
20 Οκτωβρίου 2017

Βασικές Αρχές Ναυλώσεων 
Πλοίων 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι ναυλώσεις και η μεταφορά εμπορευμάτων μέσω πλοίων είναι πρωτεύουσα 
δραστηριότητα των ναυτιλιακών εταιρειών και απασχολούν μεγάλο αριθμό επαγγελματιών 
διαφορετικών ειδικοτήτων που σχετίζονται με τη ναυτιλία και το εμπόριο. Βασικός στόχος του 
σεμιναρίου είναι να εξηγηθούν οι τρόποι και τα είδη ναύλωσης και οι κύριες διαφορές τους. Θα 
παρουσιαστούν οι βασικοί τύποι  ναυλοσυμφώνων και θα αναλυθούν όλα τα στάδια της ναύλωσης από 
την διαπραγμάτευση του ναυλοσυμφώνου μέχρι την παράδοση των εμπορευμάτων.

ΝΑυτΙλΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Είδη ναυλώσεων (ταξιδίου, χρονοναύλωση, 

γυμνού πλοίου) και συμβάσεις μεταφοράς
• Διαπραγμάτευση ναύλωσης (order, indication, 

offer, acceptance, recap, finalization)
• Ναυλοσύμφωνα τύποι και ρήτρες (voyage, 

time, bareboat, COA)
• Φορτωτικές (bills of lading)
• Κανόνες περιορισμού ευθύνης (Χάγη, Χάγη/

Βίσμπι, Αμβούργου κλπ)
• Κανόνες διεθνούς εμπορίου (incoterms)

ΣτΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟυ
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα:

• Γνωρίζουν τους τύπους των ναυλώσεων
• Κατανοούν τις βασικές ρήτρες που περιλαμβάνονται 

στα ναυλοσύμφωνα
• Αντιλαμβάνονται τις πρακτικές επιπτώσεις των 

διαφόρων τύπων διαμετακομιστικού εμπορίου (cif, 
fob κλπ)

• Καταλαβαίνουν τις νομικές και πρακτικές επιπτώσεις 
σε συνήθεις περιπτώσεις αθέτησης ρητρών 
(καθυστέρηση πλοίου, παρέκκλιση από πορεία, κλπ)

  

ΕΝδΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑκΗ κΑτΑΡτΙΣΗ
Το σεμινάριο μπορεί να οργανωθεί και αποκλειστικά για 
την εταιρεία σας, εάν υπάρχει ομάδα στελεχών σας που 
επιθυμεί να το παρακολουθήσει 

ΣΕ ΠΟΙΟυΣ ΑΠΕυΘυΝΕτΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους που θέλουν να 
ασχοληθούν με τις ναυλώσεις ή το εξωτερικό εμπόριο, σε 
σπουδαστές και φοιτητές ναυτιλιακών ή νομικών σπουδών 
που διαθέτουν βασικές γνώσεις του Αγγλικού δικαίου των 
συμβάσεων, σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν 
εμπειρική μόνο γνώση των ναυλώσεων και ναυλομεσίτες.

ΕΙΣΗΓΗτΗΣ
Στάμος Θελούδης 

δΙΕΞΑΓΩΓΗ
20 Οκτωβρίου 2017
Παρασκευή, 10:00-18:00 (8 ώρες)

δΙδΑκτΡΑ
€ 220

δΙΑδΙκΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην επόμενη σελίδα. 

ΠΙΣτΟΠΟΙΗτΙκΟ ΕΠΑΓΓΕλΜΑτΙκΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι σπουδαστές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Επιμόρφωσης κατόπιν αξιολόγησης στο τέλος του 
προγράμματος (τέστ 10 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής).

ΕΠΙκΟΙΝΩΝΙΑ
Μπορείτε να καλέσετε στα τηλ.  2103680006 ή 
2103680056, ή να στείλετε email στη διεύθυνση 
training@hau.gr 

Σε συνεργασία με τη Phoenix Maritime Academy of



Επιθυμώ να εγγραφώ και να παρακολουθήσω το σεμινάριο:
Βασικές Αρχές Ναυλώσεων Πλοίων 
(20 Οκτωβρίου 2017)
ΠΡΟΣΩΠΙκΕΣ ΠλΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επίθετο  ………………………………………………………….……………………………
Όνομα …………………………………………………………………………………………
ΑΦΜ……………………………………………………………………………………………
Θέση / Ιδιότητα………………………………………………………………………………
Εταιρεία  ………………………………………………………………………………………
Δ/νση Κατοικίας ……………………………………………………………………………
ΤΚ / Πόλη ………………………………………………………………………………………
Κινητό Τηλ. …………………………………………………………………………………
E-mail  ……………………………………………………………………………………………

ΣτΟΙΧΕΙΑ τΙΜΟλΟΓΗΣΗΣ

Επωνυμία εταιρείας ………………………………………………………………………… 
Αντικείμενο……………………………………………………………………………………
Διεύθυνση ………………………………………………………………………………………
ΤΚ / Πόλη ……………………………………………………………………………………
Τηλ. / Fax………………………………………………………………………………………
ΑΦΜ…………………………………ΔΟΥ………………………………………………………

τΡΟΠΟΣ ΠλΗΡΩΜΗΣ

Κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
 Eurobank: 0026-0012370100176525
(IBAN GR26 0260 0120 0003 7010 0176 525)
 Alpha Bank: 441-00-2002-000010
(IBAN GR18 0140 4410441002002000010)

ΠΟλΙτΙκΗ ΑκυΡΩΣΗΣ ΣυΜΜΕτΟΧΗΣ
Για γραπτή ακύρωση συμμετοχής έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη 
του σεμιναρίου επιστρέφεται το 100% των διδάκτρων. Μετά την 
προθεσμία αυτή δεν επιστρέφονται δίδακτρα. 
Κατανοώ και αποδέχομαι τις διαδικασίες εγγραφών και την πολιτική 
ακύρωσης συμμετοχής.

Όνομα / Υπογραφή…………………………………………...Ημ/νία…………..

δΙΑδΙκΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΑΙτΗΣΗ ΣυΜΜΕτΟΧΗΣ 

Mασσαλίας 22, 106 80 Aθήνα, T.: 210 36 80 900, F.: 212 2222629
 e-mail: hau@hau.gr, http://www.hau.gr

Όρος εμπιστευτικότητας: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων 
με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού, την υλοποίηση των εκπαιδευτικών και 
πολιτιστικών της προγραμμάτων, και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Τα δεδομένα που ζητάμε θα 
τηρούνται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.  Έχετε δικαίωμα εύλογης 
πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε αντίγραφο, ή να διορθώσετε 
σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
την Ελληνοαμερικανική Ένωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@hau.gr. 

* Με άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο από τον Εθνικό   
    Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

*

Εγγραφή στο σεμινάριο γίνεται είτε ατομικά (από ιδιώτη) 
είτε εταιρικά (από τον εργοδότη για τα στελέχη του). 

ΑτΟΜΙκΗ EΓΓΡΑΦΗ
Για τη συμμετοχή σας λαμβάνετε προσωπική απόδειξη. 
Μπορείτε να γραφτείτε με τρεις τρόπους:
Στην Γραμματεία: η Γραμματεία Εγγραφών είναι ανοικτή 
Δευτέρα & Παρασκευή 09:00-18:00 και Τρίτη-Τετάρτη-
Πέμπτη 09:00-19:00. Για την εγγραφή σας θα χρειαστεί 
να προσκομίσετε συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής και να 
καταβάλετε το σύνολο των διδάκτρων, με μετρητά, cash 
card ή πιστωτική κάρτα. Οι περισσότερες πιστωτικές κάρτες 
μπορούν να δεχτούν 3-5 άτοκες δόσεις. 
Online: Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας το κουμπί 
«Online Αγορά» από τη σελίδα περιγραφής του σεμιναρίου 
στο website μας. Θα σας ζητηθεί να κάνετε εγγραφή την 
πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το online σύστημα. 
Για την online εγγραφή είναι απαραίτητη πιστωτική κάρτα 
MasterCard ή Visa. Εφόσον η συναλλαγή είναι επιτυχής θα 
λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης. Παρακαλούμε σημειώστε 
ότι το σύστημα online εγγραφών δεν μπορεί να υπολογίσει 
άτοκες δόσεις. Εάν επιθυμείτε άτοκες δόσεις θα πρέπει να 
απευθυνθείτε στη Γραμματεία για εγγραφή. 
Μέσω e-mail: Μπορείτε να εγγραφείτε στέλνοντας 
στη διεύθυνση training@hau.gr συμπληρωμένη και 
σκαναρισμένη αίτηση συμμετοχής και αντίγραφο της 
κατάθεσης/μεταφοράς του συνόλου των διδάκτρων 
σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της 
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης που αναγράφονται στην 
αίτηση συμμετοχής. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τυχόν 
τραπεζικά έξοδα που προκύπτουν κατά τη συναλλαγή 
βαρύνουν τον εντολέα. 

ΕτΑΙΡΙκΗ ΣυΜΜΕτΟΧΗ
Για την συμμετοχή των στελεχών εταιρείας εκδίδεται 
τιμολόγιο στο όνομα του εργοδότη. Για την συμμετοχή 3 ή 
περισσότερων στελεχών της ίδιας εταιρείας στο σεμινάριο, 
ο εργοδότης δικαιούται έκπτωση 10%. Μπορείτε να 
δηλώσετε συμμετοχή των στελεχών σας στο σεμινάριο με 
δύο τρόπους:
Online: Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για τα στελέχη 
σας πατώντας το κουμπί «Online Αγορά» από τη σελίδα 
περιγραφής του σεμιναρίου στο website μας. Θα σας 
ζητηθεί να κάνετε εγγραφή την πρώτη φορά που θα 
χρησιμοποιήσετε το online σύστημα. Για την online 
εγγραφή είναι απαραίτητη πιστωτική κάρτα MasterCard 
ή Visa. Εφόσον η συναλλαγή είναι επιτυχής θα λάβετε 
μήνυμα επιβεβαίωσης. Παρακαλούμε σημειώστε 
ότι το σύστημα online εγγραφών δεν μπορεί να 
υπολογίσει εκπτώσεις. Εάν δικαιούστε έκπτωση 
παρακαλούμε ακολουθήστε την διαδικασία 
εγγραφής μέσω e-mail. 
Μέσω e-mail: Μπορείτε να εγγραφείτε στέλνοντας 
στη διεύθυνση training@hau.gr συμπληρωμένη και 
σκαναρισμένη αίτηση συμμετοχής και αντίγραφο 
της κατάθεσης/μεταφοράς του συνόλου των 
διδάκτρων σε έναν από τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης 
που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής. 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι τυχόν τραπεζικά 
έξοδα που προκύπτουν κατά τη συναλλαγή 
βαρύνουν τον εντολέα. Επίσης παρακαλούμε 
σημειώστε ότι για να είναι έγκυρη η αίτηση 
συμμετοχής θα πρέπει να φέρει την υπογραφή 
& σφραγίδα του εργοδότη ή του υπευθύνου 
εκπαίδευσης. 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα 
ακύρωσης οποιουδήποτε προγράμματος για 
απρόβλεπτο λόγο. Σε τέτοια περίπτωση τα 
δίδακτρα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται 


