
 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει 

Διήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα: 

Τραπεζικά προϊόντα και αξίωση αποζημίωσης 
 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, 
στελέχη νομικών υπηρεσιών κυρίως των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, δικαστικούς λειτουργούς, προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές και εν γένει νομικούς που 
ασχολούνται με το δίκαιο της αποζημίωσης στο πεδίο 
των τραπεζικών και ειδικά των επενδυτικών υπηρεσιών. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Το θέμα της αποζημίωσης επενδυτών αποτελεί κλασσικό 
πεδίο προβληματισμού στο δίκαιο των τραπεζικών 
συναλλαγών. Η ίδια προβληματική σε συνδυασμό με 
λεγόμενα πολύπλοκα τραπεζικά προϊόντα απασχολεί 
την ελληνική και διεθνή νομολογία ακατάπαυστα κατά 
τα τελευταία χρόνια.  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλύσει την προ-
βληματική μέσα από τις θεμελιώδεις έννοιες του δι-
καίου της αποζημίωσης και με αυτό τον τρόπο να 
προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο προσανατολισμού στον 
ερμηνευτή του δικαίου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Αξίωση αποζημίωσης και επενδυτικές υπηρεσίες 

Α.  Ευθύνη από Σύμβαση - Η Σύμβαση παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών 
Ι.  Αντικείμενο της σύμβασης: η χορήγηση 
επενδυτικών συμβουλών  

ΙΙ.  Είδη επενδυτικών υπηρεσιών – ειδικά τα 
πολύπλοκα τραπεζικά προϊόντα 

ΙΙΙ. Συμβαλλόμενα μέρη  

ΙV. Νομική φύση  

V.  Υποχρεώσεις  

 1. Αξίωση λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης και 
εποπτικό/ρυθμιστικό δίκαιο  

 2. Υποχρεώσεις συμπεριφοράς – Υποχρεώσεις 
πληροφόρησης  

 3. Κριτήρια για την οριοθέτηση υποχρεώσεων 
ενημέρωσης 

 4.  Ένταση υποχρεώσεων πληροφόρησης στο πλαίσιο 
των επενδυτικών υπηρεσιών 

 5. Τήρηση ειδικά νομοθετημένων υποχρεώσεων και 
διεύρυνση αυτών μέσω προσφυγής στην καλή πίστη 

 

B. Αδικοπρακτική Ευθύνη 

Ι.  Συρροή συμβατικής/αδικοπρακτικής ευθύνης 

ΙΙ.  Θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης στην MiFid  

Γ. Άρθρ. 8 ν. 2251/1994  

Ι.  Ο επενδυτής ως καταναλωτής 

ΙΙ.  Η τράπεζα ως παρέχουσα υπηρεσίες  

Δ. Ειδικά η αξίωση αποζημίωσης 

Ι.  Από την πλημμελή εκπλήρωση της σύμβασης - Το 
πρόβλημα της αιτιώδους συνάφειας στην 
κεφαλαιαγορά  

ΙΙ.  Επί αδικοπρακτικής ευθύνης 

 1. Ειδικά το παράνομο 

 α) Θεμελίωση του παρανόμου στην παράβαση 
ρυθμιστικών κανόνων  

 β) Διεύρυνση του παρανόμου και παράβαση γενικών 
υποχρεώσεων πρόνοιας και ασφάλειας στις 
συναλλαγές  

 2. Αιτιώδης συνάφεια και προστασία επενδυτή 

 α) Κατά την εφαρμογή του άρθρου 914 ΑΚ 

 β) Κατά την εφαρμογή του άρθρ. 8 ν. 2251/1994.  

 γ) Ειδικά η διακοπή του αιτιώδους συνδέσμου 

ΙΙΙ.  Συντρέχον πταίσμα – Άλλοι λόγοι μείωσης της 
ευθύνης της τράπεζας 

 

Εισηγητής:  

Ο Σταύρος Κιτσάκης είναι δικηγόρος Αθηνών, 
διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
του Ανόβερου και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου του Regensburg/Γερμανία. Έχει 
εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου του Ανόβερου και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξειδικεύεται στο δίκαιο 
των συμβάσεων, το δίκαιο της ενέργειας, το τραπεζικό 
δίκαιο και το δίκαιο ανταγωνισμού, ενώ οι μελέτες 
του εκτείνονται επιπλέον στα πεδία της μεθοδολογίας 
του δικαίου καθώς και την τεχνητή νοημοσύνη και 
την σχέση της με το δίκαιο. 



 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

 

Τραπεζικά προϊόντα και αξίωση αποζημίωσης 
 

 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13/06/2019 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού 

Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα) 

 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100 € 

Για νομικά πρόσωπα: 120 €  

 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 07/06/2019 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 

Όσοι εγγραφούν έως 27/05/2019, θα λάβουν 
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν όλο το υλικό του 
σεμιναρίου, πίνακα βιβλιογραφίας, πίνακα νομολογίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - 

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 

Τηλ.: 210-3623089, 3623029, 3623736 

Fax: 210-3390522 

E-mail: centre@cecl.gr  

Website: www.cecl.gr 
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