
 

 
 
 
 
 

ΟΙ ΝΕΟΙ INCOTERMS 2020 ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
Οι αναθεωρημένοι κανόνες Incoterms® 2020 και η επίδρασή τους στις Συμβάσεις, στα 

Έγγραφα Μεταφοράς & Ασφάλισης και στις Ενέγγυες Πιστώσεις 
Σεμινάριο ενημέρωσης 

16 - 18 Δεκεμβρίου 2019 

 

Η  πρόσφατη  αναθεώρηση  των  Incoterms  (Incoterms®  2020,  ICC  Publication  no.  723) 
περιλαμβάνει  σημαντικές  αλλαγές  που  επηρεάζουν  τις  συναλλαγές  του  διεθνούς 
εμπορίου.  Στο  σύγχρονο  οικονομικό  περιβάλλον,  κανόνες  όπως  οι  Incoterms®  που 
επηρεάζουν και διαμορφώνουν το διεθνές εμπόριο αναπροσαρμόζονται κατά καιρούς για 
να  καλύπτουν  τις  σύγχρονες  ανάγκες.  Προκειμένου  να  ανταποκριθούν  στις  εν  λόγω 
απαιτήσεις,  οι  ασχολούμενοι  με  το  διεθνές  εμπόριο  πρέπει  όχι  μόνο  να  έχουν  πλήρη 
γνώση του περιεχομένου και της ορθής ερμηνείας των κανόνων αλλά και άμεση και διαρκή 
πληροφόρηση  για  τις  μεταβολές  που  έχουν  επέλθει  σε  αυτούς  και  τους  λόγους  που  τις 
επέβαλλαν.  

Δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο στελέχη επιχειρήσεων, με σημαντική δραστηριότητα 
και εμπειρία στις διεθνείς συναλλαγές να προχωρούν σε σύναψη συμβολαίων ή εμπορικών 
συμφωνιών που προβλέπουν: 

 Χρήση  Όρων  παράδοσης  (κανόνων  των  Incoterms®  2010)  ακατάλληλων  για  τη 
συγκεκριμένη  συναλλαγή  [π.χ.:  χρησιμοποίηση  του  κανόνα  FOB  …  (named  port  of 
shipment) σε σχέση με φορτώσεις που αποστέλλονται με containers ή αεροπορικώς], ή  

 τρόπους  πληρωμής  ασύμβατους  με  τον  χρησιμοποιούμενο  κανόνα  των  Incoterms® 
2010  [π.χ.:  πληρωμή  σε  60  ημέρες  “μετά  την  άφιξη  του  πλοίου  στον  λιμένα 
προορισμού”  σε  συμβόλαια  που  προβλέπουν  παράδοση  με  βάση  τον  κανόνα  CIF  … 
(named port of destination), Incoterms® 2010], ή  

 παρουσίαση  εγγράφων  που  δεν  συνάδουν  με  τον  χρησιμοποιούμενο  κανόνα  των 
Incoterms®  2010    [π.χ.:  ασφαλιστικού  εγγράφου  [Ασφαλιστηρίου  Συμβολαίου  ή 
Πιστοποιητικού  Ασφάλισης]  σε  σχέση  με  φορτία  παραδοτέα  βάσει  κανόνων  της 
Ομάδας D (DAT, DAP ή DDP) των Incoterms® 2010]. 

Τα  παραπάνω  λάθη  ή  εσφαλμένες  επιλογές  μπορούν  να  δημιουργήσουν  σοβαρά 
προβλήματα  στους  συναλλασσόμενους  και  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  ενδέχεται  να 
οδηγήσουν σε μακρόχρονες και ιδιαίτερα δαπανηρές δικαστικές διενέξεις. 

 

 



 

Σκοπός:  

Το  σεμινάριο  έχει  σχεδιαστεί  για  να  προσφέρει  στους  συμμετέχοντες  την  απαραίτητη 
πληροφόρηση σχετικά με την ορθή ερμηνεία των κανόνων, μέσω μιας λεπτομερούς και σε 
βάθος  παρουσίασης‐ανάλυσης  όλων  των  όρων  των  Incoterms®  2020  αλλά  και  με  χρήση 
παραδειγμάτων,  ασκήσεων  και  μελέτης  περιπτώσεων.  Συγκεκριμένα,  θα  δοθούν 
απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα όπως: 

 Πώς θα επιλεγεί ο κατάλληλος για την συγκεκριμένη συναλλαγή Incoterm®;   

 Ποια επίδραση έχει η επιλογή του Incoterm® σε μια Ενέγγυο Πίστωση; Πως 

συσχετίζονται και αλληλοεπιδρούν οι UCP 600, οι ISBP και οι Incoterms®; 

 Πως θα αποφευχθούν ανεπιθύμητες επιβαρύνσεις του κόστους και πως θα 

προστατευθούν οι πελάτες από πάσης φύσεως ζημίες εξ αιτίας της επιλογής ενός 

ακατάλληλου Incoterm®; 

 Ποια είναι τα βασικά έγγραφα που πρέπει να παρουσιαστούν σε εκτέλεση μιας 

Ενεγγύου Πιστώσεως, ανάλογα με τον επιλεγέντα Κανόνα Incoterms®; (Αποδεικτικό 

παράδοσης / έγγραφο μεταφοράς κ.α.)  

 Ποιος φέρει την ευθύνη για τυχόν απώλειες, ζημίες ή καθυστερήσεις;   

 Η ασφάλιση φορτίου και τι ασφαλιστικό έγγραφο απαιτείται βάσει των UCP 600, των 

ISBP και των Incoterms®. 

 Ποια είναι τα 10 συνηθέστερα λάθη στην επιλογή και χρήση των Incoterms®. 

 Πως θα κατανοήσουν τα τραπεζικά στελέχη την υποκείμενη συναλλαγή, για να 

εκτιμήσουν και τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο;   

 Πως μπορεί μια τράπεζα να διασφαλίσει τις απαιτήσεις της βάσει των εμπορευμάτων 

και ποια η επίδραση των Incoterms®; 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμβάλλουν στην αποτροπή διενέξεων και την 
προστασία των επιχειρήσεων και των τραπεζών κυρίως από λειτουργικούς κινδύνους, οι 
οποίοι μπορεί να προκύψουν από μια ενδεχόμενη χρήση εσφαλμένων ή ακατάλληλων 
όρων των Incoterms® στις συμβάσεις πώλησης ή τις συμφωνίες που συνάπτουν οι πελάτες 
τους με τους προμηθευτές τους, καθώς και στα έγγραφα που απαιτούνται από τις Ενέγγυες 
Πιστώσεις. 

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: Τεχνικός Σύμβουλος για θέματα Διεθνούς Εμπορίου της ΕΕΤ και 
του  ICC  Hellas,  τ.  Διευθυντικό  Στέλεχος  της  Εθνικής  Τράπεζας.  Πτυχιούχος  Οικονομικών 
Επιστημών  καθώς  επίσης  και  Δημοσίου  Δικαίου  και  Πολιτικών  Επιστημών  του 
Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Μέλος  της  Επιτροπής  Τραπεζικής  Τεχνικής  και  Πρακτικής  του 
Διεθνούς  Εμπορικού  Επιμελητηρίου  (ICC  ‐  International  Chamber  of  Commerce,  Paris  / 
France). 

Διάρκεια: 15 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής:  16‐18 Δεκεμβρίου 2019  (ώρες 16:00 – 21:00) 

Δίδακτρα: 500 €.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 33.86.429 (κα Μαρία Παπουτσή). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία έναρξης  
συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 401 
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Θεματολογία 
 
 

 Τι άλλαξε σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις; 

o FCA = δυνατότητα για επιλογή φορτωτικής πραγματικής φόρτωσης 

o CIP & CIF = διαφορετικά επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης 

o DAT = Μετονομασία του κανόνα σε DPU 

o Βελτίωση τρόπου παρουσίασης των κανόνων (Explanatory Notes / Article‐by‐

ArticleText) 

 

 Πώς  η  επιλογή  ενός  κανόνα  των  Incoterms®  επηρεάζει  τις  συμβατικές 

υποχρεώσεις  των  συμβαλλομένων,  τους αναλαμβανόμενους  κινδύνους  και  την 

πληρωμή δασμών & φόρων  

 

 Πώς κατανέμονται μεταξύ  των συμβαλλομένων οι  κίνδυνοι στις μεταφορές και 

σε  ποιο  βαθμό  καλύπτει  πραγματικά  όλους  τους  τρόπους  μεταφοράς  μια 

ασφάλεια φορτίου (cargo insurance) 

 

 Πως κατανέμονται αποτελεσματικότερα το κόστος μεταφοράς και οι πρόσθετες 

χρεώσεις 

 

 Πώς σχετίζονται οι Incoterms® 2020 και οι UCP 600 & ISBP 745  

 

 Οι  επιδράσεις  της  επιλογής  ενός  κανόνα  των  Incoterms®  2020  στην  Ενέγγυο 

Πίστωση  

 

 Ποια  είναι  τα  ζωτικής  σημασίας  έγγραφα  για  την  παρουσίαση  σε  μια  Ενέγγυο 

Πίστωση 

 

 Πως αποφεύγονται οι παγίδες κόστους για τον αγοραστή: 

o Η έγκαιρη και ορθή επιλογή από τον αγοραστή του κατάλληλου κανόνα των 

Incoterms®,  ώστε  να  λάβει  και  τα  επιθυμητά  έγγραφα  μεταφοράς  και 

ασφάλισης 

o Τα 10 συνηθέστερα λάθη στην επιλογή και χρήση των όρων των Incoterms® 

 

 Οι  απαιτήσεις  των  UCP600  και  ISBP745  για  τα  έγγραφα  μεταφοράς  και 

ασφάλισης 

 

 Μελέτες περιπτώσεων / Ερωτήσεις & απαντήσεις 
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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 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 
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 9/12/2019 
στο e-mail: mpapoutsi@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 
Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


