
 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ INCOTERMS 2010  

Η ΟΡΘΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ INCOTERMS ® 2010 

ΤΑ 10 ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

16 - 18 Δεκεμβρίου 2013 

 

Η αναθεώρηση των Incoterms του 2010 (έκδοση  του ΔΕΕ αρ. 715), που τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2011, περιελάμβανε σημαντικές αλλαγές που επηρέασαν συναλλαγές του διεθνούς 
εμπορίου, το ύψος των οποίων αρκετές φορές ξεπέρασε ακόμα και το ποσό των δέκα εκατομμυρίων 
δολαρίων.  

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, κανόνες όπως οι Incoterms® 2010 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.: χρησιμοποιούν τον κανόνα FOB … (named port of shipment) σε σχέση με 
φορτώσεις που αποστέλλονται με containers ή αεροπορικώς] ή  

• Καθορισμό τρόπων πληρωμής ασύμβατών με τον χρησιμοποιούμενο κανόνα των Incoterms® 
2010 [π.χ.: συμφωνούν 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  

• Απαίτηση για παρουσίαση εγγράφων που δεν συνάδουν με τον χρησιμοποιούμενο κανόνα των 
Incoterms® 2010  [π.χ.: απαιτούν παρουσίαση 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 
συναλλασσομένους 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® 2010, αλλά και με τη χρήση παραδειγμάτων, ασκήσεων 
και μελέτης 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 μια ενδεχόμενη χρήση 
εσφαλμένων ή ακατάλληλων όρων των Incoterms® 2010 στα συμβόλαια ή τις συμφωνίες που 
συνάπτουν με πελάτες ή προμηθευτές τους. 

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:  16-18 Δεκεμβρίου 2013  (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 (κα Σπηλιοπούλου). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 617  



 

 

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ INCOTERMS 2010  

 

 
 

Θεματολογία 
 
 

 

• Εισαγωγή, Γενική Θεώρηση των Incoterms® 2010 και της Διαδικασίας 
Αναθεώρησής τους. 
 Γιατί νέοι Κανόνες Incoterms®; 
 Πως αναπτύχθηκαν οι νέοι Incoterms®; 
 Ποια σημαντικά θέματα καλύπτουν οι νέοι Incoterms® και ποιες οι βασικότερες αλλαγές 
σε σχέση με τους Incoterms® 2000; 

 
• Η νέα κατάταξη των Incoterms® 2010: Όροι για Όλους τους Τρόπους Μεταφοράς 

και Όροι για Μεταφορά Μόνο δια Θαλάσσης ή Εσωτερικής Υδάτινης Οδού.   
 Η ορθή χρησιμοποίηση του κατάλληλου κανόνα των Incoterms® 2010 ανάλογα με τον 
τρόπο μεταφοράς που συμφωνήθηκε. 

 Οι επιπτώσεις που έχουν οι κανόνες των Incoterms® 2010 στα έγγραφα μεταφοράς και 
στα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα. 

 
• Οι κανόνες των Incoterms® 2010 σε σχέση με την ασφαλιστική κάλυψη και τα 

έγγραφα ασφάλισης. 
 Η απόφαση να παραμείνει η διάταξη της ελάχιστης κάλυψης 
 Οι Incoterms® 2010 και οι αναθεωρημένοι Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) 2009 

 
• Οι κανόνες των Incoterms® 2010 σε σχέση με τα απαιτούμενα έγγραφα του 

Διεθνούς Εμπορίου. 
 Ποια είναι η σχέση των όρων των Incoterms® 2010 με τα εμπορικά, τελωνειακά,  
ασφαλιστικά έγγραφα και έγγραφα μεταφοράς; 

 Η υποχρέωση παράδοσης εγγράφων βάσει των Incoterms® 2010 σε σχέση με άλλους 
κανόνες του ICC (UCP600, URC522 κ.α.)   

 
• Τα 10 συνηθέστερα λάθη στη χρήση και την εφαρμογή των κανόνων Incoterms® 

2010 
   

• Ασκήσεις-Μελέτες Περιπτώσεων 
 
• Ανακεφαλαίωση-Ερωτήσεις-Συμπεράσματα 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ INCOTERMS 2010 

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 9/12/2013  
στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


