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Εκπαίδευση μελών 15ου Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης 

Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας  

με θέμα: 

 

Προστασία Καταναλωτή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών 

  

 ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

  

ΣΕ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟ 

 

 

Προστασία Καταναλωτή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών 

  
Θεματολογία 

  
  

 Πεδίο εφαρμογής 

 Γενικοί Όροι Συναλλαγών 

 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 

 Το ρυθμιστικό πλαίσιο της καταναλωτικής και της στεγαστικής 
πίστης 

 Μέσα προστασίας του καταναλωτή (ένδικη και εξωδικαστική 
προσφυγή) 

 Διαχείριση παραπόνων πελατείας 

 Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών. 

  

Σε συνέχεια επαφών μας για την εκπαίδευση μελών σας στα Χανιά και το 
Ρέθυμνο, που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, 
προτείνουμε τη διεξαγωγή δύο εκπαιδευτικών συναντήσεων με το ως άνω 
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θέμα και σημειώνουμε τα εξής: 
  
Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παρουσιάζει σημαντικά και, μερικές φορές, 
αμφιλεγόμενα ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής, χωρίς να αποκλείονται 
περιθώρια εναλλακτικών εκδοχών. Η ενημερότητα και εξοικείωση με 
κεντρικές έννοιες και βασικές προβλέψεις του πλαισίου αυτού, καθώς και η 
παραδειγματική συσχέτισή τους με ενδεικτική περιπτωσιολογία ζητημάτων 
τραπεζικής πρακτικής, προσφέρει μια χρηστική βάση γνώσεων τόσο για 
τον σχεδιασμό όσο και την προσφορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων για 
την, κατά το δυνατόν, αποτροπή αμφισβητήσεων και εμπλοκών με τις 
συναφείς επιπτώσεις. 
  
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, στην εκπαίδευση θα 
παρουσιαστούν συνοπτικά οι διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας για τη 
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών. 

  

Σκοπός  

Η παροχή ολοκληρωμένης ενημέρωσης σχετικά με: 

 τις θεμελιώδεις παραδοχές, επιδιώξεις και έννοιες του θεσμικού πλαισίου για 

την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

 τις ειδικότερες ρυθμίσεις και ζητήματα για προϊόντα, όπως η καταναλωτική και 

στεγαστική πίστη, και τους τρόπους προώθησης και προσφοράς τους (εξ 

αποστάσεως εμπορία, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές), 

 τα όργανα και τις διαδικασίες δικαστικής ή εξωδικαστικής επίλυσης 

καταναλωτικών διαφορών, 

 την παραδειγματική εφαρμογή ζητημάτων σε ενδεικτικές πρακτικές 

περιπτώσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

  

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

 Εξοικείωση με τις θεμελιώδεις έννοιες, προβλέψεις και τα ειδικά 
ρυθμιστικά ζητήματα του θεσμικού πλαισίου για την προστασία του 
καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 Απόκτηση γνώσεων χειρισμού και εφαρμογής των ζητημάτων και 
απαιτήσεων του θεσμικού πλαισίου κατά τον σχεδιασμό και την 
προσφορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

  

Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση θα έχει διάρκεια 4 ωρών περίπου και 
θα ξεκινάει με μια σύντομη παρουσίαση του Ελληνικού Τραπεζικού 
Ινστιτούτου και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του (περίπου 30 λεπτά) 
από τη Διευθύντρια του ΕΤΙ, κα Αλεξάνδρα Μανιάτη. 
  
Εισηγήτρια 



Χριστίνα Λιβαδά:  Δικηγόρος ΔΝ, Ειδική Νομική Σύμβουλος, ΕΕΤ. 

  

Διάρκεια – ημερομηνίες – τόποι διεξαγωγής 
Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί σε δύο διοργανώσεις, στα Χανιά και το 
Ρέθυμνο, διάρκειας 5 ωρών η καθεμία. Σύμφωνα με τις οδηγίες σας και 
προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος για την επικοινωνία και προώθηση 
της εκπαίδευσης, σας προτείνουμε  

 

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 
 
την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου (απογευματινές ώρες) 17.30 - 
21.30  - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ και 
 
 
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 
 
το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 (πρωινές ώρες) 09.00 - 14.00 - 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ  
  

Πλαίσιο συνεργασίας - δίδακτρα 
Στο πλαίσιο της επιδίωξής μας για συνεργασία με επαγγελματικές ενώσεις 
και φορείς, προκειμένου να προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα του 
ΕΤΙ για τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα στην περιφέρεια, βλέπουμε 
πολύ θετικά μια ευρύτερη συνεργασία του ΕΤΙ με το Επιμελητήριό σας, 
παρέχοντας στα μέλη σας σημαντική έκπτωση για εκπαιδεύσεις που 
μπορούμε να διοργανώσουμε στην περιφέρειά σας. Η μετάβαση της κας 
Μανιάτη στην Κρήτη στοχεύει κυρίως στο να  συζητηθούν μαζί σας πιθανά 
επόμενα βήματα συνεργασίας. 

  

  

Με την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων και την παραλαβή των 
υπογεγραμμένων από τους συμμετέχοντες παρουσιολογίων, τo ETI 
αναλαμβάνει την έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης για τους 
συμμετέχοντες και την αποστολή τους σε εσάς. 
  
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 
  
Με εκτίμηση, 
  
  
  
Χρήστος Βλ. Γκόρτσος 
Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 

 

  

  



Προστασία Καταναλωτή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών 
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 Πεδίο εφαρμογής 

 Γενικοί Όροι Συναλλαγών 

 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 

 Το ρυθμιστικό πλαίσιο της καταναλωτικής και της στεγαστικής 
πίστης 

 Μέσα προστασίας του καταναλωτή (ένδικη και εξωδικαστική 
προσφυγή) 

 Διαχείριση παραπόνων πελατείας 

 Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών. 

   

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 
 

ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

28210 94505 ΚΑΙ 95001 
 

 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/10/2015 
 

παρακαλω όπως εχετε εξοφλήσει τις εισφορές σας 
στο ΟΕΕ ή εγγραφείτε μέχρι την Πέμπτη 22/10/2015  

  
 

  

 
 

 

Πρόεδρος - Παντελής Πετσετάκης 

Αντιπρόεδρος  -Γραμματέας   - Ελπίδα Τσιτσιρίδη 

Οικ. Επόπτης  - Παναγιώτης Σημαντηράκης 

Μέλος - Αντρέας Τσιριντουλάκης 

Μέλος  - Ελένη Βλαμάκη 

Μέλος  - Δημήτρης Ζυμβραγουδάκης 

Μέλος  - Αλέξανδρος Μπολάνης 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΜΕΛΗ OEE ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ : 1.585 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ  (647 ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΛΟΓΙΣΤΗ) - XANIA: 1.124 (70%) - ΡΕΘΥΜΝΟ: 461 (30%) 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ : 1.170 (647 ΑΕΙ - 523 ΤΕΙ) - ΧΑΝΙΑ 746 ΛΟΓΙΣΤΕΣ (428 ΑΕΙ ΚΑΙ 318 
ΤΕΙ) - ΡΕΘΥΜΝΟ 424 ΛΟΓΙΣΤΕΣ (219 ΑΕΙ ΚΑΙ 205 ΤΕΙ) 
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