
 

 

 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

28 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2007  

 

 

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον οι παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το 
διεθνές εμπόριο μεταβάλλονται ταχύτατα. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, οι 
ασχολούμενοι με τις εργασίες αυτές πρέπει να έχουν άμεση και διαρκή πληροφόρηση για τις 
μεταβολές που ήδη έχουν επέλθει αλλά και για τις επικείμενες.  

Σκοπός:  

Η σφαιρική παρουσίαση της σύγχρονης τραπεζικής πρακτικής στον τομέα των εισαγωγικών και 
εξαγωγικών εργασιών. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία των τραπεζών από λειτουργικούς 
κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από λανθασμένους χειρισμούς ή παραλείψεις που 
οφείλονται σε έλλειψη ενημέρωσης για επελθούσες ή επικείμενες σημαντικές μεταβολές στις 
σχετικές εργασίες. 

Συμμετέχοντες:  

Στελέχη και υπάλληλοι τραπεζών που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τις εισαγωγές / εξαγωγές.  

Προαπαιτούμενα:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε εργασίες 
εισαγωγών / εξαγωγών. 

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 ΔΕΕ. Μέλος της Συμβουλευτικής 
Ομάδας για την Αναθεώρηση των UCP 500 του ΔΕΕ και της Διατραπεζικής Επιτροπής της ΕΕΤ για 
Θέματα ΔΕΕ.  

 

 

 



 

 

 

Διάρκεια: 16 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής:  

 28 Νοεμβρίου, 4 Δεκεμβρίου 2007 (ώρες 16:30 - 20:30) 

 Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2007 (ώρες 8:30 - 16:30) 

Δίδακτρα: 410 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 521



 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

 

Θεματολογία 
 

 
  
 
 

• Το διεθνές εμπόριο στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και οι σημαντικότεροι παράγοντες που το 
επηρεάζουν 

• Βασικοί όροι συμβάσεων πώλησης 

• Όροι Παράδοσης / Διεθνείς Εμπορικοί Όροι 

 Οι επίσημοι κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) για την ερμηνεία των Διεθνών 
Εμπορικών Όρων (Incoterms 2000) 

• Τρόποι πληρωμής  

 Ανοικτός λογαριασμός (open account)                         

o Έννοια – μηχανισμός λειτουργίας 

 Προέμβασμα (advance payment)  

o Έννοια – μηχανισμός λειτουργίας 

 Αξία (collection) 

o Έννοια – μηχανισμός λειτουργίας 

o Είδη αξιών (απλή αξία, αξία με έγγραφα, έγγραφα έναντι πληρωμής, έγγραφα έναντι αποδοχής) 

o Ομοιόμορφοι Κανόνες για τις Αξίες - URC 522  

• Ενέγγυος πίστωση (documentary credit) 

 Έννοια – μηχανισμός λειτουργίας 

 Ομοιόμορφοι Κανόνες και Συνήθειες για τις Ενεγγύους Πιστώσεις του ΔΕΕ - ΟΣΠ 600 

 Είδη πιστώσεων (ανέκκλητη πίστωση, ανέκκλητη βεβαιωμένη πίστωση) 

 Ειδικές πιστώσεις (μεταβιβάσιμη, υποστηρικτική, επαναληπτική, ετοιμότητας κ.α.)



 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 
 
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 21/11/2007 

στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ  


