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i. Αφιέρωση 

 

 

 

 

    Φυσικά στην Σοφία 

 

 Αφιερώνω την παρούσα διπλωματική εργασία  στην γυναίκα μου 

Σοφία, που παράλληλα με την φροντίδα των παιδιών μας πίστεψε στην 

προσπάθειά μου και με βοήθησε να την φέρω εις πέρας. 
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ii. Ευχαριστίες  

 

 

 Με την ολοκλήρωση των σπουδών μου στο διατμηματικό 

πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, του τμήματος διοίκησης 

επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θεωρώ καθήκον μου να 

ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και  καθηγητές του τμήματος, 

μηδενός εξαιρουμένου. Οι αρχές της συνεργασίας και της ομαδικότητας 

που κυριάρχησαν στο τμήμα από τις πρώτες διαλέξεις των μαθημάτων 

και κατά τη διενέργεια εργασιών θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω 

φιλίες και συνεργασίες σε επίπεδο απλής καθημερινότητας των 

συναδέλφων και όχι μόνο. Ευχαριστώ συναδέλφους και καθηγητές για το 

ταξίδι που διανύσαμε μαζί καθώς και για το ταξίδι που θα διανύσουμε 

από εδώ και πέρα, μιας  και το πέρας των σπουδών μας μπορεί  και 

πρέπει να σηματοδοτήσει ένα  καινούριο ξεκίνημα, δίνοντας μια ακόμα  

οπτική στην θεώρηση όλων μας. 
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iii. Περίληψη  

Οι εμπορικές συναλλαγές και το νομικό πλαίσιο που τις διέπει 

αποτελούν από αρχαιοτάτων χρόνων ένα σημαντικότατο τομέα στην 

καθημερινότητα των κοινωνιών. Οι συναλλαγές  επί των ειδών διατροφής 

και δη των σιτηρών, έχουν εξέχουσα θέση στο διεθνές εμπόριο και στις 

συνεργασίες που συνάπτονται μεταξύ των κρατών και των 

συναλλασσομένων για την εύρυθμη λειτουργία της συγκεκριμένης 

αγοράς. Στην συγκεκριμένη διπλωματική δίνεται έμφαση στους όρους 

που διέπουν την συναλλαγή σιτηρών μεταξύ εμπόρων διαφορετικών 

κρατών καθώς και στην συμβολή συγκεκριμένων οργανισμών με το 

πέρασμα των χρόνων, προς την χρηστή διακίνησή τους κάτω από το 

πρίσμα της παγκοσμιοποίησης. Το εμπορικό δίκαιο απαιτεί σωστή 

κατανόηση των κανόνων που θέτει προκειμένου, να επιτευχθούν από το 

μέρος των επιχειρηματιών οι δέουσες ενέργειες για την διείσδυση και 

παραμονή τους στην αγορά των δημητριακών σε διεθνές επίπεδο. 

Προσπερνώντας αγκυλώσεις και περιορισμούς της στενής τοπικής 

δραστηριοποίησης.  

Η μεταπτυχιακή εργασία έχει στόχο να αποτυπώσει βήμα βήμα τις 

απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών 

υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου , και να αποτελέσει την κατευθυντήρια 

αρχή για τον έλληνα επιχειρηματία που δρα στην αγορά των σιτηρών. 

Επιχειρώντας να τον καταστήσει γνώστη των σύγχρονων απαιτήσεων  

είτε για εισαγωγές είτε για εξαγωγές του συγκεκριμένου τύπου 

προϊόντων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Οι συζητήσεις για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων 

μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον γίνονται όλο και πιο 

έντονες. Ειδικότερα τον τελευταίο καιρό της υπανάπτυξης και της 

ύφεσης με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι ως χώρα, το 

εξαγωγικό εμπόριο και η ποιότητα των προϊόντων μας αποτελούν 

κομμάτι κινητήριας δύναμης για διατήρηση ενός ικανοποιητικού 

επιπέδου διαβίωσης στο εσωτερικό της χώρας. 

 Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από πρόσφατες μελέτες και 

έρευνες που αφορούν την δραστηριοποίηση των ελληνικών 

επιχειρήσεων οι οποίες στην μεγάλη πλειοψηφία τους 

επικεντρώνονται στην εξαγωγή προϊόντων που απευθύνονται στην 

τροφική αλυσίδα. 

 Σε αυτά λοιπόν τα  πλαίσια και στις απαιτήσεις των συνθηκών που 

διαμορφώνει η παγκόσμια οικονομική δυσπραγία και ύφεση, θα 

προσπαθήσουμε μέσα από την παρούσα διπλωματική εργασία να 

αναδείξουμε την αξία και την σημασία των δημητριακών ως στοιχείο 

απαραίτητο για την ανθρώπινη διατροφή και τις οδούς που προσφέρει  

το παγκόσμιο εμπόριο για την διεξαγωγή συναλλαγών που άπτονται 

του αντικειμένου.  

 Επίσης θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι στην χώρα μας, 

υπάρχουν είδη δημητριακών στα οποία δεν είμαστε αυτάρκεις και η 

εισαγωγή τους καθίσταται απαραίτητη για την κάλυψη αναγκών σε 

επίπεδο ζωικού αλλά και ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο ρόλος λοιπόν των 

μεσαζόντων καθίσταται ακόμα πιο σημαντικός και για τις δύο 

περιπτώσεις (εξαγωγών-εισαγωγών). Οι όροι των διεθνών 

συναλλαγών και η τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας αυτών των 

προϊόντων που καταλήγουν στο πιάτο μας αποτελούν το ευαγγέλιο για 

των κλάδο των εμπόρων που δρα στο δύσκολο αυτό κομμάτι των 

δημητριακών. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  

 

 1.Από την εθνική στην παγκοσμιοποιημένη αγορά 

 1.1  Τι σημαίνει αγορά 

 Οι αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν να συναντιούνται σ' ένα μέρος της 

πόλης που ονομαζόταν αγορά (τόπος συνάθροισης), για να καλύψουν τις 

επικοινωνιακές και κοινωνικές τους ανάγκες. Αν και στην Αγορά έκαναν 

αγοραπωλησίες, εξού  και η σύγχρονη σημασία της λέξης, αυτή ήταν 

κυρίως το μέρος όπου συζητούσαν, έκαναν καινούργιες γνωριμίες, 

μελετούσαν, μηχανεύονταν, δημιουργούσαν.  

 Σε βάθος χρόνου επήλθε η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, το 

ελεύθερο εμπόριο και η επικράτηση της δύναμης της ελεύθερης αγοράς, 

τα οποία μέσω του ελεύθερου ανταγωνισμού έχουν ως κύριο σκοπό την 

ανάπτυξη της οικονομίας και αποτελούν την κινητήριο δύναμη της 

παγκοσμιοποίησης. 

 1.2 Τι αφορά η παγκοσμιοποίηση 

  

 Η παγκοσμιοποίηση αφορά την ενοποίηση, ολοκλήρωση, 

ομογενοποίηση αγορών, ροών εμπορίου και επενδύσεων, εναρμόνιση 

κανόνων, νόμων και πολιτικών, άνοιγμα αγορών, κατάργηση συνόρων, 

περιορισμών, και εμποδίων, καθώς και πλήρη απελευθέρωση στη 

διακίνηση-μετακίνηση εμπορευμάτων, κεφαλαίου και ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 

 1.3 Η παγκοσμιοποίηση και οι επιλογές των κρατών. 

 Η επιλογή η οποία παραμένει σε κράτη που είναι αρνητικά στο 

φαινόμενο του ανοίγματος των αγορών και της παγκοσμιοποίησης είναι η 

απομόνωση, η οποία όμως είναι ταυτόχρονα και επικίνδυνη ιδίως για τα 

κράτη τα οποία υστερούν σε ανάπτυξη, αλλά και σε πλούτο σε 

συντελεστές παραγωγής, γεγονός που μπορεί να επιφέρει μια «αδιέξοδη 

απομόνωση» για τα κράτη αυτά. Η λύση ίσως να «παλεύουμε» όλα τα 

αρνητικά της παγκοσμιοποίησης όπως την α) αλαζονεία των 

πολυεθνικών β) τη φτώχεια και την πείνα ολόκληρων κρατών γ) τη 

μόλυνση του περιβάλλοντος δ) την αυξανόμενη ανεργία ε) την 

ομογενοποίηση πολιτισμών και κουλτούρων με αποτέλεσμα να 

κινδυνεύει η ταυτότητα λαών ζ) την αυξανόμενη μαστροπεία, χρήση 
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ναρκωτικών, διάδοση αρρωστιών, τρομοκρατία, εκμετάλλευση των 

γυναικών, και την αυξανόμενη χρήση της παιδικής εργασίας. Επίσης 

λύση είναι να αναζητήσει η κάθε χώρα τι θα μπορούσε να κερδίσει από 

το άνοιγμα των αγορών και από τη χρήση των συγκριτικών και 

ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων στο παγκόσμιο οικονομικό 

σύστημα με αποτέλεσμα να αντλήσει τα όποια θετικά απορρέουν από την 

παγκοσμιοποίηση. 

 

 1.4 Παγκοσμιοποίηση ορισμός. 

 Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η – οικονομική κυρίως- 

παγκοσμιοποίηση αποτελεί μία πραγματικότητα. Αυτό ο καθένας το 

βιώνει με τον τρόπο του, αλλά κυρίως μέσα από την έκρηξη των 

τηλεπικοινωνιών και την ταχύτητα της μεταφοράς γνώσεων , 

πληροφοριών , ειδήσεων και εικόνων. Παρά τις φωνές και τις τάσεις προς 

αποπαγκοσμιοποίηση η σύγχρονη αγορά καλώς η κακώς κινείται σε 

ρυθμούς συνεχούς πτώσης των φραγμών στις διεθνείς συναλλαγές. 

 Οι συνθήκες παραμονής όμως στον διεθνή καταμερισμό εργασίας 

έχουν αλλάξει άρδην. Η επαναβιομηχάνιση των αναπτυγμένων χωρών 

αλλάζει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γεωργία , βιομηχανία, 

υπηρεσίες, αυτές οι κατηγορίες δεν διαθέτουν σήμερα τη χρησιμότητα 

που είχαν παλαιότερα . 

  Παγκοσμιοποίηση είναι η αυτονόμηση όλων εκείνων των 

παραμέτρων (οικονομία,επικοινωνία κλπ) οι οποίες μέχρι πρόσφατα 

(μερικές δεκαετίες) επεδίωκαν να έχουν σύνορα μέσα σε ένα κράτος- 

προστάτη. Παράμετροι που τείνουν να ελευθερώνονται και να 

διαχέονται, ακολουθώντας την παγκοσμιοποίηση, είναι το εμπόριο, η 

κοινωνική δομή, η τεχνολογία, η κουλτούρα, το πολιτικό σύστημα, η  

γνώση κλπ. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται στην επιχειρηματολόγηση για 

την ανάγκη μιας νέας καθολικού τύπου ηγεμονίας στον κόσμο. Ο όρος 

χρησιμοποιείται τουλάχιστον από το 1944, αλλά σύμφωνα με πολλούς 

μελετητές ο πρόγονος της  παγκοσμιοποίησης υπήρξε ο Μέγας 

Αλέξανδρος με την ισονομία και ίση μεταχείριση που αντιμετώπισε τους 

διαφορετικούς πολιτισμούς που αντίκρισε και τις επιπτώσεις που είχε η 

συμπεριφορά του στις συναλλαγές του τότε εμπορικού κόσμου. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

 2. Η αγορά σιτηρών 

 

 Στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας ανήκουν τα σημαντικότερα για τη 

διατροφή των ανθρώπων φυτά, όπως είναι τα χειμερινά και ανοιξιάτικα 

σιτηρά, τα οποία περιλαμβάνουν κύρια το σιτάρι, τη βρίζα, το κριθάρι, τη 

βρώµη, τον αραβόσιτο και το κεχρί, τα σπέρµατα των οποίων, όταν 

αλεστούν, δίνουν αλεύρι. Τα σιτηρά αλλιώς λέγονται δημητριακά.  

 Το σιτάρι εµφανίστηκε το 4.500 π.χ. και είναι από τα αρχαιότερα 

φυτά. Πότε ακριβώς καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά και ποια είναι η 

άγρια του µορφή δεν είναι απόλυτα γνωστό. Η ποικιλία των ονοµάτων 

του στις διάφορες γλώσσες δείχνει ότι από τους προϊστορικούς ακόµα 

χρόνους η καλλιέργεια του ήταν διαδομένη σε µακρινές μεταξύ τους 

χώρες. Οι Κινέζοι θεωρούν ότι το σιτάρι είναι δώρο του Ουρανού. Στην 

Αίγυπτο αποδίδουν την εισαγωγή του σιταριού στη θεά Ίσιδα. Οι Αρχαίοι 

Έλληνες θεωρούν ότι η θεά Δήµητρα δίδαξε την καλλιέργεια του 

σιταριού στον Ελευσίνιο Τριπτόλεµο. 

  Το κριθάρι είναι γνωστό από τους αρχαιότατους χρόνους 

αναφερόμενο ως «κρι» από τον Όµηρο. 

 Η σίκαλη αναφέρεται από το Γαληνό ότι καλλιεργήθηκε την εποχή 

του στη Θράκη και στη Μακεδονία. Η καλλιέργεια της διαδόθηκε σχεδόν 

σ’ όλη τη γη, ιδιαίτερα όµως ακµάζει στην πρώην Σοβιετική Ένωση και 

Σκανδιναβία. 

 Η καλλιέργεια της βρώµης αρχίζει από τους προϊστορικούς 

χρόνους, φαίνεται μάλιστα ότι το φυτό αυτό κατάγεται από την Ταταρία. 

 Ο αραβόσιτος είναι το αρχαιότερο δημητριακό, καθώς 

εµφανίστηκε κάπου στην κεντρική Αµερική πριν από 20.000 χρόνια. 

Παρόλα αυτά άργησε πολύ να γίνει αποδοτικό φυτό, γιατί ήταν άµεσα 

εξαρτώµενο από τον άνθρωπο. Στην Ευρώπη εισήχθηκε από τον Ισπανό 

Φερνάνδο Κορτές (1519). Από την Ισπανία, οι Άραβες το διέδωσαν στη 

μεσογειακή Αφρική και από την Αίγυπτο στην Οθωµανική αυτοκρατορία 

και την Ελλάδα. 

 Το ρύζι τρέφει την ανθρωπότητα για περισσότερα από 5.000 

χρόνια. Ταξίδεψε από την Κίνα στην Αρχαία Ελλάδα και από την Περσία 

στο Δέλτα του Νείλου. Οι αρχαίοι Κινέζοι και οι Ινδοί το θεωρούσαν 

"δώρο των θεών". "Δεν είναι τα μαργαριτάρια πολύτιµα στη ζωή αλλά οι 

πέντε σπόροι της γης, από τους οποίους το ρύζι είναι ο πολυτιμότερος" 

αφηγείται ένα κινέζικο γνωµικό. Το ρύζι ακολούθησε τα βήµατα των 

στρατιωτών που επέστρεψαν από την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου 
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στην Ινδία, έφτασε στην Ελλάδα και την Ευρώπη και αιώνες αργότερα 

και στην Αµερική. Μια γεύση που η απόλαυση της έγινε σηµείο 

αναφοράς όλων των κοινωνικών τάξεων, σε όλα τα µήκη και πλάτη της 

γης. 

 2.1 Καλλιέργεια & χρηστικότητα προϊόντων σιτηρών 

 Τα σιτηρά κατέχουν εξέχουσα θέση στον αγροτικό τοµέα, αν 

σκεφτεί κανείς την πολλαπλή χρήση των προϊόντων τους, κυρίως για τη 

διατροφή του ανθρώπου, σαν πρώτη ύλη στην ένδυση και σε µικρότερο 

ποσοστό για την κάλυψη των αναγκών της ζωικής παραγωγής. 

 2.1.1 Καλλιέργεια- παραγωγή σιτηρών 

 Η παγκόσμια παραγωγή σιτηρών για την χρονική περίοδο 2006-

2010 εκτιµάται σε 1.500 εκατομμύρια τόνους. Ειδικότερα τα χειμερινά 

σιτηρά καλλιεργούνται κάθε χρόνο σε έκταση µεγαλύτερη από 2.900 

εκατομμύρια στρέµατα, σε περισσότερες από 120 χώρες. 

 Το σιτάρι είναι το σημαντικότερο από τα αγρωστώδη φυτά και το 

πιο διαδομένο στον κόσµο. Οι σηµαντικότερες χώρες παραγωγής 

σιταριού στον κόσµο είναι οι ΗΠΑ, η Σοβιετική Ένωση, η Ινδία, ο 

Καναδάς, η Αργεντινή και η Αυστραλία. Κατά την παραγωγική περίοδο 

2006-2010 (στοιχεία FAOStat) το μεγαλύτερο µέρος της παραγωγής του 

σιταριού προήλθε κυρίως από τις Ασιατικές χώρες και τα Ευρωπαϊκά 

κράτη. 

 Το κριθάρι, λόγω της µεγάλης προσαρµοστικότητας του σε 

ποικιλία εδαφοκλιµατικών συνθηκών, καλλιεργείται σ’ όλη τη γη, από 

τον ισηµερινό µέχρι τους πόλους και σπέρνεται το φθινόπωρο ή την 

άνοιξη, µε κύριες χώρες παραγωγής τη Ρωσία, τον Καναδά, τη Γερµανία, 

την Ουκρανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Τουρκία. 

 Η βρώµη καλλιεργείται κύρια στη βόρεια και µέση Ευρώπη και 

στην Αµερική, ενώ στις νοτιότερες χώρες η καλλιέργεια, είναι λιγότερο 

διαδομένη. 

 Η καλλιέργεια του καλαμποκιού έχει εξαπλωθεί σε όλο τον 

κόσµο, αποδίδοντας έτσι καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, συγκομιδή. 

Από τις χώρες µε µεγάλη παραγωγή αραβοσίτου αναφέρονται κατά σειρά 

οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Βραζιλία, η νότια Αφρική, η Αργεντινή κ.λ.π. Ο 

αραβόσιτος αντιπροσωπεύει περίπου το 45% του συνόλου της 

παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης σιτηρών. 

 Η καλλιέργεια ρυζιού αποτελεί τη βασική τροφή για τα 2/3 

τουλάχιστον του πληθυσμού της γης και η ετήσια παραγωγή του 

αναποφλοίωτου ρυζιού ανέρχεται στους 600 εκατομμύρια τόνους σε όλο 

τον κόσµο. 

 Η παραγωγή σιτηρών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε 

στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

(Υπ.Α.Α.Τ) για την περίοδο 2003-2007, έφτασε τα 218 εκατομμύρια 

τόνους, αντιστοιχώντας σε 41.547 χιλιάδες εκτάρια. Η πλειονότητα των 
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καλλιεργούμενων εκτάσεων µε σιτηρά σε επίπεδο Ε.Ε καλύπτεται κυρίως 

από µαλακό σιτάρι και κριθάρι, τα οποία παρουσιάζουν και την 

υψηλότερη παραγωγή. Ακολουθούν ο αραβόσιτος, το σκληρό σιτάρι, η 

βρώµη, η σίκαλη και το σόργο τόσο σε έκταση όσο και σε όγκο 

παραγωγής. 

 

  Στην Ε.Ε, το ρύζι καλλιεργείται κυρίως στις χώρες της Μεσογείου. 

Οι ορυζώνες συναντώνται σε πεδινές περιοχές κυρίως σε μεγάλους 

υγροτόπους, καθώς έχουν τεράστιες  απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό. 

Σημαντικοί ορυζώνες υπάρχουν στο Δέλτα του ποταµού Έμπρου στη 

Ναβάρα της Ισπανίας, του Πάδου στην Ιταλία, του Ροδανού στη 

Γαλλία και του Αξιού στην Ελλάδα. 

 Στην Ελλάδα, µέχρι το 2005 παρουσιάστηκε μείωση των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων των χειμερινών σιτηρών και ιδιαίτερα αυτή 

του µαλακού σιταριού, αντιθέτως η µέση στρεµµατική απόδοση του, 

καθώς και των υπολοίπων χειμερινών σιτηρών, παρουσίασε ανοδική 

τάση. Το µεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής του µαλακού σιταριού 

προήλθε από τους νοµούς Κοζάνης, Γρεβενών, Θεσσαλονίκης και 

Κιλκίς. Την ίδια περίοδο, παρουσιάστηκε αύξηση των καλλιεργουμένων 

εκτάσεων και της παραγωγής του σκληρού σιταριού, ενώ παρόµοια τάση 

παρουσίασε και η σίκαλη. Οι κύριοι νοµοί παραγωγής σκληρού 

σιταριού είναι ο Έβρος, η Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, η 

Λάρισα και η Μαγνησία.  

 Η καλλιεργούμενη µε κριθάρι και µε βρώµη έκταση, όσο και η 

παραγωγή τους ακολούθησε πτωτική πορεία. Η καλλιέργεια 

δημητριακών καταλαμβάνει έκταση περίπου 12 εκατομμυρίων 

στρεμάτων ετησίως. 

 Η καλλιέργεια του ρυζιού, λόγω του ότι απαιτεί θερµό κλίµα και 

αφθονία νερού γίνεται σε υφάλμυρα εδάφη όπου µόνο αυτό το είδος 

µπορεί να ευδοκιμήσει. Οι σημαντικότεροι ορυζώνες στη χώρα µας 

εντοπίζονται στα δέλτα των ποταµών και σε παράκτιες περιοχές, κυρίως 

στη Μακεδονία και στους νοµούς Θεσσαλονίκης και  

Σερρών.
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Διάγραμμα  1: Ποσοστιαία συμμετοχή παραγωγής σιτηρών σε παγκόσμιο επίπεδο 

  

 2.1.2 Χρηστικότητα προϊόντων σιτηρών 

 Η χρηστικότητα των προϊόντων των σιτηρών ποικίλει, αφού 

αποτελεί βασικό είδος συντήρησης του ανθρώπου παρέχοντάς του το 

45% της απαραίτητης γι΄αυτόν ενέργεια. 

 Το σκληρό σιτάρι χρησιμοποιείται στην παρασκευή ζυµαρικών και 

πολύ λιγότερο στην κτηνοτροφία. Το αλεύρι από τα σπέρµατα του 

µαλακού σιταριού χρησιμοποιείται στην αρτοποιία και δευτερευόντως 

στην κτηνοτροφία. 

 Ο καρπός του κριθαριού χρησιμοποιείται, είτε µόνος του για την 

διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων είτε αναμειγμένος µε σιτάρι, για 

την διατροφή των ανθρώπων, αποτελεί δε την κυριότερη πρώτη ύλη για 

την κατασκευή της µπύρας (ζυθοποιία). 

 Η σίκαλη, στη χώρα µας, καλλιεργείται κύρια για το καλάµι της, 

που χρησιμοποιείται για την κατασκευή δεµάτων κατά το θερισµό των 

άλλων σιτηρών, για συσκευασία γυάλινων ειδών, κατασκευή ψαθών, 

καλαθιών, καπέλων, κοινού χαρτιού καθώς επίσης και για την 

παρασκευή ψωµιού, οινοπνευματωδών ποτών και ζωοτροφών. 

 Ο καρπός της βρώµης είναι εξαιρετική τροφή για τα ζώα, 

θρεπτική, θερμαντική, ενώ ο χόνδρος (πλιγούρι) της είναι θρεπτικότατος 

και τονωτικός για τον άνθρωπο και συνιστάται για τα παιδιά και τους 

αρρώστους. 

 Ο αραβόσιτος χρησιμοποιείται σαν τροφή του ανθρώπου και των 

ζώων. Ειδικότερα το χλωρό χόρτο βοηθά στη γαλακτοπαραγωγή των 

αγελάδων και οι ξηρές κορυφές χρησιμεύουν για τροφή των ζώων. 
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 Το ρύζι χρησιμοποιείται αποκλειστικά και µόνο για ανθρώπινη 

κατανάλωση. 

 

 2.2 Στοιχεία αγοράς σιτηρών 

 Στη χώρα µας, το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων µε 

σιτηρά ανέρχεται περίπου σε 12 εκατομμύρια στρέµµατα και η 

εσωτερική ζήτηση καλύπτεται κυρίως από εισαγωγές που φτάνουν τους 

1.700.000 τόνους περίπου. 

 

 Το σκληρό σιτάρι καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε 

καλλιεργούμενη έκταση και σε παραγωγή µε ποσοστό 60% και 34% επί 

του συνόλου, αντίστοιχα. Η πλεονασματική  ποσότητα του σκληρού 

σίτου εξάγεται είτε ως σιτάρι (σπόρος), είτε ως σιμιγδάλι (αλεύρι για 

παραγωγή ζυµαρικών), κυρίως στην Ιταλία, όπως φαίνεται και στον 

πίνακα που ακολουθεί:  

Προϊόντα Μέσοι όροι πενταετίας 2002-2006 

 

 

Είδος Εισαγωγές σε τόνους Εξαγωγές σε τόνους 

Σκληρό σιτάρι 52.027,10  166.507,86 

Μαλακό σιτάρι 1.019.247,48  

 

94.110,10 

Κριθάρι 296.746,46 11.020,36 

 

Αραβόσιτο 526.335,58 118.188,10 

 

Ρύζι 20.029,86 53.116,60 

 

Βρώμη 28.930,26 0,40 

Σίκαλη 7.399,90 6.688,26 

 

Πίνακας1 : Ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές ανά προϊόν 

  

 Είναι εµφανές, ότι η χώρα µας είναι ελλειμματική σε παραγωγή 

µαλακού σιταριού,κριθαριού και αραβοσίτου.  Προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς εισάγονται ποσότητες ύψους 

1 εκατομμυρίων τόνων µαλακού σιταριού, 300.000 τόνων κριθαριού που 

προέρχονται κυρίως από Γερµανία και 527.000 τόνων αραβοσίτου οι 

οποίοι εισάγονται κυρίως από Γαλλία. Η παραγωγή ρυζιού υπερκαλύπτει 

τις ανάγκες του πληθυσμού της χώρας µας. 

 2.3  Κοινοτική και Εθνική Πολιτική στον τοµέα σιτηρών 

 Η στήριξη των καλλιεργειών των σιτηρών εφαρμόζεται βάσει της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) και οι καλλιεργητές επωφελούνται 
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κοινοτικού καθεστώτος ενισχύσεων ανά εκτάριο µέσω των αντιστοίχων 

Κοινών Οργανώσεων Αγοράς σιτηρών και ρυζιού. Συνοπτικά τα βασικά 

στοιχεία της παλαιάς Κ.Α.Π., πριν από τη µμεταρρύθμιση το 2003, ήταν 

ότι βασιζόταν στη στήριξη των τιµών και στην εξωτερική προστασία. 

Επιπλέον όριζε ότι οι αγροτικές ενισχύσεις διαμορφώνονταν χωριστά για 

κάθε προϊόν, µε βάση το δικό του Κοινοτικό Κανονισµό για κάθε 

συγκεκριμένη ΚΟΑ και δίνονταν στους δικαιούχους παραγωγούς 

ανάλογα µε το ύψος ή/και τον όγκο της παραγωγής που επιτύγχαναν ή τα 

στρέµµατα που καλλιεργούσαν. Σχεδόν κάθε ΚΟΑ είχε τη δική της 

εµπορική περίοδο µε διαφορετική έναρξη και καταληκτική ηµεροµηνία 

καταβολής των ενισχύσεων για τις διάφορες καλλιέργειες. 

 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέσπισε ένα νέο καθεστώς 

ενίσχυσης ώστε να επιτραπεί η µμετάβαση από τις άµεσες ενισχύσεις 

στην παραγωγή, στο νέο καθεστώς των ενιαίων αποσυνδεδεμένων από 

την παραγωγή ενισχύσεων. Η κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα 

των σιτηρών περιλαμβάνει καθεστώς τιµών και παρεμβάσεων και 

καθεστώς συναλλαγών. Συνολικά η πολιτική που εφαρμόζεται σε Εθνικό 

και Κοινοτικό επίπεδο στον τοµέα των σιτηρών απαρτίζεται από: 

-το σύστηµα παρέµβασης (δηµόσια αποθεματοποίηση) το οποίο 

υλοποιείται µε τον καθορισµό της τιµής παρέµβασης που για τα σιτηρά 

είναι 101,31 €/τόνο. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν οδηγούνται ποσότητες 

σιτηρών στην ελληνική αποθεματοποίηση. 

-ενισχύσεις µε τη µορφή «δικαιώµατος» βάσει της τριετούς περιόδου 

αναφοράς 2000-2002. 

-ειδικότερα για το σκληρό σιτάρι, χορήγηση ποιοτικού παρακρατήματος 

ύψους 8,42 €/στρέµµα και 4 €/στρέµµα ως ειδική πριμοδότηση 

ποιότητας µε την προϋπόθεση υποχρεωτικής χρήσης πιστοποιημένου 

σπόρου σποράς τουλάχιστον 10 κιλά/στρέµµα και χρήση επιλέξιμων 

ποικιλιών, για Εθνική έκταση βάσης σκληρού σιταριού της τάξεως των 

6.170.000 στρεµµάτων 

-χορήγηση ποιοτικού παρακρατήματος ύψους 2,69 €/στρέµµα για τον 

αραβόσιτο. 

 

 Η κοινή οργάνωση της αγοράς του ρυζιού περιλαμβάνει καθεστώς 

τιµών και συναλλαγών. Το σύνολο της εφαρμοζόμενης Εθνικής και 

Κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα του ρυζιού απαρτίζεται από: 

-το σύστηµα παρέµβασης (δηµόσια αποθεματοποίηση) το οποίο 

υλοποιείται µε τον καθορισµό της τιµής παρέµβασης που για το ρύζι 

είναι 150 €/τόνο. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα 

αποθέµατα στην παρέµβαση. 

-ενισχύσεις µε τη µορφή «δικαιώµατος» βάσει της τριετούς περιόδου 

αναφοράς 2000-2002 
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-άµεσες ενισχύσεις στην παραγωγή µε τη µορφή στρεμματικών 

ενισχύσεων, ύψους 56,1 €/στρέµµα, για Εθνική έκταση βάσης ίση µε 

203.330 στρέµµατα. 

-εφαρμόζεται σχέδιο περιθωριοποίησης κατά Νοµό το οποίο ορίζει ότι σε 

περίπτωση υπέρβασης της έκτασης, υπάρχει αναλογική µείωση της 

ενίσχυσης σε επίπεδο νοµού. 

  

 

 2.4 Προβλήματα του τοµέα σιτηρών στην Ελλάδα 

 Τα βασικότερα ενδογενή προβλήματα του τοµέα των σιτηρών 

είναι τα ακόλουθα: 

-αυξημένο κόστος παραγωγής και αντίστοιχη µείωση της 

ανταγωνιστικότητας κυρίως λόγω του µικρού µεγέθους του κλήρου, του 

πολυτεµαχισµού της αγροτικής γης, της περιορισµένης και 

ανοµοιόµορφης κατανοµής των βροχοπτώσεων και τέλος της χαµηλής 

γονιµότητας των εδαφών (µονοκαλλιέργεια) 

-προβλήµατα διάθεσης των προϊόντων, λόγω διεθνών εµπορικών 

συγκυριών 

-εξαρτώµενη τιµή προϊόντων από τα καιρικά φαινόµενα 

-ποιοτική υστέρηση προϊόντων, λόγω πολλών προσµίξεων µε 

ανεπιθύµητους σπόρους ζιζανίων και αγάνων 

-έλλειψη υποδοµών (αποθηκευτικοί χώροι, σιλό, σύγχρονα γεωργικά 

µηχανήµατα κ.λ.π) 

-εισαγωγή δηµητριακών από βαλκανικές χώρες µε χαµηλό κόστος 

παραγωγής 

-πρόβληµα απορρόφησης της πλεονάζουσας παραγωγής του ρυζιού σε 

ικανοποιητικές τιµές. 

 

 Στον τοµέα των σιτηρών, οι ενδοκοινοτικές τιµές εξακολουθούν 

να είναι, κατά µέσο όρο, µεγαλύτερες από τις παγκόσµιες τιµές. Η 

κατάσταση αυτή δυσχεραίνει σε µεγάλο βαθµό τις εξαγωγές των 

ευρωπαϊκών σιτηρών ή των µεταποιηµένων προϊόντων που προέρχονται 

από αυτά που χωρίς την ενίσχυση οι οποίες αντισταθµίζουν, για τους 

εξαγωγείς, την διαφορά µεταξύ της τιµής αγοράς στην ευρωπαϊκή αγορά 

και της τιµής πώλησης τους στις διεθνείς αγορές, δεν θα ήταν εµπορικά 

βιώσιµες. 

 Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια του ρυζιού, σηµειώνεται 

ότι υπάρχει µικρή δυνατότητα επεξεργασίας του προϊόντος και συνεπώς 

µικρή προστιθέµενη αξία καθώς επίσης και ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι 

λόγω της εισαγωγής φθηνού ρυζιού από τρίτες χώρες. 
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 2.5 Προοπτικές του τοµέα σιτηρών στην Ελλάδα 

 Ο τοµέας των σιτηρών καλύπτει µεγάλες εκτάσεις της χώρας µας, 

συµβάλλοντας έτσι στη διαµόρφωση του αγροτικού εισοδήµατος. Oι 

ευκαιρίες ανάπτυξης του τοµέα συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

-αξιοποίηση και επέκταση νέων βελτιωµένων τεχνικών της καλλιέργειας 

-αξιοποίηση νέων βελτιωµένων ποικιλιών 

-δυνατότητες συνεργασίας παραγωγών σκληρού σίτου µε βιοµηχανίες 

ζυµαρικών (συµβολαιακή γεωργία) 

-δυνατότητα προώθησης νέων ποικιλιών στις Ευρωπαϊκές αγορές 

-αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής παραγωγής σιτηρών 

της Ε.Ε σε σχέση µε τα εισαγόµενα προϊόντα, η οποία θα επιτρέψει να 

διατηρηθούν σε υψηλό επίπεδο, ή ακόµα και να αυξηθούν οι εµπορικές 

διέξοδοι και ιδιαίτερα στον τοµέα των ζωοτροφών 

-όφελος από τις ευκαιρίες της παγκόσµιας αγοράς, της οποίας ο όγκος 

των συναλλαγών αναµένεται ότι θα αυξηθεί, µέσο-µακροπρόθεσµα, 

σηµαντικά. 

 2.6 Στρατηγική για τον τοµέα των σιτηρών 

Οι κατευθυντήριες γραµµές για τη βελτίωση και διατήρηση του τοµέα 

των σιτηρών µπορούν να συνοψιστούν ως κατωτέρω: 

 Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων . 

καλλιεργητικές πρακτικές- υποδοµές πρωτογενή τοµέα 

-Δηµιουργία ποικιλιών µε µειωµένες απαιτήσεις νερού ανθεκτικών στο 

κρύο, στις ασθένειες και στα έντοµα, µε ικανοποιητική απόδοση και 

υψηλή ποιότητα προϊόντος. 

-Δηµιουργία ποικιλιών κριθαριού µε καλή βυνοποιητική απόδοση και 

αξιοποίηση αλκαλικών εδαφών. 

-Δηµιουργία κατάλληλων ποικιλιών τριτικάλε για την αξιοποίηση 

υποβαθµισµένων εδαφών. 

-Βελτίωση της τεχνικής παραγωγής στην καλλιέργεια αραβοσίτου, µέσω 

ποικιλιών µε µμικρότερο βιολογικό κύκλο, µε υψηλή 

αποτελεσματικότητα χρήσης αζώτου (για περιορισµό του κόστους 

παραγωγής και της επιβάρυνσης των φυσικών πόρων). 

  Αναδιάρθρωση καλλιέργειας σιτηρών 

-Μερική αντικατάσταση κυρίως από: 

-ενεργειακά φυτά µε µικρές απαιτήσεις σε φυτοφάρμακα 

-κτηνοτροφικά φυτά (ψυχανθή) µε προτεινόµενα: ρεβίθι, κουκί, µμπιζέλι, 

βίκο για καρπό και για σανό 

-αρωµατικά φυτά 

-καστανιά, η οποία σαν αυτοφυές δασικό είδος, είναι διαδεδοµένο σε 

πολλά ορεινά τµήµατα (περιοχές Βοίου-Γράµµου, Μουρικίου, 

Καστανιάς) της περιφέρειας και αξιοποιεί εκτάσεις όπου η γεωργική 

δραστηριότητα σταµατά (δασώσεις γεωργικών γαιών). 
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-Αμειψισπορά σιτηρών-ψυχανθών 4 προς 1 (4 χρόνια σιτηρά και 1 

ψυχανθές) µε εφαρµογή στο 1/5 των καλλιεργούμενων εκτάσεων της 

χώρας που θα επιλεγούν µετά από εδαφοκλιµατικές µελέτες. 

-Προώθηση της καλλιέργειας ρυζιού σε παθογενή εδάφη. 

-Προώθηση της καλλιέργειας αραβοσίτου σε περιοχές µε αναπτυγμένη 

κτηνοτροφία είτε σε αντικατάσταση αποδεσμευόμενων από άλλες 

αρδευόμενες καλλιέργειες. 
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

 3. Τα σιτηρά ως χρηματιστηριακό προϊόν 

 Σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, οι τιμές σχεδόν 

όλων των αγαθών και των υπηρεσιών καθορίζονται από τους παράγοντες 

εκείνους, οι οποίοι ελέγχουν το διεθνές εμπόριο μέσω της διαχείρισης 

του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα τρόφιμα, ως αγαθά 

τα οποία ανταποκρίνονται στη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη, δεν θα 

μπορούσαν να μείνουν έξω από αυτόν τον ¨χορό¨ της κερδοσκοπίας. Τα 

βασικά αγροτικά προϊόντα, λοιπόν, όπως το σιτάρι, ο αραβόσιτος και το 

βαμβάκι μετατράπηκαν σε παράγωγα και μπορούν πλέον  να 

διακινούνται στα χρηματιστήρια όλου του κόσμου. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα χρηματιστήρια του Σικάγο (CBOT), του Μιλάνο και της 

Μπολώνια. 

 Αυτό έχει, ως αποτέλεσμα την δημιουργία έντονων κινήσεων των 

χρηματιστηριακών αγορών στα αγροτικά προϊόντα οι οποίες γίνονται 

πολλές φορές χωρίς καν να υπάρχει παραγωγή! (Εικόνα από coceral). 

Σήμερα μέσω δορυφόρων και αλγοριθμικών μοντέλων γίνονται 

προβλέψεις για την παγκόσμια παραγωγή ενός αγροτικού προϊόντος πολύ 

πριν γίνει η  συγκομιδή του. Το Σύστημα Παρακολούθησης Ανάπτυξης 

Καλλιεργειών (CGMS), που αναπτύσσεται στα πλαίσια του 

προγράμματος παρακολούθησης της γεωργίας με Τηλεσκόπηση MARS ( 

από το 1988), είναι ένα παράδειγμα.  

 Αυτές τις προβλέψεις και τις κινήσεις των τιμών των αγροτικών 

προϊόντων οφείλουν πλέον να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους όλοι οι 

μεσάζοντες που έχουν σχέση με την αγοραπωλησία , εισαγωγή  είτε 

εξαγωγή σιτηρών.  Η προσδοκώμενη παραγωγή μετατρέπεται σε 

παράγωγα που πωλούνται και αγοράζονται πολύ πριν γίνει η συγκομιδή 

των προϊόντων, η μελλοντική παραγωγή σε σχέση με την πιθανή ζήτηση 

προεξοφλούνται στα χρηματιστήρια για καλαμπόκι , σιτάρι κλπ., 

συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα τα παγκόσμια αποθέματα. Αυτά τα 

στοιχεία δεν πρέπει να λείπουν από το γνωστικό πεδίο κανενός 

εμπορικού αντιπροσώπου, εμπόρου δημητριακών και σε μεγάλο ποσοστό 

πλέον και των καλλιεργητών.  
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 ΚΕΦΑΛΑΟ 4: 

 4.Οι κίνδυνοι στην αγορά σιτηρών 

   Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι, το εμπόριο δημητριακών μεταξύ 

ανθρώπων που κατοικούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές είναι 

τόσο παλιό όσο και ο κόσμος. Η προσπάθεια των ανθρώπινων κοινωνιών 

να καλύψουν τις ανάγκες τους σε υλικά αγαθά από πολύ νωρίς άρχισε να 

υπερβαίνει τα εμπόδια που έβρισκε στο δρόμο της. Τα πρώτα αυτά 

εμπόδια ήταν κυρίως γεωγραφικά και ξεπεράσθηκαν με την εφεύρεση 

και διαρκή βελτίωση των μεταφορικών μέσων, προσπάθεια που 

συνεχίζεται αδιάπτωτη μέχρι τις μέρες μας. Η υπέρβαση των 

γεωγραφικών εμποδίων από τους εμπορευόμενους δημιούργησε την 

έννοια του διεθνούς  εμπορίου, του εμπορίου δηλαδή μεταξύ ανθρώπων 

που κατοικούν σε διαφορετικούς τόπους. Το διεθνές εμπόριο όμως 

διαφοροποιείται χαρακτηριστικά από το τοπικό εμπόριο. Η μεσολάβηση 

της απόστασης μεταξύ αγοραστή και πωλητή και η συνακόλουθη ανάγκη 

για μεταφορά των εμπορευμάτων δημιουργούν κινδύνους και έξοδα που 

δεν απαντώνται στο εθνικό εμπόριο. Επιπλέον, οι κάτοικοι διαφορετικών 

τόπων χαρακτηρίζονται πολλές φορές από διαφορετική ιδιοσυγκρασία 

και πολιτιστική συμπεριφορά, που δημιουργούν διαφορετικές συνήθειες, 

ήθη και έθιμα. 

 Η πολιτική οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών δημιούργησε 

ένα από τα κύρια εμπόδια στην ελεύθερη διεξαγωγή του εμπορίου, με την 

ίδρυση των κρατικών οντοτήτων.  Οι κρατικές αυτές οντότητες, με την 

ύπαρξή τους δημιούργησαν και την έννοια του διεθνούς εμπορίου. Με 

τον όρο διεθνές εμπόριο συνεπώς μπορούμε να ονομάσουμε την 

εμπορική δραστηριότητα μεταξύ ανθρώπων που κατοικούν σε 

διαφορετικά κράτη.  

 Η μεσολάβηση εθνικού συνόρου μεταξύ των συναλλασσομένων 

δημιουργεί ορισμένες ιδιαιτερότητες, που διαφοροποιούν σημαντικά το 

διεθνές εμπόριο από το εσωτερικό.  

 Κατ’ αρχήν μια εμπορική συναλλαγή του εσωτερικού εμπορίου 

διέπεται από το δίκαιο μιας και μόνης χώρας. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί 

και για τις εμπορικές συνήθειες και τις τεχνικές συναλλαγής. Αντίθετα, 

μια διεθνής εμπορική συναλλαγή αφορά συναλλασσόμενους που 

εδρεύουν τουλάχιστον σε δύο χώρες, διέπονται από διαφορετικά δίκαια, 
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λειτουργούν με διαφορετικές συνήθειες και με διαφορετική νοοτροπία. 

Κατά κανόνα κάθε διεθνής αγοραπωλησία συνδέεται τουλάχιστον με δύο 

έννομες τάξεις. Ένα λοιπόν από τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν 

από την αρχή είναι η απάντηση στα ερωτήματα ποιο δικαστήριο θα είναι 

αρμόδιο να επιλύσει τυχόν διαφορές μεταξύ των συναλλασσομένων και 

ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί κατά την επίλυσή τους. 

 Άλλο ένα πρόβλημα των διεθνών συναλλαγών είναι η επαρκής και 

αποτελεσματική συνεννόηση μεταξύ δύο μερών που μιλούν διαφορετικές 

γλώσσες. Κατά την περίοδο που ακολούθησε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

η αγγλική γλώσσα επικράτησε στις διεθνείς συναλλαγές. Πρέπει όμως να 

σημειωθεί ότι η αγγλική γλώσσα του διεθνούς εμπορίου είναι γεμάτη από 

ιδιωματισμούς και ειδικούς όρους, που την καθιστούν εξειδικευμένο 

εργαλείο, αρκετά διαφοροποιημένο από τη γλώσσα που μιλιέται στις 

αγγλόφωνες χώρες. 

 

 4.1Κίνδυνοι στο διεθνές εμπόριο 

 Οι συναλλασσόμενοι στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές 

αντιμετωπίζουν σειρά κινδύνων που πρέπει να υπερπηδήσουν για να 

φθάσουν στην επιτυχημένη ολοκλήρωσή τους. Ορισμένοι από αυτούς 

τους κινδύνους είναι σύμφυτοι με οποιαδήποτε συναλλαγή ενώ άλλοι 

προσιδιάζουν μόνο σε συναλλαγές με διεθνή χαρακτήρα. Οι κυριότεροι 

από αυτούς τους κινδύνους είναι ο εμπορικός,  ο συναλλαγματικός και ο 

πολιτικός.. 

 4.1.1Εμπορικός Κίνδυνος 

 Με τον όρο «εμπορικός κίνδυνος» εννοούμε το σύνολο των 

κινδύνων που συνδέονται με την οικονομική επιφάνεια, τη 

φερεγγυότητα, την καλή πίστη και τη συνέπεια του αντισυμβαλλόμενου 

μέρους. Ειδικότερα, εμπορικός κίνδυνος επέρχεται όταν η συναλλαγή 

πάσχει με υπαιτιότητα ενός από τους συναλλασσόμενους. Αν ο κίνδυνος 

επέρχεται στη σφαίρα του αγοραστή, τότε συνήθως πλήττει την πληρωμή 

της αξίας των αγαθών ή των υπηρεσιών και εμφανίζεται με τη μορφή της 

αδυναμίας πληρωμής, της αδικαιολόγητης άρνησης, της καθυστέρησης, ή 

της μη προσήκουσας καταβολής του τιμήματος.  



 

23 
 

 Αν επέρχεται στη σφαίρα του πωλητή, τότε πλήττει την παράδοση 

των εμπορευμάτων με τη μορφή της μη παράδοσης, της καθυστέρησης ή 

της μη προσήκουσας παράδοσης. 

 Ο εμπορικός κίνδυνος είναι πάντοτε υπαρκτός, ανεξάρτητα από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συναλλασσομένων. Η πιθανολόγηση της 

επέλευσής του και η λήψη μέτρων για την κάλυψη ανήκουν στη σφαίρα 

ευθύνης του αντισυμβαλλόμενου μέρους. Η κάλυψη του εμπορικού 

κινδύνου πραγματοποιείται συνήθως με την μεσολάβηση τρίτων, όπως 

π.χ. των ασφαλιστικών εταιριών (ασφάλιση εξαγωγικών απαιτήσεων), 

των τραπεζών (έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων) ή των εταιριών factoring 

(εξαγωγικό factoring). Έτσι σημαντικό ρόλο στην εξάλειψή του 

εμπορικού κινδύνου παίζουν πάντα οι τραπεζικές παρεμβάσεις μεταξύ 

των αντισυμβαλλομένων. 

 4.1.2Συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

κατά την διάρκεια μιας διεθνούς συναλλαγής είναι το νόμισμα με το 

οποίο θα γίνει οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή. Το μεγαλύτερο ρίσκο 

λαμβάνεται από την πλευρά εκείνου που θα πρέπει να πληρώσει με το 

νόμισμα της άλλης χώρας. Και μάλιστα, όσο πιο ασταθές είναι το 

νόμισμα αυτό τόσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο. Κι αυτό γιατί 

οποιαδήποτε μεταβολή ενός νομίσματος μπορεί να προκαλέσει μεγάλες 

αλλαγές σε μια συμφωνία. Μια συμφωνία δηλαδή που στην αρχική της 

μορφή ήταν επικερδής και για τις δύο πλευρές, μπορεί να μετατραπεί σε 

μεγάλο κέρδος για τη μία πλευρά και μεγάλη ζημία για την άλλη, λόγω 

μεταβολής στην τιμή του συμφωνημένου νομίσματος. 

 

  

 

 4.1.3Πολιτικός Κίνδυνος. 

 Ο πολιτικός κίνδυνος –ή κίνδυνος χώρας- αναφέρεται στην 

πιθανότητα μη πληρωμής της αξίας των αγαθών ή των υπηρεσιών που 

προκαλείται από αιτίες συνδεδεμένες με τη χώρα προορισμού. Τέτοιες 

αιτίες είναι ο πόλεμος, η πολιτική αστάθεια, κυβερνητικές ενέργειες 

οικονομικού χαρακτήρα, όπως π.χ. απαγόρευση διεθνών πληρωμών, 
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άρση της μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος και κάθε άλλη 

ενέργεια που έχει ως αποτέλεσμα την –προσωρινή ή οριστική- απώλεια 

μιας απαίτησης κατά της συγκεκριμένης χώρας. 

 Η επέλευση πολιτικού κινδύνου είναι πολύ λιγότερο πιθανή στις 

περιπτώσεις διεθνών εμπορικών συναλλαγών, λόγω κυρίως του 

σύντομου χρόνου διακανονισμού τους. Βάση για την αντιμετώπιση 

κινδύνων πολιτικού τύπου αποτελεί η ενημέρωση για το πολιτικό και 

νομικό πλαίσιο της εν λόγω χώρας στην οποία πρόκειται να αναπτύξουν 

συνεργασία. Και αυτό γιατί ο βαθμός παρεμβατικότητας της κάθε 

κυβέρνησης στις πολιτικές διαφόρων εταιριών διαφέρει πολύ από χώρα 

σε χώρα. Για παράδειγμα σε χώρες της δύσης οι παρεμβάσεις εκ μέρους 

των κυβερνήσεων να είναι ελάχιστες , ενώ σε αναπτυσσόμενες ή πρώην 

κομμουνιστικές σχολαστικές. Επίσης σημαντικό μερίδιο σε διεθνείς 

συνεργασίες κατέχουν και επαγγελματικοί φορείς της κάθε χώρας που 

λαμβάνουν μέρος σε μια συναλλαγή, όπως επαγγελματικοί συνεργάτες 

(αυτοκινητιστές),εργατικά συνδικάτα (εργαζόμενοι λιμανιών),πρεσβείες 

και βιομηχανικές ενώσεις. 

 Η κάλυψη του πολιτικού κινδύνου και της συνεπακόλουθης  

αστάθειας που προκαλεί ένα τέτοιο φαινόμενο επιτυγχάνεται κυρίως 

μέσω της ασφάλισης εξαγωγικών απαιτήσεων και του εξαγωγικού 

factoring. 

  Οποιοσδήποτε από τους προαναφερόμενους κινδύνους μπορεί να 

εμφανιστεί σε μια συναλλαγή. Σημαντικό ρόλο για την διενέργεια 

εξαγωγών  παίζει η προσπάθεια για δημιουργία κλίματος συνεργασίας 

και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών να 

μπορούν να υπερβούν και να μην προσδίδουν στις συναλλαγές τους 

περιστασιακό χαρακτήρα, και να προσβλέπουν σε μακροχρόνιες 

συνεργασίες. Δεδομένου  ότι με την διενέργεια μιας διεθνούς 

συναλλαγής γίνονται πρεσβευτές της χώρας τους στο εξωτερικό 

διαμορφώνοντας την φήμη της και εξάγοντας στοιχεία του πολιτισμού  

τους στον υπόλοιπο κόσμο. 
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 4.2Απαιτήσεις  μιας διεθνούς πώλησης εμπορευμάτων. 

 Η νομική μορφή που βρίσκεται στο υπόβαθρο των περισσότερων 

διεθνών συναλλαγών είναι η διεθνής πώληση.  Με το όρο «διεθνής 

πώληση» εννοούμε κάθε συμφωνία μεταξύ δύο μερών που κατοικούν σε 

διαφορετικές χώρες, με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών έναντι 

τιμήματος. 

Συνεπώς τα κύρια χαρακτηριστικά της σχέσης είναι: 

 ο διμερής χαρακτήρας της. Στην πώληση μετέχουν 

υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο μέρη, ο αγοραστής και ο 

πωλητής. 

 το στοιχείο διεθνικότητας. Για να χαρακτηρίζεται μια 

πώληση διεθνής, πρέπει να εμπλέκονται σ’ αυτήν 

περισσότερες από μια έννομες τάξεις. Συνήθως ο διεθνής 

χαρακτήρας της σχέσης προκύπτει από την διαφορετική 

κατοικία των συναλλασσομένων. 

 ο αμφοτεροβαρής χαρακτήρας της. Η πώληση είναι 

ανταλλαγή δύο παροχών που θεωρούνται από τους 

συναλλασσόμενους ως ίσης αξίας. Πρόκειται για τα αγαθά 

που παρέχει ο πωλητής και για το τίμημα που παρέχει ο 

αγοραστής. Συνεπώς η σύναψη της σύμβασης γεννά 

δικαιώματα και υποχρεώσεις και στα δύο μέρη. Ο πωλητής 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά και 

εφόσον το κάνει αποκτά δικαίωμα στο τίμημα. Αντίστροφα, 

ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα και 

εφόσον το κάνει αποκτά δικαίωμα στα αγαθά. Ο χρονισμός 

των δύο παροχών αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των 

μερών. 

 Η διεθνής πώληση αποτελεί μια από τις αρχαιότερες διεθνείς 

συμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Επειδή φέρνει σε επαφή τουλάχιστον 

δύο έννομες τάξεις, δημιουργεί κατά κανόνα προβλήματα εφαρμοστέου 

δικαίου. Για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων έχουν γίνει προσπάθειες 

από τον ΟΗΕ για την θέσπιση ομοιόμορφης παγκόσμιας νομοθεσίας που 

να διέπει τις διεθνείς πωλήσεις. Αν και αυτό δεν έχει γίνει ακόμη εφικτό, 

υπάρχει πάντως αξιόλογη διεθνής δραστηριότητα στα πλαίσια της 
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Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Εμπορική Νομοθεσία 

(UNCITRAL). 

 4.3Περιεχόμενο της σύμβασης 

 Μια σύμβαση διεθνούς πώλησης εμπορευμάτων προσομοιάζει σε 

πολλά με σύμβαση του εσωτερικού δικαίου. Το πιθανό περιεχόμενό της 

καθορίζεται από τα μέρη με βάση την αρχή της ελευθερίας των 

συμβάσεων, όμως η διεθνής πρακτική υπαγορεύει ένα ελάχιστο αναγκαίο 

περιεχόμενο. Αυτό είναι: 

Τα ονόματα αγοραστή και πωλητή (έδρα,δραστηριότητα,Α.Φ.Μ.), με 

ταυτόχρονο έλεγχο εγκυρότητάς τους τουλάχιστον εντός Ε.Ε. όπου 

παρέχεται  η δυνατότητα 

Ο τόπος και η ημερομηνία της σύμβασης 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων  

Η αναγραφή των ποσοτήτων και των λοιπών ποσοτικών στοιχείων 

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης 

Ο όρος παράδοσης (INCOTERM) 

Η τιμή μονάδας και η αξία 

Ο τρόπος διακανονισμού της αξίας 

Ο τρόπος επίλυσης διαφορών 

Οι υπογραφές των συμβαλλομένων  

Ειδικότερα: 

 4.3.1 Τα στοιχεία των συμβαλλομένων  

 Τα δύο βασικά μέρη της διεθνούς πώλησης πρέπει να διακρίνονται 

με σαφήνεια και πληρότητα. Από τη σύμβαση πρέπει να προκύπτει η 

ακριβής επωνυμία, η διεύθυνση και τυχόν άλλα αναγκαία 

χαρακτηριστικά των μερών (πχ αριθμός φορολογικού τους μητρώου). 

  

 



 

27 
 

 4.3.2 Ο τόπος και η ημερομηνία της σύμβασης 

 Ο τόπος σύναψης της σύμβασης και η ημερομηνία της είναι 

αναγκαία στοιχεία, που προσδιορίζουν το χρονικό σημείο έναρξης των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών, αλλά και το δίκαιο που θα 

εφαρμοσθεί για να τα προσδιορίσει. 

 4.3.3 Η περιγραφή των εμπορευμάτων  

 Απαιτείται επαρκής περιγραφή των εμπορευμάτων που να 

αποτρέπει παρεξηγήσεις και ασάφειες ως προς το είδος, τις ιδιότητες και 

τα χαρακτηριστικά τους. Είναι δυνατό να περιληφθούν αναλυτικές 

περιγραφές προδιαγραφών, επίσημη ονοματολογία, εμπορικές ονομασίες 

των ειδών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για 

τον πλήρη προσδιορισμό των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο 

της πώλησης. 

 4.3.4Η αναγραφή των ποσοτήτων και των λοιπών ποσοτικών 

στοιχείων 

 Πλήρης και λεπτομερειακή αναγραφή των ποσοτήτων, σε σχέση 

με τη συμφωνημένη μονάδα πώλησης, για την οποία δεν πρέπει να 

προκύπτουν αμφιβολίες (πχ. αν πρόκειται για μονάδα βάρους 3000ΜΤ 

σίτου σκληρού). Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για μικρή επιτρεπτή 

ποσοστιαία απόκλιση έναντι της συνολικής συμφωνηθείσας ποσότητας. 

 4.3.5Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης 

 Πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι προθεσμίες παράδοσης των 

εμπορευμάτων, ακόμη και με την προσθήκη ειδικού πίνακα, αν πρόκειται 

να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μια παραδόσεις. 

 4.3.6 Ο όρος παράδοσης (INCOTERM) 

 Αναγράφεται ο συμφωνημένος όρος παράδοσης των 

εμπορευμάτων (INOCOTERM) όπως αυτός προβλέπεται στην σχετική 

έκδοση του ΔΕΕ.  Συνιστάται η χρήση των επίσημων όρων του ΔΕΕ και 

όχι άλλων όρων της εμπορικής πρακτικής, γιατί στη δεύτερη περίπτωση 

θα είναι δύσκολο στα μέρη ν’ αποδείξουν το περιεχόμενου του όρου και 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση του. 
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 4.3.7Η τιμή μονάδας και η αξία 

 Αναγράφεται η συμφωνημένη τιμή μονάδος –σε συνάρτηση με τον 

όρο παράδοσης που έχει επιλεγεί- καθώς και η συνολική αξία των 

εμπορευμάτων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των επιμέρους 

ποσοτήτων με τις αντίστοιχες τιμές μονάδος. 

 4.3.8 Ο τρόπος διακανονισμού της αξίας 

 Περιγράφεται ο τρόπος διακανονισμού της αξίας των 

εμπορευμάτων, σε συνάρτηση με τους γνωστούς τρόπους διακανονισμού 

των διεθνών πωλήσεων. Συνήθως στο σημείο αυτό αναγράφονται και 

λεπτομέρειες υλοποίησης του τρόπου διακανονισμού, όπως π.χ. 

επωνυμίες και διευθύνσεις τραπεζών,  προθεσμίες πληρωμών, τυχόν 

απαίτηση για κάλυψη του τρόπου διακανονισμού με εγγυητική επιστολή 

κλπ. 

  4.3.9 Ο τρόπος επίλυσης διαφορών 

 Η πρόκριση εκ των προτέρων μεθόδου επίλυσης των διαφορών 

μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή θεωρείται ως η προτιμότερη λύση, 

γιατί γίνεται σε περίοδο ηρεμίας και δυνατότητας συνεννόησης. Συνήθως 

οι επιλογές κατευθύνονται είτε σε δικαστική είτε σε διαιτητική επίλυση 

των τυχόν διαφορών.  

 Αν επιλεγεί η δικαστική επίλυση, πρέπει να προεπιλεγεί τόσο το 

αρμόδιο δικαστήριο όσο και το εφαρμοστέο δίκαιο. Χρειάζεται προσοχή, 

ώστε να επιλεγεί δικαστήριο και δίκαιο χώρας που παρουσιάζει 

σύνδεσμο με τη συναλλαγή (π.χ. η χώρα του πωλητή ή του αγοραστή, ή η 

χώρα εκτέλεσης της σύμβασης). Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυνατό να 

αρνηθούν τα δικαστήρια της τρίτης (άσχετης με τη διαφορά) χώρας να 

επιληφθούν μιας αντιδικίας, με την οποία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση. 

 Αν επιλεγεί η διαιτητική επίλυση των διαφορών, πρέπει επίσης να 

υποδειχθεί και το αρμόδιο διαιτητικό δικαστήριο. 

 4.3.10 Οι υπογραφές των συμβαλλομένων  

 Με το όρο «υπογραφή» εννοούμε κάθε μορφής επικύρωση που 

δεσμεύει επαρκώς τα μέρη σύμφωνα με το εφαρμοστέο στη σύμβαση 
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δίκαιο. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται ώστε να μην είναι εύκολη η 

αμφισβήτηση της γνησιότητας της υπογραφής από κάποιο από τα μέρη. 

 4.4Δευτερεύοντα πρόσωπα στη διεθνή πώληση  

 Στην εισαγωγική / εξαγωγική διαδικασία είναι, πιθανό να 

εμπλέκονται, εκτός από τον πωλητή (εξαγωγέα) και τον αγοραστή 

(εισαγωγέα) και άλλα πρόσωπα. 

 4.4.1 Ο Εμπορικός αντιπρόσωπος 

 

 Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι αποτελούν ένα ξεχωριστό κλάδο του 

εμπορίου. Κυρίως αντιπροσωπεύουν Οίκους του εξωτερικού, χωρίς αυτό 

βέβαια να σημαίνει ότι δεν ασχολούνται και με την αντιπροσώπευση 

Ελληνικών Βιομηχανικών και Εξαγωγικών Οίκων. Στον τελευταίο αυτόν 

τομέα τους βοηθούν κατά πολύ οι διασυνδέσεις που έχουν με τον 

εμπορικό κόσμο διεθνώς. 

 Το επάγγελμα του Εμπορικού Αντιπροσώπου είναι γνωστό τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ο ρόλος του 

Εμπορικού Αντιπροσώπου στην οικονομία κάθε χώρας συνίσταται στην 

ανάπτυξη των αναγκαίων δραστηριοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται 

εξισορρόπηση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης στις ανεπτυγμένες 

οικονομίες, γίνεται δε σημαντικότερος στη σημερινή παγκοσμιοποίηση 

των αγορών. Ο δυναμικός ρόλος του Εμπορικού Αντιπροσώπου 

αναζωογονεί τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ παραγωγού και 

εισαγωγέων.  

 Για τον Εισαγωγέα ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος αποτελεί το τοπικό 

υποκατάστατο του Οίκου που αντιπροσωπεύει, επιλύοντας τα 

προβλήματα χρόνου και αποστάσεως. Η επαφή μεταξύ προμηθευτού και 

Εισαγωγέα δεν διακόπτεται ποτέ. Το γεγονός ότι ο Εμπορικός 

Αντιπρόσωπος δεν αποτελεί μόνο ένα τεχνικό σύνδεσμο, αλλά και 

ανθρώπινο, αποτελεί γεγονός υψίστης σημασίας στη σημερινή 

τεχνολογική εποχή. 

 Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος αποτελεί παράγοντα ζωτικής 

σημασίας ακόμα και για τους μεγαλύτερους Οίκους. Είναι ο προσωπικός 

σύμβουλος του αντιπροσωπευόμενου Οίκου, αλλά ταυτοχρόνως και των 

Εισαγωγέων - πελατών του. Εκμεταλλεύεται όλες τις ευκαιρίες για 

κλείσιμο παραγγελιών χρησιμοποιώντας ορθολογιστικές μεθόδους και 

ακαταπόνητη εργασία. Χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και νέα 

μέσα σε ευρεία κλίμακα, ώστε να επιτυγχάνει κατά αποδοτικότερο τρόπο 

το έργο του.  

 Αλλά και για τον καταναλωτή η σημασία της λειτουργίας του 
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Εμπορικού Αντιπροσώπου είναι υψίστης σημασίας. Η προμήθεια 

ευρύτερης κλίμακας προϊόντων επιτρέπει μια ευρύτερη επιλογή σε 

ποιότητα και σε ευνοϊκές τιμές προς κάλυψη των αναγκών τους. 

  

 4.4.2
 
Ο ρόλος του εμπορικού αντιπροσώπου 

 Το επάγγελμα του Εμπορικού Αντιπροσώπου αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα στο όλο κύκλωμα της επί συγχρόνων αναλήψεων και 

επιστημονικών δεδομένων οργανώσεως του εμπορίου. 

 Κατοχυρωμένος με ειδικούς Νόμους σε όλες τις Ευρωπαϊκές 

χώρες, οργανωμένος σε επαγγελματικές Οργανώσεις τοπικές και διεθνείς, 

διαθέτοντας εμπορική και εγκυκλοπαιδική μόρφωση, γλωσσομάθεια και 

αναπτύσσοντας εθνική και παγκόσμια δραστηριότητα, ο Εμπορικός 

Αντιπρόσωπος αποτελεί σήμερα τη συνισταμένη όλων των μορφών 

ανησυχίας και εμπορικής δραστηριότητας που χαρακτηρίζουν το πνεύμα 

της εποχής μας.                                                                                                           

 Βαθύς μελετητής των οικονομικών συνθηκών και δυνατοτήτων 

καθώς και της βιομηχανικής δραστηριότητας κάθε χώρας ο Εμπορικός 

Αντιπρόσωπος συμβάλλει πάντοτε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της 

οικονομίας της χώρας του και την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των 

κατοίκων της. Τούτο το κατορθώνει με τη δραστηριότητά του, την 

διορατικότητά του και κυρίως με την διερεύνηση της παγκόσμιας αγοράς 

με την οποία ενημερώνεται για τα τελευταία επιτεύγματα της διεθνούς 

παραγωγής, τα οποία παρουσιάζει με τους ευνοϊκότερους όρους στη 

χώρα του. 

 Εξίσου όμως σημαντική είναι και η συμβολή του στην βελτίωση 

και περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής δεδομένου ότι η 

έρευνά του δεν περιορίζεται στην εξεύρεση μόνο καταναλωτικών 

αγαθών, αλλά επεκτείνεται και σε ό,τι καλύτερο και τελειότερο έχει να 

παρουσιάσει η διεθνής παραγωγή βιομηχανικών εγκαταστάσεων και 

μηχανικού εξοπλισμού καθώς και πρώτων υλών, τα οποία με τις ίδιες 

πάντοτε ευνοϊκές συνθήκες παρουσιάζει στην ελληνική αγορά. 

 Αλλά και στον εξαγωγικό τομέα η συμβολή του Εμπορικού 

Αντιπροσώπου είναι σημαντική. Η εξειδίκευσή του σε διάφορους τομείς, 

η διασύνδεσή του με ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σ’ ολόκληρο 

τον κόσμο, τον καθιστούν τον καλύτερο εγγυητή για την επιτυχή 

τοποθέτηση των ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά. Λόγω της 

τακτικής επικοινωνίας του με το εξωτερικό, την επίσκεψη διαφόρων 

εκθέσεων αλλά και των οίκων που αντιπροσωπεύει έχει την δυνατότητα 

να σχηματίζει, μια σαφή εικόνα τόσο της παραγωγής, όσο και των 

αναγκών κάθε χώρας. Βασικό στοιχείο μεγάλης σημασίας είναι η πείρα 
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της διεθνούς αγοράς, η οποία του επιτρέπει να διακινεί με μεγάλη 

ευχέρεια τα προϊόντα της ελληνικής παραγωγής στον διεθνή χώρο. 

 Τέλος εξίσου σημαντική είναι η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο 

Εμπορικός Αντιπρόσωπος στην προσέλκυση και τόνωση του επενδυτικού 

ενδιαφέροντος του ξένου κεφαλαίου στη χώρα μας. 

 4.4.3 Ο μεταφορέας 

 Ο Είναι το πρόσωπο, φυσικό ή συνήθως, νομικό ( μεταφορική 

εταιρία ), το οποίο αναλαμβάνει να παραλάβει το εμπόρευμα από τον 

πωλητή ή άλλο φορτωτή στο σημείο φόρτωσης και να το μεταφέρει στον 

προορισμό του.  

 4.4.4 Ο ασφαλιστής  

 

 Για την εξασφάλιση της ομαλής μεταφοράς και διακίνησης 

εμπορικών προϊόντων, έχουν δημιουργηθεί παγκόσμια δίκτυα 

εξυπηρέτησης, προκειμένου να εφαρμόζονται οι διεθνείς διακανονισμοί, 

σε περιπτώσεις ζημιών, που υπό άλλες συνθήκες είναι εξαιρετικά 

χρονοβόρες και επιπλέον αρκετά δαπανηρές. Οι διεθνείς συνθήκες που 

υπάρχουν βασίζονται σε ειδικούς όρους και ρήτρες που έχουν 

θεσμοθετηθεί από το Ινστιτούτο Ασφαλιστών Λονδίνου (Institute Cargo 

Clauses), οι οποίες συνοδεύονται από τις ρήτρες πολέμου (Institute War 

Clauses) και τέλος των απεργιών (Institute Strike Clauses). Η ασφάλιση 

των μεταφερόμενων εμπορευμάτων δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με την 

έναρξη και την λήξη της μεταφοράς του ταξιδίου. Πέρα από τις 

ημερομηνίες της μεταφοράς τα φορτία υπόκεινται σε εμπορικούς και 

νομικούς όρους, διεθνή δικαστήρια καθώς και συμφωνίες 

αγοροπωλησιών εμπορευμάτων.  

 Ο μεταφορέας αναλαμβάνει την εκτέλεση της διαμετακόμισης 

αγαθών από έναν τόπο σε κάποιον άλλο. Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος 

για την καλή κατάσταση των εμπορευμάτων που αναλαμβάνει να 

διακινήσει και σε περίπτωση υλικών ζημιών ή απωλειών αυτών τότε 

είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη τους. Σε ότι αφορά 

τον τομέα των διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών, ισχύει η Διεθνής 

Σύμβαση της Βέρνης του 1927, οι αεροπορικές μεταφορές ρυθμίζονται 

από την Συνθήκη της Βαρσοβίας 1929, ενώ οι οδικές μεταφορές από την 

Σύμβαση της Γενεύης 1961. Τέλος για τις θαλάσσιες μεταφορές ισχύουν 

οι Κανόνες της Χάγης-Βίσμπυ.  
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 Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι Διεθνείς Συμβάσεις, 

σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 28 του Συντάγματος είναι 

μεγαλύτερης τυπικής ισχύος έναντι των διατάξεων του εσωτερικού 

δικαίου της χώρας μας και όπως γίνεται κατανοητό υπερτερούν σε σχέση 

με το δίκαιο της Ελλάδος.                   

SeparatorBetweenMainTexts Πραγματοποίηση ασφάλισης 

 Η ασφάλιση μπορεί να γίνει μόνο από αυτόν που έχει το έννομο 

συμφέρον του εμπορεύματος δηλαδή τον ιδιοκτήτη του. Το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνοδεύει το εμπόρευμα και αποτελεί 

περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να εκχωρηθεί. Στην ασφάλιση 

μεταφερόμενων εμπορευμάτων, είναι πάρα πολύ οι «μεσάζοντες» και 

ενδιάμεσοι παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν την επικινδυνότητα 

του φορτίου κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις, ο 

κάτοχος του εμπορεύματος δεν φέρει άμεση ευθύνη και δεν μπορεί να 

παρέμβει, προκειμένου να εξασφαλίσει τον ουσιαστικό έλεγχο ή 

βελτίωση αυτών των παραμέτρων.  Συγκεκριμένα, η φόρτωση, η 

εκφόρτωση, η μεταφόρτωση, τα φυσικά φαινόμενα, οι κλιματολογικές 

συνθήκες και οι λιμενικές εγκαταστάσεις είναι οι παράμετροι αυτοί που 

επηρεάζουν την ορθή ολοκλήρωση μιας μεταφοράς. Ένα σωστό 

ασφαλιστήριο φορτίων θα πρέπει να προβλέπει τους κινδύνους κατά την 

διάρκεια της μεταφοράς, ενώ την ίδια στιγμή δεν μπορεί να παραβλέψει ή 

να αγνοήσει σημαντικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου ως προς τις 

συνθήκες της μεταφοράς. Ο κλάδος μεταφορών είναι ο «καθρέπτης» της 

επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και γενικότερα προσδιορίζει την 

εικόνα της κάθε οικονομίας. Ταυτόχρονα, οι μεταφορές βασισμένες σε 

κάποια δεδομένα και στοιχεία αντανακλούν τον εξαγωγικό και 

εισαγωγικό χαρακτήρα της οικονομίας ως προς τις συνήθειες της και το 

μέγεθος της. Ο κλάδος των μεταφορών μπορεί να απεικονίσει της τάσεις 

της εποχής καθώς και όποια μεταβολή της προκύψει.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

 5. Οι συμβατικοί όροι INCOTERMS  

 

 Οι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (πιο γνωστοι ως Incoterms από την 

αγγλική συντομογραφία του International Commercial terms) είναι 

κωδικοποιημένοι εμπορικοί όροι που έχει θεσπίσει το  Διεθνές εμπορικό 

επιμελητήριο (International Chamber of Commerce ήICC) και αφορούν 

την διακίνηση εμπορευμάτων. Οι εμπορικοί αυτοί όροι έχουν 

ομαδοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η κάθε ομάδα να προσδιορίζει με 

σαφήνεια ποιος (ο αγοραστής ή ο πωλητής) είναι υπεύθυνος για την 

διακίνηση εμπορευμάτων από τον αποστολέα έως τον παραλήπτη καθώς 

επίσης και ποιος οφείλει να καταβάλει τις δαπάνες που θα προκύψουν. Η 

κάθε ομάδα όρων περιγράφεται με τρεις λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. 

EXW, CIF). Γίνονται ευρέως αποδεκτοί από κυβερνήσεις, τελωνιακές 

και δικαστικές αρχές αλλά και από τους συναλλασσόμενους. 

Ερμηνεύονται κατά τον ίδιο τρόπο από όλους περιορίζοντας τις 

παρερμηνείες καθώς επίσης περιορίζουν σημαντικά την ανάγκη σύνταξης 

ειδικής συμφωνίας για κάθε συναλλαγή. Η επιλογή του κατάλληλου 

Incoterm για κάθε αγοροπωλησία είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή. 

 

 Οι τέσσερις ενότητες όρων  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ «Ε» (ΟΡΟΣ EXW)  
Ο Πωλητής διαθέτει το προϊόν στον αγοραστή στους δικούς του χώρους 

(χώρους του πωλητή)  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ «F» (FCA-FAS-FOB)  
Ο πωλητής καλείται να παραδώσει το προϊόν σε μεταφορικό μέσο που 

ορίζεται από τον αγοραστή  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ “C” (CFR, CIF, CPT, CIP)  
Ο πωλητής οφείλει να συμβληθεί βάσει συμβολαίου για την μεταφορά 

(και μερικές φορές και για την ασφάλιση) αλλά δίχως να αναλαμβάνει 

τον κίνδυνο απώλειας ή ζημιάς στο προϊόν ή και πρόσθετα κόστη που 

οφείλονται σε γεγονότα που συμβαίνουν μετά την φόρτωση ή αποστολή.  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ “D” (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)  
Ο πωλητής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τους αναγκαίους κινδύνους 

μέχρι να φέρει το προιόν στο ονομαζόμενο και συμφωνημένο τόπο στην 

χώρα προορισμού.  

ΠΟΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ;  
Ο Δικαιούχος της ασφάλειας.  

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ INCOTERMS  
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Η πλευρά που φέρει τον κίνδυνο του προιόντος κατά την διάρκεια της 

μεταφοράς τους.  

 Σύμφωνα με την πιο πάνω αρχή  

Με όρους «D” : ο πωλητής:  

Ο πωλητής είναι ασφαλιζόμενος και ο δικαιούχος της ασφάλειας  
Με όρους “C” ο αγοραστής:  

1η περίπτωση: Ο πωλητής προμηθεύει και καλύπτει ασφαλιστικά (CIP, 

CIF)  

Ο πωλητής είναι ο ασφαλιζόμενος, ο αγοραστής ο δικαιούχος της 

ασφάλειας  
2η περίτπωση: Ο αγοραστής φροντίζει για την ασφαλιστική κάλυψη από 

τον αντασφαλιστή (CPT, CFR)  

Ο αγοραστής είναι ο ασφαλιζόμενος και ο δικαιούχος της ασφάλειας 

 5.1EXW Εκ του εργοταξίου 

EXW: Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει το προϊόν στον αγοραστή εντός 

του εργοστασίου ή σε άλλο χώρο συμφωνημένο (Atelier, Αποθήκη κλπ.)  

Δεν κάνει διαδικασίες εκτελωνισμού εξαγωγής και έχει το 

minimum υποχρεώσεων ως πωλητής.  

Ο αγοραστής αναλαμβάνει και φέρει για λογαριασμό του ότι έξοδα 

χρειαστούν καθώς και τους συνεπαγόμενους κινδύνους του προϊόντος 

από το εργοστάσιο (σημείο αναχώρησης) και εξής.  

 Σε περίπτωση που τα μέρη επιθυμούν να αναλάβει ο πωλητής την 

ευθύνη της φόρτωσης των προϊόντος κατά την αναχώρηση όπως και τους 

κινδύνους του προϊόντος και τα άλλα συνδεόμενα έξοδα, αυτό θα πρέπει 

να φαίνεται ευκρινώς στο συμβόλαιο πώλησης. 

 5.2FCA Ελεύθερο στον μεταφορέα 

FCA: Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει το προϊόν από τη στιγμή που 

εκτελωνιζόμενο για εξαγωγή τίθεται στην διάθεση του μεταφορέα τον 

οποίο έχει ορίσει ο αγοραστής και στο προβλεπόμενο σημείο (εννοείται 

ότι το σημείο παράδοσης που επιλέγεται συνδέεται με τις υποχρεώσεις 

φόρτωσης/ εκφόρτωσης).  

 Εάν η παράδοση γίνει στους χώρους του πωλητή αυτός είναι 

υπεύθυνος για την φόρτωση του προϊόντος αν η παράδοση γίνει αλλού 

τότε ο πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για την εκφόρτωση του.  

 Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για κάθε είδος μεταφοράς 

συμπεριλαμβανομένης και της multimodal (συνδυασμένοι τρόποι 

μεταφοράς).  
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 Ο όρος «μεταφορέας» περιγράφει κάθε πρόσωπο το οποίο κάτω 

από τους όρους ενός συμβολαίου μεταφοράς, δεσμεύεται να εκτελέσει ή 

δώσει να εκτελέσουν μία μεταφορά σιδηροδρομικώς, οδικώς, θαλασσίως, 

αεροπορικώς, με πλωτό τρόπο ή συνδυασμένα με διάφορους τρόπους.  

 Εάν ο αγοραστής ορίσει πρόσωπο διαφορετικό από μεταφορέα για 

να παραλάβει το προιόν, ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση 

παράδοσης αφ’ ης στιγμής παραδώσει το προιόν σε αυτό το πρόσωπο. 

 

 

 

 5.3FAS Ελεύθερο παραπλεύρως του πλοίου 

FAS: Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει το προιόν από την στιγμή κατά 

την οποία το τοποθετεί κατά μήκος του πλοίου στο συμφωνημένο λιμάνι 

φόρτωσης.  

 Ο αγοραστής από το χρονικό σημείο της παράδοσης αναλαμβάνει 

όλα τα έξοδα και τους κινδύνους απώλειας, ή ζημιάς που μπορεί να 

επέλθουν.  

 Ο όρος FAS επιβάλει στο πωλητή την υποχρέωση εκτελωνισμού 

του προιόντος κατά την εξαγωγή (σε μια παλαιότερη παραλλαγή όρων 

INCOTERMS τον εκτελωνισμό εξαγωγής αναλαμβάνε ο αγοραστής).  

 Σε κάθε περίπτωση εάν τα μέρη επιθυμούν να εκτελωνίσει το 

προϊόν κατά την εξαγωγή ο αγοραστής οφείλουν να το ορίσουν αυτό 

προσθέτοντας ένα όρο στο συμβόλαιο πώλησης.  

Ο όρος FAS χρησιμοποιείται μόνο για μεταφορές θαλάσσιες ή 

εσωτερικές πλωτές μεταφορές. 

 5.4 FOB Ελεύθερο επί του πλοίου 

FOB Σημαίνει ότι ο πωλητής θεωρείται ότι παραδίδει μόλις το προιόν 

περάσει το στηθαίο του πλοίου στο λιμάνι φόρτωσης. Από το σημείο 

αυτό ο αγοραστής φέρει για λογαριασμό του όλα τα έξοδα και τους 

κινδύνους ενδεχόμενης απώλειας ή ζημιάς στο προιόν.  

 Ο όρος FOB απαιτεί από τον πωλητή να εκτελωνίζει το προιόν 

κατά την εξαγωγή.  

 Ο όρος FOB χρησιμοποιείται μόνο σε θαλάσσιες και πλωτές 

μεταφορές.  

 Εάν τα μέρη δεν συμφωνούν ότι η παράδοση πρέπει να γίνει την 

στιγμή που το προϊόν περνάει το παράπετο του πλοίου τότε ο όρος που 

χρησιμοποιείται είναι το FAS. 
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 5.5 CFR αξία και ναύλος 

CFR: Σημαίνει ότι ο πωλητής θεωρείται ότι παραδίδει το προιόν όταν 

αυτό περάσει το στηθαίο του πλοίου στο λιμάνι φόρτωσης.  

 Ο πωλητής πληρώνει όλα τα έξοδα και τον ναύλο μέχρι να φθάσει 

το προιόν στο συμφωνημένο λιμάνι προορισμού αλλά ο κίνδυνος 

απώλειας ή ζημιάς στο προιόν που μπορεί να επέλθει όπως και κάθε 

συμπληρωματικό έξοδο που δημιουργείται από γεγονότα που συμβαίνουν 

μετά την παράδοση του προιόντος μεταφέρεται από τον πωλητή στον 

αγοραστή.  

 Ο όρος CFR δημιουργεί στον πωλητή υποχρέωση να εκτελωνήσει 

το προιόν για εξαγωγή.  

 Ο όρος CFR χρησιμοποιείται μόνο για θαλάσσιες και πλωτές 

μεταφορές.  

 Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν το προιόν να παραδίδεται όταν 

περάσει το στηθαίο του πλοίου τότε αντί το CFR θα χρησιμοποιήσουν 

τον όρο CPT.  

 Ο πωλητής οφείλει να αποστείλει στον αγοραστή το πλήρες SET 

φορτωτικών.  

 Ο δε αγοραστής οφείλει να αποδεχθεί τις φορτωτικές οι οποίες θα 

είναι σε πλήρη συμφωνία με το συμφωνητικό πώλησης ώστε να μπορέσει 

να κάνει την διαδικασία εισαγωγής ή την διαδικασία transit.  

(Οι δαπάνες εκφόρτωσης ή δαπάνες (φόροι, δικαιώματα) τρίτων από 

transit βαραίνουν τον αγοραστή επισύρονται στον πωλητή μόνον εάν έτσι 

προβλέπεται μέσω των όρων του συμβολαίου μεταφοράς). 

 5.6 CIF Αξία, ασφάλεια και ναύλος 

CIF: Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει το προϊόν όταν αυτό περάσει το 

στηθαίο του πλοίου στο λιμάνι φόρτωσης. 

 Ο πωλητής πληρώνει όλα τα απαραίτητα έξοδα για να φθάσει το 

προίόν στο προβλεπόμενο λιμάνι προορισμού. Ο κίνδυνος απώλειας ή 

ζημιάς στο προιόν που μπορεί να επέλθει όπως και κάθε 

συμπληρωματικό έξοδο που δημιουργείται από γεγονότα που συμβαίνουν 

μετά την παράδοση μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή. Με 

τον όρο CIF ο πωλητής οφείλει ακόμη να δώσει μία θαλάσσια ασφάλιση 

ώστε να καλύψει τον αγοραστή από τον κίνδυνο απώλειας ή ζημιάς που 

μπορεί να υποστεί το προιόν κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Κατά 

συνέπεια ο πωλητής συμβάλλεται σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο και 

πληρώνει τα ασφάλιστρα. Ο αγοραστής πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα 

με τον όρο CIF, ο πωλητής οφείλει να ασφαλίσει για μια «minimum» 

κάλυψη.Εάν ο αγοραστής επιθυμεί ευρύτερη κάλυψη τότε ή θα πρέπει να 
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συνεννοηθεί με τον πωλητή ή να προβεί και να αναλάβει την δαπάνη ο 

ίδιος για την συμπληρωματική ασφάλιση που επιθυμεί.  

 Ο όρος CIF δημιουργεί στο πωλητή υποχρέωση εκτελωνισμού 

στην εξαγωγή.  

 Ο όρος CIF χρησιμοποιείται για θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές 

μόνο.  

 Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν ότι η παράδοση ολοκληρώνεται 

αφ’ ης στιγμής το προιόν περάσει το στηθαίο του πλοίου τότε ο όρος που 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν είναι το CIP.  

(Οι δαπάνες εκφόρτωσης ή οι δαπάνες (φόροι δικαιωμάτων τρίτων από 

transit βαραίνουν τον αγοραστή).Επισύρονται όμως στον πωλητή μόνον 

εάν έτσι προβλέπεται μέσω των όρων του συμβολαίου μεταφοράς).  

 Ο πωλητής οφείλει να αποστείλει στον αγοραστή το πλήρες SET 

φορτωτικών. 

 Ο δε αγοραστής οφείλει να αποδεχθεί τις φορτωτικές οι οποίες θα 

είναι σε πλήρη συμφωνία με το συμφωνητικό πώλησης ώστε να μπορέσει 

να κάνει την διαδικασία εισαγωγής ή την διαδικασία transit. 

 5.7 CPT Μεταφορά πληρωμένη μέχρι 

CPT: Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει από την στιγμή που τοποθετεί 

το προιόν στην διάθεση του μεταφορά τον οποίο ορίζει ο ίδιος.  

 Ο πωλητής πληρώνει τον ναύλο μεταφοράς μέχρι να φθάσει το 

προιόν στον συμφωνηθέντα προορισμό. Συνεπώς ο αγοραστής 

αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους και όλα τα έξοδα που προκύπτουν για 

το προιόν μετά την παράδοση.  

 Ο όρος «μεταφορέας» προσδιορίζει κάθε πρόσωπο που δεσμεύεται 

βάση συμβολαίου μεταφοράς να υλοποιήσει την μεταφορά ή να δώσει 

προς υλοποίηση μία μεταφορά σιδηροδρομική, οδική, αεροπορική, 

θαλάσσια, με πλωτά μέσα ή ένα συνδυασμό τρόπων μεταφοράς.  

 Στην περίπτωση διαδοχικών μεταφορέων προκειμένου να 

διασφαλιστεί η μεταφορά στον προβλεπόμενο προορισμό, ο κίνδυνος 

μεταβιβάζεται από την παράδοση του προϊόντος στον πρώτο μεταφορέα.  

 Ο όρος CPT επιβάλλει ο πωλητής να εκτελωνίσει την εξαγωγή. Ο 

όρος αυτός χρησιμοποιείται για οιονδήποτε τρόπο μεταφοράς ή 

συνδυασμό τους.  

 Ο πωλητής οφείλει να αποστείλει στον αγοραστή το πλήρες SET 

εγγράφων μεταφοράς.  

 Ο δε αγοραστής οφείλει να αποδεχθεί τα έγγραφα μεταφοράς τα 

οποία θα είναι σε πλήρη συμφωνία με το συμφωνητικό πώλησης ώστε να 

μπορέσει να κάνει την διαδικασία εισαγωγής ή την διαδικασία transit.  

(Οι δαπάνες εκφόρτωσης ή δαπάνες (φόροι, δικαιώματα) τρίτων από 

transit βαραίνουν τον αγοραστή επισύρονται στον πωλητή μόνον εάν έτσι 

προβλέπεται μέσω των όρων του συμβολαίου μεταφοράς). 
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 5.8 CIP Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι 

CIP: Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει από την στιγμή που θέσει το 

προιόν στη διάθεση του μεταφορέα τον οποίο ο ίδιος έχει ορίσει και επί 

πλέον πληρώνει το κόστος μεταφοράς μέχρι το προιόν να φθάσει στον 

συμφωνημένο τόπο προορισμού.  

 Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους και όλα τα επί 

πλέον έξοδα που προκύπτουν από το προιόν μετά την παράδοση του.  

 Σε κάθε περίπτωση όταν επιλέγεται ο όρος CIP ο πωλητής οφείλει 

επίσης να δώσει και μία ασφάλιση που καλύπτει τον αγοραστή σε 

περίπτωση απώλειας ή ζημιάς στο προιόν κατά την διάρκεια της 

μεταφοράς. Συνεπώς ο πωλητής κλείνει συμβόλαιο ασφάλισης και 

πληρώνει τα ασφάλιστρα. Ο αγοραστής πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα 

με τον όρο CIP ο πωλητής έχει υποχρέωση να παράσχει μία minimum 

κάλυψη και επομένως εάν ο αγοραστής επιθυμεί να έχει μία ευρύτερη 

κάλυψη τότε θα πρέπει είτε να το ζητήσει από τον πωλητή ή να αναλάβει 

ο ίδιος την συμπληρωματική ασφάλιση με έξοδα του πάντα.  

 Η έννοια του «μεταφορέα» αναφέρεται σε κάθε πρόσωπο το οποίο 

δεσμεύεται στη βάση συμβολαίου μεταφοράς, να εκτελέσει ή να δώσει 

προς εκτέλεση μία μεταφορά σιδηροδρομικώς, οδικώς, αεροπορικώς, 

θαλασσίως δια πλωτών μέσων ή με συνδυασμό διαφόρων τρόπων 

μεταφοράς.  

 Σε περίπτωση διαδοχικών μεταφορέων για να εξασφαλιστεί η 

μεταφορά μέχρι τον συμφωνηθέντα προορισμό, το ρίσκο/κίνδυνος 

μεταβιβάζεται στον αγοραστή από την εναπόθεση του προιόντος στον 

πρώτο μεταφορέα.  

 Ο όρος CIP επιβάλει ότι ο πωλητής εκτελωνίζει το προιόν για 

εξαγωγή.  

 Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για όλους τους τρόπους μεταφοράς 

συμπεριλαμβανομένων και των “multimodel” συνδυασμένων.  

 Ο πωλητής οφείλει να αποστείλει στον αγοραστή το πλήρες SET 

εγγράφων φόρτωσης.  

 Ο δε αγοραστής οφείλει να αποδεχθεί τα έγγραφα φόρτωσης τα 

οποία θα είναι σε πλήρη συμφωνία με το συμφωνητικό πώλησης ώστε να 

μπορέσει να κάνει την διαδικασία εισαγωγής ή την διαδικασία transit.  

(Οι δαπάνες εκφόρτωσης ή δαπάνες (φόροι, δικαιώματα) τρίτων από 

transit βαραίνουν τον αγοραστή επισύρονται στον πωλητή μόνον εάν έτσι 

προβλέπεται μέσω των όρων του συμβολαίου μεταφοράς). 
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 5.9 DDP Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος 

DDP: Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει το προϊόν στον αγοραστή 

εκτελωνισμένο κατά την εισαγωγή αλλά μη ξεφορτωμένο στην άφιξη 

του, σε μεταφορικό μέσο, στον συμφωνημένο τόπο προορισμού.  

 Ο πωλητής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τους κινδύνους κατά 

την πορεία του προιόντος συμπεριλαμβανομένου εάν συντρέχει 

περίπτωση κάθε δικαιώματος “duty” κατά την εισαγωγή στην χώρα 

προορισμού. (ο όρος “duty” συμπεριλαμβάνει την ευθύνη και τους 

κινδύνους για την εκπλήρωση όλων των τελωνειακών διατυπώσεων και 

την πληρωμή των διαδικασιών δικαιωμάτων τελωνείου φόρων κ.α. 

οφειλών από δικαιώματα τρίτων).  

 Ο όρος EXW προσδιορίζει την minimum υποχρέωση για τον 

πωλητή και ο όρος DDP προσδιορίζει την maximum υποχρέωση για τον 

πωλητή.  

 Αυτός ο όρος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ο πωλητής δεν 

είναι σε θέση να λάβει άμεσα ή έμμεσα την άδεια εισαγωγής.  

 Σε κάθε περίπτωση εάν τα μέρη επιθυμούν να εξαιρέσουν από τις 

υποχρεώσεις του πωλητή την τακτοποίηση κάποιων απαιτητών εξόδων 

κατά την εισαγωγή του προιόντος (π.χ φόρος στην προστιθέμενη αξία) 

τότε θα πρέπει να το διευκρινίσουν σαφώς με προσθήκη όρου στο 

συμβόλαιο πώλησης.  

 Εάν τα μέρη επιθυμούν ο αγοραστής να αναλάβει τα ρίσκα και τα 

έξοδα που συνδέονται με την εισαγωγή τότε πρέπει να χρησιμοποιείται ο 

όρος DDU.  

 Ο όρος DDP χρησιμοποιείται σε κάθε είδος μεταφοράς.  

 Ο πωλητής αναλαμβάνει τις τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής 

και εισαγωγής και ενδιαμέσου transit. 

 5.10 DES  

DES: Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει αφ’ ης στιγμής το προιόν μη 

εκτελωνισμένο στην εισαγωγή τίθεται στην διάθεση του αγοραστή στο 

πλοίο σε συμφωνημένο λιμάνι προορισμού. Ο πωλητής αναλαμβάνει όλα 

τα έξοδα και τους συνδεδεμένους κινδύνους μέχρι να φθάσει το προιόν 

στο συμφωνημένο λιμάνι προορισμού προ της εκφόρτωσης του.  

 Εάν τα μέρη επιθυμούν να αναλάβει ο πωλητής τα έξοδα και τους 

κινδύνους εκφόρτωσης, τότε ο όρος που πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

είναι το DEQ.  

 To DES χρησιμοποιείται όταν το προιόν παραδίδεται στο πλοίο 

στο λιμάνι προορισμού μετά από θάλασσα ή πλωτή μεταφορά ή 

συνδυασμό μεταφοράς.  
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 Ο πωλητής βάσει συμβολαίου μεταφοράς συμφωνεί και πληρώνει 

την μεταφορά του προιόντος μέχρι τον τόπο παράδοσης στο 

συμφωνημένο λιμάνι προορισμού. Εάν κανένα σημείο δεν 

προσδιορίζεται ο πωλητής μπορεί να επιλέξει εκείνο το σημείο που 

εξυπηρετεί καλύτερα στο συμφωνημένο λιμάνι προορισμού.  

 Ο πωλητής οφείλει να θέσει στην διάθεση του αγοραστή το προιόν 

στο πλοίο στο σημείο εκφόρτωσης στο λιμάνι προορισμού. Ο πωλητής 

οφείλει να προμηθεύσει με δικά του έξοδα τον αγοραστή, με τα έγγραφα 

φόρτωσης ώστε να του επιτρέπει να αξιώσει το προιόν από τον 

μεταφορέα στο λιμάνι προορισμού. 

 

 5.11 DEQ  

DEQ: Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει από την στιγμή που το προίον 

μη εκτελωνισμένο στην εισαγωγή τίθεται στην διάθεση του αγοραστή 

στην αποβάθρα στο συμφωνημένο λιμάνι.  

 Ο πωλητής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τους κινδύνους μέχρι να 

φθάσει το προίόν στο συμφωνηθέν λιμάνι και να εκφορτωθεί στην 

αποβάθρα.  

 Ο όρος DEQ απαιτεί από τον αγοραστή να εκτελωνίσει το προιόν 

κατά την εισαγωγή του και να υποστεί όλα τα τελωνειακά έξοδα φόρους 

δικαιώματα κ.α απαιτήσεις στην εισαγωγή.  

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ VERSIONS των INCOTERMS όπου ο πωλητής 

ανελάμβανε τα έξοδα εκτελωνισμού κατά την εισαγωγή).  

 Εάν τα μέρη επιθυμούν να συμπεριλάβουν στις υποχρεώσεις του 

πωλητή και όλα τα έξοδα εκτελωνισμού κατά την εισαγωγή οφείλουν να 

το ορίζουν ξεκάθαρα, προσθέτοντας ένα όρο επ’ αυτού, στο συμβόλαιο 

πώλησης.  

 Ο όρος DEQ χρησιμοποιείται εάν το προιόν πρόκειται να 

παραδοθεί μετά από θαλάσσια μεταφορά ή με πλωτή μεταφορά ή 

συνδυασμό και να εκφορτωθεί από τον πλοίο στην προκυμαία στο 

συμφωνημένο λιμάνι προορισμού.  

 Εν τούτοις εάν τα μέρη επιθυμούν να συμπεριλάβουν μεταξύ των 

υποχρεώσεων του πωλητή και τους κινδύνους και τα έξοδα διαχείρισης 

του προιόντος από την προκυμαία σε άλλο σημείο (αποθήκη, terminal, 

εμπορευματικό σταθμό, κλπ.) στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του 

λιμανιιού τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι όροι DDU και DDP.  

 Δεδομένου ότι με τον όρο DEQ τα έξοδα διαχείρισης του 

προιόντος μετά την παράδοση του στην αποβάθρα (μεταφορικά σε 

αποθήκες terminals κλπ.) φέρει ο αγοραστής.  

 Παράλληλα ο πωλητής οφείλει να προμηθεύσει με ίδια έξοδα τα 

έγγραφα μεταφοράς, τα οποία ο αγοραστής αποδέχεται ώστε να μπορέσει 

να προβεί στην παραλαβή του προιόντος από την αποβάθρα. 
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 5.12 DDU 

DDU: Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει το προιόν στον αγοραστή μη 

εκτελωνισμένο για την εισαγωγή του και μη εκφορτωμένο κατά την 

άφιξη του με μεταφορικό μέσο στον καθορισμένο τόπο προορισμού.  

 Ο πωλητής οφείλει να αναλάβει τα έξοδα και τους κινδύνους κατά 

την πορεία του προιόντος στον προορισμό του με εξαίρεση εάν συντρέχει 

λόγος κάθε δικαιώματος «duty” (ο όρος “duty” συμπεριλαμβάνει την 

ευθύνη και τους κινδύνους ώστε να καλυφθούν οι τελωνειακές 

διατυπώσεις, να πληρωθούν τα τελωνειακά δικαιώματα, οι φόροι κ.α. 

δικαιώματα τρίτων απαιτητά κατά την εισαγωγή του προιόντος στην 

χώρα προορισμού).  

 Αυτά τα “duty” αναλαμβάνονται από τον αγοραστή καθώς και όλα 

τα έξοδα και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από παράλειψη να εκτελωνίσει 

έγκαιρα το προιόν κατά την εισαγωγή.  

 Εν τούτοις εάν τα μέρη επιθυμούν να εκπληρώσει ο πωλητής τις 

τελωνειακές διατυπώσεις και να αναλάβει τα έξοδα και τους κινδύνους 

που αυτό συνεπάγεται καθώς και τις δαπάνες τις απαιτητές κατά την 

εισαγωγή θα πρέπει τα μέρη να έχουν μία σαφή προσθήκη στο 

συμβόλαιο πώλησης επ’ αυτού.  

 Ο όρος DDU χρησιμοποιείται σε κάθε είδος μεταφοράς, όμως εάν 

η παράδοση γίνεται σε λιμάνι προορισμού σε πλοίο ή σε αποβάθρα τότε 

καλύτερα χρησιμοποιούνται οι όροι DES ή DEQ.  

 Ο πωλητής αναλαμβάνει τις τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής 

και transit από οποιαδήποτε χώρα.  

  Ο αγοραστής αναλαμβάνει τις τελωνειακές διατυπώσεις 

εισαγωγής. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 

 6. Τα μέσα εκτέλεσης της πώλησης σιτηρών 

 Η διεθνής πώληση εμπορευμάτων απαιτεί, για την ορθή 

ολοκλήρωση της μια σειρά φορτωτικών εγγράφων και πιστοποιητικών 

των οποίων η χρησιμότητα είναι πολλαπλή και αδιαμφισβήτητη. Μέσα 

από τα έγγραφα γίνονται σαφής αναφορές και διατυπώσεις που 

σχετίζονται με την ποιότητα, ποσότητα του προϊόντος , τις συνθήκες 

φόρτωσης κ.ο.κ.. Στοιχεία απαραίτητα για την ασφαλή μετακίνηση των 

προϊόντων (ιδιαιτέρως εντός πλοίων) που συνεπικουρούν με την σειρά 

τους στην αποτελεσματική ολοκλήρωση μια διεθνούς συναλλαγής.  Με 

την συνδρομή λοιπόν των φορτωτικών εγγράφων, η μεταφορική εταιρία 

καθίσταται γνώστης για τον τόπο παράδοσης και τον παραλήπτη του 

εμπορεύματος, ο αγοραστής ότι το προϊόν πληροί τις συμφωνηθείσες από 

αυτόν προδιαγραφές καθώς και  οι τράπεζες για παίρνουν το πράσινο 

φως για να προχωρήσουν στην πληρωμή και σε ποια στοιχεία. 

 6.1 Το τιμολόγιο πώλησης (Commercial invoice) 

 Το τιμολόγιο πώλησης είναι ένα από τα σημαντικότερα φορτωτικά 

έγγραφα  που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη διεξαγωγή μιας 

πώλησης-εξαγωγής το οποίο πρέπει να ετοιμάσει ο πωλητής-εξαγωγέας, 

κάθε άλλο έγγραφο χρησιμοποιεί πληροφορίες που εμφανίζονται σε 

αυτό. Το τιμολόγιο πρέπει να συνοδεύει κάθε φόρτωση ακόμα και όταν 

τα εμπορεύματα αποστέλλονται ελεύθερα πληρωμής. 

 Είναι ένα έγγραφο με το οποίο ο πωλητής απαιτεί από τον 

αγοραστή να πληρωθεί για την υπηρεσία ή τα αγαθά που του παρείχε. 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τύπος σύνταξής του και για αυτό στην πράξη 

συναντούμε διάφορες μορφές του. 

 Συχνά ζητείται από τους εξαγωγείς να προετοιμάσουν ένα 

προτιμολόγιο (Pro forma Invoice). Το έγγραφο αυτό χρησιμοποιείται υπό 

τύπον προσφοράς ή όταν η πληρωμή γίνεται προκαταβολικά και οι λέξεις 

pro forma πρέπει να εμφανίζονται ευκρινώς. 

 Μια τυπική μορφή εμπορικού τιμολογίου αναγράφει τα παρακάτω 

στοιχεία στην εξής μορφή, 
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 Όνομα και διεύθυνση αποστολέα (πωλητή) όπως 

εμφανίζονται στην ετικέτα διεύθυνσης, με υπεύθυνο 

επικοινωνίας και αριθμό τηλεφώνου.  

 Όνομα και διεύθυνση παραλήπτη (αποστολή προς), με χώρα 

προορισμού και ταχυδρομικό κωδικό, όπως εμφανίζεται 

στην ετικέτα διεύθυνσης. Για να διευκολυνθεί η διασφάλιση 

της γρήγορης παράδοσης, θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένας 

υπεύθυνος αποστολής και ένας αριθμός τηλεφώνου.  

 Ημερομηνία τιμολογίου.  

 Αριθμός τιμολογίου.  

 Όνομα και διεύθυνση αγοραστή (εισαγωγέα), αν διαφέρει 

από τον παραλήπτη, με όνομα υπεύθυνου επαφής και 

αριθμό τηλεφώνου.  

 Πλήρης περιγραφή κάθε είδους που αποστέλλεται. Τι είναι 

το είδος;  

 Χώρα προέλευσης, χώρα παραγωγής του προιόντος.  

 Ποσότητα, τιμή ανά κιλό και συνολική αξία φορτίου. Αξία 

μεταφοράς και δηλωμένη αξία ή χρεώσεις ασφάλισης.  

 Όροι πώλησης (Incoterm) που ορίζουν τις χρεώσεις που 

περιλαμβάνονται στη συνολική αξία του τιμολογίου. 

Παράδειγμα: CIF σημαίνει κόστος, ασφάλιση και 

μεταφορικά.  

 Τρόπος πληρωμής. 

 Σφραγίδα και υπογραφή του αποστολέα. 
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Μία τυπική μορφή τιμολογίου είναι η παρακάτω, 

TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS LTD 

ADRESS 

POST CODE COUNTRY 

VAT NUMBER 

TELEPHONE 

e-mail: 

 

 

INVOICE No 

 

Place, 21/12/2012 

 

SELLERS: 

BUYERS: 

QUALITY: GREEK DURUM WHEET AND            

CHARACTERISTICS 

(moisture,vitreous,broken,soft,foreign matters,protein,test 

weight etc.)                  

QUANTITY: 3000MT 

GROSS WEIGHT: 

NET WEIGHT: 

PRICE:…euro/ton FOB  at THESSALONIKIS PORT 

TOTAL AMOUNT IN EURO: 

PAYMENT: CASH AGAINST DOCUMENTS ON DATE 

BANK: AGRICULTURAL BANK OF GREECE 

             GIANNITSA BRANCH 

             BIC: 

             IVAN: 
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6.2 Το πιστοποιητικό προέλευσης (Certificate of Origin)

  

 Ένα άλλο έγγραφο που απαιτείται συχνά είναι το Πιστοποιητικό 

προέλευσης, το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται πριν από την εξαγωγή 

των εμπορευμάτων. Στην Ελλάδα τα Πιστοποιητικά Προέλευσης 

χορηγούνται από τα Εμπορικά Επιμελητήρια. Μετά τη συμπλήρωση του 

σχετικού εντύπου, το Επιμελητήριο θεωρεί το Πιστοποιητικό και χρεώνει 

κάποια έξοδα για τη μεσολάβησή του. Το πιστοποιητικό προέλευσης 

περιέχει τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή καθώς και τα στοιχεία 

του εμπορεύματος για το οποίο εκδίδεται. Απαραίτητη είναι η υπογραφή 

και σφραγίδα του φορέα που έχει την ευθύνη έκδοσής του. 

 

  6.3
 
Η φορτωτική Θαλάσσιας μεταφοράς (Bill of lading) 

 Ένα από τα παλαιότερα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο 

διεθνές εμπόριο είναι η φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς. Το έντυπο 

εξακολουθεί να αποτελεί πολύ σημαντικό έγγραφο, το οποίο 

χρησιμοποιείται σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα 

αποστέλλονται στο εξωτερικό με Container ή με πλοίο. Η φορτωτική 

θαλάσσιας μεταφοράς εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς και ταυτόχρονα είναι 

νομικό έγγραφο. Οι φορτωτικές θαλάσσιας μεταφοράς εκδίδονται από τις 

Ναυτιλιακές Εταιρείες, τις Μεταφορικές Εταιρείες και από την FIATA, 

τη Διεθνή Ομοσπονδία του Συνδέσμου Μεταφορικών Εταιρειών. Όλες οι 

φορτωτικές θαλάσσιας μεταφοράς είναι πανομοιότυπες στην όψη.  Έχουν 

μέγεθος Α4 με το όνομα της ναυτιλιακής εταιρείας εμφανώς 

αναγραφόμενο στην κορυφή του εντύπου. 

 Οι λεπτομέρειες της φόρτωσης εμφανίζονται στο σώμα του 

εγγράφου και υπάρχει χώρος για υπογραφή στο κάτω μέρος. Στην 

οπίσθια όψη αναγράφονται πυκνοτυπωμένοι οι όροι μεταφοράς, οι οποίοι 

καθίστανται σημαντικοί όταν κάτι δεν πάει καλά. 

 Η πρώτη ιδιότητα της φορτωτικής θαλάσσιας μεταφοράς είναι η 

χρησιμότητά της ως απόδειξης για τα εμπορεύματα. Εάν τα εμπορεύματα 

φορτώνονται με συμβατικό τρόπο, είναι δυνατός ο φυσικός έλεγχος του 

φορτίου κατά την φόρτωση. 
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 Η φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία 

για την ποσότητα φόρτωσης  και περιγραφή των εμπορευμάτων. Όπου η 

μεταφορά γίνεται με containers, η φορτωτική αναφέρει τον αριθμό του 

container με τη δήλωση «δηλώθηκε ότι περιέχει», επειδή η Ναυτιλιακή 

εταιρεία βασίζεται στις πληροφορίες του πελάτη της και το προσωπικό 

της προβλήτας αδυνατεί να ελέγξει κάθε container ξεχωριστά. 

 Η φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς αποτελεί επίσης σύμβαση 

μεταφοράς μεταξύ του φορτωτή και της Ναυτιλιακής εταιρείας. Η 

φορτωτική συμπληρώνεται αφού το πλοίο αποπλεύσει, καθώς μόνον τότε 

η Ναυτιλιακή εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει όλα τα μέρη 

της φορτωτικής, όπως το όνομα του πλοίου και την ημερομηνία 

αναχώρησης. 

 Η Τρίτη ιδιότητα της φορτωτικής θαλάσσιας μεταφοράς είναι ότι 

αποτελεί τίτλο κυριότητος. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε έχει στα 

χέρια του τη φορτωτική έχει δικαίωμα να παραλάβει τα εμπορεύματα. Ο 

αγοραστής των εμπορευμάτων για να παραλάβει το φορτίο κανονικά 

παρουσιάζει την πρωτότυπη φορτωτική στην Ναυτιλιακή εταιρεία στο 

λιμάνι άφιξης. 

 Με τη φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς ο εξαγωγέας έχει κάποιο 

ποσοστό ασφαλείας σχετικά με την πληρωμή των εμπορευμάτων, 

δεδομένου ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να παραλάβει τα εμπορεύματα 

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εξαγωγέα. 

 Παρ’ όλα αυτά, η φορτωτική δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως 

υποκατάστατο της πολιτικής του ελέγχου των πιστώσεων, δεδομένου ότι 

η παραμονή ενός φορτίου σε μία απομακρυσμένη προκυμαία προκαλεί 

προβλήματα. Ακόμη, αν ο παραλήπτης αδυνατεί να παραλάβει τα 

εμπορεύματα, ο εξαγωγέας θα πρέπει ενδεχομένως να φροντίσει για την 

επιστροφή τους. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται μία επιπλέον 

επιβάρυνση ναύλου καθώς και σημαντικά αποθηκευτικά έξοδα στο 

εξωτερικό. Οι φορτωτικές θαλάσσιας μεταφοράς εκδίδονται σε σειρές, 

συνήθως σε τρία πρωτότυπα ή περισσότερα εάν ζητηθούν, και 

οποιοδήποτε από τα τρία πρωτότυπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

παραλαβή του σχετικού φορτίου, γεγονός το οποίο καθιστά τα άλλα δύο 

πρωτότυπα χωρίς αξία ή ισχύ. Οι σειρές παρέχουν την ευχέρεια 

διαχωρισμού των πρωτοτύπων για την ταχυδρομική αποστολή ή την 
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αποστολή με courier στην Τράπεζα του εξωτερικού, στον αγοραστή ή 

στον αντιπρόσωπο που διαχειρίζεται το φορτίο για λογαριασμό του 

εξαγωγέα στο λιμάνι του προορισμού.  

 

 6.4  Η σιδηροδρομική φορτωτική, (CIM Consignment note) 

 Οι σιδηροδρομικές μεταφορές διέπονται από τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Συνθήκης Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών, 

γνωστής και ως Συνθήκης COTIF. 

 Λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο με τις προϋποθέσεις του CMR 

για τις οδικές μεταφορές.  Η Σιδηροδρομική Φορτωτική, 

συνηθέστερα αναφερόμενη ως έντυπο CIM απαιτείται τόσο για 

 φορτία πάνω σε αυτοκίνητα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς 

όσο και για φορτία σε βαγόνια. Ο σκοπός της Σιδηροδρομικής 

Φορτωτικής είναι να συνοδεύσει τα εμπορεύματα από τον αποστολέα 

στον παραλήπτη και να καθορίσει τα πληρωτέα έξοδα. 

 Η Σιδηροδρομική Φορτωτική συνοδεύει το φορτίο σ’ ολόκληρο το 

ταξίδι του. Το έντυπο CIM συμπληρώνεται συνήθως από τον μεταφορέα. 

Στην Ευρώπη η ισχύς της Σιδηροδρομικής Φορτωτικής ξεκινά συνήθως 

στο σταθμό αποστολής. 

 Το έντυπο CIM αποτελείται από πέντε μέρη. Για τη διακίνηση σε 

χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, το έντυπο CIM χρησιμοποιείται για 

την υποστήριξη άλλων εγγράφων για Τελωνειακούς σκοπούς. 

   

 

 6.5 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Χερσαίες Μεταφορές 

Το έντυπο CMR συμπληρώνεται από τον μεταφορέα και δίδεται προς 

υπογραφή στον αποστολέα όταν παραληφθούν τα εμπορεύματα. 

Το CMR περιέχει όλες τις σχετικές με το φορτίο πληροφορίες, μαζί με τα 

στοιχεία του οχήματος και του μεταφορέα. 

Το πρώτο αντίτυπο του CMR παραμένει στον αποστολέα, το δεύτερο 

συνοδεύει τα εμπορεύματα και το τρίτο κρατά το μεταφορέας. 



 

48 
 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτός που συμπληρώνει το έντυπο CMR 

είναι ο μεταφορέας. 

Επειδή όμως οι περισσότερες πληροφορίες που ζητούνται αφορούν τον 

εξαγωγέα, είναι προτιμότερο το έγγραφο αυτό να το συμπληρώσει ο 

εξαγωγέας, επειδή αυτός ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων του 

CMR. 

Μετά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων ζητείται από τον παραλήπτη να 

υπογράψει το CMR. 

Στο έντυπο του CMR υπάρχει χώρος για να προσθέσει ο εξαγωγέας ή ο 

εισαγωγέας οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να διευκολύνει τον 

μεταφορέα. 

Οι περισσότερες από τις Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποδεχθεί την 

Συνθήκη για τις Χερσαίες Μεταφορές (CMR), η οποία ρυθμίζει τις 

υποχρεώσεις και τις πιθανές ευθύνες του μεταφορέα. 

Οι μεταφορείς διαβεβαιώνουν συχνά τους πελάτες τους ότι όλα τα 

εμπορεύματα μεταφέρονται «υπό συνθήκες CMR”, κάτι που ως ένα 

βαθμό παρέχει ασφάλεια για τις μεταφορές. 

Ωστόσο, η υποχρέωση διακίνησης των εμπορευμάτων «υπό συνθήκες 

CMR» δεν συνδέεται με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και για 

το λόγο αυτόν απαιτείται προσοχή. 

 

 6.6  Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο - Πιστοποιητικό ασφάλισης 

 Εάν ο εισαγωγέας πρέπει να ασφαλίσει τα εμπορεύματα για τη 

μεταφορά, είναι συχνά απαραίτητο ένα Ασφαλιστήριο, ιδιαίτερα εάν τα 

φορτωτικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιασθούν έναντι ενεγγύου 

πιστώσεως. 

 Το συμβόλαιο ή το πιστοποιητικό δεν θα πρέπει να φέρει 

ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας αποστολής των 

εμπορευμάτων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί και υπογραφεί από 

Ασφαλιστική Εταιρεία ή Πράκτορα που ενεργεί για λογαριασμό 

Ασφαλιστικής Εταιρείας και θα πρέπει να παρέχει κάλυψη για ποσό όχι 

μικρότερο της αξίας του Τιμολογίου. 
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 Συχνά η κάλυψη προσδιορίζεται στο 110% της αξίας, 

εκφραζόμενης στο νόμισμα τιμολόγησης του εμπορεύματος. Επίσης, 

απαιτούνται συνήθως λεπτομέρειες για το πλοίο και τον λιμένα 

φόρτωσης, περιγραφή των εμπορευμάτων και της συσκευασίας και το 

όνομα του Οργανισμού στη χώρα προορισμού, προς τον οποίο θα πρέπει 

να απευθυνθεί οποιοσδήποτε έχει ασφαλιστικές απαιτήσεις. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

1.Η παγκοσμιοποιημένη αγορά σιτηρών  

 1.1Εισαγωγικά 

Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, γνωστή ως G.A.T.T. 

αποτέλεσε μεταπολεμικά το νομικό πλαίσιο για την διεξαγωγή της 

διεθνούς ανταλλαγής αλλά και συγχρόνως και το κύριο όργανο 

απελευθέρωσης του εμπορίου. Η G.A.T.T. υπήρξε το αποτέλεσμα μιας 

αναμφίβολα μακράς εξελικτικής διαδικασίας στο πεδίο απελευθέρωσης 

του εμπορίου, στην οποία πρωταγωνίστησαν κυρίως οι Η.Π.Α.  αλλά και 

άλλες αναπτυσσόμενες οικονομικές δυνάμεις. 

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Η.Π.Α. είχαν 

αναγνωριστεί ως η πρώτη οικονομία στον κόσμο , κι όπως αναμενόταν, 

θα αναλάμβαναν την πρωτοβουλία για την περαιτέρω απελευθέρωση του 

εμπορίου. Παρόλα αυτά, η πρωτοβουλία αυτή άργησε να αναληφθεί και 

το ύψος των δασμών παρέμενε υψηλό. Στη δεκαετία του 1920, το μέσο 

επίπεδο εισαγωγικών δασμών ήταν 38% ενώ το 1930 αυξήθηκε στο 53%. 

Το παράδειγμα των Η.Π.Α. ακολούθησαν και άλλες χώρες ώστε 

στα χρόνια της οικονομικής κρίσης να χαρακτηρίζονται από έντονο 

προστατευτισμό. Η εμπειρία της οικονομικής κρίσης του 1929 αποτέλεσε 

πειστικό επιχείρημα για την απελευθέρωση του εμπορίου. Στα χρόνια 

που ακολούθησαν, οι ΗΠΑ σύναψαν συμφωνίες αμοιβαιότητας με ένα 

μεγάλο αριθμό χωρών, με συνέπεια τη σημαντική μείωση των δασμών 

της χώρας. 

Στο τέλος του 2
ου

 Παγκοσμίου Πολέμου, διεθνείς 

διαπραγματεύσεις άρχισαν να λαβαίνουν χώρα, σε μια προσπάθεια των 

χωρών να αναθερμάνουν τις σχέσεις μεταξύ τους. Μια από τις 

σημαντικές διαπραγματευτικές διαδικασίες ήταν αυτή που έγινε στην 

Αβάνα της Κούβας το 1947,στο πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης για το 

εμπόριο και την ανάπτυξη του Ο.Η.Ε. 

Στην συνάντηση αυτή αποφασίστηκε η δημιουργία του Διεθνούς 

Οργανισμού Εμπορίου, με στόχο την σταδιακή ελευθεροποίηση του 

διεθνούς εμπορίου. Κάτι που όμως λόγω του πρόσφατου πολέμου και 

των ενδοιασμών που κυριαρχούσαν στις ηγεσίες των κρατών δεν κατέστη 

δυνατό. Αυτό όμως που έγινε ήταν η υπογραφή από μια ομάδα 23 χωρών 

της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου δηλαδή της G.A.T.T. Η 
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συμφωνία αυτή δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία σειρά κανόνων και 

ρυθμίσεων με σκοπό την μείωση των εμποδίων στο διεθνές εμπόριο και 

γενικότερα την αλλαγή ή κατάργηση των κανόνων που μειώνουν την 

ελευθερία της ελεύθερης διακίνησης των προιόντων. 

Η συμφωνία αυτή άρχισε να ισχύει την 1/1/1948, χρονιά κατά την 

οποία την υπέγραψε και η Ελλάδα κατά συνέπεια η χώρα μας αποτελεί 

ένα από τα ιδρυτικά μέλη της GATT. 

Μέχρι το 1995, χρονιά κατά την οποία η GATT αντικαταστάθηκε 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ),γίνονταν συνεχώς 

διαπραγματεύσεις για την επέκταση της συμφωνίας σε περισσότερους 

τομείς, ενώ παράλληλα τα μέλη αυξήθηκαν κατά πολύ. Σήμερα τα μέλη 

του ΠΟΕ είναι 156  με πιο πρόσφατη ένταξη αυτής της Ρωσίας, η οποία 

ήταν και η τελευταία μεγάλη οικονομία η οποία βρισκόταν εκτός ΠΟΕ. 

Μία αγορά, πολλά υποσχόμενη, κερδοφόρα αλλά και προβληματική 

(λόγω γραφειοκρατίας και «κρατικού προστατευτισμού»). 

. 

 

1.2 Βασικές αρχές 

Οι βασικές αρχές με βάση τις οποίες ρυθμίζονται οι εμπορικές 

σχέσεις είναι: 

α) Η αρχή της μη διάκρισης, η οποία κατοχυρώνεται με τη ρήτρα 

του Πλέον Ευνοούμενου Κράτους. Η σπουδαιότητα της, έγκειται στην 

προώθηση της παγκόσμιας απελευθέρωσης του εμπορίου και όχι στα 

αποτελέσματα των διμερών εμπορικών παραχωρήσεων. Βασική εξαίρεση 

της αρχής αυτής είναι η δυνατότητα δημιουργίας διακρατικών 

προτιμησιακών συμφώνων. 

β) Η αρχή της ανταποδοτικότητας, σύμφωνα με την οποία, οι 

χώρες που  έχουν οφέλη από τις εμπορικές παραχωρήσεις πρέπει να 

ανταποδίδουν με δικές τους παραχωρήσεις. Από την αρχή αυτή, 

εξαιρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις οι λιγότερο αναπτυγμένες 

οικονομικά χώρες. 

γ) Η απαγόρευση της χρήσης ποσοστώσεων και εξαγωγικών 

επιδοτήσεων (dumping). Σύμφωνα με την αρχή αυτή, επιδιώκεται 

οποιαδήποτε προστασία της εγχώριας παραγωγής να παρέχεται μόνο με 

δασμούς. Εξαιρούνται από την αρχή τα αγροτικά προϊόντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

2.Οι γύροι διαπραγματεύσεων 

 Οι πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, λαμβάνουν χώρα στο 

περιθώριο των λεγόμενων ¨γύρων διαπραγματεύσεων¨, κάθε ένας από 

τους οποίους διαρκή αρκετά χρόνια. Ωστόσο ανάμεσα στους γύρους, 

πραγματοποιούνται συνεδριάσεις των εκπροσώπων των συμβαλλόμενων 

μερών, δηλαδή των κρατών-μελών της G.A.T.T.. Η Σύνοδος των 

συμβαλλόμενων μερών γίνεται μια φορά το χρόνο και κάθε κράτος –

μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου. 

 Από το 1960 υφίσταται το Συμβούλιο της GATT, το οποίο 

συνέρχεται κάθε μήνα και αποτελείται από αντιπροσώπους των 

συμβαλλομένων μερών, τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν στην 

επίβλεψη του έργου των επιμέρους ομάδων εργασίας. Λόγω της όλο και 

μεγαλύτερης πολυπλοκότητας των θεμάτων, που ήταν συνέπεια της 

αύξησης του αριθμού των συμβαλλομένων μερών και του αριθμού των 

ρυθμιζόμενων τομέων, κάθε Γύρος χρειαζόταν όλο και περισσότερο 

χρόνο για να ολοκληρωθεί. 

 Ο πρώτος γύρος της GATT έγινε στην Γενεύη, όπου και εδρεύει το 

Διοικητικό της όργανο, με κινητήρια δύναμη τις ΗΠΑ, και σχετιζόταν 

κυρίως με τις διαπραγματεύσεις κατά προϊόν και τις μειώσεις των 

δασμών. Ο δεύτερος γύρος ήταν ο Γύρος του Anncy το 1949 ,ενώ ο 

τρίτος έγινε το 1951 ( ο Γύρος του Torquay). Ακολούθησε ο Γύρος της 

Γενεύης το 1956 και του Dillon το 1960-1961. 

 Η δυναμική των γύρων αυτών και ειδικότερα των δυο τελευταίων, 

ήταν φθίνουσα, γεγονός που οφείλεται αφενός στην προσέγγιση της 

διαπραγμάτευσης κατά αγαθό και αφετέρου στο ότι η εκκίνηση της 

διαπραγμάτευσης από ξεχωριστό επίπεδο δασμών για κάθε χώρα, έθετε 

σε μειονεκτική θέση τις χώρες εκείνες που διέθεταν εξαρχής τους σχετικά 

χαμηλότερους δασμούς. 

 Στον Γύρο του Dillon, αναφορικά στα αγροτικά προιόντα 

εγκρίθηκε η επιβολή αντισταθμιστικών εισφορών στις εισαγωγές, καθώς 

και η καταβολή επιδοτήσεων στις εξαγωγές που προέβλεπε η υπό 

δημιουργία τότε ΚΑΠ  της Ευρωπαικής Κοινότητας, χωρίς αντίστοιχο 

προηγούμενο και σε αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις της GATT. Το 

καθεστώς ελεύθερου εμπορίου διατηρήθηκε κατ΄εξαίρεση στο εμπόριο 

των ελαιούχων σπόρων και των μη δημητριακών-ζωοτροφών. 
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 2.1 Ο Γύρος του Kennedy 

 Αποφασιστική ώθηση στην προώθηση της φιλελευθεροποίησης 

του διεθνούς εμπορίου έδωσε ο Γύρος του Kennedy (1964-1967), κύριο 

αντικείμενο του οποίου αποτέλεσε η μείωση της δασμολογικής 

προστασίας των βιομηχανικών προιόντων που συναλλάσονταν κυρίως 

μεταξύ των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών. Τα αγροτικά προιόντα 

παρέμειναν εκτός των ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν. 

 Κατά την διάρκεια του γύρου αυτού , οι ΗΠΑ επεδίωξαν την 

ένταξη του ζητήματος των αγροτικών προιόντων στη συζήτηση. 

Συγκεκριμένα, πρότειναν τη μετατροπή όλων των αντισταθμιστικών 

εισφορών σε δασμούς (δασμοποίηση) και τη διατήρηση ενός ελάχιστου 

ορίου πρόσβασης στις κοινοτικές αγορές, αντίστοιχου του ύψους των 

εισαγωγών της περιόδου εκείνης. 

 Η απάντηση της Ευρωπαικής Κοινότητας ήταν η διατήρηση του 

επιπέδου στήριξης των τιμών, με παράλληλη επέκτασή του σεόλες τις 

χώρες η εναλλακτικά, διατήρηση του βαθμού αυτοεφοδιασμού στα 

επίπεδα της εποχής, για μια περίοδο τριών ετών. Οι προτάσεις αυτές 

απορρίφθηκαν από τις ΗΠΑ και το όλο θέμα δεν προχώρησε περαιτέρω. 

 Παρόλα τα σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στον Γύρο 

του Kennenty, έμειναν άλυτα σπουδαία ζητήματα, όπως η αποτυχία 

ένταξης στις διαπραγματεύσεις του καθεστώτος προστασίας των 

αγροτικών προιόντων, η ύπαρξη εξαιρέσεων μεταξύ των βιομηχανικών 

αγαθών (π.χ.κλωστουφαντουργικά προιόντα) και η μείωση κυρίως των 

δασμών επί των πρώτων υλών και ενδιάμεσω αγαθών, το οποίο έχει σαν 

αποτέλεσμα την ύψωση της αποτελεσματικής προστασίας των τελικών 

προιόντων. 

 2.2 Γύρος του Tokyo 

 Ο επόμενος Γύρος ήταν αυτός του Tokyo (1973-1979). Τα κύρια 

θέματά του ήταν αφενός η επιδεινούμενη θέση των λιγότερο οικονομικά 

ανεπτυγμένων , λόγω του ότι στους προηγούμενους γύρους είχε 

προωθηθεί η μείωση της προστασίας των προιόντων που, κατά κύριο 

λόγο, συναλλάσονταν μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών, 

αφετέρου η αντιμετώπιση μέτρων μη δασμολογικού χαρακτήρα. 

 Οι βασικές αποφάσεις του γύρου αυτού ήταν η ενίσχυση ενός 

γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων για τα 
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βιομηχανικά,ημιβιομηχανικά και άλλα επιλεγμένα είδη εξαγωγών των 

αναπτυσσόμενων χωρών,  η περαιτέρω μείωση των δασμών στο εμπόριο 

των βιομηχανικών προιόντων και η δημιουργία ενός δεσμευτικού κώδικα 

συμπεριφοράς για τα κράτη-μέλη. 

 Κατά την διάρκεια του Γύρου του Tokyo, οι ΗΠΑ επιδίωξαν εκ 

νέου να θέσουν προς συζήτηση το ζήτημα των αγροτικών προιόντων. Η 

θέση τους αναφορικά σε αυτό το θέμα ήταν ότι τα αγροτικά προιόντα θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως και τα υπόλοιπα προιόντα στις διεθνείς 

αγορές,χωρίς να έχουν κάποια ειδική μεταχείριση. 

 Η  Ευρωπαική Κοινότητα ήταν αντίθετη με αυτή την αντίληψη, 

επιδιώκοντας και πετυχαίνοντας τη διατήρηση ενός ιδιαίτερου 

καθεστώτος για τα αγροτικά προιόντα, κάτι που είχε ήδη επιβάλλει στις 

συναλλαγές της με τον υπόλοιπο κόσμο. 

 Ο  Γύρος του Tokyo άφησε και αυτός άλυτα σημαντικά 

προβλήματα, όπως αυτό των αγροτικών προιόντων, για τα οποία δεν 

αποφασίστηκε κανένα μέτρο μείωσης της προστασίας ούτε δικαιότερη 

μεταχείρηση των λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών. 

 

 2.3 Ο Γύρος της ουρουγουάης 

 Τον Οκτώβριο του 1986, στην πόλη Punta del Este της 

Ουρουγουάης , ξεκίνησε ο σημαντικότερος Γύρος διαπραγματεύσεων 

στην ιστορία της GATT, ο Γύρος της Ουρουγουάης (1986-1993). Ο 

Γύρος αυτός περιλάμβανε στο πρόγραμμά του την αναθεώρηση των 

κανόνων της GATT, καθώς και την επεξεργασία των πολυμερών 

πειθαρχιών για τα διακαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα συνδεόμενα 

με τις εμπορικές συναλλαγές, τα επίσης συνδεόμενα με τις εμπορικές 

συναλλαγές μέτρα επένδυσης , καθώς και τις διθνείς συναλλαγές 

υπηρεσιών. Η διαπραγμάτευση περιλάμβανε επίσης τα λεπτά θέματα 

γεωργίας και της κλωστουφαντουργίας, οι συναλλαγές των οποίων 

αποτελούσαν μέχρι τότε αντικείμενο ειδικών κανόνων, οι οποίοι έπρεπε 

πλέον να ενταχθούν προοδευτικά στην GATT. 

 Οι διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης έκλεισαν τον 

Δεκέμβριο του 1993, ενώ τον Απρίλιο του 1994 υπογράφηκε από 125 

χώρες και μετά από 8 χρόνια διαπραγματεύσεων το τελικό κείμενο 

Συμφωνίας στο Μαρόκο. 
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Τα αποτελέσματα του Γύρου της Ουρουγουάης 

 

 2.3.1. Δασμολογικά μέτρα 

 

Οι δασμοί ήταν στο επίκεντρο του συστήματος της GATT και 

αποτέλεσαν σπουδαία πτυχή των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του 

Γύρου της Ουρουγουάης. Οι στόχοι του Γύρου ήταν η μείωση κατά ένα 

τρίτο τουλάχιστον των δασμολογικών φραγμών εντός πενταετούς 

περιόδου, καθώς και η μείωση της αβεβαιότητας με αύξηση του αριμθού 

των παγιοποιημένων δασμών, δηλαδή με διεύρυνση του φάσματος 

προιόντων για τα οποία οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 

μην αυξήσουν τα επίπεδα δασών. Το αποτέλεσμα των διαφόρων 

υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν, ήταν η  μείωση του επιπέδου δασμών 

για τις βιομηχανικές χώρες από 5% σε 3,5% περίπου κατά μέσο όρο, ενώ 

ο αντίστοιχος μέσος όρος πριν από τις διαπραγματεύσεις του 1947 για τη 

GATT ήταν ίσος με 40% ή περισσότερο. 

2.3.2. Γεωργία και μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής 

προστασίας 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως και πολλές άλλες χώρες, π.χ. 

οι Η.Π.Α, εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια πολιτικές για τη 

στήριξη και την προστασία του γεωργικού τους τομέα. Βασικός 

στόχος, λοιπόν, των διαπραγματεύσεων ήταν να μειωθούν τα 

περιοριστικά για το εμπόριο αποτελέσματα των πολιτικών αυτών, 

με ταυτόχρονη εξασφάλιση της μη εγκατάλειψης των εθνικών 

στόχων και η θέσπιση μέσων γεωργικής πολιτικής προοριζόμενων 

για εξωτερική προστασία. 

Αυτό μπόρεσε σε μεγάλο βαθμό να επιτευχθεί μέσω 

διαδικασίας μετατροπής  των διαφόρων μορφών προστασίας σε 

δασμούς. Το γεγονός αυτό αυξάνει τη  διαφάνεια των 

προστατευτικών μέτρων. Η μετατροπή του υπάρχοντος 

συστήματος  προστασίας σε δασμούς θα εξακολουθήσει να 

επιτρέπει την κοινοτική προτίμηση,  παράλληλα όμως θα 

εξασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά, καθώς καθορίζονται 

ελάχιστα επίπεδα εισαγωγών και μειώνονται ως και 36% οι νέοι 

δασμοί. 
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 Η συμφωνία για τη γεωργία προβλέπει πειθαρχίες και δεσμεύσεις 

σε τρία  επίπεδα ή πυλώνες όπως συνήθως αναφέρονται: α) στην 

πρόσβαση στην αγορά, β)  στον  ανταγωνισμό στις εξαγωγές και, γ) 

στην εσωτερική στήριξη. 

 α) Πρόσβαση στην αγορά: Πριν από τον Γύρο Ουρουγουάης, η 

προστασία από  τον εξωτερικό ανταγωνισμό στις αναπτυγμένες χώρες 

είχε κατά βάση ως στόχο τη σταθεροποίηση των τιμών στην εσωτερική 

αγορά και διασφαλίζονταν με ποικιλία μέτρων που περιελάμβαναν 

εναλλακτικά ή σωρευτικά τους μεταβλητούς δασμούς, τους ειδικούς 

δασμούς, άλλα μη δασμολογικά εμπόδια όπως π.χ. ποσοτικούς 

περιορισμούς, μονοπώλια εισαγωγών, συμφωνίες αυτοπεριορισμού των 

εξαγωγών. 

 Το σύστημα αυτό άλλαξε δραστικά μετά την συμφωνία του Γύρου 

Ουρουγουάης. 

 Πλέον η προστασία από τις εισαγωγές διασφαλίζεται μόνο με 

δασμούς, αφού τα μη δασμολογικά μέτρα μετατράπηκαν σε ισοδύναμους 

δασμούς (δασμοποίηση) και απαγορεύεται η επαναφορά τους και η 

επιβολή νέων. Ο κανόνας των μη δεσμευμένων δασμών τερματίστηκε 

αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν δύο είδη δασμών, οι κατ’ αξία και οι 

ειδικοί, των οποίων το ύψος καθορίζεται σε συνάρτηση με την ποσότητα 

του εισαγόμενου προϊόντος. Προκειμένου να διασφαλισθεί ένας βαθμός 

ανοίγματος των αγορών καθορίστηκαν μειώσεις των δασμών με βάση μια 

μέση μείωση για το σύνολο των δασμολογικών γραμμών για τα γεωργικά 

προϊόντα σε συνδυασμό με ελάχιστη μείωση ανά δασμολογική γραμμή, 

δεσμεύσεις διατήρησης της τρέχουσας πρόσβασης και για τα προϊόντα 

που υπήχθησαν σε δασμολόγηση, καθορίστηκαν δεσμεύσεις ελάχιστης 

πρόσβασης, με άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων, εφόσον οι 

εισαγωγές ήταν μικρότερες του 5% της εγχώριας κατανάλωσης. Για την 

αποφυγή πρόκλησης σοβαρών διαταραχών στην εσωτερική 

αγορά προβλέφθηκε η δυνατότητα επιβολής υπό ορισμένους όρους 

πρόσθετων δασμών (ειδική ρήτρα διασφάλισης). 

 β) Ανταγωνισμός στις εξαγωγές: Οι εξαγωγικές επιδοτήσεις 

αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα στρέβλωσης της παγκόσμιας 

αγοράς και της συρρίκνωσης των διεθνών τιμών των αγροτικών 

προϊόντων. Πριν από τον Γύρο της Ουρουγουάης, η χορήγηση 

εξαγωγικών επιδοτήσεων στα γεωργικά προϊόντα επιτρέπονταν υπό τον 

όρο ότι η εξάγουσα χώρα δεν υπερέβαινε το «δίκαιο μερίδιο στην 

αγορά», η έννοια του οποίου όμως δεν προσδιορίζονταν ούτε καν 

στοιχειωδώς. Η επιβολή πειθαρχίας για αυτές και η ανάληψη 

συγκεκριμένων δεσμεύσεων αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο των 

διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης. Η βασική αρχή που 



 

57 
 

ακολουθήθηκε είναι η απαγόρευση χορήγησης άμεσων εξαγωγικών 

επιδοτήσεων σε συνδυασμό με τον καθορισμό συγκεκριμένων 

δεσμεύσεων μείωσης, τόσο του όγκου των επιδοτουμένων εξαγωγών όσο 

και των δαπανών εξαγωγικών επιδοτήσεων για όσα προϊόντα 

εφαρμόζονταν το μέτρο. Παράλληλα, προβλέφθηκαν κανόνες για την 

αποφυγή καταστρατήγησης των δεσμεύσεων μέσω έμμεσων εξαγωγικών 

ενισχύσεων (εξαγωγικές πιστώσεις, επισιτιστική βοήθεια, κρατικές - 

ημικρατικές εταιρείες εξαγωγών). 

 Το τελικό αποτέλεσμα συνίσταται σε ανάληψη υποχρέωσης εκ 

μέρους των ανεπτυγμένων χωρών για μείωση των εξαγωγικών 

επιδοτήσεων κατά 36%, και τον ισχύοντα όγκο επιδοτούμενων εξαγωγών 

κατά 21%, εντός εξαετούς περιόδου. Όσον αφορά την Κοινότητα, οι εν 

λόγω μεταρρυθμίσεις ευθυγραμμίζονται με αυτές που συμφωνήθηκαν 

στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κ.Γ.Π., ενώ όσον αφορά τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, οι μειώσεις είναι μικρότερες και η μεταβατική 

περίοδος ανέρχεται σε 10 χρόνια. 

 Εκφράστηκαν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα 

μπορούσε να έχει αυτή η πλευρά της συμφωνίας στις αναπτυσσόμενες 

χώρες που εισάγουν περισσότερα είδη διατροφής από όσα εξάγουν και οι 

οποίες θα αναγκαστούν, λόγω της συμφωνίας, να καταβάλλουν 

μεγαλύτερα ποσά για τις εισαγωγές τους. Για το λόγο αυτό, η συμφωνία 

θέτει επίσης ορισμένους στόχους που αφορούν μέτρα στήριξης της 

διαδικασίας γεωργικής ανάπτυξης στις χώρες αυτές, καθώς και τη 

χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας. Γίνεται επίσης μνεία της δυνατότητας 

βραχυπρόθεσμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης εκ μέρους του "ιεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου και της "ιεθνούς Τράπεζας. Η εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων θα παρακολουθείται από την αρμόδια επιτροπή 

γεωργίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). 

 γ) Εσωτερική στήριξη: Πριν από τον Γύρο της Ουρουγουάης τα 

μέτρα και οι πολιτικές εσωτερικής στήριξης της γεωργίας δεν υπόκεινται 

σε καμιά ουσιαστική πειθαρχία ή περιορισμό, παρά μόνο στον αρνητικό 

περιορισμό της μη πρόκλησης ζημιάς στους εμπορικούς εταίρους που 

προέβλεπε η συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα 

της G.A.T.T.. Οι αυτόματες μειώσεις της στήριξης που θα επέρχονταν 

λόγω των μειώσεων των δασμών και των εξαγωγικών επιδοτήσεων και 

συνεπεία των δημοσιονομικών σταθεροποιητών δεν κρίθηκαν επαρκείς 

και αναζητήθηκε η επιβολή συγκεκριμένης πειθαρχίας και περιορισμών 

που αποτελεί ίσως και το πιο καινοτόμο στοιχείο της συμφωνίας του 

Γύρου της Ουρουγουάης για τη γεωργία. Το βασικό στοιχείο είναι ο 

διαχωρισμός των επιδοτήσεων σε επιμέρους κατηγορίες αναλόγως του 

βαθμού στρέβλωσης που προκαλούν στην παραγωγή και το εμπόριο. 

 Πρόκειται ειδικότερα για τρείς κατηγορίες: 
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 Αυτές που προκαλούν μέγιστη στρέβλωση του εμπορίου (αύξηση 

εξαγωγών και / ή μείωση εισαγωγών) και επομένως πρέπει να μειωθούν. 

Οι εν λόγω επιδοτήσεις περιλαμβάνονται στο κεχριμπαρένιο κουτί και 

υπολογίζονται με χρήση του δείκτη συνολικής μέτρησης της στήριξης 

(AMS) που στηρίζεται κατά βάση στο γινόμενο της διαφοράς μεταξύ 

εγχώριων και διεθνών τιμών επί την παραγομένη ποσότητα. 

 Αυτές που προκαλούν σε μικρότερο βαθμό στρέβλωση του 

εμπορίου για τις οποίες δεν επιβάλλονται μειώσεις. Πρόκειται για άμεσες 

εισοδηματικές ενισχύσεις οι οποίες συνδέονται με περιορισμούς στην 

παραγωγή και οι οποίες περιλαμβάνονται στο μπλε κουτί.  

 Αυτές διατηρούνται ως στάδιο μετάβασης από το κεχριμπαρένιο 

στο πράσινο 

κουτί. 

 Αυτές που δεν προκαλούν ή προκαλούν ελάχιστη στρέβλωση του 

εμπορίου. Οι επιδοτήσεις αυτές θεωρούνται ουδέτερες, δεν υπόκεινται σε 

καμιά μείωση και περιλαμβάνονται στο πράσινο κουτί. 

 Αναφορικά στους μηχανισμούς εσωτερικών ενισχύσεων, αυτοί 

εξακολουθούν να υφίστανται και, συνεπώς, είναι δυνατές οι ενέργειες 

στο πλαίσιο διακριτικής ευχέρειας. Ωστόσο, συμφωνήθηκε να μειωθεί το 

συνολικό επίπεδο των εσωτερικών ενισχύσεων κατά 20%, μέσα σε μια 

περίοδο έξι ετών, απόφαση που ευθυγραμμίζεται με τα επίπεδα που 

προτείνει η μεταρρύθμιση της Κ.Γ.Π., εξαιρώντας παράλληλα 

ορισμένες μορφές εσωτερικών ενισχύσεων από αυτή την υποχρέωση. 

 Το γενικότερο αποτέλεσμα του Γύρου αναμένεται ότι θα είναι η 

δημιουργία σταθερότερου παγκόσμιου εμπορικού περιβάλλοντος. 

Συμφωνήθηκε μια ρήτρα ειρήνης, η οποία απαγορεύει στις χώρες, για 

εννεαετή περίοδο, να κινούν τη διαδικασία επίλυσης διαφορών σε σχέση 

με την εσωτερική πολιτική άλλων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 

τα μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η συμφωνία. 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ο τομέας θα δέχεται μεγαλύτερη 

επίδραση από τις δυνάμεις της αγοράς και θα γίνει περισσότερο 

ανταγωνιστικός, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλιστεί η συμβατότητα της 

G.A.T.T. με την Κ.Γ.Π.. 

 Η αύξηση των ποσοστώσεων που ισχύουν για τις εισαγωγές στην 

Κοινότητα θα έχουν κάποιες επιπτώσεις στις τιμές που καλούνται να 

πληρώσουν οι καταναλωτές, ωστόσο οι δασμοί που θα ισχύσουν, 

συγκριτικά με τους ήδη υφιστάμενους, παραμένουν εξαιρετικά υψηλοί, 

και γι' αυτό θα έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στις τιμές. Η ενσωμάτωση, 

της γεωργίας στην G.A.T.T. δημιουργεί τις προοπτικές για μεγαλύτερη 

ελευθέρωση εν καιρώ. Σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνεται ότι, λόγω της 

μείωσης των εξαγωγικών επιδοτήσεων, είναι πιθανόν να υπάρξει κάποια 

αύξηση στις τιμές αγοράς των προϊόντων υψηλής ποιότητας. Το γεγονός 

αυτό αναμένεται ότι θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τον μεγάλο 
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αριθμό κοινοτικών εξαγωγέων προϊόντων υψηλής ποιότητας και υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. 

 Ένα άλλο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε σε συνδυασμό με τις 

διαπραγματεύσεις για τη γεωργία ήταν τα μέτρα υγειονομικής και 

φυτοϋγειονομικής προστασίας. Η νέα συμφωνία, ενώ αναγνωρίζει τη 

νόμιμη χρήση αυτών των μέτρων, απαγορεύει την αυθαίρετη θέσπιση 

τους για προστατευτικούς σκοπούς και ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση 

διεθνών προτύπων. Καθορίζονται διαδικασίες για την εκτίμηση του 

κινδύνου και την καταλληλότητα του λαμβανόμενου μέτρου, καθώς και 

για τον έλεγχο και την εξέταση των προϊόντων. 

 2.4 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) 

 Ο Παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου αποτελεί το επόμενο βήμα 

της G.A.T.T.. Είναι αυτός που την αντικατέστησε και ενίσχυσε το 

θεσμικό πλαίσιο στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Η πράξη για την 

ίδρυσή του υπεγράφη στο Μαρακές του Μαρόκο στις 15 Απριλίου 1994, 

και η επίσημη έναρξη λειτουργίας του έγινε τον Ιανουάριο του 1995. Η 

έδρα του οργανισμού βρίσκεται στην Γενεύη. 

 Η δημιουργία του σηματοδοτεί μια καινούρια αρχή, για το διεθνές 

εμπορικό σύστημα. Σε σύγκριση με παλαιότερες διαπραγματεύσεις, ο 

Γύρος της Ουρουγουάης αποτελεί ένα τεράστιο και πολυσύνθετο 

εγχείρημα, καταφέρνοντας να αναπτύξει το πεδίο των δραστηριοτήτων 

που καλύπτονται από την πολυμερή διαδικασία θέσπισης κανόνων, στο 

οποίο πλέον εντάσσεται μεγάλος αριθμός θεμάτων. Για την αναβάθμιση 

των κανόνων που διέπουν το διεθνές εμπορικό σύστημα ήταν 

επιβεβλημένη η αναθεώρηση και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

του θεσμικού πλαισίου. Ο Π.Ο.Ε. προσφέρει ακριβώς κατάλληλο πλαίσιο 

για το σκοπό αυτό. 

 Σκοπός του Π.Ο.Ε. είναι η διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των 

χωρών με κοινές συμφωνίες και όχι με διμερείς ή μονομερείς ρυθμίσεις, 

συντελώντας έτσι στην προαγωγή της διαφάνειας του διεθνούς 

συστήματος. Ο μηχανισμός ελέγχου εμπορικών πολιτικών που 

δημιουργείται στο πλαίσιο της G.A.T.T. , χρησιμεύει για την εξέταση 

των πολιτικών που εφαρμόζουν τα μέλη της, για την αναλυτική 

καταγραφή των πολιτικών τους στον τομέα του εμπορίου αγαθών, και 

τον εντοπισμό τυχόν θεμάτων σε σχέση με τα οποία ανακύπτουν 

προβλήματα. Οι ρυθμίσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ, αλλά μέσω του 
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μηχανισμού καλύπτεται ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων γιατί σε αυτόν 

υπάγονται όλες οι δραστηριότητες για τις οποίες είναι αρμόδιος ο Π.Ο.Ε.. 

 Στο πλαίσιο τώρα πλέον του Π.Ο.Ε. η πορεία των θεμάτων είναι 

ευθύνη ειδικών επιτροπών, και ιδιαίτερα η σχέση εμπορίου και 

ανάπτυξης, οι υπηρεσίες, η γεωργία , τα μέτρα διασφάλισης και οι άλλες 

βασικές συμφωνίες. Με βάση τον Π.Ο.Ε. η εσωτερική νομοθεσία κάθε 

μέλους συμβαδίζει με τα ισχύοντα σε αυτόν και απαγορεύονται ρητά  οι 

μονομερείς ενέργειες, και δεν παρέχεται η δυνατότητα διαιώνισης των 

προιφιστάμενων παρεκκλίσεων στο από τους κανόνες της G.A.T.T.. 

 Οι βασικότερες συμφωνίες οι οποίες θεσπίζονται στα πλαίσια του 

Π.Ο.Ε., είναι οι εξής: 

 Η G.A.T.T., η οποία θεσπίζει τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται 

για την απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών. 

 Η Συμφωνία για τα υγειονομικά και φυτο-υγειονομικά μέτρα, η 

οποία θέτει το πλαίσιο για τα μέτρα που λαμβάνουν τα μέλη του 

ΠΟΕ για την προστασία απέναντι στην αρρώστια, τα επιβλαβή 

φυτά, και σε ορισμένες άλλες απειλές για τον άνθρωπο, τα φυτά 

και τα ζώα. 

 Η Συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, η οποία θέτει 

κατευθύνσεις για τις εθνικές προδιαγραφές και τους τεχνικούς 

κανόνες των κρατών μελών του ΠΟΕ στα οποία περιλαμβάνονται 

και ορισμένοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί. 

 Η Συμφωνία για την γεωργία, η οποία θέτει τους βασικούς κανόνες 

για την απελευθέρωση των αγροτικών προιόντων. 

 Η Συμφωνία για τις επιδοτήσεις, η οποία θέτει τις κατευθύνσεις για 

τους τύπους των επιδοτήσεων που μπορούν να δίνουν τα κράτη-

μέλη του Π.Ο.Ε.. 

 Η Συμφωνία για εμπορικές πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας, η 

οποία θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 
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 Η Γενική Συμφωνία για το εμπόριο των υπηρεσιών, η οποία θέτει 

τους κανόνες και τις υποχρεώσεις για την απελευθέρωση του 

εμπορίου των υπηρεσιών.  
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 Συμπεράσματα 

 Μετά τα αλλεπάλληλα σοκ και δυσκολίες που πέρασαν οι αγορές  

την τελευταία πενταετία, ήταν φυσικό να υπάρξουν προστατευτικές 

πιέσεις. Όσες πιέσεις όμως και αν ασκηθούν δεν μπορούν και δεν είναι 

ικανές να αποτρέψουν την ροή των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών. 

Γιατί γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχουν προστατευτικά μέτρα με την 

κυριολεκτική σημασία του όρου, αλλά όπου και αν ασκηθούν είναι 

περιθωριακά κάτι που έχει αποδειχθεί περίτρανα και στην χώρα μας. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου μέσα από την ίδρυση και δημιουργία 

του έχει κατορθώσει να θεσπίσει τους μηχανισμούς επιτήρησης των 

μέτρων προστατευτισμού. 

 Το παγκόσμιο εμπόριο είναι σήμερα εξίσου ανοικτό όσο με την 

εποχή πριν την κρίση. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι υπάρχουν λόγοι που 

συνέβη αυτό και πρώτα από όλα, ότι το διεθνές εμπόριο είναι ένας από 

τους λίγους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας όπου υπάρχουν κανόνες, 

αλλά ταυτόχρονα έχουν θεσπιστεί και τα μέσα εφαρμογής τους. Ο 

σημαντικότερος όμως λόγος, είναι πως σε μια τόσο παγκοσμιοποιημένη 

διεθνή οικονομία όσο η σημερινή με τις αλυσίδες παραγωγής να 

επεκτείνονται σε πολυάριθμές χώρες, κάθε κράτος που επιχειρεί να 

περιορίσει τις εισαγωγές του είναι σα να πυροβολεί τον εαυτό του, αφού 

ταυτόχρονα περιορίζει τις εξαγωγές του. Στοιχείο το οποίο οφείλουν να 

αντιληφθούν και οι πολιτικοί ανά την υφήλιο γιατί το εμπόριο είναι 

εμπόριο και όσο και αν σε πολιτικό ή διπλωματικό επίπεδο τίθενται 

ζητήματα συνεργασίας μεταξύ χωρών αυτό δύσκολα θα κάμψει την 

εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ των εμπόρων αυτών των 

χωρών. 

 Θα πρέπει επίσης να μην λησμονήσουμε, όσον αφορά την 

ισχυροποίηση του παγκόσμιου εμπορίου, τις μακροχρόνιες και σκληρές 

διαβουλεύσεις των συμβαλλόμενων χωρών, κατά την διάρκεια των 

Γύρων των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 

G.A.T.T., ψάχνοντας και  βρίσκοντας την χρυσή τομή σε σημαντικά 

ζητήματα που αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής του εμπορίου και της 

ελεύθερης μετακίνησης των αγαθών προσπερνώντας πολλά και 

σημαντικά εμπόδια που  λειτουργούσαν ανασταλτικά ως προς την 

απελευθέρωση του εμπορίου. Φυσικά ορόσημο των διαπραγματευτικών 

Γύρων υπήρξε ο Γύρος της Ουρουγουάης κατά τη διάρκεια του οποίου, 
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επήλθε συμφωνία στον μεγαλύτερο όγκο των ζητημάτων αλλά αποτέλεσε 

και την αφετηρία για την δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, που έχει από τότε την ευθύνη για την ορθή διεξαγωγή του 

εμπορίου μέσα από την τήρηση σαφών και ξεκάθαρων ορίων που θέτουν 

οι συμφωνίες που έχουν επέλθει εντός του Οργανισμού. Συμφωνίες που 

κατόρθωσαν να οδηγήσουν χώρες στο να μην εγκαταλείψουν τους 

εθνικούς τους στόχους όσον αφορά τον γεωργικό τομέα, αλλά 

παράλληλα και να μειώσουν τα περιοριστικά για το εμπόριο 

αποτελέσματα που εκπορεύονταν από την προσπάθεια προστασίας και 

στήριξης αυτού του νευραλγικού τους τομέα. 

 Όσον αφορά την χώρα μας η δημιουργία εξαγωγικής 

δραστηριότητας έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως το βασικό 

συστατικό για την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας χωρίς 

να απαιτεί κάποια προστασία των εισαγωγών. Και τούτο γιατί η ιδέα πως 

για να προστατευτούμε θα έπρεπε να γεμίσουμε τα σύνορά μας με 

τελωνεία και τείχη, δεν έχει καμία έννοια σε έναν κόσμο 

παγκοσμιοποιημένης παραγωγής, όπου ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών 

δεν είναι παρά εισαγόμενα προϊόντα στα οποία έχει προστεθεί κάποια 

προστιθέμενη αξία. Η μείωση των εισαγωγών συνεπάγεται άρα μείωση 

των εξαγωγών, και πλήττει τους σημαντικότερους και πιο εξαγωγικούς 

κλάδους της οικονομίας, τους καλύτερα αμειβόμενους, τους πιο 

ποιοτικούς. Απαιτούνται λοιπόν πάνω από όλα  τεχνογνωσία και γνώση 

όλων των σταδίων δραστηριοποίησης στις διεθνείς αγορές καθώς και του 

ρόλου που διαδραματίζει σε διεθνές επίπεδο ο τομέας που μας 

απασχολεί.  
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Εικόνα 2: Οι τιμές των αγροτικών προιόντων στο χρηματιστήριο της Μπολόνια στις 

20/12/2012 
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Εικόνες 3και4: η προσδωκόμενη παραγωγή σιτηρών στην Ευρώπη των 15 και στην 

Ευρώπη των 27 τον Δεκέμβριο του 2012 για την περιόδο συγκομιδής του 2013 με 

αναφορά στην παραγωγή των δύο προηγούμενων ετών και των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων καθώς και της απόδοσής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

Effective 1st September 2010 

Contract No.49 

Copyright 

THE GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION 

CONTRACT FOR THE DELIVERY OF GOODS 

CENTRAL AND EASTERN EUROPE 

IN BULK OR BAGS 

FOB TERMS 

*delete/specify as applicable Date ..........................................................................  

 SELLERS .................................................................................................................... 

 

 INTERVENING AS BROKERS....................................................................................................... ............. 

 BUYERS............................................................................................................................. have this day entered into 

a contract on the following terms and conditions. 

 1. GOODS (in bulk or in bags) .................................................................................................................................. 

 Packing - if in bags, to be uniform weight bags suitable to withstand ordinary wear and tear to destination, such 

bags to be taken and paid for as goods. If in bulk, shipper has the option of shipping up to 10% in bags for stowage 

purposes, such bags to be taken and paid for as goods. 

 2. QUANTITY ................................................................................................................. .............. 

 tonnes of 1000 kilograms, 5% more or less at Buyers’ option, at contract price. In the event of more than one 

delivery being made, each delivery shall be considered a separate contract, but the margin on the mean quantity 

sold shall not be affected thereby. Each mark/parcel shall stand as a separate parcel. 

 3. PRICE ................ per tonne of 1000 kilograms gross weight, 

 delivered Free On Board Buyers' Vessel(s) in ....................................................... 

 

 4. BROKERAGE………………………………per tonne, to be paid by Sellers on the mean contract quantity, 

goods lost or not lost, contract 

 fulfilled or not fulfilled unless such non-fulfilment is due to the cancellation of the contract under the terms of the 

Prohibition or 

 Force Majeure Clause. Brokerage shall be due on the day shipping documents are exchanged, or if the goods are 

not delivered 

 then brokerage shall be due on the 30th consecutive day after the last day for delivery. 
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 5. QUALITY 

........................................................................................................................................................................................

...................... 

 Condition. Delivery shall be made in good condition. 

 

 6. PERIOD OF DELIVERY 

 Delivery during 

............................................................................................................................................ .................... at Buyers' 

call. 

 

 Nomination of Vessel. Buyers shall serve not less than .................................................... consecutive day’s notice 

of the name and 

 probable readiness date of the vessel and the estimated tonnage required. The Sellers shall have the goods ready to 

be delivered 

 to the Buyers at any time within the contract period of delivery. 

 Buyers have the right to substitute the nominated vessel, but in any event the original delivery period and any 

extension shall not 

 be affected thereby. Provided the vessel is presented at the loading port in readiness to load within the delivery 

period, Sellers 

 shall if necessary complete loading after the delivery period, and carrying charges shall not apply. In case of re-

sales a provisional 

 notice shall be passed on without delay, where possible, by telephone and confirmed on the same day in 

accordance with the 

 Notices Clause. 

 

 7. LOADING 

 Loading port ................................................................................................................ ......................... 

If a range is given, Sellers to declare port/berth(s)……………………… days prior to commencement  of the 

delivery period. Vessel(s) to load 

 in accordance with the custom of the port of loading unless otherwise stipulated. Bill of lading shall be considered 

proof of 

 delivery in the absence of evidence to the contrary. 

 

 8. EXTENSION OF DELIVERY 

 The contract period of delivery shall be extended by an additional period of not more than 10 consecutive days, 

provided that Buyers 
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 serve notice claiming extension not later than the next business day following the last day of the delivery period. 

In this event Sellers 

 shall carry the goods for Buyers' account and all charges for storage, interest, insurance and other such normal 

carrying expenses shall 

 be for Buyers' account, unless the vessel presents in readiness to load within the contractual delivery period. 

 Any differences in export duties, taxes, levies etc, between those applying during the original delivery period and 

those applying during 

 the period of extension, shall be for the account of Buyers. If required by Buyers, Sellers shall produce evidence 

of the amounts paid. 

 In such cases the Duties, Taxes and Levies Clause shall not apply. 

 Should Buyers fail to present a vessel in readiness to load under the extension period, Sellers shall have the option 

of declaring Buyers 

 to be in default, or shall be entitled to demand payment at the contract price plus such charges as stated above, less 

current FOB 

 charges, against warehouse warrants and the tender of such warehouse warrants shall be considered complete 

delivery of the 

 contract on the part of Sellers. 

 

 9. INSURANCE 

 Marine and war risk insurance including strikes, riots, civil commotions and mine risks to be effected by Buyers 

with first class 

 underwriters and/or approved companies. Buyers shall supply Sellers with confirmation thereof at least 5 

consecutive days prior to 

 expected readiness of vessel(s). If Buyers fail to provide such confirmation, Sellers shall have the right to place 

such insurance at 

 Buyers' risk and expense. 

 

 10. PAYMENT 

 (a) By cash in 

............................................................................................................................... .........................................................

............... 

 

 against the following 

documents...................................................................................................................................................... .................

. 

 (b) No obvious clerical error in the documents shall entitle Buyers to reject them or delay payment, but Sellers 

shall be responsible for 
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 all loss or expense caused to Buyers by reason of such error, and Sellers shall on request of Buyers furnish an 

approved guarantee in 

 respect thereto. 

 (c) Amounts payable under this contract shall be settled without delay. If not so settled, either party may notify the 

other that a 

 dispute has arisen and serve a notice stating his intention to refer the dispute to arbitration in accordance with the 

Arbitration 

 Rules. 

 (d) Interest. If there has been unreasonable delay in any payment, interest appropriate to the currency involved 

shall be charged. If 

 such charge is not mutually agreed, a dispute shall be deemed to exist which shall be settled by arbitration. 

Otherwise interest shall 

 be payable only where specifically provided in the terms of the contract or by an award of arbitration. The terms 

of this clause do 

 not override the parties’ contractual obligation under sub-clause (a). 

 

 11. EC EXPORT LICENCE if required, to be obtained by Buyers provided Buyers are an EC member otherwise, 

to be obtained by Sellers. For 

 other countries export licence if required, to be obtained by Sellers. 

 

 12. DUTIES, TAXES AND LEVIES ON GOODS 

 Any EC export duties, taxes, levies, and refunds etc present or future in the country of origin, shall be for the 

account of the holder of 

 the Export Licence, otherwise national duties and taxes, present or future shall be for Sellers' account. For other 

countries any duties, 

 taxes, levies, and refunds etc, present or future in the country of origin, shall be for Sellers' account. 

 

 13. PROHIBITION 

 In case of prohibition of export, blockade or hostilities or in case of any executive or legislative act done by or on 

behalf of the 

 government of the country of origin of the goods, or of the country from which the goods are to be shipped, 

restricting export, whether 

 partially or otherwise, any such restriction shall be deemed by both parties to apply to this contract and to the 

extent of such total or 

 partial restriction to prevent fulfilment whether by shipment or by any other means whatsoever and to that extent 

this contract or any 
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 unfulfilled portion thereof shall be cancelled. Sellers shall advise Buyers without delay with the reasons therefor 

and, if required, Sellers 

 must produce proof to justify the cancellation. 

 

 14. FORCE MAJEURE, STRIKES 

 Should the execution of this contract or any unfulfilled portion thereof be prevented by a strike, lockout, riot or 

civil commotion, 

 combination of workmen, breakdown of machinery, or fire, or unforeseeable and unavoidable impediment to 

navigation, or any cause 

 comprehended in the term "Force Majeure", provided that notice has been served by Sellers or Buyers, as 

appropriate, within 7 

 consecutive days from the occurrence, or not later than 21 days before the commencement of the delivery period, 

whichever is later, 

 the time for delivery shall be extended for a period of 14 consecutive days. If delivery be delayed for more than 14 

consecutive days. 

49/3 

(a) If notice above was served by Sellers:- B 105 uyers shall have the option of cancelling the delayed portion of 

the contract, such 

 option to be exercised by Buyers serving notice to be received by Sellers not later than the first business day after 

the additional 14 

 consecutive days. If Buyers do not exercise this option, such delayed portion shall be automatically extended for a 

further period of 

 14 consecutive days. If delivery under this clause be prevented during the further 14 consecutive days extension, 

the contract shall 

 be considered void. Buyers shall have no claim against Sellers for delay or non-delivery under this clause, 

provided that Sellers shall 

 have supplied to Buyers, if required, satisfactory evidence justifying the delay or non-fulfilment. 

 

 (b) If notice mentioned above was served by Buyers:-Sellers shall have the option of cancelling the delayed 

portion of the contract, 

 such option to be exercised by Sellers serving notice to be received by Buyers not later than the first business day 

after the 

 additional 14 consecutive days. If Sellers do not exercise this option, such delayed portion shall be automatically 

extended for a 

 further period of 14 consecutive days. If delivery under this clause be prevented during the further 14 consecutive 

days extension, 

 the contract shall be considered void. Sellers shall have no claim against Buyers for delay or non-delivery under 

this clause, 
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 provided that Buyers shall have supplied to Sellers, if required, satisfactory evidence justifying the delay or non-

fulfilment. 

 

 15. ICE 

 (a) If FOB at an ocean-going port, should delivery or loading of the goods or any part thereof be prevented at any 

time during the 

 last 30 days of the guaranteed delivery period or at any time during the guaranteed delivery period if such be less 

than 30 days, by 

 reason of ice at port(s) of loading or elsewhere preventing the forwarding of the goods to such port or ports, then 

the Sellers shall 

 be entitled, at the termination of such ice, to as much time, not exceeding 21 days, for delivery at such port(s) as 

was left for 

 delivery under the contract prior to the outbreak of ice, and in the event of the time left for delivery under the 

contract being 14 

 days or less, a minimum extension of 14 days shall be allowed. In the event of further ice preventing delivery or 

loading of the 

 goods during the time by which the guaranteed time of delivery has been extended by reason of the operation of 

the provisions of 

 the foregoing paragraph, the additional extension shall be limited to the actual duration of such ice. 

 (b) If FOB at an up-river port, should delivery or loading of the goods or any part thereof be prevented at any time 

during the last 30 

 days of the guaranteed delivery period or at any time during the guaranteed delivery period if such be less than 30 

days, by reason of 

 ice at port(s) of loading or elsewhere preventing the arrival of the vessel at the load port, then the Buyers shall be 

entitled at the 

 termination of such ice to as much time, not exceeding 21 days, for delivery at such port(s) as was left for delivery 

under the contract 

 prior to the outbreak of ice, and in the event of the time left for delivery under the contract being 14 days or less, a 

minimum 

 extension of 14 days shall be allowed. In the event of further ice preventing delivery or loading of the goods 

during the time by which 

 the guaranteed time of delivery has been extended by reason of the operation of the provisions of the foregoing 

paragraph, the 

 additional extension shall be limited to the actual duration of such ice. 

 (c) Buyers shall serve notice not later than 5 business days after the commencement of ice or 5 business days after 

the 

 commencement of the delivery period whichever is later if they intend to claim an extension of time for delivery 

under this clause. 
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 (d) If required by either party, the other party must provide documentary evidence to establish any claim for 

extension under this 

 clause. 

 (e) In the case of non-delivery made under the above circumstances the date of default shall be similarly deferred. 

 

 16. NOTICES 

 All notices required to be served on the parties pursuant to this contract shall be communicated rapidly in legible 

form. Methods 

 of rapid communication for the purposes of this clause are defined and mutually recognised as: - either telex, or 

letter if delivered 

 by hand on the date of writing, or telefax, or E-mail, or other electronic means, always subject to the proviso that 

if receipt of any 

 notice is contested, the burden of proof of transmission shall be on the sender who shall, in the case of a dispute, 

establish, to the 

 satisfaction of the arbitrator(s) or board of appeal appointed pursuant to the Arbitration Clause, that the notice was 

actually 

 transmitted to the addressee. In case of resales/repurchases all notices shall be served without delay by sellers on 

their respective 

 buyers or vice versa, any notice received after 1600 hours on a business day shall be deemed to have been 

received on the 

 business day following. A notice to the Brokers or Agent shall be deemed a notice under this contract. 

 

 17. NON-BUSINESS DAYS 

 Saturdays, Sundays and the officially recognised and/or legal holidays of the respective countries and any days, 

which GAFTA may 

 declare as non-business days for specific purposes, shall be non-business days. Should the time limit for doing any 

act or serving any 

 notice expire on a non-business day, the time so limited shall be extended until the first business day thereafter. 

The period of delivery 

 shall not be affected by this Clause. 

 

 18. WEIGHING 

 The terms and conditions of GAFTA Weighing Rules No.123 are deemed to be incorporated into this contract. 

Final at time and 

 place of loading, as per GAFTA registered superintendent certificate at Sellers’ choice and expense. Buyers have 

the right to attend 
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 at loading. 

 

 19. SAMPLING, ANALYSIS AND CERTIFICATES OF ANALYSIS 

 The terms and conditions of GAFTA Sampling Rules No. 124 are deemed to be incorporated into this contract. 

Samples shall be 

 taken at time and place of loading. The parties shall appoint superintendents, for the purposes of supervision and 

sampling of the 
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 goods, from the GAFTA Register of Superintendents. Unless otherwise agreed, analysts shall be appointed from 

the GAFTA Register 

 of Analysts 

 

 20. DEFAULT 

 In default of fulfilment of contract by either party, the following provisions shall apply: - 

 (a) The party other than the defaulter shall, at their discretion have the right, after serving notice on the defaulter, 

to sell or purchase, 

 as the case may be, against the defaulter, and such sale or purchase shall establish the default price. 

 (b) If either party be dissatisfied with such default price or if the right at (a) above is not exercised and damages 

cannot be mutually 

 agreed, then the assessment of damages shall be settled by arbitration. 

 (c) The damages payable shall be based on, but not limited to, the difference between the contract price and either 

the default price 

 established under (a) above or upon the actual or estimated value of the goods on the date of default established 

under (b) above. 

 (d) In all cases the damages shall, in addition, include any proven additional expenses which would directly and 

naturally result in the 

 ordinary course of events from the defaulter's breach of contract, but shall in no case include loss of profit on any 

sub-contracts made 

 by the party defaulted against or others unless the arbitrator(s) or board of appeal, having regard to special 

circumstances, shall in 

 his/their sole and absolute discretion think fit. 

 (e) Damages, if any, shall be computed on the quantity called for, but if no such quantity has been declared then 

on the mean 

 contract quantity and any option available to either party shall be deemed to have been exercised accordingly in 

favour of the 

 mean contract quantity. 
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 21. CIRCLE 

 Where Sellers re-purchase from their Buyers or from any subsequent Buyer the same goods or part thereof, a 

circle shall be 

 considered to exist as regards the particular goods so re-purchased, and the provisions of the Default Clause shall 

not apply. (For 

 the purpose of this clause the same goods shall mean goods of the same description, from the same country of 

origin, of the same 

 quality, and, where applicable, of the same analysis warranty, for delivery from the same port(s) of loading during 

the same period 

 of delivery). Different currencies shall not invalidate the circle. 

 Subject to the terms of the Prohibition Clause in the contract, if the circle is established before the goods are 

delivered, or if the 

 goods are not delivered, invoices based on the mean contract quantity, or if the goods have been delivered 

invoices based on the 

 delivered quantity, shall be settled by all Buyers and their Sellers in the circle by payment by all Buyers to their 

Sellers of the excess 

 of the Sellers' invoice amount over the lowest invoice amount in the circle. Payment shall be due not later than 15 

consecutive 

 days after the last date for delivery, or, should the circle not be ascertained before the expiry of this time, then 

payment shall be 

 due not later than 15 consecutive days after the circle is ascertained. 

 Where the circle includes contracts expressed in different currencies the lowest invoice amount shall be replaced 

by the market 

 price on the first day for contractual delivery and invoices shall be settled between each Buyer and his Seller in 

the circle by 

 payment of the differences between the market price and the relative contract price in the currency of the contract. 

 All Sellers and Buyers shall give every assistance to ascertain the circle and when a circle shall have been 

ascertained in accordance 

 with this clause it shall be binding on all parties to the circle. As between Buyers and Sellers in the circle, the non-

presentation of 

 documents by Sellers to their Buyers shall not be considered a breach of contract. Should any party in the circle 

prior to the due date 

 of payment commit any act comprehended in the Insolvency Clause of this contract, settlement by all parties in 

the circle shall be 

 calculated at the closing out price as provided for in the Insolvency Clause, which shall be taken as a basis for 

settlement, instead of the 

 lowest invoice amount in the circle. In this event respective Buyers shall make payment to their Sellers or 

respective Sellers shall make 
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 payment to their Buyers if the difference between the closing out price and the contract price. 

 

 22. INSOLVENCY 

 If before the fulfilment of this contract, either party shall suspend payments, notify any of the creditors that he is 

unable to meet debts 

 or that he has suspended or that he is about to suspend payment of his debts, convene, call or hold a meeting of 

creditors, propose a 

 voluntary arrangement, have an administration order made, have a winding up order made, have a receiver or 

manager appointed, 

 convene, call or hold a meeting to go into liquidation (other than for re-construction or amalgamation), or have a 

Bankruptcy Petition 

 presented against him (any of which acts being hereinafter called an "Act of Insolvency") then the party 

committing such Act of 

 Insolvency shall forthwith serve a notice of the occurrence of such Act of Insolvency on the other party to the 

contract and upon proof 

 (by either the other party to the contract or the Receiver, Administrator, Liquidator or other person representing 

the party committing 

 the Act of Insolvency) that such notice was thus served within 2 business days of the occurrence of the Act of 

Insolvency, the contract 

 shall be closed out at the market price ruling on the business day following the serving of the notice. If such notice 

has not been 

 served, then the other party, on learning of the occurrence of the Act of Insolvency, shall have the option of 

declaring the contract 

 closed out at either the market price on the first business day after the date when such party first learnt of the 

occurrence of the Act of 

 Insolvency or at the market price ruling on the first business day after the date when the Act of Insolvency 

occurred. 

 In all cases the other party to the contract shall have the option of ascertaining the settlement price on the closing 

out of the contract 

 by repurchase or re-sale, and the difference between the contract price and the re-purchase or re-sale price shall be 

the amount 

 payable or receivable under this contract. 

 

Printed in England and issued by 

GAFTA 

(THE GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION) 

9 LINCOLN’S INN FIELDS, LONDON WC2A 3BP 
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 23. DOMICILE 

 This contract shall be deemed to have been made in England and to be performed in England, notwithstanding any 

contrary provision, and this contract shall be construed and take effect in accordance with the laws of England. 

Except for the purpose of 

 enforcing any award made in pursuance of the Arbitration Clause of this contract, the Courts of England shall 

have exclusive 

 jurisdiction to determine any application for ancillary relief, (save for obtaining security only for the claim or 

counter-claim),the 

 exercise of the powers of the Court in relation to the arbitration proceedings and any dispute other than a dispute 

which shall fall 

 within the jurisdiction of arbitrators or board of appeal of the Association pursuant to the Arbitration Clause of 

this contract. For 

 the purpose of any legal proceedings each party shall be deemed to be ordinarily resident or carrying on business 

at the offices of 

 The Grain and Feed Trade Association, (GAFTA), England, and any party residing or carrying on business in 

Scotland shall be held to 

 have prorogated jurisdiction against himself to the English Courts or if in Northern Ireland to have submitted to 

the jurisdiction and 

 to be bound by the decision of the English Courts. The service of proceedings upon any such party by leaving the 

same at the 

 offices of The Grain and Feed Trade Association, together with the posting of a copy of such proceedings to his 

address outside 

 England, shall be deemed good service, any rule of law or equity to the contrary notwithstanding. 

 

 24. ARBITRATION 

 (a) Any and all disputes arising out of or under this contract or any claim regarding the interpretation or execution 

of this contract 

 shall be determined by arbitration in accordance with the GAFTA Arbitration Rules, No 125, in the edition current 

at the date of 

 this contract, such Rules are incorporated into and form part of this Contract and both parties hereto shall be 

deemed to be fully 

 cognisant of and to have expressly agreed to the application of such Rules. 

 (b) Neither party hereto, nor any persons claiming under either of them shall bring any action or other legal 

proceedings against 

 the other in respect of any such dispute, or claim until such dispute or claim shall first have been heard and 

determined by the 

 arbitrator(s) or a board of appeal, as the case may be, in accordance with the Arbitration Rules and it is expressly 

agreed and 



 

81 
 

 declared that the obtaining of an award from the arbitrator(s) or board of appeal, as the case may be, shall be a 

condition 

 precedent to the right of either party hereto or of any persons claiming under either of them to bring any action or 

other legal 

 proceedings against the other of them in respect of any such dispute or claim. 

 (c) Nothing contained under this Arbitration Clause shall prevent the parties from seeking to obtain security in 

respect of their 

 claim or counterclaim via legal proceedings in any jurisdiction, provided such legal proceedings shall be limited to 

applying for 

 and/or obtaining security for a claim or counterclaim, it being understood and agreed that the substantive merits of 

any dispute or 

 claim shall be determined solely by arbitration in accordance with the GAFTA Arbitration Rules, No 125. 

 

 25. INTERNATIONAL CONVENTIONS 

 The following shall not apply to this contract: - 

 (a) The Uniform Law on Sales and the Uniform Law on Formation to which effect is given by the Uniform Laws 

on International Sales 

 Act 1967. 

 (b) The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1980. 

 (c) The United Nations Convention on Prescription (Limitation) in the International Sale of Goods of 1974 and 

amending Protocol of 

 1980. 

 (d) Incoterms. 

 (e) Unless the contract contains any statement expressly to the contrary, a person who is not a party to this 

contract has no right 

 under the Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term of it. 

Sellers .......................................................................................................... Buyers 

.......................................................................................................  
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Effective 1st September 2010 

Contract No.48 
Copyright 
THE GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION 

CONTRACT FOR THE SHIPMENT OF GOODS 
FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE 
IN BULK 
PARCELS OR CARGOES 

TALE QUALE – CIF/CIFFO/C&F/C&FFO TERMS 
*delete/specify as appropriate Date ..................................................................................... 

1 SELLERS 

......................................................................................................................................................................................

.................................... 
2 

3 INTERVENING AS BROKERS 

......................................................................................................................................................................................

.... 
4 

5 BUYERS 

......................................................................................................................................................................................

.................................... 
6 have this day entered into a contract on the following terms and conditions. 
7 

8 1. GOODS 

......................................................................................................................................................................................

........................... 
9 Sellers shall have the option of shipping up to 10 % in bags for safe stowage, such bags to be taken and paid for 
as goods. Such bags 
10 shall not at any time have contained any potentially injurious material. 
11 

12 2. QUANTITY 

................................................................................................................................................................................ 5% 
more or less. 
13 In the event of the quantity contracted being for a full and complete cargo and/or cargoes the margin of 
contract quantity to be 10 % 
14 more or less, excess or deficiency over 5% to be settled at the c.i.f. price on the date of the last bill of lading 
and on the quantity 
15 thereof; the value to be fixed by arbitration, unless mutually agreed. In the event of more than one shipment 
being made each 
16 shipment to be considered a separate contract, but the margin on the mean quantity sold not to be affected 
thereby. 
17 

18 3. PRICE AND DESTINATION 

19 At the price per tonne of 1,000 kilograms gross weight of 
...................................................................................................... 
20 

21 *cost, insurance and freight to 
.............................................................................................................................................. 
22 

23 *cost, insurance and freight free out to 
................................................................................................................................. 
24 

25 *cost and freight to 
............................................................................................................................................................... 
26 
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27 *cost and freight free out to 
................................................................................................................................................. 
28 

29 4. BROKERAGE ..................................................................... per tonne, to be paid by Sellers on the mean 
contract quantity, goods lost 
30 or not lost, contract fulfilled or not fulfilled unless such non-fulfilment is due to the cancellation of the contract 
under the terms of 
31 the Prohibition or Force Majeure Clause. Brokerage shall be due on the day shipping documents are 
exchanged, or if the goods are 
32 not appropriated then brokerage shall be due on the 30th consecutive day after the last day for appropriation. 
33 

34 5. QUALITY 
35 Specifications 

......................................................................................................................................................................................

................ 
36 

37 To be certified by 
......................................................................................................................................................................................
........... 
38 Certificate of inspection at time of loading shall be final as to quality. 
39 Condition. Shipment shall be made in good condition. 
40 

41 6. PERIOD OF SHIPMENT 

42 As per bill(s) of lading dated or to be dated 
....................................................................................................................................................... 
43 The bill(s) of lading to be dated when the goods are actually on board. Date of the Bill(s) of lading to be 
considered proof of date of 
44 shipment in the absence of evidence to the contrary. In any month containing an odd number of days, the 
middle day shall be accepted 
45 as belonging to both halves of the month 
46 

48/2 
47 7. SALES BY NAMED VESSELS 

48 For all sales by named vessels, the following shall apply: - 
49 (a) Position of vessel is mutually agreed between Buyers and Sellers; 
50 (b) The "now" to be inserted before the word "classed" in the Shipment and Classification Clause; 
51 (c) Appropriation Clause cancelled if sold "shipped". 
52 

53 8. SHIPMENT AND CLASSIFICATION 

54 Shipment from 
......................................................................................................................................................................................
.............. 
55 by first class mechanically self-propelled vessel(s) classed in accordance with the Institute Classification Clause 
of the International 
56 Underwriting Association in force at the time of shipment, excluding tankers and vessels which are either 
classified in Lloyd's Register or 
57 described in Lloyd's Shipping Index as "Ore/Oil" vessels. 
58 

59 9. EXTENSION OF SHIPMENT 

60 The contract period for shipment, if such be 31 days or less, shall be extended by an additional period of not 
more than 8 days, provided 
61 that Sellers serve notice claiming extension not later than the next business day following the last day of the 
originally stipulated period. 
62 The notice need not state the number of additional days claimed. 
63 Sellers shall make an allowance to Buyers, to be deducted in the invoice from the contract price, based on the 
number of days by which 
64 the originally stipulated period is exceeded, in accordance with the following scale: - 
65 1 to 4 additional days, 0.50%; 
66 5 or 6 additional days, 1%; 
67 7 or 8 additional days 1.50% of the gross contract price. 
68 If, however, after having served notice to Buyers as above, Sellers fail to make shipment within such 8 days, 
then the contract shall be 
69 deemed to have called for shipment during the originally stipulated period plus 8 days, at contract price less 
1.50%, and any settlement 
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70 for default shall be calculated on that basis. If any allowance becomes due under this clause, the contract price 
shall be deemed to be 
71 the original contract price less the allowance and any other contractual differences shall be settled on the basis 
of such reduced price. 
72 

73 10. APPROPRIATION 

74 (a) Notice of appropriation shall state the vessel’s name, the port of shipment, the presumed weight shipped, 
and the date or the 
75 presumed date of the bill of lading. 
76 (b) The notice of appropriation shall within 3 business days from the date of the last bill(s) of lading be served 
by or on behalf of the 
77 Shipper direct on his Buyers or on the Selling Agent or Brokers named in the contract. The Non-Business Days 
Clause shall not 
78 apply. 
79 (c) Notice of appropriation shall, within the period stated in sub-clause (b) be served by or on behalf of 
subsequent Sellers on their 
80 Buyers or on the Selling Agent or Brokers named in the contract, but if notice of appropriation is received by 
subsequent Sellers on 
81 the last day or after the period stated in sub-clause (b) from the date of the bill of lading, their notice of 
appropriation shall be 
82 deemed to be in time if served: - 
83 (1) On the same calendar day, if received not later than 1600 hours on any business day, or 
84 (2) Not later than 1600 hours on the next business day, if received after 1600 hours or on a non-business day. 
85 (d) A notice of appropriation served on a Selling Agent or Brokers named in the contract shall be considered an 
appropriation 
86 served on Buyers. A Selling Agent or Brokers receiving a notice of appropriation shall serve like notice of 
appropriation in 
87 accordance with the provisions of this clause. Where the Shipper or subsequent Sellers serves the notice of 
appropriation on the 
88 Selling Agent, such Selling Agent may serve notice of appropriation either direct to the Buyers or to the 
Brokers. 
89 (e) The bill of lading date stated in the notice of appropriation shall be for information only and shall not be 
binding, but in fixing the 
90 period laid down by this clause for serving notices of appropriation the actual date of the bill of lading shall 
prevail. 
91 (f) Every notice of appropriation shall be open to correction of any errors occurring in transmission, provided 
that the sender is not 
92 responsible for such errors, and for any previous error in transmission which has been repeated in good faith. 
93 (g) Should the vessel arrive before receipt of the appropriation and any extra expenses are incurred thereby, 
such expenses shall be 
94 borne by Sellers. 
95 (h) When a valid notice of appropriation has been received by Buyers, it shall not be withdrawn except with 
their consent. 
96 (i) In the event of less than 95 tonnes being tendered by any one vessel Buyers shall be entitled to refund of 
any proved extra expenses 
97 for sampling, analysis and lighterage incurred thereby at port of discharge 
98 

99 11. PAYMENT 

100 (a) Payment …………………………………………..% of invoice amount by cash in 
...................................................................................................... 
101 (b) 
102 * in exchange for and on presentation of shipping documents; 
103 * in exchange for shipping documents on or before arrival of the vessel at destination, at Buyers' option; 
104 

105 Sellers, however, have the option of calling upon Buyers to take up and pay for the documents on or after 
........................................ 
106 consecutive days from the date of the bill(s) of lading. 
107 (c) Shipping documents – shall consist of - 1. Invoice. 2. Full set(s) of on board Bill(s) of Lading and/or 
Ship’s Delivery Order(s) 
108 and/or other Delivery Order(s) in negotiable and transferable form. Such other Delivery Order(s) if required by 
Buyers, to be 
109 countersigned by the Shipowners, their Agents or a recognised bank. 3. For CIF/CIFFO terms Policy (ies) 
and/or Insurance 
48/3 
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110 Certificate(s) and/or Letter(s) of Insurance in the currency of the contract. The Letter(s) of Insurance to be 
certified by a 
111 recognised bank if required by Buyers. 4. Other documents as called for under the contract. Buyers agree to 
accept documents 
112 containing the Chamber of Shipping War Deviation Clause and/or other recognised official War Risk Clause. 
113 (d) In the event of the shipping documents not being available when called for by Buyers, or on arrival of the 
vessel at destination, 
114 Sellers shall provide other documents or an indemnity entitling Buyers to obtain delivery of the goods and 
payment shall be made 
115 by Buyers in exchange for same, but such payment shall not prejudice Buyers’ rights under the contract when 
shipping documents 
116 are eventually available. 
117 (e) Should Sellers fail to present shipping documents or other documents or an indemnity entitling Buyers to 
take delivery, Buyers 
118 shall take delivery under an indemnity provided by themselves and shall pay for the documents when 
presented. Any reasonable 
119 extra expenses, including the costs of such indemnity or extra charges incurred by reason of the failure of 
Sellers to provide such 
120 documents, shall be borne by Sellers, but such payment shall not prejudice Buyers’ rights under the contract 
when shipping 
121 documents are eventually available. 
122 (f) Should shipping documents be presented with an incomplete set of bill(s) of lading or should other 
shipping documents be missing, 
123 payment shall be made provided that delivery of such missing documents is guaranteed, such guarantee to be 
countersigned, if 
124 required by Buyers, by a recognised bank. 
125 (g) Costs of collection shall be for account of Sellers, but if Buyers demand presentation only through a bank 
of their choice, in that event 
126 any additional collection costs shall be borne by Buyers. 
127 (h) No obvious clerical error in the documents shall entitle Buyers to reject them or delay payment, but Sellers 
shall be responsible for all 
128 loss or expense caused to Buyers by reason of such error and Sellers shall on request furnish an approved 
guarantee in respect thereto. 
129 (i) Amounts payable under this contract shall be settled without delay. If not so settled, either party may 
notify the other that a dispute 
130 has arisen and serve a notice stating his intention to refer the dispute to arbitration in accordance with the 
Arbitration Rules. 
131 (j) Interest. If there has been unreasonable delay in any payment, interest appropriate to the currency 
involved shall be charged. If such 
132 charge is not mutually agreed, a dispute shall be deemed to exist which shall be settled by arbitration. 
Otherwise interest shall be 
133 payable only where specifically provided in the terms of the contract or by an award of arbitration. The terms 
of this clause do not 
134 override the parties’ contractual obligation under sub-clause (a). 
135 

136 12. DUTIES, TAXES, LEVIES, ETC. 

137 All export duties, taxes, levies, etc. present or future, up to and including port of loading, shall be for Sellers' 
account. All import duties, 
138 taxes, levies, etc., present or future, in country of destination, shall be for Buyers' account. 
139 

140 13. INSURANCE 

141 13.1 For Contracts Concluded on CIF/CIFFO terms Sellers shall provide insurance on terms not less 
favourable than those set out 
142 hereunder, and as set out in detail in GAFTA Insurance Terms No.72 viz.:- 
143 (a) Risks Covered:- 
144 Cargo Clauses (WA), with average payable, with 3% franchise or better terms - Section 2 of Form 72 
145 War Clauses (Cargo) - Section 4 of Form 72 
146 Strikes, Riots and Civil Commotions Clauses (Cargo) - Section 5 of Form 72 
147 (b) Insurers - The insurance to be effected with first class underwriters and/or companies who are domiciled 
or carrying on business in 
148 the United Kingdom or who, for the purpose of any legal proceedings, accept a British domicile and provide 
an address for service of 
149 process in London, but for whose solvency Sellers shall not be responsible. 
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150 (c) Insurable Value - Insured amount to be for not less than 2% over the invoice amount, including freight 
when freight is payable on 
151 shipment or due in any event, ship and/or cargo lost or not lost, and including the amount of any War Risk 
premium payable by Buyers. 
152 (d) Freight Contingency - When freight is payable on arrival or on right and true delivery of the goods and the 
insurance does not 
153 include the freight, Sellers shall effect insurance upon similar terms, such insurance to attach only as such 
freight becomes payable, for 
154 the amount of the freight plus 2%, until the termination of the risk as provided in the above mentioned 
clauses, and shall undertake 
155 that their policies are so worded that in the case of particular or general average claim the Buyers shall be put 
in the same position as if 
156 the c.i.f. value plus 2% were insured from the time of shipment. 
157 (e) Certificates/Policies - Sellers shall serve all policies and/or certificates and/or letters of insurance provided 
for in this contract (duly 
158 stamped if applicable) for original and increased value (if any) for the value stipulated in (c) above. In the 
event of a certificate of 
159 insurance being supplied, it is agreed that such certificate shall be exchanged by Sellers for a policy if and 
when required and such 
160 certificate shall state on its face that it is so exchangeable. If required by Buyers, letter(s) of insurance shall be 
guaranteed by a 
161 recognised bank, or by any other guarantor who is acceptable to Buyers. 
162 (f) Total Loss - In the event of total or constructive total loss, or where the amount of the insurance becomes 
payable in full, the insured 
163 amount in excess of 2% over the invoice amount shall be for Sellers' account and the party in possession of 
the policy (ies) shall collect 
164 the amount of insurance and shall thereupon settle with the other party on that basis. 
165 (g) Currency of Claims - Claims to be paid in the currency of the contract. 
166 (h) War and Strike Risks Premiums - Any premium in excess of 0.50% to be for account of Buyers. The rate of 
such insurance not to 
167 exceed the rate ruling in London at time of shipment or date of vessel's sailing whichever may be adopted by 
underwriters. Such 
168 excess premium shall be claimed from Buyers, wherever possible, with the Provisional Invoice, but in no case 
later than the date of 
169 vessel's arrival, or not later than 7 consecutive days after the rate has been agreed with underwriters, 
whichever may be the later, 
170 otherwise such claim shall be void unless, in the opinion of Arbitrators, the delay is justifiable. Sellers' 
obligation to provide War Risk 
171 Insurance shall be limited to the terms and conditions in force and generally obtainable in London at time of 
shipment. 
48/4 
172 (i) Where Sellers are responsible for allowances or other payments to Buyers under Rye Terms or other 
contractual terms, (and which 
173 risks are also covered by the insurance provided by Sellers), the Buyers, on receipt of settlement, shall 
immediately return to Sellers the 
174 insurance documents originally received from them and shall, if required, subrogate to Sellers all right of claim 
against the Insurers in 
175 respect of such matters. 
176 13.2 For Contracts Concluded on C&F/C&FFO terms - Buyers shall be responsible for obtaining 
insurance cover as per 
177 Clause 13.1 above and shall, if required by Sellers, provide evidence to Sellers prior to the commencement of 
loading that 
178 they have obtained suitable cover. If Buyers refuse or fail to provide evidence Sellers are entitled (but not 
obliged) to cover 
179 insurance on the same terms at the Buyers’ expense. 
180 

181 14. DISCHARGE 

182 (a) For CIF/C&F terms, discharge shall be as fast as the vessel can deliver in accordance with the custom of 
the port, but in 
183 the event of shipment being made under liner bill(s) of lading, discharge shall be as fast as the vessel can 
deliver in 
184 accordance with the terms of the bill(s) of lading. The cost of discharge from hold to ship's rail shall be for 
Sellers' account, 
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185 from ship's rail overboard for Buyers' account. 
186 (b) For C&FFO/CIFFO terms, the cost of discharge shall be for Buyers’ account. 
187 

188 Discharge shall be at the average rate of ……………. tonnes per Weather Working Day, Saturdays, Sundays, 
Holidays 
189 Excepted, Unless Used, (WWD SSHEX UU), in which case actual time used to count. Notice of Readiness (NOR) 
shall be 
190 tendered during ordinary office hours on arrival, Whether In Port Or Not, (WIPON), Whether In Berth Or Not, 
(WIBON), 
191 Whether In Free Pratique Or Not, (WIFPON), Whether Customs Cleared Or Not (WCCON) and laytime shall 
commence at 
192 0800 hours on the next working day. Rate of demurrage/despatch as per Charter Party. In the event of a time 
charter, the 
193 daily hire rate shall be taken as the rate of demurrage, half despatch. 
194 (c) If documents are tendered which do not provide for discharging as above or contain contrary stipulations, 
Sellers shall 
195 be responsible to Buyers for all extra expenses incurred thereby. Discharge by grab(s) shall be permitted 
unless specifically 
196 excluded at time of contract. If shipment is effected by lash barge, then the last day of discharge shall be the 
day of 
197 discharging the last lash barge at the port of destination. 
198 

199 15. WEIGHING 

200 The terms and conditions of GAFTA Weighing Rules No.123 are deemed to be incorporated into this contract. 
Unless otherwise 
201 agreed, final settlement shall be made on the basis of gross delivered weights at time and place of discharge 
at Buyers’ expense. If 
202 the place of destination is outside the port limits, Buyers agree to pay the extra expenses incurred by Sellers 
or their agents for 
203 weighing. No payment shall be made for increase in weight occasioned by water and/or oil during the voyage. 
If final at time and 
204 place of loading, as per GAFTA registered superintendents’ certificate at Sellers’ choice and expense, (in which 
case the Deficiency 
205 Clause will not apply). 
206 

207 16. DEFICIENCY 

208 Any deficiency in the bill of lading weight shall be paid for by Sellers and any excess over bill of lading weight 
shall be paid for by 
209 Buyers at contract price, (unless the Pro-rata clause applies). 
210 

211 17. SAMPLING, ANALYSIS AND CERTIFICATES OF ANALYSIS 

212 The terms and conditions of GAFTA Sampling Rules No.124 are deemed to be incorporated into this contract. 
Samples shall be 
213 taken at the time of discharge on or before removal from the ship or quay, unless the parties agree that 
quality final at loading 
214 applies, in which event samples shall be taken at time and place of loading. The parties shall appoint 
superintendents, for the 
215 purposes of supervision and sampling of the goods, from the GAFTA Register of Superintendents. Unless 
otherwise agreed, 
216 analysts shall be appointed from the GAFTA Register of Analysts. 
217 

218 18. PROHIBITION 

219 In case of prohibition of export, blockade or hostilities or in case of any executive or legislative act done by or 
on behalf of the 
220 government of the country of origin or of the territory where the port or ports of shipment named herein 
is/are situate, restricting 
221 export, whether partially or otherwise, any such restriction shall be deemed by both parties to apply to this 
contract and to the extent 
222 of such total or partial restriction to prevent fulfilment whether by shipment or by any other means 
whatsoever and to that extent this 
223 contract or any unfulfilled portion thereof shall be cancelled. Sellers shall advise Buyers without delay with 
the reasons therefor and, if 
224 required, Sellers must produce proof to justify the cancellation. 
225 

226 19. FORCE MAJEURE, STRIKES ETC. 
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227 Sellers shall not be responsible for delay in delivery of the goods or any part thereof occasioned by any Act of 
God, strike, lockout, riot 
228 or civil commotion, combination of workmen, breakdown of machinery, fire, or unforeseeable and 
unavoidable impediment to 
229 navigation, or any cause comprehended in the term "force majeure". If delay in delivery is likely to occur for 
any of the above reasons, 
230 Sellers shall serve a notice on Buyers within 7 consecutive days of the occurrence, or not less than 21 
consecutive days before the 
231 commencement of the contract period, whichever is later. The notice shall state the reason(s) for the 
anticipated delay. 
232 If after serving such notice an extension to the delivery period is required, then Sellers shall serve a further 
notice without delay, but in 
233 any case not later than the last day of the contract period of delivery. If delivery be delayed for more than 30 
consecutive days, Buyers 
234 shall have the option of cancelling the delayed portion of the contract, such option to be exercised by Buyers 
serving notice to be 
48/5 
235 received by Sellers not later than the first business day after the additional 30 consecutive days. 
236 If Buyers do not exercise this option, such delayed portion shall be automatically extended for a further 
period of 30 consecutive days. 
237 If delivery under this clause be prevented during the further 30 consecutive days extension, the contract shall 
be considered void. 
238 Buyers shall have no claim against Sellers for delay or non-delivery under this clause, provided that Sellers 
shall have supplied to 
239 Buyers, if required, satisfactory evidence justifying the delay or non-fulfilment. 
240 

241 20. ICE 

242 Should ice delay shipment within the period stipulated in the contract, this contract or any unfulfilled part 
thereof to be fulfilled within 
243 three weeks after official re-opening of the navigation. Should the port of destination be in accessible by 
reasons of ice, any lighterage 
244 and/or extra costs to be for Buyers' account. 
245 

246 21. NOTICES 

247 All notices required to be served on the parties pursuant to this contract shall be communicated rapidly in 
legible form. Methods 
248 of rapid communication for the purposes of this clause are defined and mutually recognised as: - either telex, 
or letter if delivered 
249 by hand on the date of writing, or telefax, or E-mail, or other electronic means, always subject to the proviso 
that if receipt of any 
250 notice is contested, the burden of proof of transmission shall be on the sender who shall, in the case of a 
dispute, establish, to the 
251 satisfaction of the arbitrator(s) or board of appeal appointed pursuant to the Arbitration Clause, that the 
notice was actually 
252 transmitted to the addressee. In case of resales/repurchases all notices shall be served without delay by 
sellers on their respective 
253 buyers or vice versa, and any notice received after 1600 hours on a business day shall be deemed to have 
been received on the 
254 business day following. A notice to the Brokers or Agent shall be deemed a notice under this contract. 
255 

256 22. NON-BUSINESS DAYS 

257 Saturdays, Sundays and the officially recognised and/or legal holidays of the respective countries and any 
days, which GAFTA may 
258 declare as non-business days for specific purposes, shall be non-business days. Should the time limit for doing 
any act or serving any 
259 notice expire on a non-business day, the time so limited shall be extended until the first business day 
thereafter. The period of shipment 
260 shall not be affected by this clause. 
261 

262 23. PRO-RATA 

263 (a) Should any of the above mentioned quantity form part of a larger quantity of the same or a different 
period of shipment of bags of 
264 the same mark, or of a similar quality, whether in bags or bulk or whether destined to one or more port, no 
separation or distinction 
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265 shall be necessary. 
266 (b) All loose collected, damaged goods and sweepings shall be shared by and apportioned pro-rata in kind 
between the various 
267 Receivers thereof at port of discharge named in the contract, buying under contracts containing this clause. In 
the event of this not 
268 being practicable or any of them receiving more or less than his pro-rata share or apportionment, he shall 
settle with the other(s) on a 
269 pro-rata basis in cash at the market price and each Receiver shall bear his proportion of the depreciation in 
market value. The pro-rata 
270 statement shall be established by the Sellers or their Representatives in conjunction with the Receivers or 
their Representatives. 
271 (c) The above pro-rata apportionment between Receivers shall have no bearing on the establishment of final 
invoices with Sellers and 
272 for the purpose of these invoices, the total quantity of loose collected, damaged goods and sweepings shall be 
regarded as delivered to 
273 those Receivers who did not receive their full invoiced quantity. 
274 (d) In the case of excess or deficiency, the difference between the invoiced and the total delivered quantity 
shall be settled at the 
275 market price by final invoices to be rendered by Receivers, who have received more or less than that paid for, 
to their immediate 
276 Sellers without taking into consideration the above pro-rata apportionment between Receivers. 
277 (e) If an excess quantity is delivered to one or more Receiver and a deficient quantity is delivered to one or 
more Receiver, the excess 
278 and deficiency shall be settled between them at the market price. Invoices shall be established with 
immediate Sellers for any balance 
279 resulting from this settlement. 
280 (f) All Shippers, Sellers and Buyers of any part of such larger quantity as aforesaid under the contracts 
containing this clause shall be 
281 deemed to have entered into mutual agreements with one another to the above effect, and to agree to 
submit to arbitration all 
282 questions and claims between them or any of them in regard to the execution of this clause as aforesaid in 
accordance with the 
283 Arbitration Clause of this contract. Sellers and Buyers shall give all reasonable assistance in execution of this 
clause. All Sellers shall be 
284 responsible for the settlement by the respective Buyers in accordance with this clause within reasonable time. 
285 (g) The market price wherever mentioned in this clause shall be the market price on the last day of discharge 
of the vessel in the port of 
286 destination, such price to be fixed by arbitration unless mutually agreed. 
287 (h) In the event of this clause being brought into operation, any allowances payable in respect of condition, or 
quality, or under any of 
288 the other guarantees contained in this contract, shall be based upon the actual weight received by the Buyers 
and not on the pro-rata 
289 weight. 
290 (i) In the event of any conflict in terms of apportionment applicable to the port of discharge the method 
published by GAFTA shall, 
291 where applicable, take precedence over sub-clauses (b) to (h) above. 
292 (j) In the event that sub-clause (a) applies or that goods subsequently become co-mingled, and that the goods 
were shipped by more 
293 than one Shipper and destined for one or more ports of discharge then, after adjustment between Receivers 
under the terms of this 
294 clause, the Shippers shall settle pro-rata between themselves in proportion to their bill of lading quantities. 
Such settlements shall be 
295 made in cash and in the event of two or more discharging ports being involved, then the settlement price 
shall be the average of the 
296 market prices on the last day of discharge in the respective ports. 
297 
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298 24. DEFAULT 

299 In default of fulfilment of contract by either party, the following provisions shall apply: - 
300 (a) The party other than the defaulter shall, at their discretion have the right, after serving a notice on the 
defaulter to sell or purchase, 
301 as the case may be, against the defaulter, and such sale or purchase shall establish the default price. 
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302 (b) If either party be dissatisfied with such default price or if the right at (a) above is not exercised and 
damages cannot be mutually 
303 agreed, then the assessment of damages shall be settled by arbitration. 
304 (c) The damages payable shall be based on, but not limited to, the difference between the contract price and 
either the default price 
305 established under (a) above or upon the actual or estimated value of the goods, on the date of default, 
established under (b) above. 
306 (d) In all cases the damages shall, in addition, include any proven additional expenses which would directly 
and naturally result in the 
307 ordinary course of events from defaulter's breach of contract, but shall in no case include loss of profit on any 
sub-contracts made by 
308 the party defaulted against or others unless the arbitrator(s) or board of appeal, having regard to special 
circumstances, shall in 
309 his/their sole and absolute discretion think fit. 
310 (e) Damages, if any, shall be computed on the quantity appropriated if any but, if no such quantity has been 
appropriated then on the 
311 mean contract quantity, and any option available to either party shall be deemed to have been exercised 
accordingly in favour of the 
312 mean contract quantity. 
313 (f) Default may be declared by Sellers at any time after expiry of the contract period, and the default date 
shall then be the first 
314 business day after the date of Sellers' advice to their Buyers. If default has not already been declared then 
(notwithstanding the 
315 provisions stated in the Appropriation Clause) if notice of appropriation has not been served by the 4th 
business day after the last day 
316 for appropriation laid down in the contract, the Sellers shall be deemed to be in default, and the default date 
shall then be the first 
317 business day thereafter. 
318 

319 25. CIRCLE 

320 Where Sellers re-purchase from their Buyers or from any subsequent Buyer the same goods or part thereof, a 
circle shall be considered 
321 to exist as regards the particular goods so re-purchased, and the provisions of the Default Clause shall not 
apply. (For the purpose of 
322 this clause the same goods shall mean goods of the same description, from the same country of origin, of the 
same quality, and, where 
323 applicable, of the same analysis warranty, for shipment to the same port(s) of destination during the same 
period of shipment). 
324 Different currencies shall not invalidate the circle. 
325 Subject to the terms of the Prohibition Clause in the contract, if the goods are not appropriated, or, having 
been appropriated 
326 documents are not presented, invoices based on the mean contract quantity shall be settled by all Buyers and 
their Sellers in the circle 
327 by payment by all Buyers to their Sellers of the excess of the Sellers' invoice amount over the lowest invoice 
amount in the circle. 
328 Payment shall be due not later than 15 consecutive days after the last day for appropriation, or, should the 
circle not be ascertained 
329 before the expiry of this time, then payment shall be due not later than 15 consecutive days after the circle is 
ascertained. 
330 Where the circle includes contracts expressed in different currencies the lowest invoice amount shall be 
replaced by the market price 
331 on the first day for contractual shipment and invoices shall be settled between each Buyer and his Seller in 
the circle by payment of the 
332 differences between the market price and the relative contract price in the currency of the contract. 
333 All Sellers and Buyers shall give every assistance to ascertain the circle and when a circle shall have been 
ascertained in accordance with 
334 this clause same shall be binding on all parties to the circle. As between Buyers and Sellers in the circle, the 
non-presentation of 
335 documents by Sellers to their Buyers shall not be considered a breach of contract. Should any party in the 
circle prior to the due date of 
336 payment commit any act comprehended in the Insolvency Clause of this contract, settlement by all parties in 
the circle shall be 
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337 calculated at the closing out price as provided for in the Insolvency Clause, which shall be taken as a basis for 
settlement, instead of the 
338 lowest invoice amount in the circle. In this event respective Buyers shall make payment to their Sellers or 
respective Sellers shall make 
339 payment to their Buyers of the difference between the closing out price and the contract price. 
340 

341 26. INSOLVENCY 

342 If before the fulfilment of this contract, either party shall suspend payments, notify any of the creditors that 
he is unable to meet debts 
343 or that he has suspended or that he is about to suspend payments of his debts, convene, call or hold a 
meeting of creditors, propose a 
344 voluntary arrangement, have an administration order made, have a winding up order made, have a receiver 
or manager appointed, 
345 convene, call or hold a meeting to go into liquidation (other than for re-construction or amalgamation) 
become subject to an Interim 
346 Order under Section 252 of the Insolvency Act 1986, or have a Bankruptcy Petition presented against him (any 
of which acts being 
347 hereinafter called an "Act of Insolvency") then the party committing such Act of Insolvency shall forthwith 
serve a notice of the 
348 occurrence of such Act of Insolvency on the other party to the contract and upon proof (by either the other 
party to the contract or the 
349 Receiver, Administrator, Liquidator or other person representing the party committing the Act of Insolvency) 
that such notice was thus 
350 served within 2 business days of the occurrence of the Act of Insolvency, the contract shall be closed out at 
the market price ruling on 
351 the business day following the serving of the notice. If such notice has not been served, then the other party, 
on learning of the 
352 occurrence of the Act of Insolvency, shall have the option of declaring the contract closed out at either the 
market price on the first 
353 business day after the date when such party first learnt of the occurrence of the Act of Insolvency or at the 
market price ruling on the 
354 first business day after the date when the Act of Insolvency occurred. In all cases the other party to the 
contract shall have the 
355 option of ascertaining the settlement price on the closing out of the contract by re-purchase or re-sale, and 
the difference between the 
356 contract price and the re-purchase or re-sale price shall be the amount payable or receivable under this 
contract. 
357 

358 27. DOMICILE 

359 This contract shall be deemed to have been made in England and to be performed in England, 
notwithstanding any contrary 
360 provision, and this contract shall be construed and take effect in accordance with the laws of England. Except 
for the purpose of 
Printed in England and issued by 

GAFTA 
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361 enforcing any award made in pursuance of the Arbitration Clause of this contract, the Courts of England shall 
have exclusive 
362 jurisdiction to determine any application for ancillary relief, (save for obtaining security only for the claim or 
counter-claim),the 
363 exercise of the powers of the Court in relation to the arbitration proceedings and any dispute other than a 
dispute which shall fall 
364 within the jurisdiction of arbitrators or board of appeal of the Association pursuant to the Arbitration Clause 
of this contract. For the 
365 purpose of any legal proceedings each party shall be deemed to be ordinarily resident or carrying on business 
at the offices of The 
366 Grain and Feed Trade Association, (GAFTA), England, and any party residing or carrying on business in 
Scotland shall be held to have 
367 prorogated jurisdiction against himself to the English Courts or if in Northern Ireland to have submitted to the 
jurisdiction and to be 
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368 bound by the decision of the English Courts. The service of proceedings upon any such party by leaving the 
same at the offices of 
369 The Grain and Feed Trade Association, together with the posting of a copy of such proceedings to his address 
outside England, shall 
370 be deemed good service, any rule of law or equity to the contrary notwithstanding. 
371 

372 28. ARBITRATION 

373 (a) Any and all disputes arising out of or under this contract or any claim regarding the interpretation or 
execution of this contract 
374 shall be determined by arbitration in accordance with the GAFTA Arbitration Rules, No 125, in the edition 
current at the date of 
375 this contract, such Rules are incorporated into and form part of this Contract and both parties hereto shall be 
deemed to be fully 
376 cognisant of and to have expressly agreed to the application of such Rules. 
377 (b) Neither party hereto, nor any persons claiming under either of them shall bring any action or other legal 
proceedings against 
378 the other in respect of any such dispute, or claim until such dispute or claim shall first have been heard and 
determined by the 
379 arbitrator(s) or a board of appeal, as the case may be, in accordance with the Arbitration Rules and it is 
expressly agreed and 
380 declared that the obtaining of an award from the arbitrator(s) or board of appeal, as the case may be, shall be 
a condition 
381 precedent to the right of either party hereto or of any persons claiming under either of them to bring any 
action or other legal 
382 proceedings against the other of them in respect of any such dispute or claim. 
383 (c) Nothing contained under this Arbitration Clause shall prevent the parties from seeking to obtain security in 
respect of their 
384 claim or counterclaim via legal proceedings in any jurisdiction, provided such legal proceedings shall be 
limited to applying 
385 for and/or obtaining security for a claim or counterclaim, it being understood and agreed that the substantive 
merits of any dispute 
386 or claim shall be determined solely by arbitration in accordance with the GAFTA Arbitration Rules, No 125. 
387 

388 29. INTERNATIONAL CONVENTIONS 

389 The following shall not apply to this contract: - 
390 (a) The Uniform Law on Sales and the Uniform Law on Formation to which effect is given by the Uniform Laws 
on International Sales 
391 Act 1967. 
392 (b) The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1980. 
393 (c) The United Nations Convention on Prescription (Limitation) in the International Sale of Goods of 1974 and 
the amending Protocol of 
394 1980. 
395 (d) Incoterms. 
396 (e) Unless the contract contains any statement expressly to the contrary, a person who is not a party to this 
contract has no 
397 right under the Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term of it. 

Sellers ................................................................................................ Buyers 

....................................................................................................... 
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Effective 1st September 2010 

Contract No.78 
Copyright 
THE GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION 

CONTRACT FOR GOODS BY RAIL 
*delete/specify as applicable Date ....................................................................... 
1 SELLERS 

......................................................................................................................................................................................

................................. 
2 

3 INTERVENING AS BROKERS 

......................................................................................................................................................................................

. 
4 

5 BUYERS 

......................................................................................................................................................................................

................................. 
6 have this day entered into a contract on the following terms and conditions. 
7 

8 1. GOODS 

......................................................................................................................................................................................

........................ 
9 

10 2. QUANTITY .................................................................................................................................. tonnes of 
1000 kilograms, 5% more or less 
11 Each consignment in whole or part fulfilment of this contract to be considered a separate contract, but the 
margin on the quantity sold 
12 shall not be affected thereby. 
13 

14 3. PRICE 

15 At the price of ................................................................................................................................................... per 
tonne of 1000 kilograms 
16 

17 DAF/CPT/DDU/DDP 
......................................................................................................................................................................................
... 
18 (as per the edition of Incoterms current at the date of this contract). 
19 

20 4. BROKERAGE 

.................................................................................................................................................................................... 
per tonne 
21 to be paid by Sellers on the mean contract quantity, goods lost or not lost, contract fulfilled or not fulfilled 
unless such non-fulfilment is 
22 due to the cancellation of the contract under the terms of the Prohibition Clause or the Force Majeure Clause. 
Brokerage shall be due 
23 on the day contractual documents are exchanged, or if the goods are not despatched then the brokerage shall 
be due on the 30th 
24 consecutive day after the last day for advice of despatch. 
25 

26 5. QUALITY 

27 *Warranted to contain 

.................................................................................................................................................................................... 
28 

29 *Sample. At time and place of loading about as per sealed sample marked 
........................................................................... in possession 



 

94 
 

30 

31 of .............................................................................. the word “about" when referring to quality shall mean the 
equivalent of one-half of 
32 one percent on contract price. 
33 

34 * Natural weight ....................................................................................................... kilograms per hectolitre at 
time and place of loading. 
35 

36 * Moisture 

......................................................................................................................................................................................

.............. % 
37 

38 * Admixture 

......................................................................................................................................................................................

............ % 
39 In any assessment at arbitration of allowance for quality, due regard shall be given to any analyses under other 
guarantees. 
40 Difference in quality shall not entitle Buyers to reject, except under the award of arbitrator(s) or board of 
appeal, as the case may be, 
41 referred to in accordance with the Arbitration Rules specified in the Arbitration Clause 
42 Condition. Despatch shall be made in good condition. 
43 

44 6. PERIOD OF DESPATCH 

45 Despatch during 
......................................................................................................................................................................................
......... 
46 

47 Buyers shall give full despatch instructions by .......................................................... , failing which Buyers shall 
be deemed to be in 
48 default, unless the parties agree to extend the period of despatch. The Consignment Note(s)/Railway Bill to be 
dated when the goods 
49 are despatched, and are to be considered proof of date of despatch in the absence of evidence to the contrary 
50 

51 7. WAGON CLASSIFICATION- per good grain carrying bulk wagon(s) suitable for the journey, clean, and 
free from smell or taint at time of 
78/2 

52 loading. 
53 

54 8. LOADING 

......................................................................................................................................................................................

.................... 
55 

56 9. DESTINATION 

......................................................................................................................................................................................

............. 
57 

58 10. ADVICE OF DESPATCH 

59 (a) The advice of despatch shall state the wagons' numbers, the presumed weight loaded and the date or 
presumed date of the 
60 consignment note. 
61 (b) The advice of despatch shall be served within two business days from the date of the consignment note by 
or on behalf of the 
62 consignor direct on his Buyers or on the Selling Agent or Broker named in this contract. 
63 (c) The advice of despatch shall be passed on by subsequent Sellers to their Buyers with due despatch. 
64 (d) Failure by Sellers to pass such advice to their Buyers will not constitute default, except as provided for in 
the Default Clause, but 
65 Sellers shall be responsible to their Buyers for proved extra expenses incurred as a consequence. 
66 (e) The date of the consignment note stated in the notice of despatch shall be for information only and shall 
not be binding, but in fixing 
67 the period laid down by this clause for serving advice of despatch the actual date of the consignment note shall 
prevail. 
68 (f) Every advice of despatch shall be open to correction of any errors occurring in transmission, provided that 
the sender is not 
69 responsible for such errors, and for any previous error in transmission that has been repeated in good faith. 
70 (g) Should the wagon(s) arrive before receipt of the advice of despatch and any extra expenses is incurred 
thereby, such expenses shall 
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71 be borne by Sellers. 
72 

73 11. PAYMENT 

74 (a) Payment by net cash in ......................................................................... in exchange for and on presentation 
of transport documents. 
75 (b) Transport documents shall consist of 1.Invoice, 2. Duplicate consignment note or railway bill, as 
appropriate 3.Other documents as 
76 called for under the contract. 
77 (c) In the event of transport documents not being available when called for by Buyers, or on arrival of the 
goods at destination, Sellers 
78 may provide other documents or an indemnity entitling Buyers to obtain delivery of the goods and payment 
shall be made by Buyers in 
79 exchange for same, but such payment shall not prejudice Buyers’ rights under the contract when transport 
documents are eventually 
80 available. 
81 (d) Should Sellers fail to present transport documents or other documents or an indemnity entitling Buyers to 
take delivery, Buyers shall 
82 take delivery under an indemnity provided by themselves and shall pay for the other documents when 
presented. Any recoverable 
83 extra expenses, including the costs of such indemnity or extra charges incurred by reason of the failure of 
Sellers to provide such 
84 documents, shall be borne by Sellers, but such payment shall not prejudice Buyers’ rights under the contract 
when transport documents 
85 are eventually available. 
86 (e) Should transport documents be presented with an incomplete set of consignment note(s) or should other 
transport documents be 
87 missing, payment shall be made provided that delivery of such missing documents is guaranteed, such 
guarantee to be countersigned, if 
88 required by Buyers, by a recognised bank. 
89 (f) Costs of collection shall be for account of Sellers, but if Buyers demand presentation only through a bank of 
their choice, in that event 
90 any additional collection costs shall be borne by Buyers. 
91 (g) No obvious clerical error in the documents shall entitle Buyers to reject them or delay payment, but Sellers 
shall be responsible for 
92 all loss or expense caused to Buyers by reason of such error and Sellers shall on request furnish an approved 
guarantee in respect 
93 thereto. 
94 (h) Amounts payable under this contract shall be settled without delay. If not so settled, either party may 
notify the other that a dispute 
95 has arisen and serve a notice stating his intention to refer the dispute to arbitration in accordance with the 
Arbitration Rules. 
96 (i) Interest – If there has been unreasonable delay in any payment, interest appropriate to the currency 
involved shall be charged. If 
97 such charge is not mutually agreed, a dispute shall be deemed to exist which shall be settled by arbitration. 
Otherwise interest shall be 
98 payable only where specifically provided in the terms of the contract or by an award of arbitration. The terms 
of this clause do not 
99 override the parties’ contractual obligation under sub-clause (a). 
100 

101 12. DUTIES, TAXES, LEVIES 

102 Sellers shall obtain and pay for all taxes, duties and levies, present or future to enable the goods to be 
despatched to the point of 
103 delivery specified in the contract, and Buyers shall obtain and pay for all taxes, duties and levies, present or 
future, applicable to the 
104 goods thereafter. 
105 

106 13. INSURANCE 

......................................................................................................................................................................................

................... 
107 

108 14. DISCHARGE 

109 Consignment to be discharged at Buyers' risk, and expense. Wagon demurrage shall be for Buyers' account in 
accordance with the 
110 current regulations of the applicable railway authority. 
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111 

112 15. WEIGHING 

113 The terms and conditions of GAFTA Weighing Rules No.123 are deemed to be incorporated into this contract. 
For DAF and CPT 
114 weighing shall be final at loading. For DDU and DDP weighing shall be final at discharge and such weights shall 
be advised to 
78/3 

115 Sellers without delay. 
116 

117 16. SAMPLING, ANALYSIS AND CERTIFICATES OF ANALYSIS 

118 The terms and conditions of GAFTA Sampling Rules No. 124 are deemed to be incorporated into this contract. 
Where the contract 
119 requires quality final at loading, samples shall be taken at time and place of loading. The parties shall appoint 
superintendents, for 
120 the purposes of supervision and sampling of the goods, from the GAFTA Register of Superintendents. Unless 
otherwise agreed, 
121 analysts shall be appointed from the GAFTA Register of Analysts. 
122 

123 17. PROHIBITION 

124 In case of prohibition of export, blockade or hostilities or in case of any executive or legislative act done by or 
on behalf of the 
125 government of the country of origin or of the territory where the station(s) or private siding(s) of loading 
named herein is/are situate, 
126 restricting export, whether partially or otherwise, any such restriction shall be deemed by both parties to 
apply to this contract and to 
127 the extent of such total or partial restriction to prevent fulfilment whether by shipment or by any other 
means whatsoever and to that 
128 extent this contract or any unfulfilled portion thereof shall be cancelled. Sellers shall advise Buyers without 
delay with the reasons 
129 therefor and, if required, Sellers must produce proof to justify the cancellation. 
130 

131 18. FORCE MAJEURE, STRIKES, ETC. 

132 Sellers shall not be responsible for delay in shipment of the goods or any part thereof occasioned by any Act 
of God, strike, lockout, 
133 riot or civil commotion, combination of workmen, breakdown of machinery, fire, or any cause comprehended 
in the term "force 
134 majeure". If delay in shipment is likely to occur for any of the above reasons, the Shipper shall serve a notice 
on Buyers within 7 
135 consecutive days of the occurrence, or not less than 21 consecutive days before the commencement of the 
contract period, 
136 whichever is the later. The notice shall state the reason(s) for the anticipated delay. 
137 If after serving such notice an extension to the shipping period is required, then the Shipper shall serve a 
further notice not later 
138 than the last day of the contract period of shipment stating the port or ports of loading from which the goods 
were intended to be 
139 shipped, and shipments effected after the contract period shall be limited to the port or ports so nominated. 
140 If shipment be delayed for more than 30 consecutive days, Buyers shall have the option of cancelling the 
delayed portion of the 
141 contract, such option to be exercised by Buyers serving notice to be received by Sellers not later than the first 
business day after 
142 the additional 30 consecutive days. If Buyers do not exercise this option, such delayed portion shall be 
automatically extended for 
143 a further period of 30 consecutive days. If shipment under this clause be prevented during the further 30 
consecutive days 
144 extension, the contract shall be considered void. Buyers shall have no claim against Sellers for delay or non-
shipment under this 
145 clause, provided that Sellers shall have supplied to Buyers, if required, satisfactory evidence justifying the 
delay or non-fulfilment. 
146 

147 19. NOTICES 

148 All notices required to be served on the parties pursuant to this contract shall be communicated rapidly in 
legible form. Methods 
149 of rapid communication for the purposes of this clause are defined and mutually recognised as: - either telex, 
or letter if delivered 
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150 by hand on the date of writing, or telefax, or E-mail, or other electronic means, always subject to the proviso 
that if receipt of any 
151 notice is contested, the burden of proof of transmission shall be on the sender who shall, in the case of a 
dispute, establish, to the 
152 satisfaction of the arbitrator(s) or board of appeal appointed pursuant to the Arbitration Clause, that the 
notice was actually 
153 transmitted to the addressee. In case of resales/repurchases all notices shall be served without delay by 
sellers on their respective 
154 buyers or vice versa, and any notice received after 1600 hours on a business day shall be deemed to have 
been received on the 
155 business day following. A notice to the Brokers or Agent shall be deemed a notice under this contract. 
156 

157 20. NON-BUSINESS DAYS 

158 Saturdays, Sundays and the officially recognised and/or legal holidays of the respective countries and any 
days, which GAFTA may 
159 declare as non-business days for specific purposes, shall be non-business days. Should the time limit for doing 
any act or serving any 
160 notice expire on a non-business day, the time so limited shall be extended until the first business day 
thereafter. The period of 
161 despatch shall not be affected by this clause. 
162 

163 21. DEFAULT 

164 In default of fulfilment of contract by either party, the following provisions shall apply: - 
165 (a) The party other than the defaulter shall, at their discretion have the right, after serving a notice on the 
defaulter, to sell or purchase, 
166 as the case may be, against the defaulter, and such sale or purchase shall establish the default price. 
167 (b) If either party be dissatisfied with such default price or if the right at (a) above is not exercised and 
damages cannot be mutually 
168 agreed, then the assessment of damages shall be settled by arbitration. 
169 (c) The damages payable shall be based on, but not limited to, the difference between the contract price and 
either the default price 
170 established under (a) above or upon the actual or estimated value of the goods, on the date of default, 
established under (b) above. 
171 (d) In all cases the damages shall, in addition, include any proven additional expenses which would directly 
and naturally result in the 
172 ordinary course of events from the defaulter's breach of contract, but shall in no case include, loss of profit on 
any sub-contracts made 
173 by the party defaulted against or others unless the arbitrator(s) or board of appeal, having regard to special 
circumstances, shall in 
174 his/their sole and absolute discretion think fit. 
175 (e) If default has not already been declared then (notwithstanding the provisions stated in the Despatch 
Clause) if notice of advice is not 
176 passed by the 10th consecutive day after the last day for the advice of despatch laid down in the contract, 
Sellers shall be deemed to 
177 be in default, and the default date shall then be the first business day thereafter. 
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179 22. INSOLVENCY 

180 If before the fulfilment of this contract, either party shall suspend payments, notify any of the creditors that 
he is unable to meet debts 
181 or that he has suspended or that he is about to suspend payments of his debts, convene, call or hold a 
meeting of creditors, propose a 
182 voluntary arrangement, have an administration order made, have a winding up order made, have a receiver 
or manager appointed, 
183 convene, call or hold a meeting to go into liquidation (other than for re-construction or amalgamation) 
become subject to an Interim 
184 Order under Section 252 of the Insolvency Act 1986, or have a Bankruptcy Petition presented against him (any 
of which acts being 
185 hereinafter called an "Act of Insolvency") then the party committing such Act of Insolvency shall serve a notice 
of the occurrence of 
186 such Act of Insolvency on the other party to the contract and upon proof (by either the other party to the 
contract or the Receiver, 
187 Administrator, Liquidator or other person representing the party committing the Act of Insolvency) that such 
notice was thus served 
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188 within 2 business days of the occurrence of the Act of Insolvency, the contract shall be closed out at the 
market price ruling on the 
189 business day following the serving of the notice. If such notice has not been served as aforesaid, then the 
other party, on learning of 
190 the occurrence of the Act of Insolvency, shall have the option of declaring the contract closed out at either the 
market price on the first 
191 business day after the date when such party first learnt of the occurrence of the Act of Insolvency or at the 
market price ruling on the 
192 first business day after the date when the Act of Insolvency occurred. 
193 In all cases the other party to the contract shall have the option of ascertaining the settlement price on the 
closing out of the contract 
194 by re-purchase or re-sale, and the difference between the contract price and the re-purchase or re-sale price 
shall be the amount 
195 payable or receivable under this contract. 
196 

197 23. DOMICILE 

198 This contract shall be deemed to have been made in England and to be performed in England, 
notwithstanding any contrary 
199 provision, and this contract shall be construed and take effect in accordance with the laws of England. Except 
for the purpose of 
200 enforcing any award made in pursuance of the Arbitration Clause of this contract, the Courts of England shall 
have exclusive 
201 jurisdiction to determine any application for ancillary relief, (save for obtaining security only for the claim or 
counter-claim), the 
202 exercise of the powers of the Court in relation to the arbitration proceedings and any dispute other than a 
dispute which shall fall 
203 within the jurisdiction of arbitrators or board of appeal of the Association pursuant to the Arbitration Clause 
of this contract. For 
204 the purpose of any legal proceedings each party shall be deemed to be ordinarily resident or carrying on 
business at the offices of 
205 The Grain and Feed Trade Association, (GAFTA), England, and any party residing or carrying on business in 
Scotland shall be held to 
206 have prorogated jurisdiction against himself to the English Courts or if in Northern Ireland to have submitted 
to the jurisdiction and 
207 to be bound by the decision of the English Courts. The service of proceedings upon any such party by leaving 
the same at the 
208 offices of The Grain and Feed Trade Association, together with the posting of a copy of such proceedings to 
his address outside 
209 England, shall be deemed good service, any rule of law or equity to the contrary notwithstanding. 
210 

211 24. ARBITRATION 

212 (a) Any and all disputes arising out of or under this contract or any claim regarding the interpretation or 
execution of this contract 
213 shall be determined by arbitration in accordance with the GAFTA Arbitration Rules, No 125, in the edition 
current at the date of 
214 this contract, such Rules are incorporated into and form part of this Contract and both parties hereto shall be 
deemed to be fully 
215 cognisant of and to have expressly agreed to the application of such Rules. 
216 (b) Neither party hereto, nor any persons claiming under either of them shall bring any action or other legal 
proceedings against 
217 the other in respect of any such dispute, or claim until such dispute or claim shall first have been heard and 
determined by the 
218 arbitrator(s) or a board of appeal, as the case may be, in accordance with the Arbitration Rules and it is 
expressly agreed and 
219 declared that the obtaining of an award from the arbitrator(s) or board of appeal, as the case may be, shall be 
a condition 
220 precedent to the right of either party hereto or of any persons claiming under either of them to bring any 
action or other legal 
221 proceedings against the other of them in respect of any such dispute or claim. 
222 (c) Nothing contained under this Arbitration Clause shall prevent the parties from seeking to obtain security in 
respect of their 
223 claim or counterclaim via legal proceedings in any jurisdiction, provided such legal proceedings shall be 
limited to applying 
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224 for and/or obtaining security for a claim or counterclaim, it being understood and agreed that the substantive 
merits of any dispute 
225 or claim shall be determined solely by arbitration in accordance with the GAFTA Arbitration Rules, No 125. 
226 

227 25. INTERNATIONAL CONVENTIONS 

228 The following shall not apply to this contract: - 
229 (a) The Uniform Law on Sales and the Uniform Law on Formation to which effect is given by the Uniform Laws 
on International Sales 
230 Act 1967. 
231 (b) The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1980. 
232 (c) The United Nations Convention on Prescription (Limitation) in the International Sale of Goods of 1974 and 
the amending Protocol of 
233 1980. 
234 (d) Unless the contract contains any statement expressly to the contrary, a person who is not a party to this 
contract has no right 
235 under the Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term of it. 
Printed in England and issued by 

GAFTA 
(THE GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION) 
9 LINCOLN’S INN FIELDS, LONDON WC2A 3BP 
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Sellers ........................................................................................... Buyers 

................................................................................................. 

Εικόνες 5,6,7: Συμβόλαια και στοιχεία που απαιτούνται για την πραγματοποίηση 

διεθνούς συναλλαγής σύμφωνα με τους κανόνες της Gafta ( οδικώς, με πλοίο και 

σιδηροδρομικώς). 
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Εικόνα 8:Δείγμα CMR 
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Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας 
(VIES) Επαλήθευση αριθ. ΦΠΑ 

Μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα του ΑΦΜ/ΦΠΑ, που χορηγείται απο 

οποιοδήποτε κράτος μέλος, επιλέγοντας το κράτος μέλος απο το προβλεπόμενο 

πτυσσόμενο μενού και εισάγοντας τον προς επαλήθευση αριθμό.  

Εικόνα 9: Δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας ΑΦΜ συναλλασόμενου εντός Ε.Ε.  

Πηγή: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 

 

 

 

 

Κράτος μέλος --
 

 

Αριθμός ΦΠΑ --
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Κράτος Μέλος του 

αιτούντα επαλήθευση 
--

 
 

Αριθμός ΦΠΑ  
 

 
Επαλήθευση

 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
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103 
 

 

Εικόνα 9: παρουσιάζει δείγμα θαλάσσιας φορτωτικής bill of  lading 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ   No.     

    Certificate           24 /  1425    29/05/2009 

     

       WEIGHT/QUALITY CERTIFICATE  

We hereby certify that we proceeded from 28/05/09 to 29/05/09 to the following 

inspection and declare: 

THAT AT THE TIME AND PLACE OF INSPECTION : 

 

SHIPPER    :  

 

 

 

 

CONSIGNEE  :    

 

 

 

NOTIFY     :   

 

 

GOODS  DESCRIPTION : GREEK DURUM WHEAT   

      

QUANTITY   :   

 

VESSEL   :  

LOAD PORT  :  

DISCHARGING PORT :  
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WEIGHT    : AT THE TIME OF LOADING WE SUPERVISED THE 

ACTUAL ……….  NET WEIGHT OF IN BULK LOADED ON BOARD THE CARRYING VESSEL 

WITH THE FOLLOWING RESULTS :  

 

SHIPPED WEIGHT : ………. MT  

 

 

    

QUALITY  

   

TEST WEIGHT  :     KG/HL 

MOISTURE   :           % 

FOREIGN MATTERS :          %  

PROTEIN (NX5.7)  :      % 

VITREOUS GRAINS :           % 

SOFT GRAINS  :          % 

BROKEN GRAINS  :          % 

G.M.F    :          %   

 

 

 

 

THE GOODS ARE SOUND, LOYAL AND MERCHANTABLE. FREE FROM ALIVE WEEVILS 

AND FOREIGN ODOUR. 

 

Εικόνα 12: πιστοποιητικό ποιότητας και βάρους. 
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 http://www.aaca.gr/html/i_nieio.html 

 http://www.wto.org/ 

 http://www.export911.com/e911/export/incoterm.htm 

 http://www.pbb.com/en/tools/incoterms/incoterms2000.pdf 

 http://www.nautilia.gr/portal/ 

 http://www.comxport.com/dic/incoterms_eng.htm 
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 http://www.hellenicnexusmag.com/ 

 http://www.acsmi.gr/Default.aspx 

 http://www.agrinews.ch/ 

 http://www.latinamericabc.gr/en/newsLetter_dec-jan-11.htm 

 http://www.opekepe.gr/kathestwta_perif.asp?cat=4 

 

 

 

 

 

http://www.aaca.gr/html/i_nieio.html
http://www.wto.org/
http://www.export911.com/e911/export/incoterm.htm
http://www.pbb.com/en/tools/incoterms/incoterms2000.pdf
http://www.nautilia.gr/portal/
http://www.comxport.com/dic/incoterms_eng.htm
http://www.coceral.com/cms/beitrag/10010169/227870
http://borsa.granariamilano.org/
http://www.agerborsamerci.it/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.hellenicnexusmag.com/
http://www.acsmi.gr/Default.aspx
http://www.agrinews.ch/
http://www.latinamericabc.gr/en/newsLetter_dec-jan-11.htm
http://www.opekepe.gr/kathestwta_perif.asp?cat=4

