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ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING)  

ΟΡΙΣΜΟΣ 
 

Η  φορτωτική  (bill  of  lading),  είναι  ένα  αξιόγραφο  το  οποίο  προσδιορίζει  την  κυριότητα  των 
εμπορευμάτων  και  γενικά  των  φορτίων,  τα  οποία  έχουν  φορτωθεί  σε  κάποιο  μέσο  μεταφοράς 
(αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο, τρένο). Η φορτωτική αποτελεί γενικά : 

 Αποδεικτικό έγγραφο φόρτωσης των εμπορευμάτων/φορτίων προς μεταφορά καθώς και 
 Αποδεικτικό  έγγραφο  της  σύμβασης  ναύλωσης,  ειδικά  όταν  δεν  έχει  συνταχθεί 
ναυλοσύμφωνο (σε μεταφορές μικρής απόστασης π.χ. εσωτερικές). 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ 
Η φορτωτική πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία : 

 Το  ονομ/νο  του  εκναυλωτή,  του  ναυλωτή  (φορτωτή),  του  παραλήπτη,  το  όνομα  του 
Πλοιάρχου  (στις  θαλάσσιες  μεταφορές),  και  τα  διακριτικά  του  μέσου  μεταφοράς  (τύπος, 
αριθμός  κυκλοφορίας  οχήματος,  αριθμός  συρμού,  όνομα  πλοίου,  λιμένας  νηολογίου  και 
σημαία πλοίου, ή αριθμός πτήσης αντίστοιχα). 

 Το  καθορισμό  των  τόπων  φόρτωσης  και  προορισμού  (σιδηροδρομικοί  σταθμοί,  λιμένες, 
αεροδρόμια κ.λπ.). 

 Τα διακριτικά σημεία των φορτωμένων πραγμάτων που θεωρητικά παραμένουν ευδιάκριτα 
μέχρι το πέρας της μεταφοράς τους. 

 Τις  περί  του  ναύλου  συμφωνίες,  δηλαδή  το  ύψος  του,  τη  διάρκεια  αναμονής,  (σταλίες), 
υπεραναμονής, τρόπο και χρόνο καταβολής κ.λπ. 

 Τον  αριθμό  των  δεμάτων  ή  τεμαχίων  ή  την  κατά  βάρος  ποσότητα  των  μεταφερομένων 
εμπορευμάτων (χύμα φορτίου). 

 Τη γενική κατάσταση των φορτωμένων εμπορευμάτων, και τέλος 
 Τη χρονολογία έκδοσης αυτής. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ 
 

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Στις  θαλάσσιες  μεταφορές  η φορτωτική  εκδίδεται  από  τον  πλοίαρχο  του πλοίου αμέσως μετά  το 
πέρας  της  φόρτωσης  των  αναφερομένων  σ’  αυτή  φορτίων.  Αυτό  γίνεται  για  την  προστασία  και 
ασφάλεια των διαφόρων συναλλαγών που σχετίζονται με τη φορτωτική, επειδή αποτελεί πιστωτικό 
τίτλο που μεταβιβάζεται με απλή οπισθογράφηση ή εκχώρηση, και προς αποφυγή αβεβαιότητας αν 
τελικά φορτώθηκαν τα αναφερόμενα εμπορεύματα. Συνεπώς η ημερομηνία έκδοσης της είναι και η 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της φόρτωσης. 

Η φορτωτική εκδίδεται κατ’ επιλογή του ναυλωτή – φορτωτή, είτε «ονομαστικά», δηλαδή σε όνομα 
ορισμένου προσώπου (φυσικού ή νομικού), είτε «σε διαταγή». 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

 Η  «ονομαστική  φορτωτική»  μεταβιβάζεται  με  εκχώρηση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
Αστικού Κώδικα. 

 Η «φορτωτική σε διαταγή» μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση. 

Μετά το τέλος της φόρτωσης και την έκδοση της φορτωτικής, την παραλαβή των μεταφερομένων σε 
αυτή πραγμάτων μπορεί να διενεργήσει: 

 Στη «ονομαστική φορτωτική» μόνο το πρόσωπο του οποίου το όνομα αναφέρεται σ’ αυτή ή 
αυτός που απέκτησε αυτή, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με εκχώρηση. 

 Στη  «φορτωτική  σε  διαταγή»  τόσο  το  πρόσωπο  που  αναφέρεται  σ’  αυτή  όσο  και  το 
πρόσωπο που με οπισθογράφηση υποδείχθηκε απ’ αυτό. 

 

ΕΙΔΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ 

Οι συνηθέστερες μορφές φορτωτικών που απαντώνται στις διεθνείς μεταφορές είναι οι παρακάτω: 

 Φορτωτική παραλαβής προς φόρτωση (received for shipment bill of lading) : Ο τύπος αυτός 
δεν  είναι  αξιόγραφο,  αλλά  μια  απλή  απόδειξη  του  ναυτικού  πράκτορα  ότι  παρέλαβε 
ορισμένο είδος και ποσότητα φορτίου προς φόρτωση. 

 Φορτωτική φόρτωσης (shipped bill of lading) : Είναι η πραγματική φορτωτική που εκδίδεται 
μετά τη φόρτωση. 

 Καθαρά  φορτωτική  (clean  bill  of  lading)  :  Όταν  δεν  περιέχει  καμία  παρατήρηση  του 
Πλοιάρχου σχετικά με ελάττωμα φορτίου. 

 Μη καθαρά φορτωτική (unclean bill of lading) : Το αντίθετο της προηγούμενης. 
 Φορτωτική  μεταβιβάσιμη  (order bill of  lading)  :  Είναι  αυτή  που  εκδίδεται  στο  όνομα  του 
παραλήπτη ή σε διαταγή του. 

 Φορτωτική μη μεταβιβάσιμη  (straight bill of  lading)  : Όταν δεν είναι δυνατή η μεταβίβασή 
της. 

 Ονομαστική φορτωτική (nominative) : Αυτή που μεταβιβάζεται με εκχώρηση. 
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 Φορτωτική εις διαταγή  (to order b.o.l., ή assigns b.o.l.)  : Αυτή που εκδίδεται «σε διαταγή» 
του παραλήπτη και μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση. 

 Φορτωτική μετά  ναυλοσυμφώνου,  (congenbill)  :  Όταν αποτελεί  τμήμα  ναυλοσυμφώνου ή 
συνυπάρχει ναυλοσύμφωνο και 

 Φορτωτική άνευ ναυλοσυμφώνου,  (conbill)  : Όταν υφίσταται μόνο φορτωτική και δεν έχει 
υπογραφεί ναυλοσύμφωνο, όπως συμβαίνει σε μεταφορές με πλοία γραμμής (liners). 
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ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ             
"Nominative Bill of 

lading"

ΜΗ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ  "Straight bill of 

lading"
ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗ  "TO 

ORDER"
ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ               

"Bearer bill of lading" 

Κατονομάζει δικαιούχο         
Aναφέρει Notify Party*   

Κατονομάζει δικαιούχο
Κατονομάζει δικαιούχο.    Aναφέρει 
Notify Party               

Δεν αναγράφεται συγκεκριμένος παραλήπτης. 
Aναφέρει Notify Party             

Επί της φορτωτικής αυτής αναγράφεται 
ότι τα εμπορεύματα αποστέλλονται σε 
ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και ότι το 
έγγραφο δεν είναι διαπραγματεύσιμο 
πέραν των δικαιωμάτων που παρέχονται 
στον αρχικό κάτοχο αυτής.

Όταν αναφέρει ως παραλήπτη: to 
order, τότε ο φορτωτής είναι 
δικαιούχος του φορτίου και έχει  
κρατήσει δικαιώματα και ευθύνες 
του παραλήπτη.

Μεταβιβάζεται μόνο με 
εκχώρηση

Δεν μεταβιβάζεται Μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση 
Μεταβιβάζεται  μέσω της φυσικής παράδοσής 
του. 

Δικαιούχος είναι ο 
κατονομαζόμενος στο 
έγγραφο

Δικαιούχος είναι ο κατονομαζόμενος στο 
έγγραφο

Δικαιούχος είναι ο κάτοχος του 
εγγράφου (από σειρά 
οπισθογραφήσεων)

Δικαιούχος είναι ο κάτοχος της φορτωτικής

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣ 

ΦΟΡΤΩΣΗ "Received for 
shipment bill of lading"

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ             
"Shipped bill of lading"

House Bill of Lading Master Bill of Lading 

Αποτελεί απλή απόδειξη 
του ναυτικού πράκτορα ότι 
παρέλαβε ορισμένο είδος 
και ποσότητα φορτίου προς 
φόρτωση.

H φορτωτική που εκδίδεται μετά τη 
φόρτωση.

Εκδίδεται από τον Ναυλομεσίτη.  
Αποστολέας αναφέρεται ο 
εξαγωγέας.                                
Παραλήπτης: αναφέρεται ο τελικός 
παραλήπτης ή ο εισαγωγέας.

Εκδίδεται από τη Ναυτιλιακή Εταιρία.  
Αποστολέας αναφέρεται ο Ναυλομεσίτης ή 
εντολοδόχος αυτού.                                            
Παραλήπτης αναφέρεται  ο αντιπρόσωπος του 
παραλήπτη.

ΜΟΡΦΕΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

ΩΣ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ



MH ΚΑΘΑΡΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ 
"UNCLEAN BILL OF LADING"

Αναφέρονται παρατηρήσεις σχετικά 
με την κακή κατάσταση του 
φορτίου, τυχόν ζημιές ή έλλειμα 

Απαλλαγμένο από τυχόν δυσμενείς παρατηρήσεις για την κατάσταση, 
τη συσκευασία ή την ποσότητα των αγαθών που αποστέλλονται. 

Οι εισαγωγείς και οι τράπεζες τους, συνήθως επιμένουν σε μια 
καθαρή B / L για την πληρωμή βάσει της πιστωτικής επιστολής. 

ΚΑΘΑΡΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ "CLEAN BILL OF LADING" NOTIFY PARTY :   Α. O   τελικός αγοραστής ή εισαγωγέας, 
όταν παραλήπτης είναι τράπεζα.  Β. Ο εκναυλωτής,ο  οποίος 
έχει κατονομαστεί από τον παραλήπτη των εμπορευμάτων 
για να παραλάβει  και να παραδώσει τα εμπορεύματα. Γ. Ο 
έμπορος ή αντιπρόσωπος αυτού, ο οποίος μεσίτευσε για τη 
μεταφορά και πρέπει να ενημερωθεί για την εξέλιξη της 
μεταφοράς. Δ. Οποιοσδήποτε άλλος, ο οποίος έχει άμεσο ή 
έμμεσο  ενδιαφέρον να γνωρίζει για την άφιξη και την 
παράδοση του φορτίου

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ










