεχόντων

Ονόματα Συμμετεχόντων:

Θέση στην Εταιρεία:

1..……………………………………………

………………………………………………

2. ……………………………………………

………………………………………………

3. ……………………………………………

………………………………………………

4. ……………………………………………

………………………………………………

5. ……………………………………………

………………………………………………

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών.
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να χρησιμοποιούν όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. ☐
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη συγκεκριμένη
εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση προς το ΚΕΒΕ για τη
διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. Πέραν του δικαιώματος
απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης
στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα
καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων».

Ημερομηνία………………………………………

Υπογραφή………………………………….
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