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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανακοίνωση για την Εκδήλωση της
Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή".
Η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών συνδέεται άρρηκτα
με την προσαρμογή της στις νέες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Η οικονομική κρίση
στη χώρα μας ενίσχυσε το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους και τους
ώθησε να τα διεκδικούν πιο συστηματικά και να προσφεύγουν στην εξωδικαστική
επίλυση, στον Συνήγορο του Καταναλωτή, προκειμένου να γίνει προσπάθεια φιλικού
διακανονισμού των καταναλωτικών διαφορών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Καταναλωτή" διοργανώνει,
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων λειτουργίας της, επιστημονική εκδήλωση,
με θέμα “Προστασία του καταναλωτή και Οικονομική κρίση” η οποία θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015 και ώρα 17.30, στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48).
Στην εκδήλωση, στην οποία θα συζητηθούν θέματα επικαιρότητας (π.χ. κόκκινα
δάνεια, τραπεζικές εγγυήσεις, συμβάσεις από απόσταση, ηλεκτρονικό εμπόριο και
προστασία του καταναλωτή), συμμετέχουν εξέχοντες καθηγητές, δικαστικοί λειτουργοί και
στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής. Ειδικότερα:
●

Στην πρώτη ενότητα που αφορά τον θεσμό της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών,
ο κ. Μιχάλης Σταθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και
ακαδημαϊκός, ο κ. Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής
Ε.Κ.Π.Α., επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Freiburg
Γερμανίας και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, ο κ. Ιωάννης
Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. και Πρόεδρος της Εταιρείας Δικαστικών Μελετών
και η Δρ. Βασιλική Μπώλου, Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή.

●

Στη δεύτερη ενότητα που αφορά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, ο κ. Ιωάννης Καράκωστας, Ομότιμος Καθηγητής
της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., ο κ. Γιώργος Μεντής, Αν. Καθηγητής της Νομικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., ο κ. Απόστολος Δ. Τασίκας, Δ.Ν., LL.M., δικηγόρος
Αθηνών/Φραγκφούρτης και Λέκτορας Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και η κ. Θεοδώρα
Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας στον “Συνήγορο του Καταναλωτή”.
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●

Στην τρίτη ενότητα που αφορά την προστασία του καταναλωτή στον τομέα των
αγαθών και υπηρεσιών, η κ. Ελίζα Αλεξανδρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια της Νομικής
Σχολής Α.Π.Θ., η κ. Λία Αθανασίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής
Σχολής και μέλος της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ο κ. Ρήγας
Γιοβανόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος και η κ.
Φωτεινή Μιστριώτη, Ειδική Επιστήμονας στον “Συνήγορο του Καταναλωτή”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Αρχής στη
ηλεκτρονική διεύθυνση www.synigoroskatanaloti.gr, προκειμένου να ενημερωθούν
αναλυτικότερα για το πρόγραμμα και τους ομιλητές της εκδήλωσης και να επικοινωνούν
στα τηλέφωνα: 210 6460612, 814 και στο email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr για
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εκδήλωση. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι
ελεύθερη.
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