
 

 

Τι είναι ηο «Έηοιμοι για ηο Δίκαιο ηοσ 

Καηαναλωηή»; 

Τν «Έηνηκνη γηα ην Γίθαην ηνπ Καηαλαιωηή» 

είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα, πνπ ζέιεη λα βνεζήζεη ηηο ΜΜΔ λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο πην 

πξόζθαηεο Δπξωπαϊθέο λνκνζεζίεο γηα ηνπο 

θαηαλαιωηέο. 

Εκπαίδεσζη 
Εσρωπαϊκών ΜΜΕ 
για να είναι «Έηοιμοι 
για ηο Δίκαιο ηοσ 
Καηαναλωηή»  



 

Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα βνεζά ηηο ΜΜΔ 

λα θαηαλνήζνπλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ θαηαλαιωηή γηα λα απνθεύγνπλ 

δαπαλεξέο δηαθνξέο ή δπζάξεζηα παξάπνλα 

θαηαλαιωηώλ. 

Απνηειείηαη από εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο 

πξννξηδόκελεο γηα ηνπηθνύο εθπαηδεπηέο, 

όπωο εζείο, γηα λα ηηο θηινμελήζνπλ ζηε δηθή 

ηνπο πεξηνρή. Γηα λα κπνξνύλ νη ΜΜΔ λα 

θαηαλνήζνπλ πιήξωο ηε λνκνζεζία ηεο 

ρώξαο όπνπ ζπλαιιάζζνληαη, νη 

εθπαηδεύζεηο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηε 

ρώξα θαη γιώζζα ηνπο.  

Τν πεξηερόκελν ηεο θαηάξηηζεο, δεκηνύξγεκα 

εκπεηξνγλωκόλωλ, θαιύπηεη όιν ην θάζκα 

ηνπ εκπνξίνπ, όπωο απαηηήζεηο 

πξνζπκβαηηθήο πιεξνθόξεζεο, δηθαίωκα 

ππαλαρώξεζεο, δηθαηώκαηα ηωλ 

θαηαλαιωηώλ θαη εγγπήζεηο ζε πεξίπηωζε κε 

ζπκκνξθνύκελωλ πξνϊόληωλ, αζέκηηεο 

εκπνξηθέο πξαθηηθέο θαη Δ.Δ.Γ.  

Πως μπορείηε να επωθεληθείηε από ηο 

«Έηοιμοι για ηο Δίκαιο ηοσ Καηαναλωηή»; 

Τν «Έηνηκνη γηα ην Γίθαην ηνπ Καηαλαιωηή» 

είλαη έλα κνλαδηθό πξόγξακκα πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ θαη δελ είλαη 

δηαζέζηκν πνπζελά αιινύ! 

Με πεξηερόκελν πνπ αλαπηύρζεθε από 

εηδηθνύο θαη πξνζαξκνζκέλν ζε θάζε ρώξα 

ηεο ΔΔ, ην πξόγξακκα είλαη θάηη πνπ 

κπνξείηε λα πξνζθέξεηε ζηα κέιε ζαο (ΜΜΔ) 

θαη ζε άιιεο ηνπηθέο ΜΜΔ δωξεάλ ή κε 

ειάρηζην θόζηνο, ην νπνίν λα κελ εκπνδίδεη 

ηε ζπκκεηνρή. 

Πξόθεηηαη γηα έηνηκν παθέην εθπαίδεπζεο, θαη 

δελ απαηηεί πάξα πνιύ ρξόλν πξνεηνηκαζίαο. 

Τν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη πιήξεο πιηθό 

πξνώζεζεο θαη εθπαίδεπζεο, ην νπνίν 

ζεκαίλεη όηη ζα είζηε θαιά εμνπιηζκέλνη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθδήιωζήο ζαο. 

Πως μπορείηε να γίνεηε εκπαιδεσηής; 

Γηα λα γίλεηε πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο ηνπ 

«Έηνηκνη γηα ην Γίθαην ηνπ Καηαλαιωηή» θαη 

λα εθπαηδεύζεηε ΜΜΔ ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζεηε κία από ηηο εζληθέο 

ζπλεδξίεο πνπ παξαδίδνληαη από 

εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηέο. Τόηε ζα είζηε 

έηνηκνη θαη ζίγνπξνη γηα λα δηνξγαλώζεηε ηελ 

δηθή ζαο εθπαίδεπζε ! 

Πώς να εμπλακείηε:  

Μπνξείηε λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα ηε 

δηνξγάλωζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ 

«Έηνηκνη γηα ην Γίθαην ηνπ Καηαλαιωηή» ζηελ 

πεξηνρή ζαο, εάλ είζηε Δθπξόζωπνο 

Βηνκεραλίαο, Δπαγγεικαηηθή Έλωζε ή 

Σύλδεζκνο Καηαλαιωηώλ ζηελ Δπξώπε. 

Τι περιμένεηε? 

Δάλ ελδηαθέξεζηε γηα λα θηινμελήζεηε ην 

πξόγξακκα «Έηνηκνη γηα ην Γίθαην ηνπ 

Καηαλαιωηή» παξαθαιώ επηθνηλωλήζηε κε ην 

info@consumerlawready.eu. 

www.consumerlawready.eu 



   

 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων (MME) στο 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή 

 
 

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 
Πανεπιστήμιο Frederick 

Κτήριο Βιβλιοθήκης, Φιλοκύπρου 7, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία 
Multimedia Room 1 

 
 

08:00-08:30 Εγγραφές 

08:30-08:45 Εισαγωγή- Γνωριμία 

08:45-10:00 Μέρος Πρώτο 
Προσυμβατικές Υποχρεώσεις Εμπόρων 

10:00-10:15 Διάλειμμα για καφέ 

10:15-12:00 Μέρος Δεύτερο 
(α) Δικαίωμα Υπαναχώρησης 
(β) Νομική Εγγύηση 

12:00-13:00 Διάλειμμα 

13:00-14:30 Μέρος Τρίτο 
Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές 

14:30-14:45 Διάλειμμα για καφέ 

14:45-16:00 Μέρος Τέταρτο 
(α) ADR & ODR 
(β) Αξιολόγηση και κλείσιμο 

 



   

 

 

Αίτηση Συμμετοχής 
 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για το Δίκαιο του Καταναλωτή 
 

Πέμπτη 29/03/2018, Πανεπιστήμιο Frederick 
Κτήριο Βιβλιοθήκης, Φιλοκύπρου 7, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία 

Multimedia Room 1 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………… 
 
Οργανισμός: …………………………………………………………………………… 
 
Ιδιότητα: ………………………………………………………………………………… 
 
Τηλέφωνο: …………………………………………… 
 
Τηλεομοιότυπο: ……………………………………… 
 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: …………………………………………………………… 
 
 
Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε το έντυπο και το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο 
admin@katanalotis.org.cy ή με fax στο 22 516118. 
 
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 
Πληροφορίες στο 22 516108.  

mailto:admin@katanalotis.org.cy
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