
 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ    

ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΤΗΣΗ 

 (Αναθεώρηση 2010, Έκδοση ΔΕΕ  αρ. 758) 

22 - 23 Ιουνίου 2012 

 

Η αναθεώρηση των Ομοιόμορφων Κανόνων για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση (ΟΚΕΕΠΖ 
ή URDG), μετά από ένα στάδιο προετοιμασίας 2½ ετών, έχει τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2010. 

Η αναθεώρηση αυτή, η πρώτη μετά από 18 χρόνια, περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στους κανόνες 
που έχουν εφαρμογή σε  Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση συνολικής αξίας αρκετών 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες εκδίδονται παγκοσμίως με σκοπό να διασφαλίσουν την καλή 
εκτέλεση και την πληρωμή μιας ευρύτατης κλίμακας διεθνών αλλά και εγχώριων συμβάσεων.    

Οι νέοι URDG δεν στοχεύουν απλώς σε μια επικαιροποίηση των URDG 458. Στόχος τους είναι να 
φέρουν τους κανόνες για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση στον 21ο αιώνα! Για να το 
πετύχουν αυτό, οι νέοι κανόνες είναι πιο ξεκάθαροι, πιο ακριβείς και απόλυτα κατανοητοί. 
Επιπροσθέτως, οι νέοι κανόνες καινοτομούν, εισάγοντας μια σειρά νέων ρυθμίσεων που 
αντιμετωπίζουν επιτυχώς τυχόν απρόοπτες δυσμενείς εξελίξεις λόγω μεταβολής της πρακτικής και οι 
οποίες ελαχιστοποιούν τις περιπτώσεις αντιδικιών. 

Με την πάροδο των χρόνων, οι URDG έχουν κερδίσει την παγκόσμια αναγνώριση και αποδοχή τόσο 
από τους διεθνείς όσο και από τους εγχώριους νομοθέτες - όπως από την UNCITRAL και τη World 
Bank - και προορίζονται να καταστούν τα διεθνή πρότυπα για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών σε 
Πρώτη Ζήτηση. 

Σκοπός:  

Για πρώτη φορά από την έγκριση των νέων κανόνων (Συνεδρίαση της Επιτροπής Τραπεζικής Τεχνικής 
και Πρακτικής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 
Νοέμβριο 2009), ένα από τα μέλη της Επιτροπής αυτής θα πραγματοποιήσει στην Ελλάδα μια πλήρη 
και αναλυτική παρουσίαση των νέων κανόνων. Θα οδηγήσει το ακροατήριο βήμα προς βήμα σε όλο 
τον κύκλο της Εγγυητικής Επιστολής και θα επικεντρώσει την προσοχή σε όσα θα πρέπει να 
γνωρίζουν οι συμμετέχοντες για τις νέες ρυθμίσεις, μέσω: 

• μιας βήμα-προς-βήμα ανάλυσης των νέων URDG, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποχρεώσεις και 
ευθύνες των εμπλεκόμενων μερών, 

• χρήσης πραγματικών παραδειγμάτων, και  

• πρακτικών ερωτήσεων και απαντήσεων 

 



 

 

Συμμετέχοντες:  

Στελέχη, υπάλληλοι και δικηγόροι (νομικοί σύμβουλοι) τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών, που 
ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τις Εγγυητικές Επιστολές και γενικά με τις εργασίες και την 
πιστοδότηση του Διεθνούς Εμπορίου. 

Προαπαιτούμενα:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ικανή εμπειρία σε εργασίες που σχετίζονται με τις 
Εγγυητικές Επιστολές και γενικά με τις εργασίες και την πιστοδότηση του Διεθνούς Εμπορίου. 

Εισηγητής:  

Δημήτρης Παλαιολόγος: 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: 10 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής:  

 22 Ιουνίου 2012 (ώρες 16:30 – 19:30)  

 Σάββατο 23 Ιουνίου 2012 (ώρες 9:00 – 16:00) 

Δίδακτρα: 330 €. Στους συμμετέχοντες διανέμεται η Ελληνική έκδοση «Ομοιόμορφοι Κανόνες του 
ΔΕΕ για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση (ΟΚΕΕΠΖ)» 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, 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 

 
 

 

• URDG 758: Ένα νέο σετ - πιο δίκαιων και πιο κατανοητών - κανόνων για τον 21ο αιώνα 

• Νέο στυλ παρουσίασης των κανόνων και ένα ενιαίο υπόδειγμα Ε/Ε 

• Δομική σύγκριση των URDG 758 και των URDG 458  

• Θεμελιώδεις αλλαγές και διατάξεις-κλειδιά 

• Προϋποθέσεις που δεν αφορούν σε έγγραφα 

• Η διαδικασία της παρουσίασης 

• Παράδοση εγγράφων βάσει μιας Ε/Ε, η σύμφωνη παρουσίαση βάσει μιας Ε/Ε, ο έλεγχος της 

παρουσίασης 

• Διαδικασία της πληρωμής 

• Προθεσμία για τον έλεγχο του αιτήματος κατάπτωσης, πληρωμή 

• Προθεσμία για τη διαπίστωση ότι η παρουσίαση είναι σύμφωνη 

• Ανωτέρα Βία 

• Παράταση ή πληρωμή 

• Η Εγγυητική έναντι της Αντεγγυητικής 

• Διαδικασία μεταβίβασης Ε/Ε  

• Εκχώρηση προϊόντος 

• Ανακεφαλαίωση/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 15/6/2010  
στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


