
 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

 

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  

Καταχρηστικές ρήτρες στο δίκαιο του καταναλωτή 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους, νομικούς 
συμβούλους εταιρειών αλλά και επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για επίκαιρα ζητήματα 
των καταχρηστικών ρητρών στο Δίκαιο Προστασίας 
Καταναλωτή. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να 
αναλύσει βασικές έννοιες, νομοθετικές εξελίξεις και 
νομολογιακή προσέγγιση των καταχρηστικών Γενικών 
Όρων Συναλλαγής στο Δίκαιο Προστασίας 
Καταναλωτή. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Δομή του Σεμιναρίου: 
 
Α. Θεωρητική Προσέγγιση 

 Εννοια και Φύση των Γενικών Όρων Συναλλαγής 

 Νομοθετική Ρύθμιση των Γ.Ο.Σ. 

 Βασικές Έννοιες στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή 
(καταναλωτής, προμηθευτής) 

 Ένταξη και Έλεγχος των Γ.Ο.Σ.: Βάσει Α.Κ. και βάσει 
Ν.2251/1994 

 Συνέπειες Καταχρηστικότητας 

 Ατομική και Συλλογική Δικαστική Προστασία 
Καταναλωτή, Συλλογικές Αγωγές 

 
Β. Πρακτικά Ζητήματα 

 Καταχρηστικές ρήτρες στις Τραπεζικές Συμβάσεις 

- Η έννοια του «καταναλωτή» χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών 

- Περιπτωσιολογία καταχρηστικών τραπεζικών 
ΓΟΣ 

 Γενικοί όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων 

 Γενικοί όροι συμβάσεων τηλεφωνίας 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Ολυμπία Λιναρδάτου 

Η Ολυμπία Λιναρδάτου είναι δικηγόρος Αθηνών, 
απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
μεταπτυχιακές σπουδές (Ε.Α.Π.) στην Πολιτιστική 
Διαχείριση. Από το 2009 απασχολήθηκε ως νομική 

σύμβουλος και πλέον ως εξωτερική συνεργάτης της 
ένωσης καταναλωτών  «Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ» (Ένωση 
Καταναλωτών η Ποιότητα της Ζωής). Έχοντας 
εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας  του Καταναλωτή 
και στο Δίκαιο της Υπερχρέωσης, έχει λάβει μέρος ως 
ομιλήτρια/εισηγήτρια σε εκδηλώσεις, ημερίδες και 
συνέδρια για τη νομική προστασία των καταναλωτών 
και επίσης για την εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 
(Νόμου Κατσέλη), ενώ έχει συχνή παρουσία στα Μ.Μ.Ε 
για σχετικά νομικά θέματα. Διατηρεί γραφείο στο κέντρο 
της Αθήνας όπου πέραν των ανωτέρω αντικειμένων, 
δραστηριοποιείται – κυρίως – στο ευρύτερο φάσμα του 
Αστικού Δικαίου  (ιδίως με υποθέσεις ακινήτων, 
σωματείων,  πολιτιστικών οργανισμών και ιδρυμάτων, 
οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου). 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27/02/2020 

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: 140 €  

(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική 
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl2.gr/index.php/el/education) 
 
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 
αντιτίμου: 20/02/2020 

 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 

Όσοι εγγραφούν έως 10/02/20, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 
Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το ενημερωτικό υλικό 
του σεμιναρίου 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 
Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522 
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E-mail: seminars@cecl.gr  Website: www.cecl.gr 
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