
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Οι όροι παράδοσης είναι εμπορικοί όροι που έχουν δημιουργηθεί από το Διεθνές 

Εμπορικό Επιμελητήριο, οι οποίοι περιέχονται στο κυρίως σώμα μιας σύμβασης 

μεταφορών εμπορευμάτων και περιγράφουν με σαφήνεια τις βασικές υποχρεώσεις 

και ευθύνες του πωλητή και του αγοραστή σε σχέση με την παράδοση των αγαθών, 

τη μεταβίβαση των κινδύνων  και την καταβολή δαπανών κατά τη μετακίνηση  των 

εμπορευμάτων  από την αποθήκη του προμηθευτή μέχρι τον τελικό τόπο 

προορισμού που έχει συμφωνηθεί. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

EXW Στο εργοστάσιο 

FCA Ελεύθερο στο μεταφορέα 

FAS Ελεύθερο μέχρι το πλοίο 

FOB Ελεύθερο στο πλοίο 

CFR Κόστος και ναύλος 

CIF Κόστος, ασφάλιστρα και ναύλος 

CPT Καταβληθείς ναύλος 

CIP Καταβληθείς ναύλος και ασφάλεια 

DAF Παράδοση στα σύνορα 

DAP Παραδοτέο στον τόπο προορισμού 

DES Παραλαβή από το πλοίο 

DEQ Παράδοση στην αποβάθρα 

DDU Παράδοση χωρίς καταβολή δασμών 

DDP Παράδοση με καταβολή δασμών 

XXX Όροι παράδοσης διαφορετικοί από τους παραπάνω 

 

• EXW = Exworks = Αναχώρηση από το εργοστάσιο 

Ο προμηθευτής εκπληρώνει την υποχρέωσή του προς παράδοση μόλις θέσει 

τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή σε προκαθορισμένο συμβατικά 

τόπο (π.χ. στο τόπο επαγγελματικής δραστηριότητας του αγοραστή EX 

Factory ή σε προκαθορισμένη αποθήκη EX Warehouse). Γενικά, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας και ελέγχου 

(π.χ. συσκευασία, ζύγισμα και καταμέτρηση). Ωστόσο, δεν υποχρεούται να 

προβεί σε ενέργειες εξαγωγής (π.χ. εκτελωνισμό) και να φορτώσει τα αγαθά 

στο όχημα μεταφοράς (π.χ. πλοίο). Από την άλλη πλευρά, ο αγοραστής, από 

τη στιγμή που τεθούν τα εμπορεύματα στη διάθεσή του, οφείλει να 

πληρώσει τον προμηθευτή και φέρει τον κίνδυνο σε περίπτωση τυχαίας 

καταστροφής ή φθοράς. 

 

• FCA = Free Carrier = Ελεύθερο στο μεταφορέα ή μεταφορικό μέσο – 

Συμφωνημένος τρόπος παράδοσης) 

Ο όρος χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από το είδος του μεταφορικού μέσου 

που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων και ανεξάρτητα 

από τον αριθμό των μεταφορέων που χρησιμοποιούνται. Ειδικότερα, 



καλύπτει περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα είτε παραδίδονται στον τόπο 

της εγκατάστασης του μεταφορέα για περαιτέρω συσκευασία, φόρτωση και 

μεταφορά είτε παραδίδονται έτοιμα και συσκευασμένα στο μεταφορέα στον 

τόπο εγκατάστασης του προμηθευτή (π.χ. κέντρο διανομής). Προσδιορίζεται 

το σημείο παράδοσης των εμπορευμάτων (δηλαδή πού τελειώνει η ευθύνη 

του προμηθευτή και αντιστοίχως ξεκινάει η ευθύνη του αγοραστή ή του 

μεταφορέα) και καθορίζεται το ποιος αναλαμβάνει τη φροντίδα και τις 

διαδικασίες που απαιτούνται μέσω των τελωνειακών ή άλλων υπηρεσιών 

(π.χ. τράπεζες και λιμενικές αρχές). 

 

• FAS = Free Alongside Ship = Ελεύθερο Παράπλευρα του πλοίου – 

κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης 

Με τον όρο FAS ο προμηθευτής εκπληρώνει την υποχρέωση παράδοσης 

μόλις θέσει τα εμπορεύματα στη κατοχή του μεταφορέα στην αποβάθρα 

φόρτωσης, στο συμβατικά καθορισμένο λιμένα φόρτωσης. Από το σημείο 

αυτό και εφεξής, ο αγοραστής φέρει όλους τους κινδύνους και τα έξοδα. Ο 

προμηθευτής, ωστόσο, οφείλει να πληρώσει τους φόρους και να 

προετοιμάσει τις άδειες για την εξαγωγή. Ουσιαστικά, η μόνη 

διαφοροποίηση μεταξύ των όρων FAS και FOB έγκειται στο σημείο 

μετάθεσης του κινδύνου (αποβάθρα φόρτωσης ή κιγκλίδωμα του πλοίου). 

 

• FOB = Free On Board = Ελεύθερο επί του πλοίου ή ελεύθερο επί του 

μεταφορικού μέσου – κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης 

Ο όρος FOB συνδέεται αποκλειστικά με τις θαλάσσιες μεταφορές. Με τον 

όρο FOB θεωρείται ότι ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του 

προς παράδοση, εφόσον τα εμπορεύματα περάσουν το κιγκλίδωμα του 

πλοίου. Ωστόσο, ο όρος FOB δε δίνει επαρκείς λύσεις όταν τα εμπορεύματα 

πάθουν ζημιά κατά τη φόρτωση και στις μεταφορές με κοντέινερ όπου είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή και η αιτία της καταστροφής ή 

της ζημιάς του εμπορεύματος. Με τον όρο FOB o προμηθευτής 

υποχρεούται: να εξασφαλίσει την άδεια για την εξαγωγή των εμπορευμάτων 

και να τα εκτελωνίσει, καταβάλλοντας τους απαιτούμενους φόρους, να 

καλύψει τα έξοδα για τη μεταφορά τους μέχρι το λιμένα φόρτωσης να 

καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, ελέγχου και συσκευασίας και να 

ειδοποιήσει τον αγοραστή μόλις τα εμπορεύματα φορτωθούν στο πλοίο και 

να του αποστείλει το σχετικό αποδεικτικό φόρτωσης από το μεταφορέα. 

 

• CFR = Cost and Freight = Αξία και Ναύλος – Κατονομαζόμενο λιμάνι 

προορισμού 

Η μόνη διαφορά μεταξύ των όρων CFR και CIF έγκειται στην υποχρέωση του 

προμηθευτή να ασφαλίσει τα εμπορεύματα κατά των θαλάσσιων κινδύνων 

 

• CIF = Cost, Insurance and Freight = Αξία, Ασφάλιση και Ναύλος – 

Κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού 

Ο Incoterm CIF μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η διεθνής μεταφορά 

των αγαθών αφορά τουλάχιστον εν μέρει θαλάσσια μεταφορά. Ο πωλητής 

υποχρεούται να μεταφέρει τα αγαθά από την έδρα του στο λιμάνι, να τα 

φορτώσει στο πλοίο, να ετοιμάσει την τελωνειακή δήλωση, να καταβάλει τα 



έξοδα διεθνούς μεταφοράς καθώς και την ασφάλισή τους. Η μεταβίβαση της 

κατοχής γίνεται με το που βρίσκονται τα αγαθά στο πλοίο. Εάν τα αγαθά 

καταστραφούν ή κλαπούν κατά την μεταφορά, μπορεί να διεκδικήσει τις 

αξιώσεις του με βάση την σύμβαση ασφάλισης που κατήρτισε υπέρ αυτού ο 

πωλητής. Τα έξοδα εκφόρτωσης, τελωνειακής δήλωσης εισαγωγής και 

μεταφοράς στον τόπο προορισμού φέρει ο αγοραστής. Ο όρος αυτός 

συνοδεύεται συνήθως από το λιμάνι προορισμού των αγαθών, π.χ. ‘CIF, 

Πειραιάς’. Ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το αντίτιμο 

για την αγορά των εμπορευμάτων, τα ασφάλιστρα και το ναύλο, όπως 

επίσης και τα έξοδα που αφορούν τη διέλευσή τους από ενδιάμεσα λιμάνια, 

την εισαγωγή και την τοποθέτησή τους σε ειδικούς χώρους του πλοίου (η 

υποχρέωση του προμηθευτή ολοκληρώνεται την στιγμή που θα περάσουν 

τα εμπορεύματα το κιγκλίδωμα του πλοίου). Επίσης υποχρεούται να 

παραλάβει τα εμπορεύματα (η μη παραλαβή των εμπορευμάτων 

συνεπάγεται ότι ο προμηθευτής εξακολουθεί να φέρει τα έξοδα για τη 

συντήρηση και τον κίνδυνο για τυχόν καταστροφή τους). 

 

• CPT = Carriage Paid To = Μεταφορά πληρωμένη μέχρι – 

Κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού 

Με τον όρο CPT ο προμηθευτής υποχρεούται να καταρτίσει σύμβαση 

μεταφοράς με δικά του έξοδα για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο 

συμβατικά καθορισμένο τόπο και να πληρώσει το ναύλο. Ως εκ τούτου, έχει 

την υποχρέωση να παραδώσει τα εμπορεύματα στο μεταφορέα. Μόλις τα 

εμπορεύματα παραδοθούν στο μεταφορέα, ο κίνδυνος μεταφέρεται στον 

αγοραστή. Από το σημείο αυτό πρέπει ο αγοραστής αν ασφαλίσει τα αγαθά. 

 

• DAF = Delivered At Frontier–(Παράδοση στα σύνορα – Συμβατικά 

καθορισμένος  τόπος) 

Πρόκειται για ρήτρα, η οποία χρησιμοποιείται επί το πλείστον κατά τη 

μεταφορά των πωληθέντων εμπορευμάτων με εμπορική αμαξοστοιχία, με 

κύριο χαρακτηριστικό ότι ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα 

εμπορεύματα στον αγοραστή στο συμφωνηθέντα τόπο προορισμού τους επί 

των συνόρων ενός κράτους εντός της ορισθείσας ημερομηνίας ή συμβατικής 

προθεσμίας. Παρόλα αυτά, εφόσον ο αγοραστής το ζητήσει, ο πωλητής 

μπορεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης μεταφοράς για λογαριασμό του 

πρώτου και για το μετέπειτα της διέλευσης των συνόρων στάδιο μεταφοράς 

των εμπορευμάτων έως το τελικό σημείο παράδοσής τους. Από την πλευρά 

του, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα και να 

παραλάβει τα αφιχθέντα εμπορεύματα στο ορισθέν σημείο, καλύπτοντας 

επίσης τα σχετικά με την εισαγωγή αυτών έξοδα (π.χ. τελωνειακά τέλη, 

δασμοί, κόστος εκφόρτωσης). 

 

• DAP: Delivered at Place- Παραδοτέο στον Τόπο Προορισμού 

(...κατανομαζόμενος τόπος προορισμού)[ 

Ο πωλητής αναλαμβάνει τη μεταφορά σε συγκεκριμένο προορισμό, 
συμπεριλαμβανομένου κάθε κόστους και κινδύνου μέχρι το εμπόρευμα να είναι 
έτοιμο να εκφορτωθεί από τον αγοραστή στον τόπο προορισμού. Ο αγοραστής 
καλύπτει το κόστος εισαγωγής των εμπορευμάτων. 



 

 

• DES  = Delivered Ex Ship – (Παράδοση επί πλοίου – Συμβατικά 

καθορισμένος λιμένας παράδοσης) 

Αφορά όρο παρεμφερή με την παραπάνω ρήτρα DAF, με τη διαφορά ότι 

εφαρμόζεται στις θαλάσσιες μεταφορές, ενώ διέπεται αναλόγως, με 

ορισμένες παρεκκλίσεις, από τις ίδιες αρχές. Έτσι, η ιδιαιτερότητα του όρου 

έγκειται στο ότι ο πωλητής υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του αγοραστή 

τα εμπορεύματα εντός του συμφωνηθέντος χρόνου και λιμένος προορισμού, 

πάνω σε πλοίο, και να μεριμνήσει για τη σωστή μεταφορά τους, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η μετέπειτα ομαλή εκφόρτωσή τους με τη 

συνδρομή των κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων. Διευκρινίζεται δε 

ότι η ευθύνη του πωλητή δεν επεκτείνεται στο στάδιο της εκφόρτωσης, την 

οποία επωμίζεται ο αγοραστής. 

 

• DEQ  = Delivered Ex Quay –(Παράδοση επί προκυμαίας - Συμβατικά 

καθορισμένος λιμένας παράδοσης) 

Η διαφορά σε σχέση με τον DES συνίσταται στο ότι ο πωλητής έχει την 

υποχρέωση να παραδώσει τα εμπορεύματα στον αγοραστή επί της 

προκυμαίας του εκάστοτε συμφωνηθέντος λιμένος. 

 

• DDU  = Delivered Duty Unpaid - DDU (Παράδοση, φόροι εισαγωγής μη 

πληρωτέοι – Συμβατικά καθορισμένος τόπος παράδοσης) 

Εχει ευρεία εφαρμογή και ισχύει ανεξαρτήτως από το είδος του μέσου που 

χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις στις οποίες ως τόπος προορισμού συμφωνείται λιμάνι ή 

προκυμαία λιμένος, οπότε ισχύουν αντιστοίχως οι ρήτρες DES και DEQ. Στο 

πλαίσιο της ρήτρας DDU, η υποχρέωση του πωλητή περιλαμβάνει την 

παράδοση στον αγοραστή των εμπορευμάτων στο συμφωνηθέντα τόπο 

τελικού προορισμού και με το συμφωνηθέν μέσο μεταφοράς αυτών. Έτσι, 

οφείλει να αναλάβει τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς και να καλύψει το 

ναύλο, ενώ ο αγοραστής να καταβάλει το τίμημα, επιφορτιζόμενος 

συγχρόνως όλα τα έξοδα για την εισαγωγή των εμπορευμάτων (δασμοί, 

τελωνειακά τέλη κ.α.). 

 

• DDP = Delivered Duty Paid = Παράδοση και φόροι εισαγωγής 

πληρωτέοι – Κατονομαζόμενος τόπος παράδοσης 

Ο προμηθευτής φέρει όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση των αγαθών στον 

συμφωνημένο τόπο. Με τον όρο αυτό, πρακτικά ο πωλητής ευθύνεται για 

την παράδοση των αγαθών από την έδρα του στην έδρα του αγοραστή 

φέροντα όλα τα σχετικά έξοδα. Η μεταβίβαση της κατοχής γίνεται όταν τα 

αγαθά παραδοθούν στην έδρα του αγοραστή, και συνεπώς ο αγοραστής 

ευθύνεται για την τυχόν απώλεια ή καταστροφή των αγαθών μέχρι και την 

παράδοσή τους. 

 

 

http://humantec.gr/el/quay

