
 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

7 – 8 Δεκεμβρίου 2012 

 

Όσοι ασχολούνται με τις εργασίες του διεθνούς εμπορίου γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία και τον 
ρόλο που διαδραματίζουν τα έγγραφα για την ταχεία και ορθή διεκπεραίωση μιας συναλλαγής, αλλά 
και για την αίσια ολοκλήρωση της.   

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου, είτε από άγνοια είτε ως συνέπεια μιας εσφαλμένης αντίληψης 
ή/και ανεπαρκούς συνεννόησης, ένα έγγραφο δεν γίνεται δεκτό από το μέρος στο οποίο 
παρουσιάζεται επειδή είτε δεν έχει εκδοθεί σωστά είτε δεν περιλαμβάνει τα απαραίτητα τυπικά 
στοιχεία ή τις κατά περίπτωση απαιτούμενες πληροφορίες. 

Δεν αποτελεί επίσης ασυνήθιστο φαινόμενο στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων με σημαντική 
δραστηριότητα και εμπειρία στις διεθνείς συναλλαγές που ασχολούνται επί σειρά ετών με τη σύνταξη, 
παρουσίαση και διαχείριση εγγράφων αλλά και τη διενέργεια πληρωμών έναντι εγγράφων, να 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση του τύπου, περιεχομένου και λειτουργίας  κάποιων 
εγγράφων και ιδιαίτερα των εγγράφων-τίτλων, όπως  π.χ. η συναλλαγματική (Bill of Exchange) ή η 
Φορτωτική (Bill of Lading).  

Τα παραπάνω λάθη ή εσφαλμένες αντιλήψεις μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στα 
συναλλασσόμενα μέρη και ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαμάχες ή ακόμη και σε μακρόχρονες και 
ιδιαίτερα δαπανηρές αντιδικίες. 

Σκοπός:  

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη πληροφόρηση 
σχετικά με την ορθή κατανόηση της σημασίας και του ρόλου των εγγράφων στην ταχεία και ορθή 
διεκπεραίωση μιας συναλλαγής, μέσω μιας λεπτομερούς και σε βάθος παρουσίασης-ανάλυσης όλων 
των εγγράφων αλλά και με τη χρήση υποδειγμάτων, παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτης 
συγκεκριμένων περιπτώσεων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία των επιχειρήσεών τους από 
εμπορικούς και λειτουργικούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από δυσκολίες στην 
κατανόηση του τύπου, περιεχομένου και λειτουργίας των εγγράφων (και ιδιαίτερα των εγγράφων-
τίτλων) που αφορούν μια συναλλαγή του εξωτερικού και τα οποία παρουσιάζουν στους με πελάτες 
τους ή απαιτούν από τους προμηθευτές τους, προκειμένου να διακανονίσουν την αξία της 
υποκείμενης συναλλαγής. 



 

 

Συμμετέχοντες:  

Στελέχη και υπάλληλοι τραπεζών και επιχειρήσεων που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τις εργασίες 
διεθνούς εμπορίου (Lawyers, Contract/Shipping/Logistics/Finance/Accounting/Sales Managers, Freight 
and Carriage Operators, Insurance Practitioners, Trade Finance Practitioners). 

Εισηγητής:  

Δημήτρης Παλαιολόγος: τ. Διευθυντικό Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. Πτυχιούχος Οικονομικών 
καθώς επίσης και Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ενεργό 
μέλος της Επιτροπής Τραπεζικής Τεχνικής και Πρακτικής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC 
– International Chamber of Commerce, Paris / France).  

Διάρκεια: 12 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής:  

 7 Δεκεμβρίου 2012 (ώρες 16:30 – 20:30) 

 8 Δεκεμβρίου 2012 (ώρες 8:30 – 16:30) 

Δίδακτρα: 360 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματολογία 

 
 

 

• Χρηματοοικονομικά  Έγγραφα (Financial Documents)  

 Τραβηκτική (Draft) 

 Συναλλαγματική (Bill of Exchange) 

 Γραμμάτιο σε διαταγή (Promissory Note) 

 Επιταγή (Cheque) 

 Υποσχετική (Promissory Note)  

 

• Έγγραφα Μεταφοράς (Transport Documents) 

 Θαλάσσια Φορτωτική (Marine Bill of Lading-B/L) 

 Αεροπορική Φορτωτική (Airway Bill-AWB) 

 Οδική Φορτωτική (International Consignment  Note-CMR) 

 Σιδ/κή Φορτωτική (Railway Bill-CIM)  

 Αποδείξεις Ταχυδρομείου / Ταχυμεταφορέων 

 Λοιπά Έγγραφα 

 

• Έγγραφα Ασφάλισης (Insurance Documents) 

 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Insurance Policy) 

 Πιστοποιητικό Ασφάλισης (Insurance Certificate/Declaration) 

 Σημείωμα Ασφαλιστικής Κάλυψης (Cover Note)  

 

• Λοιπά Έγγραφα  (Other) 

 Αποθετήριο (Warehouse Receipt) 

 

• Ασκήσεις - Ανακεφαλαίωση - Ε & Α - Συμπεράσματα 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό 

με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που 

προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς 

παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που 

θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 Μονάδα: 

 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 

Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 30/11/2012  
στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


