
 

 

Βήμα 3ο  

Προετοιμασία της πώλησης και οργάνωση της μεταφοράς 

Πώς επιμερίζονται οι υποχρεώσεις σας και του αγοραστή σας; 

Όπως προαναφέρθηκε, η ευθύνη των μερών μιας συναλλαγής 
εξαγωγής/εισαγωγής καθορίζεται στη συμβατική συμφωνία. Εκτός εάν 
υπάρχουν ειδικοί λόγοι, η ευθύνη για την εισαγωγή, τη χρηστικότητα ή την 
εμπορία του προϊόντος σας πρέπει να αναληφθεί από τον αγοραστή ως 
εισαγωγέα. Μόνο έμπειροι έμποροι θα πρέπει να παρεκκλίνουν από αυτόν 
τον κανόνα. Ανάλογα με τους νομικούς κανονισμούς της χώρας εισαγωγής, 
ενδέχεται να μην είστε σε θέση να συμμορφωθείτε με ορισμένες απαιτήσεις 
εκεί, οπότε αυτές θα πρέπει να παραμείνουν στον αγοραστή. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους όρους Incoterms ® για να ορίσετε τις 
συμβατικές υποχρεώσεις των μερών. 

Η Incoterms ® καθορίζει τις ευθύνες των πωλητών και αγοραστών για την 
παράδοση, την ασφάλιση και τη μεταφορά εμπορευμάτων βάσει συμβάσεων 
πώλησης και καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για τις τελωνειακές 
διατυπώσεις εξαγωγής στην ΕΕ και τις διατυπώσεις εισαγωγής στη χώρα 
προορισμού. 

Παραδείγματα: 

• «Ελεύθερο επί του σκάφους» (FOB): σημαίνει ότι ο εξαγωγέας ή ο 
πωλητής είναι υπεύθυνος για την κάλυψη όλων των τοπικών δαπανών: 

• μεταφορά των εμπορευμάτων στον λιμένα αποστολής 
• δαπάνες φόρτωσης 
• διαδικασίες εκτελωνισμού στη χώρα εξαγωγής. 

  

Ο πελάτης σας είναι υπεύθυνος για το κόστος: 

• μεταφορά από τον λιμένα αποστολής και μετά 
• ασφάλιση 
• εκφόρτωση 
• μεταφορά από τον λιμένα άφιξης στον τελικό προορισμό. 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/eleythero-epi-tis-timis-toy-ploioy-0
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/exagogeas


• «Κόστος, ασφάλιση και ναύλος» (CIF)σημαίνει ότι ο εξαγωγέας είναι 
υπεύθυνος για τις τοπικές δαπάνες στο πλαίσιο FOB, συν: 

• ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
• ασφάλιση 

Με βάση την τιμή CIF, ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες έως 
ότου τα προϊόντα φθάσουν στον λιμένα προορισμού του. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Incoterm ® EXW δεν μπορεί να μεταβάλει την 
ευθύνη σας ως εξαγωγέα έναντι των αρχών της χώρας σας, ενώ η DDP ενέχει 
τον κίνδυνο ανάληψης ευθυνών στη χώρα εισαγωγής, τις οποίες δεν μπορεί 
να αναλάβει ο εξαγωγέας. 

 

Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία εξαγωγής και μεταφοράς; 

Ο μεταφορέας μπορεί να βοηθήσει 

• οργάνωση της παραλαβής και της παράδοσης των προϊόντων σας 
• διαπραγμάτευση ναύλων με μεταφορείς 
• κράτηση χώρου φορτίου 
• συσκευασία 
• ασφάλιση 
• προετοιμασία τελωνειακών εγγράφων για λογαριασμό σας 

Αναζητήστε προγράμματα χρηματοδότησης των εξαγωγών και στήριξης 
των εξαγωγών, τα οποία συχνά παρέχουν οι κυβερνήσεις σε συνεργασία με 
τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες. 

• Εξετάστε την ασφάλιση εξαγωγών που προσφέρεται είτε από 
ιδιωτικούς φορείς είτε από εθνικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς 
εξαγωγών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: Access2Markets 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/exagogeas
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/eleythero-epi-tis-timis-toy-ploioy-0
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/exagogeas
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/timi-ek-toy-ergostasioy
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