
 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΕΣ (COLLECTIONS) ΩΣ ΜΕΣΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  

Σεμινάριο ενημέρωσης 

10 - 12 Δεκεμβρίου 2012 

 

 

Η τελευταία αναθεώρηση των “Ομοιόμορφων Κανόνων για τις Αξίες (ΟΚΑ 522)” [“Uniform 
Rules for Collections (URC 522)”], Έκδοση αρ. 522 του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 
(ΔΕΕ) [International Chamber of Commerce (ICC)] τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου του 
1995. 

Σήμερα, 15 χρόνια μετά, οι αναθεωρημένοι κανόνες εξακολουθούν ανελλιπώς να ισχύουν και 
να διέπουν συναλλαγές του διεθνούς εμπορίου που καλύπτουν πωλήσεις συνολικού ύψους 
αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. 

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, οι παράγοντες αλλά και οι συνθήκες που επηρεάζουν 
και διαμορφώνουν το διεθνές εμπόριο αναπροσαρμόζονται διαρκώς για να καλύπτουν τις 
σύγχρονες ανάγκες. Οι ασχολούμενοι με τις σχετικές εργασίες πρέπει να έχουν άμεση και 
διαρκή πληροφόρηση για τις μεταβολές που επέρχονται στις τεχνικές και πρακτικές του 
διεθνούς εμπορίου, αλλά και για τους λόγους που τις επιβάλλουν. 

Συχνά παρατηρείται ότι στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων που έχουν σημαντική  
δραστηριότητα και εμπειρία στις διεθνείς συναλλαγές χειρίζονται τις Αξίες και ερμηνεύουν τις 
διατάξεις των κανόνων με εσφαλμένο τρόπο, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε πιθανούς 
κινδύνους.  

Σκοπός: 

Το σεμινάριο θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με 
τις σύγχρονες τεχνικές και πρακτικές των Αξιών καθώς και την ορθή ερμηνεία των οδηγιών 
που περιέχουν οι εντολές είσπραξης (collection instructions) και των διατάξεων των κανόνων, 
μέσω μιας λεπτομερούς και σε βάθος παρουσίασης ανάλυσης των άρθρων των URC 522, με 
χρήση ασκήσεων και πρακτικών παραδειγμάτων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συμβάλουν στην προστασία των επιχειρήσεών τους 
από εμπορικούς και λειτουργικούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από 
εσφαλμένους χειρισμούς ή παρερμηνείες των διατάξεων των κανόνων. 

 



 

 

Συμμετέχοντες: 

Στελέχη, υπάλληλοι και δικηγόροι τραπεζών (και επιχειρήσεων) που ασχολούνται άμεσα ή 
έμμεσα με Αξίες. 
Εισηγητής:  

Δημήτρης Παλαιολόγος: τ. Διευθυντικό Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. Πτυχιούχος 
Οικονομικών Επιστημών 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: 10 - 12 Δεκεμβρίου 2012 (ώρες 16:30 - 20:30) 

Δίδακτρα: 360 €.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
• Γενική θεώρηση των Αξιών  

o Ο "κύκλος" της Αξίας και ο μηχανισμός λειτουργίας της 

• Τύπος και Δομή των Αξιών 

o Γενικές Διατάξεις και "Ορισμοί" 

o Εντολή Είσπραξης 

o H έννοιες "Εμπορικά Έγγραφα" και "Χρηματοοικονομικά Έγγραφα"  

• Τύπος Παρουσίασης 

o Άμεση Πληρωμή - Αποδοχή 

o Παράδοση των Εγγράφων 

o Σύνταξη των Εγγράφων 

• Υποχρεώσεις και Ευθύνες 

o Καλή Πίστη - Λογική φροντίδα 

o Έγγραφα έναντι Εμπορευμάτων 

o Αποποίηση Ευθυνών 

o Ανωτέρα Βία 

• Πληρωμή 

o Πληρωμή χωρίς καθυστέρηση 

o Πληρωμή σε τοπικό ή ξένο νόμισμα 

o Τμηματική (μερική) Πληρωμή 

• Τόκοι, Έξοδα και Δαπάνες 

o Τόκοι 

o Έξοδα - Δαπάνες 

 

 

 

 



 

 

• Λοιπά Διατάξεις 

o Αποδοχή (Συναλλαγματικής) 

o Γραμμάτιο σε Διαταγή, Υποσχετική κλπ. 

o Διαμαρτύρηση 

o Περίπτωση Ανάγκης 

o Ειδοποιήσεις 

• Χρηματοδότηση Αξιών (με Συναλλαγματικές) 

o Διαπραγμάτευση  

o Τριτεγγύηση 

o Προεξόφληση 

• Ανακεφαλαίωση 

o 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 

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 3/12/2012  

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


