
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Διεθνείς Εμπορικοί Όροι INCOTERMS 2020»

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, ώρα 15:00-18:30 &

Σάββατο  29 Ιανουαρίου 2022, ώρα 10:00-13:30

Συνολική διάρκεια: 7 ώρες, μέσω ΖΟΟΜ
Κόστος Συμμετοχής: 50€ / άτομο

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

➢ Σε ποιο σημείο μιας Διεθνούς αγοραπωλησίας μεταφέρεται o κίνδυνος απώλειας

ή ζημιάς των εμπορευμάτων από τον πωλητή στον αγοραστή;

➢ Ποιο από τα συναλλασσόμενα μέρη είναι υπεύθυνο για την ασφάλιση των

εμπορευμάτων και σε ποιο σημείο της μεταφοράς τους η ευθύνη αυτή

μεταβιβάζεται;

➢ Σε ποια σημεία διαφοροποιούνται οι επικαιροποιημένοι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι

INCOTERMS® 2020 σε σχέση με τους INCOTERMS® 2010;

Στα ερωτήματα αυτά έρχεται να δώσει απάντηση το πρόγραμμα αυτό, το οποίο εισάγει

τους συμμετέχοντες στην ειδική ορολογία και τις τεχνικές των εξαγωγών.

Εφοδιάζουμε τους συμμετέχοντες με τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το

περιεχόμενο και τον τρόπο ορθής χρήσης των αναθεωρημένων Διεθνών εμπορικών

Όρων INCOTERMS® 2020, βοηθώντας τους ουσιαστικά να:

✓ κατανοήσουν προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους οικονομικούς
κινδύνους που υποκρύπτουν οι Διεθνείς εμπορευματικές παραδόσεις

✓ λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να εξυπηρετούν καλύτερα και με
ασφάλεια τις ανάγκες της επιχείρησής τους, αποφεύγοντας παρεξηγήσεις με
συνεργάτες, Claims και έξοδα που ροκανίζουν τα κέρδη

Περιγραφή - Οφέλη

https://forms.gle/hxrv4rNEHMdGnYAL6


Εισηγητής: Γιώργος Ζερίτης
BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CGMCA – CJBS,

International Scale-up Specialist, Executive Coach, Master Trainer

• Πότε «Παραδίδονται» τα εμπορεύματα στο Διεθνές Εμπόριο; 

• Ο ρόλος των κανόνων INCOTERMS ® 2020 στο πλαίσιο μιας εμπορικής σύμβασης. 

Με ποια ζητήματα Δεν ασχολούνται

• Οι επικαιροποιημένοι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι INCOTERMS ® 2020 

• Οι Αλλαγές σε σχέση με τους INCOTERMS ® 2010

• Πως πρέπει να Επιλέγονται και να Ενσωματώνονται στις Τιμές των εμπορευμάτων 

• Οι Υποχρεώσεις που επιβάλλουν στα συναλλασσόμενα μέρη ως προς την Μεταφορά 

και τον Εκτελωνισμό των εμπορευμάτων

• Σε ποιο Σημείο της Μεταφοράς εκπληρώνεται η Ευθύνη Παράδοσης των 

εμπορευμάτων από τον Πωλητή στον Αγοραστή;

• Ποιο από τα δύο εμπορικά μέρη είναι υπεύθυνο για την Ασφάλιση των εμπορευμάτων; 

Σε ποιο Σημείο κατά τη Μεταφορά τους η ευθύνη αυτή μεταβιβάζεται;

• Ζητήματα Κυριότητας,  & Ασφαλίσιμο συμφέρον κατά τη μεταφορά

• Διαμόρφωση Τιμών στα Στάδια μιας door-to-door μεταφοράς

• Όροι που από συνήθεια χρησιμοποιούνται εσφαλμένα και οι κίνδυνοι που 

συνεπάγονται. Πως θα αποφύγετε λάθη που κοστίζουν

• Εξάσκηση σε υποθετικά Σενάρια, υπό το πρίσμα του αγοραστή και του πωλητή, για την 

πληρέστερη κατανόηση των Όρων

Περιεχόμενα

«Διεθνείς Εμπορικοί Όροι INCOTERMS ® 2020»

Σε στελέχη εξαγωγικών πωλήσεων, προμηθειών, εφοδιαστικής αλυσίδας, οικονομικής

& νομικής διεύθυνσης, συμβούλους διεθνούς εμπορίου και επιχειρηματίες που

συναλλάσσονται με το εξωτερικό και επιδιώκουν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική

τους ικανότητα και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους σε θέματα διεθνών

συμφωνιών - συναλλαγών.

Σε ποιους απευθύνεται

https://drive.google.com/file/d/1J4yB33NBiHmvwZm4FzKJHDWsXZ_65xRv/view?usp=sharing

