
 

 

 

 

 

 

ISBP 745 - ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 Nέα έκδοση 2013 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

19 - 20 Νοεμβρίου 2013 

 

 

Η έκδοση 745 αποτελεί την επικαιροποιημένη αναθεώρηση της Διεθνούς Πρότυπης 
Τραπεζικής Πρακτικής για την εξέταση εγγράφων βάσει Ενεγγύων Πιστώσεων που διέπονται 
από τους κανόνες ΟΣΠ 600 [Ομοιόμορφες Συνήθειες και Πρακτικές για τις Ενεγγύους 
Πιστώσεις], τους παγκοσμίως γνωστούς και ευρύτατα διαδεδομένους κανόνες του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου. 

Η τελευταία έκδοση - εκτός των άλλων - περιλαμβάνει διατάξεις για την κάλυψη των 
εγγράφων που δεν εμπεριέχονται σε προηγούμενες εκδόσεις της ΔΠΤΠ, όπως: 

• Μη διαπραγματεύσιμη Φορταπόδειξη Θαλάσσιας μεταφοράς (Non-negotiable Sea 
Waybill), 

• Συσκευασιολόγιο & Ζυγολόγιο (Packing & Weight List), 

• Πιστοποιητικό του Δικαιούχου (Beneficiary Certificate), 

• Πιστοποιητικά  Ανάλυσης, Ελέγχου, Υγείας και Φυτοπαθολογίας (Analysis, Inspection,  
Health and Phytosanitary Certificates), και 

• Πιστοποιητικά  Ποσότητας και Ποιότητας (Quantity and Quality Certificates).  

Σκοπός: 

Η ενημέρωση για τις νέες διατάξεις και η κατανόηση του περιεχόμενου της τελευταίας 
έκδοσης – 2013 - της Διεθνούς Πρότυπης Τραπεζικής Πρακτικής για την Εξέταση Εγγράφων 
βάσει Ενεγγύων Πιστώσεων (ΔΠΤΠ) είναι απολύτως απαραίτητη για όλους όσοι ασχολούνται 
με Ενεγγύους Πιστώσεις. 

Το σεμινάριο αυτό θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη πληροφόρηση για την 
πρόσφατη αναθεώρηση, μέσω μιας λεπτομερούς και σε βάθος ανάλυσης όλων των 
παραγράφων της και με χρήση πρακτικών παραδειγμάτων.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συμβάλουν στην προστασία των τραπεζών τους από 
εμπορικούς και λειτουργικούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από εσφαλμένους 
χειρισμούς ή από παρερμηνείες που σχετίζονται με τη Διεθνή Πρότυπη Τραπεζική Πρακτική 



 

για την Εξέταση Εγγράφων βάσει Ενεγγύων Πιστώσεων όπως αυτή τροποποιήθηκε βάσει των 
διατάξεων της νέας έκδοσης (ISBP 745). 

Συμμετέχοντες: 

Στελέχη, υπάλληλοι και δικηγόροι τραπεζών που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με εργασίες 
Ενεγγύων Πιστώσεων.  

Εισηγητής:  

Δημήτρης Παλαιολόγος: Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΕΤ και του ICC Hellas για θέματα 
Διεθνούς Εμπορίου, 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: 8 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής: 19 - 20 Νοεμβρίου 2013 (ώρες 16:30 - 20:30). 

Δίδακτρα: 260 €.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αμερικής 21Α, 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 615  
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Θεματολογία 

 
 
Γενικές διατάξεις 
• Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις και Δηλώσεις 
• Αντίγραφα εγγράφων μεταφοράς που καλύπτονται από τα άρθρα 19-25 των ΟΣΠ 600 
• Διορθώσεις και μεταβολές  
• Απόδειξη ταχυμεταφορέα, απόδειξη ταχυδρομείου κ.α. σε σχέση με την αποστολή των 

εγγράφων 
• Ημερομηνίες 
• Έγγραφα για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα των ΟΣΠ 600 
• Εκφράσεις που δεν ερμηνεύονται από τους UCP 600 
• Εκδότες εγγράφων 
• Γλώσσα 
• Μαθηματικοί υπολογισμοί 
• Ορθογραφικά λάθη ή λάθη κατά την πληκτρολόγηση 
• Πολλές σελίδες και συνημμένα ή προσαρτήματα 
• Προϋποθέσεις που δεν αποδεικνύονται από έγγραφα και αντιφατικά δεδομένα 
• Πρωτότυπα και αντίγραφα 
• Σημεία και αριθμοί 
• Υπογραφές 
• Έγγραφα-τίτλοι και συνδυασμένα έγγραφα  
 
Τραβηκτική και υπολογισμός ημερομηνίας λήξης 
• Ημερομηνία λήξης 
• Εργάσιμες ημέρες τραπεζών 
• Έκδοση και υπογραφή 
• Ποσό 
• Οπισθογραφήσεις 
• Τραβηκτική σε βάρος του Εντολέα 
 
Τιμολόγιο 
• Εκδότης τιμολογίου 
• Περιγραφή αγαθών, υπηρεσιών κ.λπ. 
• Τιμολόγηση περιοδικών φορτώσεων 
 
Έγγραφα μεταφοράς 
• Εκδότης, μεταφορέας, προσδιορισμός του μεταφορέα και υπογραφή εγγράφου 

μεταφοράς 
• Ημερομηνίες 
• Σημείωση «επί του πλοίου», ημερομηνία φόρτωσης/παραλαβής/αποστολής, λιμένας 

φόρτωσης 
• Τόπος τελικού προορισμού, λιμένας/αερολιμένας εκφόρτωσης 
• Πρωτότυπο έγγραφο μεταφοράς 
• Παραλήπτης, φορτωτής, μέρος σε διαταγή του οποίου έχει εκδοθεί, μέρος προς 

ειδοποίηση 



 

• Μεταφόρτωση, τμηματική φόρτωση και καθορισμός προθεσμίας για παρουσίαση 
• Καθαρό έγγραφο μεταφοράς 
• Αναγραφή ονόματος/επωνυμίας και δ/νσης του πράκτορα στον τόπο προορισμού 
• Ναύλος και επιπρόσθετα έξοδα 
• Παραλαβή αγαθών έναντι παράδοσης περισσοτέρων του ενός εγγράφων μεταφοράς 
 
Έγγραφο Ασφάλισης και καλύψεις 
• Εκδότης, υπογραφή και πρωτότυπο έγγραφο ασφάλισης 
• Ημερομηνίες 
• Ποσό και ποσοστό κάλυψης 
• Καλυπτόμενοι κίνδυνοι 
• Ασφαλιζόμενο μέρος και οπισθογράφηση 
• Γενικοί όροι και προϋποθέσεις ενός εγγράφου ασφάλισης 
• Ασφάλιστρα  
 
Πιστοποιητικό Καταγωγής (Προέλευσης), Συσκευασιολόγιο και Ζυγολόγιο 
• Βασικές απαιτήσεις και εκπλήρωση της λειτουργίας του 
• Εκδότης 
• Περιεχόμενο 
 
Πιστοποιητικά του δικαιούχου 
• Βασικές απαιτήσεις και εκπλήρωση της λειτουργίας τους 
• Υπογραφή πιστοποιητικού του δικαιούχου 
• Περιεχόμενο πιστοποιητικού του δικαιούχου 
 
Πιστοποιητικό Ανάλυσης, Ελέγχου, Υγείας, Φυτοπαθολογίας, Πιστοποιητικά 
Ποσότητας και Ποιότητας 
• Βασικές απαιτήσεις και εκπλήρωση της λειτουργίας τους 
• Υπογραφή πιστοποιητικού 
• Περιεχόμενο πιστοποιητικού 
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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 12/11/2013  

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


