
 

 

 

 

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ [INDEPENDENT UNDERTAKINGS]  

  & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ [STANDBY LETTERS OF CREDIT] 

Η ΟΡΘΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ISP98 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

26 – 28 Μαρτίου 2013 

 

Στο σύγχρονο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, η ανάγκη λήψης διασφαλίσεων προς εξασφάλιση της 
καλής ολοκλήρωσης των συναλλαγών του διεθνούς εμπορίου καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική.  

Οι συναλλασσόμενοι έχουν σήμερα στη διάθεσή τους μια σειρά τραπεζικών προϊόντων όπως π.χ. την 
Ενέγγυο Πίστωση [Letter of Credit (L/C)], την Εγγυητική Επιστολή [Letter of Guarantee (L/G)], την 
Πίστωση σε Ετοιμότητα (Αναμονή) [Standby Letter of Credit (SBLC)] κ.α. για να επιλέξουν το 
καταλληλότερο εργαλείο που θα διασφαλίσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τη συγκεκριμένη 
συναλλαγή.  Αλλά με ποια κριτήρια;  

Οι ασχολούμενοι με το διεθνές εμπόριο έχουν εμπειρίες, άλλοι λίγες και άλλοι πολλές, από τα πιο 
πάνω μέσα-εργαλεία διασφάλισης των συναλλαγών. Ωστόσο, είναι πάντοτε σε θέση να διακρίνουν τις 
διαφορές μεταξύ τους; Πόσοι είναι σε θέση να απαντήσουν με βεβαιότητα σε ερωτήματα του τύπου: 

Σε ποιες περιπτώσεις είναι προτιμότερη μια Πίστωση σε Ετοιμότητα (Αναμονή) [Standby Letter of 
Credit (SBLC)] από μια Εγγυητική Επιστολή [Letter of Guarantee (L/G)];  

Από ποιους Κανόνες είναι προτιμότερο να διέπεται μια Πίστωση σε Ετοιμότητα (Αναμονή) [Standby 
Letter of Credit (SBLC)]. Από τους ISP98, τους URDG758, ή τους UCP600;  

Μια Πίστωση σε Ετοιμότητα (Αναμονή) [Standby Letter of Credit (SBLC)] αναγράφει ότι υπόκειται 
στους ISP98, αλλά δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με το Δίκαιο που θα εφαρμοστεί και το δικαστήριο 
που θα είναι αρμόδιο να επιδικάσει τυχόν διαφορές. Τι ισχύει;   

Οι Κανόνες “Διεθνής Πρακτική Υποχρεώσεων σε Αναμονή [International Standby Practices (ISP98)]”, 
έκδοση ΔΕΕ αρ. 590, που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1999, διέπουν Πιστώσεις σε Ετοιμότητα 
που εκδίδονται από τράπεζες σε όλο τον κόσμο –και κυρίως των ΗΠΑ- και καλύπτουν συναλλαγές του 
διεθνούς εμπορίου, κατά κανόνα σημαντικότατου ύψους.  

Η μη επαρκής γνώση του τρόπου λειτουργίας των πιο πάνω μέσων-εργαλείων διασφάλισης των 
συναλλαγών και των κανόνων που τα διέπουν, καθώς επίσης και οι 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, 
μέσω μιας λεπτομερούς και σε βάθος παρουσίασης-ανάλυσης όλων των μέσων-εργαλείων 
διασφάλισης των συναλλαγών και των κανόνων που τα διέπουν, 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 εσφαλμένες επιλογές 
μέσων διασφάλισης των συμβολαίων ή των συμφωνιών 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, 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: 26 - 28 Μαρτίου 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 (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 

 
 

 

• Εισαγωγή, διασφαλίσεις [assurances],  

 Η σημασία και ο ρόλος των διασφαλίσεων στις εμπορικές συναλλαγές  

 Τα είδη των διασφαλίσεων 

 

• Εξαρτημένη (Παρεπόμενη) και Ανεξάρτητη Υποχρέωση [Dependent and 

Independent Undertaking]  

 Εξαρτημένη (Παρεπόμενη) Υποχρέωση [Dependent Undertaking] 

 Ανεξάρτητη Υποχρέωση [Independent Undertaking] 

 Τα είδη των Ανεξαρτήτων Υποχρεώσεων   

• Πιστώσεις σε Ετοιμότητα (Αναμονή) [Standby Letters of Credit (SBLC)] 

 Ορισμός 

 Κατηγορίες (Clean-standby, Performance-standby, Financial-standby, Commercial-

standby, Counter-standby)  

 

• Διεθνής Πρακτική Υποχρεώσεων σε Αναμονή [International Standby Practices] 

 Οι Κανόνες ISP98 (Έκδοση ΔΕΕ αρ. 590) 

 Ανάλυση των άρθρων 

 Σύγκριση με άλλους κανόνες (URDG758, UCP600) 

   

• Ασκήσεις-Μελέτες Περιπτώσεων 

 

• Ανακεφαλαίωση-Ερωτήσεις-Συμπεράσματα 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ [INDEPENDENT UNDERTAKINGS] 

& ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ [STANDBY LETTERS OF CREDIT] 

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 19/3/2013  
στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


