
ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

(INCOTERMS 2010©, Έγγραφα, Διακανονισμοί, B/G, 
Ενέγγυες Πιστώσεις L/C, BPO) 

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε για να εισάγει τους 
συμμετέχοντες στην ειδική ορολογία, τις διαδικασίες 
και τις τεχνικές των εξαγωγών. Αναδεικνύει τις προκλή-
σεις και τους οικονομικούς κινδύνους που εμπεριέχο-
νται στις  διεθνείς συναλλαγές εφοδιάζοντας τους συμ-
μετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με: 

1. τους Διεθνείς Όρους Παράδοσης Εμπορευ-
μάτων Incoterms® 2010

2. την ευθύνη Ασφάλισης φορτίων

3. τα Εξαγωγικά Έγγραφα και τη διαχείρισή το-
υς

4. τους Διεθνείς Διακανονισμούς Πληρωμής

5. τον ρόλο των Τραπεζών στις Διεθνείς Συναλ-
λαγές

6. τις σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης του Πισ-
τωτικού Κινδύνου και ενίσχυσης της Ρευστό-
τητας

Η κατανόηση και σωστή χρήση αυτών των σύγχρονων 
εργαλείων που έχει στη διάθεσή του ο επιχειρηματίας 
που δραστηριοποιείται με το Διεθνές Εμπόριο, θα ε-
νισχύσει τη διαπραγματευτική του ικανότητα, βοηθών-
τας τον ουσιαστικά να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγ-
κες της επιχείρησής του. 

Σκοπός και Οφέλη Σεμιναρίου 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρή-

σεων, επιχειρηματίες  και σε όσους 

συναλλάσσονται με το εξωτερικό 

που επιδιώκουν να ενισχύσουν την 

διαπραγματευτική τους ικανότητα 

και να βελτιώσουν την αποτελεσμα-

τικότητά τους σε θέματα διεθνών 

συμφωνιών, εξαγωγικών πωλήσε-

ων και εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Σε ποιους απευθύνεται:

Εισηγητής: Γιώργος Ζερίτης 

Οικονομολόγος, πτυχιούχος 
ΕΚΠΑ, με μετεκπαίδευση στο 
Strathclyde Business School της 
Γλασκώβης – MBA Corporate 
Strategy - και στο Cambridge 
Judge Business School – Strate-
gic Performance Management. 

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στους 
χώρους Sales, Marketing και 
International Business Develop-
ment σε περιβάλλοντα FMCG, 
B2B & EPC, έχοντας εκτεταμέ-
νη δραστηριότητα σε έναν ευρύ 
αριθμό διεθνών αγορών. 

Συνεργάστηκε, με έδρα την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, με διε-
θνοποιημένες Ελληνικές και πο-
λυεθνικές επιχειρήσεις από τους 
τομείς της βιομηχανίας και του 
εμπορίου, αναλαμβάνοντας διοι-
κητικούς ρόλους και υπευθυνότη-
τες επίτευξης, και διαχείρισης 
οικονομικών αποτελεσμάτων σε 
επίπεδο BU, χώρας και region. 

Κόστος συμμετοχής: 

θα ανακοινωθεί 

Για έγκαιρες συμμετοχές ή 

συμμετοχές περισσότερες του 

ενός ατόμου παρέχεται 

έκπτωση. 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Επιδότηση του σεμιναρίου μέσω ΛΑΕΚ 0,24%
Το ΛΑΕΚ του 2017 θα ξεκινήσει στις αρχές του 2017. Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις .και φορείς του

Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο 

έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: 

 Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος  2016.

 Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η μη χρηματοδότηση της επιχείρησης από άλλο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για τους εργαζόμενους

που πρόκειται να καταρτιστούν, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ.



 Το σύγχρονο Τοπίο του Διεθνούς Εμπορίου

 Κατανοώντας τη Φύση των Εξαγωγών – Coping with Risk & Uncertainty

 Τεχνική Εργασιών Εξωτερικού & Διαχείριση Απαιτήσεων. Contracts or

Trust?

 Πονηρά σημεία και συνήθη Λάθη κατά τη σύνταξη Προσφορών & Συμβά-

σεων

 Οι αναθεωρημένοι Όροι Παράδοσης Εμπορευμάτων Incoterms® 2010

 Οι Αλλαγές σε σχέση με τους Incoterms® 2000. Με ποια ζητήματα δεν

ασχολούνται

 Τι ορίζουν ως προς την Ευθύνη των Συναλλασσομένων για τη Μεταφορά,

τον Εκτελωνισμό και την Ασφάλιση των εμπορευμάτων

 Πότε η ευθύνη παράδοσης μεταφέρεται από τον πωλητή στον αγοραστή;

 Ζητήματα Κυριότητας & Διαχείρισης Κινδύνων κατά τη μεταφορά

 Πως προσδιορίζεται η ευθύνη του μεταφορέα;

 Φορτωτικά Έγγραφα, Ασφαλιστήρια & Πιστοποιητικά Καταγωγής

 Αναγνώριση & Διαχείριση Κινδύνων στο Διεθνές Εμπόριο

 Διεθνείς Τρόποι Πληρωμής. Κριτήρια Επιλογής

 Cash in Advance & Cash on Delivery

 Ο ρόλος των Τραπεζών στις Διεθνείς Συναλλαγές

 Διακανονισμοί Εγγράφων. Η διαδικασία βήμα-βήμα

 Η έννοια «Αξία» (Collection). Είδη Εγγράφων – Είδη Αξιών – Είδη Απο-

δοχής

 Τι είναι η Ενέγγυος Πίστωση (L/C); Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει;

 Διαφορετικοί Τύποι Πιστώσεων. Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα

 Τραπεζική Εγγυητική (B/G). Πώς λειτουργεί; Ομοιότητες & Διαφορές με

την Ενέγγυο Πίστωση (L/C)

 Συναλλαγματική (Bill of Exchange)

 Γραμμάτιο σε Διαταγή (Promissory Note)

 Υποσχετική Επιστολή (Promissory Letter)

 Αντιπραγματισμός (Barter Agreement)

 Εμπόρευμα σε Παρακαταθήκη (οn Consignment)

 Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων – ΟΑΕΠ

 Export Factoring. Τι λύσεις προσφέρει; Πόσο κοστίζει;

 Bank Payment Obligation (BPO): o νέος Τρόπος Πληρωμής στο Διεθνές

Εμπόριο

  Αναλυτική Θεματολογία 
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Η International Management Studies ιδρύθηκε στην Ελλάδα από μια 

ομάδα επαγγελματιών ειδικευμένων στον τομέα της εκπαίδευσης στο χώρο 

της Διοίκησης Επιχειρήσεων, με πρωταρχικό σκοπό την παροχή υψηλής ποι-

ότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων Διοικητικής ανάπτυξης σε ταλαντούχο-

υς και έμπειρους επαγγελματίες.  

Το executive MBA είναι  ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματίες  που επιθυ-

μούν να αποκτήσουν μια άρτια και ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση, 

χωρίς να διακόψουν την καριέρα τους ή να εγκαταλείψουν την Ελλάδα για να 

σπουδάσουν στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αποτελείται από τα υποχρεωτικά 

modules, καθώς και από ένα μεγάλο αριθμό κατ’επιλογήν μαθημάτων 

(electives) καθώς και την πτυχιακή εργασία, και επιτρέπει στον φοιτητή να 

προσαρμόσει τις σπουδές του στις επαγγελματικές του φιλοδοξίες.  

To Department of Management του Strathclyde Business School είναι 

διεθνώς αναγνωρισμένο σαν ένα από τα πιο πρωτοποριακά business schools 

στην Ευρώπη με ένα τεράστιο αριθμό καθηγητών. Είναι ένα από τα μόνο 76
Πανεπιστήμια στον κόσμο που έχουν πιστοποιηθεί από τους τρεις διεθνείς 

οργανισμούς πιστοποίησης δηλαδή  AMBA, EQUIS και AACSB και το μο-

ναδικό στην Σκωτία. Στην πραγματικότητα λιγότερο από το 1% όλων των 

business schools στον κόσμο μπορούν να υπερηφανεύονται για την τριπλή 

τους πιστοποίηση συνεπώς δίκαια μπορεί να υποστηρίζει ότι προσφέρει 

άριστη εκπαίδευση στο μάνατζμεντ. 

Το Πανεπιστήμιο του Strathclyde έχει επίσης πολύ καλές επιδόσεις στις 

βρετανικές κατατάξεις που αφορούν την έρευνα και την διδασκαλία. Βρίσκεται 

στην Γλασκώβη και λειτουργεί σε οκτώ χώρες στον κόσμο, με κέντρα στο 

Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν, Ντουμπάι, Ομάν, Ελβετία, Ελλάδα, Μαλαισία και 

Σιγκαπούρη.  

Κηφισίας 296,  

Χαλάνδρι, 152 32 

Αθήνα 

We are on Web! 

www.imstudies.gr 

Πληροφορίες πληρωμής, κατόπιν συννενοήσεως 

Τηλέφωνο: 210 72 30 814 

Φαξ: 210 72 58 773 

E-mail: info@imstudies.gr  

Ωράριο λειτουργίας: 10:00 έως 20:00 

Διευκρινήσεις 

Τηλ.: +30 210 72 30 814 

E-mail: info@imstudies.gr  

We don’t make education ...We make 

education better... 

 
International 
Management 
Studies 


