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Προστασία του καταναλωτή και καταχρηστικές ρήτρες 

 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση προλογίζω την εκδήλωση της Επιτροπής 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου του Π.Δ.Σ. με θέμα «Προστασία του 

καταναλωτή και καταχρηστικές ρήτρες» 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον συνάδελφο Δρ. Νικόλα Ιωαννίδη, 

Πρόεδρο της Επιτροπής, τα μέλη της Επιτροπής αλλά και τους ομιλητές στην 

πολύ επίκαιρη αυτή εκδήλωση σήμερα  

 

Ο Π.Δ.Σ. έχει να επιδείξει ένα πολύ πλούσιο, δραστήριο και σημαντικό έργο 

μεταξύ  άλλων στον τομέα των Επιτροπών του. Για πρώτη φορά η δραστηριότητα 

των Προέδρων των Επιτροπών, μελών αυτών και συνεργατών δικηγόρων 

αναδεικνύει τον επιστημονικό ρόλο του σώματος των δικηγόρων. Αναδεικνύεται 

ότι ο Σύλλογος  μας είναι πρωτίστως επιστημονικός συναποτελούμενος από 

λειτουργούς της δικαιοσύνης που είναι ο βασικότερος πυλώνας του κράτους 

δικαίου. Θεωρώ το έργο το οποίο επιτελούν οι Προέδροι των Επιτροπών και οι 

Επιτροπές στο σύνολό τους ως πολύ καθοριστικό για την αναβάθμιση του ρόλου 

των δικηγόρων και την προσφορά τους στην κοινωνία. 

 

Η εκδήλωση αυτή της Επιτροπής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου είναι η 

δεύτερη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2020 που 

ανέλαβα τα ηνία του Π.Δ.Σ. Η πρώτη ήταν μία από τις πιο πετυχημένες 

εκδηλώσεις μέχρι σήμερα με μαζική συμμετοχή πέραν των 400 συναδέλφων και 

αφορούσε νομικές πτυχές του κυπριακού. Οι εκδηλώσεις αυτές, εγκεκριμένες 

για σκοπούς και της δια βίου μάθησης, προσφέρουν ένα πολύτιμο και 

σημαντικότατο έργο. Είναι για αυτό που σαν Πρόεδρος του Π.Δ.Σ. αγκαλιάζω με 

πλήρη εμπιστοσύνη, εκτίμηση και σεβασμό το έργο των Προέδρων των 

Επιτροπών και των μελών τους και θα προστατεύσω τον θεσμό σαν ζωτικής 

σημασίας και σαν πυλώνα στρατηγικής φύσης εμπέδωσης του καλού ονόματος 

των λειτουργών της δικαιοσύνης. Οι εκθέσεις τους έχουν τεράστια σημασία είτε 

διαφωνεί κανείς μαζί με αυτές είτε συμφωνεί. Είναι πάντοτε επιστημονικού 

επιπέδου και έτσι θα πρέπει να θεωρούνται από όλους μας. 

 

Στη σημερινή εκδήλωση έμφαση δίδεται στην προστασία του καταναλωτή για τις 

καταχρηστικές ρήτρες. 

 

Οι ομιλητές μας σε αυτή την εκδήλωση θα αναπτύξουν τις πιο κάτω θεματικές: 

 

 

1. Ευριπίδης Χατζηνέστορος (Δικηγόρος και Διδάσκων στο Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου),  «Καταχρηστικές ρήτρες: Νομοθετικό πλαίσιο, 

σύγχρονη νομολογία και τράπεζες». 
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Ο κ. Χατζηνέστορος θα προβεί σε μία σφαιρική παρουσίαση του νομικού 

πλαισίου που διέπει τις καταχρηστικές ρήτρες στην Κύπρο, ως αυτό 

προκύπτει από τη σχετική νομοθεσία και την πρόσφατη νομολογία. Έμφαση 

θα δοθεί στις τραπεζικές συμβάσεις, ιδίως δια ανάλυσης της πρόσφατης 

απόφασης στην υπόθεση Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ν. 

Société Générale Bank Cyprus Limited (Γενική αίτησης αρ.177/2020). 

 

2. Άγις Γεωργιάδης (Δικηγόρος και Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), 

«Καταχρηστικές ρήτρες και εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών». 

 

Ο κ. Γεωργιάδης στο πρώτο μέρος της εισήγησής του θα παρουσιάσει εν 

συντομία τις διάφορες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται και/ή μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Στη συνέχεια 

θα αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υπαγωγής τέτοιων 

διαφορών σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης, όπως η διαμεσολάβηση και 

η διαιτησία, σε σύγκριση με την -εξ αρχής τουλάχιστον- υπαγωγή τους σε 

κλασική δικαστική διαδικασία.   

 

3. Δρ.  Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης (Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου), «Σημεία προσοχής κατά την δικαστική εκπροσώπηση 

καταναλωτών βάσει της ενωσιακής και εθνικής νομολογίας». 

 

Ο Δρ. Χατζηπαναγιώτης θα εστιάσει στα σημεία που χρήζουν προσοχής κατά 

την επίκληση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί καταχρηστικών ρητρών σε 

καταναλωτικές συμβάσεις στο πλαίσιο ατομικής δίκης. Ειδικότερα, θα 

εξετάσει παραμέτρους που αφορούν το υποκειμενικό και αντικειμενικό πεδίο 

εφαρμογής της νομοθεσίας, τον σκοπό της, τις προϋποθέσεις της 

καταχρηστικότητας συμβατικών ρητρών, καθώς και τις συνέπειες τέτοιας 

καταχρηστικότητας. 

 

4. Δρ. Κωνσταντίνος Ρόκας (Λέκτορας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στο 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), «Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δίκαιο στο δίκαιο 

του καταναλωτή». 

 

Ο Δρ. Ρόκας θα ασχοληθεί με τα ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου και 

δικαιοδοσίας σε περιπτώσεις διαφορών από και/ή σε σχέση με καταναλωτικές 

συμβάσεις που παρουσιάζουν στοιχεία αλλοδαπότητας. Αρχικά, θα 

παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις γενικές αρχές που διέπουν τα 

ζητήματα αυτά. Στη συνέχεια, θα αναφερθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

διαφορών από και/ή σε σχέση με καταναλωτικές συμβάσεις με στοιχεία 

αλλοδαπότητας, οι οποίες κρίθηκαν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και φωτίζουν τα ανωτέρω θέματα.   
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Εύχομαι  καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην εκδήλωση.  

 

 

Δρ. Χρίστος Κληρίδης 

Πρόεδρος 

ΠΔΣ  

 

26.5.2021 

 

 

 

 

 

 


