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ΓΝΩΜΟΓΟΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

Α. ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΩΣΗΜΑ. 

    Απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ, δηθεγφξν 

Αζελψλ θ. Γ. Βεξβεζφ, κνπ ηέζεθε ππ’ φςηλ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Οινκέιεηαο ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο Διιάδνο, ην εμήο ηζηνξηθφ: 

     Καηά ην β΄ εμάκελν ηνπ 2021, νη πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(ζην εμήο: Η/Δ) έζεζαλ ην πξψηνλ ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

ηηκήκαηνο ζε ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο κε ηειηθνχο πειάηεο-θαηαλαισηέο. 

Οη ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο ζπλέδεαλ ην ηίκεκα πνπ θαινχηαλ λα 

θαηαβάιιεη ν πειάηεο γηα ηηο ρξεψζεηο ελέξγεηαο κε ηελ δηαθχκαλζε ηεο 

Σηκήο  Δθθαζάξηζεο (ΣΔΑ – Market Clearing Price-MCP) ηεο 

Πξνεκεξήζηαο Αγνξάο (Day Ahead Market-DAM), κέζσ ζχλζεησλ 

αιγνξηζκηθψλ ηχπσλ, κε ρξήζε κεηαβιεηψλ, φπσο ε κέζε κεληαία ΣΔΑ, 

θαη ηεο αμηνπνίεζεο θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ηηκψλ. Η πην 

δηαδεδνκέλε κνξθή ηέηνηαο ξήηξαο ήηαλ ε αθφινπζε: 

   «Η κνλαδηαία Φξέσζε Αλαπξνζαξκνγήο ζε €/kWh γηα ηνλ κήλα t 

ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ παξαθάησ κεηαβιεηψλ: 

•Υ = α*x+β, φπνπ  

• x ίζν κε ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν φξν ηεο Τηκήο Δθθαζάξηζεο Αγνξάο 

(MarketClearing Price - MCP) ηεο Πξν-Ηκεξήζηαο Αγνξάο (Day 

Ahead Market DAM) ηνπ κήλα (t), πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Διιεληθνχ Φξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο 

(https://www.enexqroup.qr/el/marketspublications-el-day-ahead-

market)  

• α: Σπληειεζηήο Πξνζαχμεζεο, ίζνο κε 1,10  

• β: Σπληειεζηήο Πξνζαχμεζεο, ίζνο κε 0,0105 €/kWh 



   

2 
 

• L_u: Άλσ φξην αλαθνξάο, ίζν κε 0,050 

• L_d: Κάησ φξην αλαθνξάο, ίζν κε 0,040 

Καη ηζνχηαη κε: 

• Φξέσζε ίζε κε Υ- L_u, φηαλ ην Υ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην άλσ φξην 

L_u 

• Πίζησζε ίζε κε Υ - L_d φηαλ ην Υ είλαη κηθξφηεξν απφ ην θάησ φξην 

L_d 

• Μεδεληθή ρξέσζε φηαλ ην Υ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ L_d θαη 

L_u» 

    Με ηηο σο άλσ ξήηξεο, νη πξνκεζεπηέο κνλνκεξψο θαηέζηεζαλ 

θπκαηλφκελν, εμαξηψκελν απφ ηελ Σηκή Δθθαζάξηζεο ηεο 

ρνλδξεκπνξηθήο πξνεκεξήζηαο αγνξάο (δειαδή ηελ ηηκή πνπ νη 

πξνκεζεπηέο αγνξάδνπλ ηελ Η/Δ ζην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο), ην ηίκεκα πνπ θαηέβαιιαλ νη ηειεπηαίνη 

αλά θαηαλαιηζθφκελε kWh. Πξάγκαηη, ήδε ε εθαξκνγή ηεο ξήηξαο 

απηήο θαηά ηνπο πξψηνπο θηφιαο κήλεο νδήγεζε ζε ηξηπιαζηαζκφ ησλ 

ρξεψζεσλ ελέξγεηαο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ρξέσζεο. εκεησηένλ φηη ζηηο 

αξρηθέο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο Η/Δ, νη πξνκεζεπηέο είραλ, θαηά πάγηα 

πξαθηηθή, ελζσκαηψζεη γεληθφ φξν ζπλαιιαγψλ, κε ηνλ νπνίν 

επεθχιαζζαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο 

ησλ φξσλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, νπνηεδήπνηε, ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν θαη 

πξνθαζνξηζκέλε κεζνδνινγία («Ο Πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

αιιαγήο ησλ ηηκνινγίσλ  θαη ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Σπκθσληψλ»). 

Δμάιινπ, γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ λένπ φξνπ αλαπξνζαξκνγήο, πνιινί 

θαηαλαισηέο ελεκεξψζεθαλ κέζσ κλείαο ζε εηδηθφ πεδίν ζην ηέινο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ρξέσζεο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ θαηαλάισζεο φπνπ 

εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο απμήζεηο ζηελ ηηκή, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο. 
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     Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, κνπ ηέζεθε ην εμήο εξψηεκα: 

     Δίλαη λφκηκε ε κνλνκεξήο ελζσκάησζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηέηνηνπ 

είδνπο ξεηξψλ αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο, ζπλδεφκελνπ κε ηελ 

ΣΔΑ, ζε ιεηηνπξγνχζεο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο Η/Δ κε θαηαλαισηέο θαη 

κε πνηεο λφκηκεο βάζεηο ζα κπνξνχζε απηή λα πξνζβιεζεί δηθαζηηθψο 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο;      

 

 

 

Β. ΑΠΑΝΣΗΔΙ. 

Ι. Σν λνκηθό πιαίζην γηα ηηο ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο ηηκήκαηνο ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε. 

α. Η ζπκθωλία γηα ηηο ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο θαηά ηνλ Αζηηθό 

Κώδηθα. 

    Η κνλνκεξήο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ζε ήδε θαηαξηηζζείζεο 

ζπκβάζεηο δελ είλαη δπλαηή ρσξίο ζπλαίλεζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ 

(ΑΚ 361, ζην θαη’ εμνρήλ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ). Η ειεπζεξία ηνπ 

πξνκεζεπηή πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο νδεγεί ζε (απηφ-)δέζκεπζε σο πξνο 

ην επηκέξνπο πεξηερφκελν απηήο, ην νπνίν ζην εμήο δελ είλαη κνλνκεξψο 

κεηαβιεηφ απφ ηα κέξε, δίρσο πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε θαη ηνπ άιινπ 

κέξνπο (‘’pacta sunt servanda’’). Σνχην ηζρχεη ήδε, ζχκθσλα κε ην 

γεληθφ ελνρηθφ δίθαην, θαη εθαξκφδεηαη έλαληη παληφο, αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο θαηαλαισηή θαηά ηελ νηθεία λνκνζεζία. 

πλεπψο, ξήηξεο ηνπ ηχπνπ φηη «θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη γεληθνί φξνη 

ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα δηαηχπσζή ηνπο» δελ έρνπλ 

θαλέλα λφεκα, αθνχ ν λένο φξνο ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε δελ 
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ελζσκαηψλεηαη (εληάζζεηαη) ζηελ ζχκβαζε. Αληηζηνίρσο, ζε 

παιαηφηεξεο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο Η/Δ, ζηηο νπνίεο απνηππψλνληαλ 

ζηαζεξέο ηηκέο αλά kWh θαηά πεξίνδν θαηαλάισζεο ή ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβαλφηαλ κία άιιε κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο, δελ κπνξεί ρσξίο 

ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε λα πξνζηεζεί ε λέα, ηξέρνπζα «ξήηξα 

αλαπξνζαξκνγήο», φπσο δελ κπνξεί λα πξνζηεζεί, π.ρ. νχηε ξήηξα 

αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο, νχηε ξήηξα 

παξέθηαζεο αξκνδηφηεηαο, θ.ν.θ. Η κνλνκεξήο πξνζζήθε δελ κπνξεί λα 

γίλεη νχηε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα, ξήηξα 

πεξηιακβαλφκελε ζε ινγαξηαζκφ ή ζε επηζηνιή ηνπ πξνκεζεπηή, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία απφ θάπνην ρξνληθφ ζεκείν ζην κέιινλ θαη εθ΄ 

εμήο ηζρχεη κηα λέα ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο, δελ παξάγεη θαλέλα έλλνκν 

απνηέιεζκα -αλεμαξηήησο ηεο εθαξκνγήο ηνπ λ. 2251/1994-, εθ’ φζνλ 

δελ έρεη ζπκθσλεζεί εμ αξρήο έλα ηέηνην δηθαίσκα κνλνκεξνχο αιιαγήο, 

κέζσ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. 

β. Η λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαιωηή (λ. 2251/1994). 

    ην άξζξν 2 λ. 2251/1994 πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο θαηαρξεζηηθφηεηαο 

πξνδηαηππσκέλσλ ζπκβαηηθψλ φξσλ ζπλαιιαγψλ (ΓΟ) πνπ δελ 

απεηέιεζαλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεξψλ. Ο έιεγρνο απηφο 

θαηαιακβάλεη θάζε επηκέξνπο ζχκβαζε, εθ’ φζνλ ην έλα κέξνο κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζζεί σο θαηαλαισηήο (άξζξν 1 παξ. 4 θαη άξζξν 1α λ. 

2251/1994). Δηδηθφηεξα, ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηίζεηαη σο 

πξνυπφζεζε έληαμεο ησλ γεληθψλ φξσλ ζηελ ζχκβαζε ε εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλψζε (θαη ζπλαίλεζε) ηνπ θαηαλαισηή σο πξνο ηελ χπαξμε 

θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Πεξαηηέξσ, ζηελ παξ. 6 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ 

ελζσκαηψλεηαη ε γεληθή ξήηξα ηεο θαηαρξεζηηθφηεηαο, θαηά ηελ νπνία  

«γεληθνί φξνη ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή 

δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ 
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ζπκβαιινκέλσλ ζε βάξνο ηνπ θαηαλαισηή απαγνξεχνληαη θαη είλαη 

άθπξνη. Ο θαηαρξεζηηθφο ραξαθηήξαο γεληθνχ φξνπ ελζσκαησκέλνπ ζε 

ζχκβαζε θξίλεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε θχζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ 

πνπ αθνξά ε ζχκβαζε, ν ζθνπφο ηεο, ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 

θαηά ηε ζχλαςή ηεο θαη φιεο νη ππφινηπεο ξήηξεο ηεο ζχκβαζεο ή άιιεο 

ζχκβαζεο απφ ηελ νπνία απηή εμαξηάηαη».  

     ηελ παξ. 7 πεξηιακβάλνληαη εθείλνη νη γεληθνί φξνη πνπ θξίλνληαη 

per se θαηαρξεζηηθνί, δίρσο ηελ ζπλδξνκή θακίαο άιιεο πξνυπφζεζεο 

θαη αλεμάξηεηα ησλ φξσλ ηεο παξ. 6. Μεηαμχ άιισλ, ε παξ. 7 εδ. ε΄, ηα΄ 

θαη ηε΄ νξίδεη φηη «ζε θάζε πεξίπησζε θαηαρξεζηηθνί είλαη ηδίσο νη φξνη 

πνπ: 

      ε) επηθπιάζζνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο 

ηξνπνπνίεζεο ή ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο νξηζκέλν, εηδηθφ θαη ζπνπδαίν 

ιφγν, ν νπνίνο λα αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε. 

      ηα) ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν αθήλνπλ ην ηίκεκα αφξηζην θαη δελ επηηξέπνπ 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κε θξηηήξηα εηδηθά θαζνξηζκέλα ζηε ζχκβαζε θαη 

εχινγα γηα ηνλ θαηαλαισηή 

      ηε) εκπνδίδνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα ππαλαρσξήζεη (απφ ηε ζχκβαζε), 

φηαλ ε αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο είλαη 

ππεξβνιηθή γηα απηφλ». 

     Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπλάγεηαη φηη, 

πξνθεηκέλνπ κηα ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο λα ζεσξείηαη 

λφκηκε, πξέπεη λα πιεξνί ηξεηο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη 

απφ ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ θαιή πίζηε (ΑΚ 288): α) λα 

κλεκνλεχεη νξηζκέλν, εηδηθφ ζπνπδαίν ιφγν, γηα ηνλ νπνίν θαη 

δηθαηνινγείηαη ε αλαπξνζαξκνγή· β) λα πξνβιέπεη εηδηθά θαη εχινγα γηα 

ηνλ θαηαλαισηή θξηηήξηα αλαπξνζαξκνγήο· θαη γ) λα πξνβιέπεηαη 

δηθαίσκα ηνπ θαηαλαισηή πξνο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε 

αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο -έζησ θη αλ πιεξνί ηηο αλσηέξσ ππφ α) θαη β) 
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πξνυπνζέζεηο- θξίλεηαη ππεξβνιηθή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ πξνζψπνπ (Γέιιηνο, Γεληθνί Όξνη πλαιιαγψλ, έθδ. 2ε, 

2013, αξηζκ. 405 επ.· Μεληήο, ΓΟ, έθδ. 2ε, 2020, αξηζκ. 7.179). 

    α) Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο λνκνινγίαο (ΟιΑΠ 

12/2017, ΔθΑ∆ 2018, 301· ΑΠ 296/2001, ∆ΔΔ 2001, 1112· ΔθΑζ 

3811/1998, ∆ΔΔ 1998, 1096), «Σνβαξφο ιφγνο, ν νπνίνο ζα µπνξνχζε λα 

δηθαηνινγήζεη µνλνµεξψο δηθαίσµα ηξνπνπνίεζεο ππάξρεη, φηαλ είλαη 

πξάγµαηη απξφβιεπηε ε εμέιημε ηεο ζχµβαζεο απφ ηνλ πξνµεζεπηή ή φηαλ 

είλαη πιένλ µε αλεθηή θαηά ηελ θαιή πίζηε ε ζπλέρηζε ηεο δέζµεπζήο ηνπ 

ζηελ παξνρή πνπ ππνζρέζεθε». ∆ελ αξθεί λα πξνβιέπεηαη ζηελ ξήηξα 

ανξίζησο,  π.ρ. φηη «ν πξνµεζεπηήο µπνξεί γηα ζπνπδαίν ιφγν ή θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ λα ηξνπνπνηήζεη ηελ παξνρή ηνπ» (Μεληήο, ΓΟ
2
, αξηζκ. 7.94, 

Καινγεξάθεο, ∆iΜΔΔ 2017, 380) .  

     Γεληθφινγεο αλαθνξέο ζε «ζπλζήθεο ηεο αγνξάο», «θαλφλεο πγηνχο 

αληαγσληζµνχ», «θαλφλεο δηαθάλεηαο», «αληηθεηµεληθά θξηηήξηα» θ.α δελ 

αξθνχλ γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ νξηζκέλνπ θαη εηδηθνχ ζπνπδαίνπ ιφγνπ, 

αιιά απαηηείηαη, θαηά ηελ θαιή πίζηε, ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ πξνµεζεπηή γηα ηελ δηαηχπσζε μεθάζαξσλ, πξνζηηψλ ζηνλ 

θαηαλαισηή φξσλ, πνπ ζα θαλεξψλνπλ θαη ηελ αλάγθε ηνπ πξνµεζεπηή 

γηα ηελ αλαπξνζαξµνγή (Μεληήο, ΓΟ
2
, αξηζκ. 7.96· Βεληέξεο, ∆ΔΔ 

2009, 30· Καινγεξάθεο, ∆ηΜΔΔ 2017, 380· Παπαρξήζηνπ, ΥξΙ∆ 2014, 

552. Απφ ηελ λνµνινγία έηζη νη: ΑΠ 1401/1999, ∆ΔΔ 2000, 192· ΑΠ 

1219/2001, ΥξΙ∆ 2001, 516· ΑΠ 296/2001, ∆ΔΔ 2001, 1112· ΔθΑζ 

776/2006, Διι∆λε 2006, 1495· ΔθΑζ 3499/2008, ΣΝΠ ΝΟΜΟ· ΔθΘεζ 

317/2009, ∆ΔΔ 2009, 819). 

    β) Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη, µέζσ ηνπ επίκαρνπ φξνπ, λα παξέρεη ζηνλ 

θαηαλαισηή φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο παξνρήο ηνπ, θαηά ηξφπν ζαθή θαη θαηαλνεηφ. Η 

αλαθνξά ηφζν ηνπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ φζν θαη ηνλ θξηηεξίσλ 
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αλαπξνζαξκνγήο ζηελ ζχκβαζε πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη πξνζηηή ζηνλ 

θαηαλαισηή, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα µπνξεί λα ειέγμεη ηελ ζπλδξνκή ηνπο 

ζηελ αλαπξνζαξµνγή ηνπ ηηµήµαηνο. Η αξρή ηεο δηαθάλεηαο, φπσο 

επηβάιιεηαη απφ ην εδ. ηα΄, εμππεξεηεί θαη έλαλ άιινλ ζθνπφ, πέξαλ ηεο 

πξνβιεςηµφηεηαο: γλσξίδνληαο (εθ ησλ πξνηέξσλ) ηα εχινγα θξηηήξηα 

αλαπξνζαξµνγήο, ν θαηαλαισηήο µπνξεί λα επαιεζεχζεη εθ ησλ πζηέξσλ 

αλ ε επηβιεζείζα αλαπξνζαξµνγή ήηαλ πξάγµαηη λφµηµε (ζχµθσλε, 

δειαδή, µε ηνλ φξν αλαπξνζαξµνγήο) θαη λα δεηήζεη ηπρφλ επηζηξνθή 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ή λα θαηαγγείιεη ηελ ζχµβαζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 §1 ζε ζπλδ. µε άξζξν 30 Κψδηθα Πξνµήζεηαο 

Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε Πειάηεο (ζην εμήο: ΚΠΗΔ) (Μεληήο, ΓΟ
2
, 

αξηζκ. 7.190). 

     Όπσο έρεη θξίλεη ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ ζηελ απφθαζε ηεο 21.3.2013, 

C-92/11, RWE Vertrieb, ζθ. 49 (ε νπνία αθνξνχζε ξήηξεο 

αλαπξνζαξκνγήο ηηκήκαηνο ζε ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ): 

«Όζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ξήηξαο πνπ επηηξέπεη ζηνλ επαγγεικαηία λα 

ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ην θφζηνο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, ην 

Γηθαζηήξην έρεη ήδε θξίλεη φηη ηφζν απφ ηα άξζξα 3 θαη 5 φζν θαη απφ ηα 

ζεκεία 1, ζηνηρεία η΄ θαη ι΄, θαη 2, ζηνηρεία β΄ θαη δ΄, ηνπ παξαξηήκαηνο 

ηεο νδεγίαο 93/13 πξνθχπηεη φηη πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη νπζηψδε 

ζεκαζία, αθελφο, αλ ε ζχκβαζε εθζέηεη θαηά ηξφπν δηαθαλή ηνλ ιφγν θαη 

ηξφπν κεηαβνιήο ηνπ θφζηνπο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, ψζηε ν 

θαηαλαισηήο λα κπνξεί λα πξνβιέςεη, βάζεη ζαθψλ θαη θαηαλνεηψλ 

θξηηεξίσλ, ηηο ελδερφκελεο κεηαβνιέο ηνπ θφζηνπο απηνχ θαη, αθεηέξνπ, αλ 

νη θαηαλαισηέο δηθαηνχληαη λα ιχζνπλ ηε ζχκβαζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

θφζηνο απηφ φλησο ηξνπνπνηεζεί (βι., ππ’ απηή ηελ έλλνηα, 

πξνπαξαηεζείζα απφθαζε Invitel, ζθέςεηο 24, 26 θαη 28)» (ζπλαθήο θαη ε 

απφθαζε ηεο 26.11.2015, C-326/14, Α1 Τelekom, δεµ. ςεθηαθή 

πιινγή, ζθ. 27 (= ∆ηΜΔΔ 2015, 620, ζεµ. Καινγεξάθεο). Έηζη, δελ 
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ζεσξνχληαη πξνζηηά ζηνλ θαηαλαισηή ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ 

εληφλσο εζσηεξηθφ ραξαθηήξα, ζπλδεφκελν µε ην πξφζσπν ηνπ 

πξνµεζεπηή,  φπσο ι.ρ. αχμεζε παξαγσγηθνχ θφζηνπο, επίπεδν 

αληαγσληζµνχ ζηελ νηθεία αγνξά θ.α (Μεληήο, ΓΟ
2
, αξηζκ. 7.185· 

Παπαρξήζηνπ, ΥξΙ∆ 2014, 554· Καινγεξάθεο, ∆ηΜΔΔ 2017, 387, 

ππνζεµ. 47). Απνηειεί βαζηθή έθθαλζε ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, φπσο 

ηελ επεμεξγάζηεθε θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε ην ΓΔΔ ζηηο αλσηέξσ 

απνθάζεηο, ε δπλαηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή λα δηαπηζηψλεη ηνλ ιφγν, ηνλ 

ηξφπν θαη ην θφζηνο ηεο κεηαβνιήο ησλ φξσλ, ηδίσο ηνπ ηηκήκαηνο, ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ην κεραληζκφ αλαπξνζαξκνγήο θαη λα 

ηνλ επαιεζεχζεη. Έηζη, παξάκεηξνη ηηο νπνίεο ν θαηαλαισηήο δελ είλαη 

ζε ζέζε -νχηε θαηά πξνζέγγηζε- λα ππνινγίζεη θαη λα εθηηκήζεη ή ηηµέο 

αλαθνξάο παληειψο άγλσζηεο ζηνλ µέζν θαηαλαισηή πξέπεη λα 

απνξξίπηνληαη σο αδηαθαλή θξηηήξηα. 

     γ) Όπσο ζεκεηψλεη ην ΓΔΔ (απφθαζε ηεο 21.3.2013, C-92/11, RWE 

Vertrieb, ζθ. 54), ην παξερφκελν δηθαίσκα θαηαγγειίαο πξέπεη λα κελ 

θαζίζηαηαη θελφ γξάκκα, φπσο φηαλ παξέρεηαη αθφηνπ ν πξνκεζεπηήο 

πξνέβε ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ή ζε ειάρηζην ρξφλν πξηλ απφ απηέο ή φηαλ 

είλαη πξαθηηθά αδχλαηε ε άζθεζή ηνπ (ι.ρ. επεηδή δελ πθίζηαηαη 

αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ή ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεπηψλ αθνινπζνχλ 

ηελ ίδηα πξαθηηθή). Έηζη, έρεη νπζηψδε ζεκαζία, «ε δπλαηφηεηα 

θαηαγγειίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ θαηαλαισηή λα κελ είλαη θελφο ηχπνο 

αιιά λα κπνξεί φλησο λα αζθεζεί. Απηφ δελ ηζρχεη φηαλ, γηα ιφγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πξαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο 

θαηαγγειίαο ή κε ηηο ζπλζήθεο ηεο νηθείαο αγνξάο, ν ελ ιφγσ θαηαλαισηήο 

δελ έρεη φλησο ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη πξνκεζεπηή ή φηαλ δελ έρεη 

ελεκεξσζεί κε ηνλ δένληα ηξφπν θαη εγθαίξσο γηα ηελ επηθείκελε 

ηξνπνπνίεζε, ψζηε λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ θαη, ελδερνκέλσο, λα αιιάμεη πξνκεζεπηή. Σπλαθψο, πξέπεη 
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λα ιεθζνχλ ππφςε, ηδίσο, ην αλ ε νηθεία αγνξά ιεηηνπξγεί ππφ φξνπο 

αληαγσληζκνχ, ην ελδερφκελν θφζηνο γηα ηνλ θαηαλαισηή ηεο θαηαγγειίαο 

ηεο ζπκβάζεσο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο αλαθνηλψζεσο θαη ηεο 

ελάξμεσο ηζρχνο ησλ λέσλ ηηκνινγίσλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ θαηά 

ην ρξφλν ηεο αλαθνηλψζεσο απηήο, θαζψο θαη ην θφζηνο θαη ν αλαγθαίνο 

ρξφλνο γηα ηελ αιιαγή πξνκεζεπηή». 

       εκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ λνκηκφηεηα ηεο ξήηξαο 

αλαπξνζαξκνγήο είλαη λα κελ ζέηεη ηνλ θαηαλαισηή ζε δηαθνξεηηθή 

ζπκβαηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ θαηείρε ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή 

ζπκβαηηθή ηζνξξνπία (απφθαζε ηεο 26.11.2015, C-326/14, Α1 Τelekom, 

δεµ. ςεθηαθή πιινγή, ζθ. 27). Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε ξήηξα 

αλαπξνζαξκνγήο δελ επηβάιιεη κφλν ηελ αχμεζε ηεο παξνρήο αιιά 

επηηξέπεη θαη ηελ απηφκαηε κείσζε απηήο επί αληίζηνηρεο (αξλεηηθήο) 

κεηαβνιήο ηνπ δείθηε (Μεληήο, ΓΟ
2
, αξηζκ. 7.193, 7.199· Παπαρξήζηνπ, 

ΥξΙΓ 2014, 553-554· BGH ηεο 21.4.2009 NJW 2009, 2051, 2053). Άιιε 

παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ γηα ηελ θξίζε πεξί ηεο 

θαηαρξεζηηθφηεηαο ηνπ φξνπ είλαη ε πξφβιεςε ζρεηηθνχ «πιαθφλ» 

(plafond) ζην πνζνζηφ ηεο αλαπξνζαξκνγήο (ΑΠ 1401/1999, ΔιιΓλε 

2000, 63). Η ζέζπηζε ελφο αλψηαηνπ νξίνπ αλαπξνζαξκνγήο αθ’ ελφο ζα 

θαζηζηνχζε πξνβιεπηή ηελ έθηαζε ηεο ζπκβαηηθήο δέζκεπζεο ηνπ 

πειάηε, αθ’ εηέξνπ ζα νδεγνχζε ζε δίθαηε θαηαλνκή ησλ θηλδχλσλ 

κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ πξνκεζεπηή. Σελ ζέζπηζε ελφο ηέηνηνπ «πιαθφλ» 

αλαπξνζαξκνγήο ±30% ζε ζπκβάζεηο κε θπκαηλφκελε ηηκή ζηελ kWh 

(θηιηβαηψξα) πξνηείλεη, άιισζηε, θαη ε ΡΑΔ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, σο 

φξν λνκηκφηεηαο ηεο έληαμεο ξεηξψλ αλαπξνζαξκνγήο ζπλδεφκελσλ κε 

ηελ ΣΔΑ (βι. ηελ απφ Απγνχζηνπ 2021 Πξφηαζε ηεο ΡΑΔ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ζηηο ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

Σηκνινγίσλ Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο). 
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        Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 4 πεξ. α΄ λ. 2251/1994, φπσο 

απηφο ίζρπε πξν ηεο ηξνπνπνπνίεζήο ηνπ απφ ηνλ λ. 4512/2018, σο 

θαηαλαισηήο λνείηαη «θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο 

πξνζψπσλ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη ηα 

πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά θαη ηα νπνία 

θάλνπλ ρξήζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, εθφζνλ απνηεινχλ 

ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ηνπο». Πάγηα λνκνινγία έρεη θξίλεη φηη θαηαλαισηήο, 

ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ λ. 2251/1994 είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ απνθηά ην πξντφλ ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηθαλνπνίεζε φρη 

κφλν ησλ αηνκηθψλ αιιά θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ αλαγθψλ, 

αξθνχληνο απιψο θαη κφλνλ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη ν ηειηθφο απνδέθηεο 

ηνχησλ (ΟιΑΠ 13/2015· ΑΠ 1738/2009· ΑΠ 16/2009· ΑΠ 989/2004 

δεκ. φιεο ζηελ ΣΝΠ ΝΟΜΟ). Σέηνηνο δε ηειηθφο απνδέθηεο είλαη 

εθείλνο, πνπ αλαιίζθεη ή ρξεζηκνπνηεί ην πξάγκα ζχκθσλα κε ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ, ρσξίο λα έρεη ηελ πξφζεζε λα ην κεηαβηβάζεη απηνχζην ή 

χζηεξα απφ επεμεξγαζία ζε άιινπο αγνξαζηέο, θαζψο θαη απηφο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο ηελ ππεξεζία θαη δελ ηε δηνρεηεχεη ζε ηξίηνπο 

(ΟιΑΠ 13/2015 ΣΝΠ ΝΟΜΟ). Ο παξαπάλσ λένο (ζηελφο) νξηζκφο ηνπ 

θαηαλαισηή πνπ ελζσκαηψζεθε ζην άξζξν 1α λ. 2251/1994 κε ην άξζξν 

100 παξ. 5 λ. 4512/2018, δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ 

ζπλαθζεί έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ ηνπ λ. 4512/2018, 

ήηνη ηελ 17.3.2018 (άξζξν 111 λ. 4512/2018), παξά κφλν ζηηο 

αλαλεψζεηο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ. ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο παιαηάο 

(επξείαο) έλλνηαο ηνπ θαηαλαισηή (ηειηθνχ απνδέθηε), κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζ’ απηφλ αθφκε θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, αθνχ θη απηέο 

είλαη ηειηθνί απνδέθηεο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο Η/Δ.  

γ. Η εηδηθή λνκνζεζία ηνπ θιάδνπ ηεο ελέξγεηαο.  
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     ηηο 9.4.2013 δεκνζηεχζεθε ν Κψδηθαο Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο ζε Πειάηεο (ΚΠΗΔ, Τ.Α. 29/2013, ΦΔΚ Β΄ 832/9.4.2013). Ο 

Κψδηθαο Πξνκήζεηαο εμεηδηθεχεη πεξαηηέξσ θαη ζπκπιεξψλεη ζηηο 

ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο Η/Δ ηελ λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή (λ. 2251/1994), ε νπνία ππεξηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζχγθξνπζεο κε ηελ ελ ιφγσ ππνπξγηθή απφθαζε (κεηαμχ άιισλ, θαη 

ιφγσ αλψηεξεο ηππηθήο ηζρχνο). πλεπψο, νπδφισο κπνξεί λα λνεζεί φηη 

ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κψδηθα Πξνκήζεηαο πεξί δπλαηφηεηαο 

αλαπξνζαξκνγήο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο (ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο) ηεο 

ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θαη έληαμεο ζε απηήλ ξεηξψλ αλαπξνζαξκνγήο 

ππνθαζηζηνχλ ηηο απαηηήζεηο δηαθάλεηαο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη σο 

άλσ φξνη θαηά ην άξζξν 2 λ. 2251/1994. Σνπλαληίνλ, ε θξίζε πεξί ηεο 

ελζσκάησζεο αιιά θαη ηεο θαηαρξεζηηθφηεηαο ηεο ξήηξαο 

αλαπξνζαξκνγήο ιακβάλεη ρψξα κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 2 λ. 

2251/1994 (πξβι. άξζξν 30 παξ. 1 Κψδηθα Πξνκήζεηαο),  εθ’ φζνλ ν 

πειάηεο εληάζζεηαη ζην ππνθεηκεληθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ 

λφκνπ. 

    Ο Κψδηθαο Πξνκήζεηαο επηβάιιεη ζηνλ πξνκεζεπηή ηελ ππνρξέσζε 

ελεκέξσζεο ηνπ πειάηε ηνπ γηα ηηο ζπκβαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ζηηο 

νπνίεο αλακέλεηαη λα πξνβεί. Σν άξζξν 18 παξ. 2 εδ. ηα΄ ηνπ ηζρχνληνο 

Κψδηθα Πξνκήζεηαο ππνρξεψλεη ηνλ πξνκεζεπηή ζηνπο γεληθνχο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο λα θάλεη εηδηθή «αλαθνξά ησλ φξσλ ηεο 

Σχκβαζεο Πξνκήζεηαο πνπ δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη κνλνκεξψο απφ 

ηνλ Πξνκεζεπηή ή θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ Πειάηε, δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο 

θαη ειάρηζηεο πξνζεζκίεο εηδνπνίεζεο ηνπ Πειάηε». χκθσλα κε ηελ παξ. 

5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ «Όξνη ηεο Σχκβαζεο Πξνκήζεηαο πνπ αληίθεηληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κψδηθα είλαη άθπξνη. Η αθπξφηεηα ελφο φξνπ ηεο 

Σχκβαζεο δελ επεξεάδεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ζπλφινπ απηήο». 
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     Σν άξζξν 30 θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλαθνξηθά κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο. Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν απηφ 

νξίδεηαη φηη «1. Μνλνκεξήο ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Σχκβαζεο 

απφ ηνλ Πξνκεζεπηή είλαη δπλαηή κφλν εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη εθ ηεο 

θείκελεο Ννκνζεζίαο ή έρεη ξεηψο ζπκθσλεζεί ζηε Σχκβαζε, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 18 παξ. 2 ηα ηνπ παξφληνο. 

       2. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε φξσλ ηεο Σχκβαζεο Πξνκήζεηαο, ν 

Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζε αηνκηθή ελεκέξσζε ησλ Πειαηψλ ηνπ. Η 

ελεκέξσζε ιακβάλεη ρψξα ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκέξεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφ θαη επαξθέο, 

ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ Λνγαξηαζκνχ Καηαλάισζεο ή ζε ρσξηζηφ έληππν πνπ 

δηαβηβάδεηαη κε απηφλ. Καη` εμαίξεζε, ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε 

ηξνπνπνίεζε ησλ Φξεψζεσλ Πξνκήζεηαο δχλαηαη λα ιακβάλεη ρψξα κε 

ηνλ πξψην Λνγαξηαζκφ Καηαλάισζεο πνπ αθνινπζεί ηελ ηξνπνπνίεζε». 

    Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2, πνπ επηηξέπεη ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή κέζσ ηνπ πξψηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ αθνινπζεί ηελ 

ηξνπνπνίεζε (δει. ηνπ ίδηνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ, κε ηνλ νπνίνλ 

επηβάιινληαη ην πξψηνλ νη σο άλσ αλαπξνζαξκνγέο), έξρεηαη ζε 

πξνθαλή ζχγθξνπζε κε ην άξζξν 10 παξ. 4 Οδεγίαο 2019/944 (Οδεγία 

ακέζνπ εθαξκνγήο, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο ελζσκάησζήο ηεο, 

θαη’ αξζξν 71 παξ. 1), ε νπνία επηβάιιεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή εληφο πξνζεζκίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο κήλα 

(γηα ηνπο νηθηαθνχο πειάηεο) θαη δχν εβδνκάδσλ (γηα φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο). πλαθψο, ην ΓΔΔ ζηελ απφθαζε ηεο 23.10.2014, C-359/11 

θαη C-400/11, Egbringhoff, ηφληζε ηελ ζεκαζία ηεο εθ ησλ πξφηεξσλ 

ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ επηθείκελε αλαπξνζαξκνγή κε 

κλεία ζηνπο ιφγνπο θαη ηελ έθηαζή ηεο, ψζηε ν πειάηεο λα είλαη ζε ζέζε 

λα δεηήζεη ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρφ ηεο. Σν Γηθαζηήξην θαηέιεμε φηη εζληθή 



   

13 
 

λνκνζεζία πνπ δελ εμαζθαιίδεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ελεκέξσζε ηνπ 

πειάηε αληίθεηηαη ζην ελσζηαθφ θεθηεκέλν (ζθ. 46, 53). 

    Καηά ηελ παξ. 4 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ε αηνκηθή ελεκέξσζε πξνο ηνλ 

πειάηε πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα πεξηιακβάλεη πιήξε θαη αλαιπηηθή 

αλαθνξά ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο ή ησλ Υξεψζεσλ 

Πξνκήζεηαο πνπ ηξνπνπνηνχληαη, θαζψο θαη ππφκλεζε ζηνλ Πειάηε ηνπ 

δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο θαη ζπλνπηηθή 

αλαθνξά ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 1 εδ. 

γ΄ ηνπ σο άλσ ΚΠΗΔ, ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο απφ ηνλ 

πειάηε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ππνβάιιεηαη ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία 30 εκεξψλ θαη είλαη αδήκηα γηα ηνλ ίδην, αθφκε κάιηζηα θαη 

αλ ε ελ ιφγσ θαηαγγειία ιάβεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειάρηζηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο χκβαζεο. 

     Τπνζηεξίδεηαη, ηέινο, φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 παξ. 3 ΚΠΗΔ, ν 

πειάηεο ζα πξέπεη, πξηλ πξνζθχγεη ζηελ Γηθαηνζχλε, λα έρεη ππνβάιιεη 

εγγξάθσο ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ηεθκεξησκέλεο αληηξξήζεηο θαηά ησλ 

ρξεψζεσλ πνπ ακθηζβεηεί. Ωζηφζν, ε ππνρξεσηηθφηεηα ηήξεζεο ηεο σο 

άλσ δηαδηθαζίαο σο πξνυπφζεζε πξνζθπγήο ζηελ Γηθαηνζχλε δελ κπνξεί 

λα ζηεξηρζεί ζηνλ Νφκν, δεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε αθ’ ελφο δελ 

πξνβιέπεη σο θχξσζε ην απαξάδεθην ηεο άζθεζεο ηεο αγσγήο ή ηεο 

ζπδήηεζήο ηεο, αθ’ εηέξνπ απηή ε δηαδηθαζία αθνξά κφλν ηελ 

ακθηζβήηεζε ησλ ρξεψζεσλ (φρη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζχκβαζεο φπσο 

ελ πξνθεηκέλσ, ην νπνίν αληαλαθιαζηηθά θαη κφλν επεξεάδεη ηηο 

επηβαιιφκελεο ρξεψζεηο). 

     Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη ν Κψδηθαο Πξνκήζεηαο 

επηιακβάλεηαη απιψο ησλ δηαδηθαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ. Σν νπζηαζηηθφ δηθαίσκα ηνπ 

πξνκεζεπηή λα αλαπξνζαξκφδεη ηηο θαηαλαισηηθέο ζπκβάζεηο 
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πξνκήζεηαο πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2251/1994 

ξπζκίδεηαη απφ ηνλ ηειεπηαίν απηφλ λφκν.  

 

ΙΙ. Ο παξάλνκνο ραξαθηήξαο ηωλ γελόκελωλ αλαπξνζαξκνγώλ, ιόγω 

κε ηήξεζεο ηεο νξηδόκελεο άξζξν 10 παξ. 4 Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/944 

πξνζεζκίαο. 

      Όπσο ξεηά αλαθέξεη ην άξζξν 10 παξ. 4 Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/944, «νη 

ηειηθνί πειάηεο εηδνπνηνχληαη δεφλησο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πξφζεζε 

ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ην 

δηθαίσκα ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο φηαλ ηνπο απεπζχλεηαη ε ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε. Οη πξνκεζεπηέο εηδνπνηνχλ ηνπο ηειηθνχο πειάηεο ηνπο κε 

δηαθαλή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν απεπζείαο γηα νπνηαδήπνηε πξνζαξκνγή ηεο 

ηηκήο πξνκήζεηαο θαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

πξνζαξκνγήο, θαζψο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πξνζαξκνγήο, ηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη ην αξγφηεξν δχν εβδνκάδεο, θαη φηαλ 

πξφθεηηαη γηα νηθηαθνχο θαηαλαισηέο, έλαλ κήλα, πξηλ ηε ρξνληθή ζηηγκή 

θαηά ηελ νπνία ε πξνζαξκνγή ηίζεηαη ζε ηζρχ. Τα θξάηε κέιε 

δηαζθαιίδνπλ φηη νη ηειηθνί πειάηεο παξακέλνπλ ειεχζεξνη λα ηεξκαηίζνπλ 

ηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο, εάλ δελ απνδέρνληαη ηνπο λένπο ζπκβαηηθνχο 

φξνπο ή ηηο πξνζαξκνγέο ηεο ηηκήο πξνκήζεηαο πνπ ηνπο έρνπλ 

θνηλνπνηεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή». Σν άξζξν απηφ ηεο Οδεγίαο απνθηά 

άκεζε εθαξκνγή σο πξνο ηελ πξνβιεπφκελε εθεί πξνζεζκία ελεκέξσζεο 

ησλ πειαηψλ, ιφγσ ηεο επαξθνχο εμεηδίθεπζεο ηνπ θαη ηεο άπξαθηεο 

παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο ελζσκάησζήο ηνπ απφ ηελ ρψξα καο (άξζξν 

71 παξ. 1 Οδεγίαο 2019/944). Δμάιινπ, απηφ ηνλίδεηαη ήδε απφ ην ΓΔΔ 

ζηελ απφθαζή ηνπ απφ 23.10.2012, C-359/11 θαη C-400/11, Egbringhoff, 

ζθ. 47, ε νπνία δίδεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην δηθαίσκα έγθαηξεο θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο ελεκέξσζεο ηνπ πειάηε επί κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο 
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ησλ φξσλ ηηκνιφγεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή· ηα δε θξάηε-κέιε νθείινπλ 

λα εμαζθαιίδνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ πιαίζην εθ ησλ πξνηέξσλ (πξηλ 

δειαδή, ηεο εθαξκνγήο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ) άζθεζήο ηνπ.  

    ηελ απφθαζε ηεο 2.4.2020, C-765/18, Stadtwerke Neuwied, ην ΓΔΔ 

εμήξε γηα αθφκε κηα θνξά ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ηνπ πειάηε (ζθ. 28). 

Παξά ηαχηα, δέρζεθε θαη’ εμαίξεζε φηη επί ηξνπνπνηήζεσλ ηηκνινγίσλ 

πνπ δελ θνηλνπνηνχληαη αηνκηθψο ζηνπο πειάηεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ πξνκεζεπηή χζηαηνπ θαηαθπγίνπ (κνξθή αλαγθαζηηθήο ζχκβαζεο, 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θνζηνζηξέθεηα ησλ ρξεψζεσλ) κε κνλαδηθφ 

ζθνπφ ηε κεηαθχιηζε ηεο απμήζεσο ηνπ θφζηνπο αγνξάο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ρσξίο επηδίσμε θέξδνπο, ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ δηαθάλεηαο 

θαη ελεκεξψζεσο δελ ζπληζηά πξνυπφζεζε θχξνπο ηνπο, εθ’ φζνλ νη 

πειάηεο είλαη ζε ζέζε λα θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε αλά πάζα ζηηγκή θαη 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα θαηάιιεια έλδηθα βνεζήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

δεηήζνπλ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ελδερνκέλσο ππέζηεζαλ. 

Αληηζέησο, εμ αληηδηαζηνιήο πξνθχπηεη φηη ε πξνεγνχκελε 

εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα ηηο επηθείκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζπληζηά πξνυπφζεζε ηζρχνο ηνπο ζε 

φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη ππφ 

θαζεζηψο ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, φπσο απηέο πνπ 

ζπλάπηνπλ νη πξνκεζεπηέο Η/Δ κε ηνπο πειάηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

     Με βάζε ηηο αλσηέξσ παξαδνρέο, εάλ δελ ηεξεζεί ε πξνβιεπφκελε 

ζην άξζξν 10 παξ. 4 Οδεγίαο 2019/944 πξνζεζκία ελεκέξσζεο θαη δελ 

ελεκεξσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ (πξηλ ηελ έληαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ ζχκβαζε) θαη κε εμαηνκηθεπκέλν ηξφπν ν 

πειάηεο γηα ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεπηαίαο, θαζψο 

θαη γηα ην δηθαίσκα πνπ ηνπ παξέρεη ε λνκνζεζία πξνο αδήκηα ιχζε ηεο 

ζχκβαζεο επί ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, νη γελφκελεο 

αλαπξνζαξκνγέο είλαη αλίζρπξεο, δελ έρνπλ δειαδή, θακία λνκηθή ηζρχ. 
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ΙΙΙ. Ο παξάλνκνο θαη θαηαρξεζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ξήηξαο 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο αξρηθήο ζπκβάζεωο. 

     ε έλα πξψην ζηάδην ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε λνκηκφηεηα ηνπ φξνπ 

πνπ θαηά πάγηα πξαθηηθή έρνπλ ελζσκαηψζεη νη πξνκεζεπηέο ζηηο 

αξρηθέο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο, θαη θαηά ηνλ νπνίν απηνί δηαηεξνχλ ην 

δηθαίσκα αιιαγήο ησλ ηηκνινγίσλ  θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ΓΟ ηεο 

ζχκβαζεο, δίρσο επίθιεζεο νξηζκέλνπ θαη εηδηθνχ ζπνπδαίνπ ιφγνπ θαη 

ρσξίο επίζεκε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ θαηαλαισηή. Με βάζε ηνλ φξν 

απηφλ, νη πξνκεζεπηέο ηξνπνπνίεζαλ ηελ ζχκβαζε πξνκήζεηαο θαη 

ελζσκάησζαλ ηελ ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο, ε λνκηκφηεηα ηεο νπνίαο ζα 

εμεηαζζεί ελ ζπλερεία. Έλαο ηέηνηνο φξνο αληηβαίλεη ζην άξζξν 18 παξ. 2 

εδ. ηα΄ θαη παξ. 5 ΚΠΗΔ θαη ζηηο ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο πνπ ζέηεη ν 

θαλνληζηηθφο λνκνζέηεο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο. Ο Κψδηθαο απηφο 

επηβάιιεη -θαη’ αλαγθαζηηθφ δίθαην- ηελ πιήξε θαη εηδηθή ελεκέξσζε 

ησλ πειαηψλ -αλεμάξηεηα απφ ην αλ ραξαθηεξίδνληαη απηνί σο 

θαηαλαισηέο θαηά ηνλ λ. 2251/1994- σο πξνο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηηκνινγίσλ ρξέσζεο. Όξνο 

πνπ απνθιίλεη απφ ηηο ξπζκίζεηο απηέο είλαη παξάλνκνο θαηά ην άξζξν 18 

παξ. 5 Κψδηθα Πξνκήζεηαο θαη, άξα, άθπξνο. Ωο ηέηνηνο, δελ παξάγεη 

έλλνκεο ζπλέπεηεο, ν δε πξνκεζεπηήο δελ δχλαηαη λα επηθαιεζηεί ηελ 

ηζρχ απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο φξσλ ηεο 

ζπκβάζεσο θαη λα ελζσκαηψζεη ηελ ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο.  

     ε θάζε πεξίπησζε, ν φξνο απηφο είλαη θαηαρξεζηηθφο θαηά ην άξζξν 

2 παξ. 6 θαη 7 πεξ. ε΄ θαη ηα΄ λ. 2251/1994. Καη ηνχην δηφηη αλαζέηεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνρήο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο 

ζηελ εμνπζηαζηηθή βνχιεζε ηνπ πξνκεζεπηή, δίρσο λα πξνβιέπεη 

θάπνηνλ ζπνπδαίν, εηδηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν ιφγν πνπ ζα δηθαηνινγνχζε 

ηελ αλσηέξσ κεηαβνιή ησλ φξσλ (άξζξν 2 παξ. 7 εδ. ε΄ λ. 2251/1994). 
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Πνιιψ δε κάιινλ δελ πξνβιέπεη θξηηήξηα εηδηθά θαζνξηζκέλα ζηε 

ζχκβαζε θαη εχινγα γηα ηνλ θαηαλαισηή, πνπ ζα ηνπ επηζηξέςνπλ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ κεηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο θαη ηνλ ηξφπν άξζεο ηεο 

ανξηζηίαο ηνπ (άξζξν 2 παξ. 7 εδ. ηα΄ λ. 2251/1994). Έλα ηέηνηνο φξνο, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δίδεη ην δηθαίσκα ζηνλ πξνκεζεπηή λα ηξνπνπνηεί 

θαηά ην δνθνχλ ην πεξηερφκελν φιεο ηεο ζχκβαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηηκνινγίσλ ρξέσζεο, φπσο θαη φλησο 

έπξαμε ελ πξνθεηκέλσ, επηρεηξψληαο λα ελζσκαηψζεη δπλάκεη ηνπ σο 

άλσ θαηαρξεζηηθνχ φξνπ, ηελ ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο, ηξηπιαζηάδνληαο 

θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ρξεψζεηο ελέξγεηαο γηα ηελ ζχκβαζε πξνκήζεηα 

θαη θαζηζηψληαο κεληαίσο θπκαηλφκελε ηελ ρξέσζε. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ελζσκάησζε ηεο ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο κε βάζε ηελ κέζε ηηκή 

εθθαζάξηζεο ηεο πξνεκεξεζίαο αγνξάο δελ κπνξεί λα γίλεη λνκίκσο γηα 

ηνλ θαηαλαισηή δπλάκεη ελφο πξνθαλψο παξάλνκνπ θαη θαηαρξεζηηθνχ 

φξνπ, φπσο ν θξηλφκελνο φξνο.  Όπσο έθαλε δεθηφ ν Άξεηνο Πάγνο (ΑΠ 

1030/2001 ΥξΙΓ 2001, 611 επί ζπιινγηθήο αγσγήο γηα ηελ θήξπμε ηεο 

θαηαρξεζηηθφηεηαο φξνπ αλαπξνζαξκνγήο αζθαιίζηξσλ) «ν N.  

2251/1994 (άξζ. 2 παξ. 7 εδ. ηα) δελ αλέρεηαη ηελ ανξηζηία  ηνπ ηηκήκαηνο 

παξά κφλν αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, νπφηε πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

εηδηθψο θαζνξηζκέλα θαη εχινγα θξηηήξηα. Όκσο ην γεληθφ θαη αφξηζην 

θξηηήξην ηεο δίθαηεο  θξίζεο θαηά ηελ ΑΚ 371 δελ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ην θαηάιιειν κέζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ 

θαηαλαισηή. Η ΑΚ 371 είλαη ζην λφκν θαηαζηξσκέλε γηα ηνλ  ηχπν κηάο 

αηνκηθήο ζπκβάζεσο θαη δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

θαηαλαισηή ζε ζπκβάζεηο,  ζηηο νπνίεο νη φξνη κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ δελ θαζίζηαληαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

φπσο ζπκβαίλεη κε  ηνπο Γ.Ο.Σ.». 



   

18 
 

IV. Η θαηαρξεζηηθόηεηα ηεο λέαο ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο 

ηηκήκαηνο, ηελ νπνία νη πξνκεζεπηέο επηρεηξνύλ λα ελζωκαηώζνπλ 

ζηελ ζύκβαζε.  

     Γπλάκεη ηνπ αλσηέξσ θαηαρξεζηηθνχ θαη παξάλνκνπ φξνπ, νη 

πξνκεζεπηέο επηρεηξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ ζχκβαζε πξνκήζεηαο 

Η/Δ κε ηνλ θαηαλαισηή επηπξφζζεηα -θαη αλεμάξηεηα απφ απηφλ- λέν 

φξν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο, κεηαζέηνληαο εμ νινθιήξνπ ηνλ 

θίλδπλν αχμεζεο ηεο ηηκήο ζηνπο πειάηεο. Σν ηειεπηαίν γίλεηαη ρσξίο 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο ξεηήο ζπλαίλεζεο ησλ ηειεπηαίσλ πξνο ηνχην.  

     Δηδηθφηεξα, ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, 

λα επηβάιιεη κνλνκεξψο έλαλ λέν φξν, αλεμάξηεηα απφ ην αλ θαη ν λένο 

απηφο φξνο ζα κπνξνχζε απφ κφλνο ηνπ λα θξηζεί σο θαηαρξεζηηθφο ή 

φρη. Η κφλε λφκηκε νδφο, νχησο ψζηε λα εληαρζεί έλαο ηέηνηνο φξνο ζηελ 

ζχκβαζε ζα ήηαλ κε ξεηή ζπκθωλία ηωλ κεξώλ (ι.ρ. 

αλαδηαπξαγκάηεπζε) ή κε πξνζθπγή ζηελ δηθαηνζύλε, κε δηαπιαζηηθφ 

αίηεκα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ιφγσ απξφβιεπηεο κεηαβνιήο 

ησλ ζπλζεθψλ (ΑΚ 288, 388). Αλεμαξηήησο ηνπ δεηήκαηνο ηνπ 

αλαγθαίνπ ή κε ραξαθηήξα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ελ πξνθεηκέλσ, ην 

πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηνλ απζαίξεην, αδηαθαλή θαη κνλνκεξή ηξόπν, 

ν νπνίνο δελ αθήλεη ην παξακηθξό ρξόλν θαη πεξηζώξην αληίδξαζεο 

ζηνλ θαηαλαισηή, ψζηε λα ειέγμεη ηελ ηπρφλ δπλαηφηεηα θαηαθπγήο ηνπ 

ζε ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. 

     Πέξαλ ηνχηνπ φκσο, ε σο άλσ ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο, ε 

ελζσκάησζε ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη ζηελ ζχκβαζε, είλαη απηή ε ίδηα 

θαηαρξεζηηθή θαη, άξα, άθπξε.  Όπσο αλαθέξζεθε, πξνθεηκέλνπ κηα 

πξνδηαηππσκέλε ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο λα ζεσξεζεί 

έγθπξε ζε θαηαλαισηηθέο ζπκβάζεηο, πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 

ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, φπσο εκπεδψλνληαη ηδίσο ζην άξζξν 2 παξ. 7 
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εδ. ηα΄ λ. 2251/1994. Καηά ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, ε ξήηξα 

αλαπξνζαξκνγήο πξέπεη λα κλεκνλεχεη νξηζκέλν, εηδηθφ θαη ζπνπδαίν 

ιφγν, γηα ηνλ νπνίν θαη δηθαηνινγείηαη ε αλαπξνζαξκνγή θαη, 

παξάιιεια, λα πξνβιέπεη εηδηθά θαη εχινγα γηα ηνλ θαηαλαισηή 

θξηηήξηα αλαπξνζαξκνγήο κέζα απφ ηα νπνία αίξεηαη ε ανξηζηία ηνπ 

ηηκήκαηνο πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο κνλνκεξνχο δπλαηφηεηαο 

αλαπξνζαξκνγήο. Σα ηειεπηαία απηά θξηηήξηα είλαη δηαθαλή, φηαλ ε 

κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο πνπ πξνβιέπεηαη είλαη πξνζηηή ζηνλ κέζν 

ελεκεξσκέλν θαηαλαισηή, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα είλαη ζε ζέζε αθ’ ελφο 

λα πξνυπνινγίζεη ηελ παξνρή ηνπ ζην κέιινλ θαη αθ’ εηέξνπ λα 

επαιεζεχζεη ηελ ζπλδξνκή ηεο επηιεγείζαο κεζφδνπ ζηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή. Έηζη, φπσο έθξηλε ην ΓΔΔ (απφθαζε ηεο 21.3.2013, C-

92/11, RWE Vertrieb, ζθ. 49), αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ ξεηξψλ 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ ρξεψζεσλ πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ,  ε 

ζχκβαζε πξέπεη λα εθζέηεη θαηά ηξφπν δηαθαλή ηνλ ιφγν θαη ηξφπν 

κεηαβνιήο ηνπ θφζηνπο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, ψζηε ν 

θαηαλαισηήο λα κπνξεί λα πξνβιέςεη, βάζεη ζαθψλ θαη θαηαλνεηψλ 

θξηηεξίσλ, ηηο ελδερφκελεο κεηαβνιέο ηνπ θφζηνπο απηνχ θαη, αθ’ 

εηέξνπ, λα δίδνπλ ζηνλ θαηαλαισηή ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο απηφ φλησο ηξνπνπνηεζεί (βι. επίζεο, 

απφθαζε ηεο 26.4.2012, C-472/10, Invitel, δεκ. ςεθηαθή πιινγή, ζθ. 

24, 26 θαη 28· απφθαζε ηεο 26.11.2015, C-326/14, Α1 Τelekom, δεµ. 

ςεθηαθή πιινγή, ζθ. 27 (= ∆ηΜΔΔ 2015, 620, ζεµ. Καινγεξάθε). 

      Καλέλα θξηηήξην δηαθάλεηαο, σζηφζν, δελ πιεξνί ε αλσηέξσ 

ξήηξα. Καη’ αξράο, ε ξήηξα απηή εμαξηά ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη ην 

χςνο ηεο απφ έλαλ ζχλζεην καζεκαηηθφ ηχπν (εμίζσζε), ηνπ νπνίνπ ν 

βαζηθφο θαη θξηζηκφηεξνο παξάγνληαο [δει. ν «αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο 

ηεο Τηκήο Δθθαζάξηζεο Αγνξάο (Market Clearing Price - MCP) ηεο Πξν-
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Ηκεξήζηαο Αγνξάο (Day Ahead Market DAM) ηνπ κήλα (t), πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνχ Φξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο 

(https://www.enexqroup.qr/el/marketspublications-el-day-ahead-

market)»] είλαη παληειψο άγλσζηνο φρη κφλν ζηνλ κέζν θαηαλαισηή, 

πνπ επηιέγεη σο πξφηππν ε ειιεληθή λνκνινγία γηα ηελ θξίζε ηεο 

θαηαρξεζηηθφηεηαο (Μεληήο, ΓΟ
2
, αξηζκ. 6.22 κε εθηελείο παξαπνκπέο· 

ελδεηθηηθά ΑΠ 296/2001 ΓΔΔ 2001, 1112), αιιά αθφκε θαη ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο θαηαλαισηέο ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο. Δμάιινπ, ε 

απιή παξάζεζε κηαο καζεκαηηθήο εμίζσζεο δίρσο εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλψζε ησλ κεηαβιεηψλ, δελ πιεξνί ηελ σο άλσ απαίηεζε δηαθάλεηαο, 

φπσο έθξηλε ην ΓΔΔ ζηελ απφθαζή ηνπ 20.9.2018, C-448/17, EOS KSI 

Slovensko, ζθ. 66 (βι. επίζεο, Α. Δπζπκίνπ, Η αξρή ηεο δηαθάλεηαο ζην 

δίθαην ησλ ΓΟ, 2013, ζ. 109-110· Καινγεξάθεο, ΓiMEE 2017, 386· 

Παπαρξίζηνπ, ΥξΙΓ 2014, 554, κε πεξαηηέξσ παξαπνκπέο). Ο πειάηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαγάγεη ην χςνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο αλά kWh 

(θηινβαηψξα), πξέπεη λα επηιχζεη ηελ σο άλσ εμίζσζε, ε νπνία 

εκπεξηέρεη κηα κεληαίσο κεηαβαιιφκελε άγλσζηε κεηαβιεηή (x), 

απξφζηηε ζηνλ ίδην. Δάλ θαηνξζψζεη θαη ηελ επηιχζεη, πξέπεη λα 

ζπγθξίλεη ελ ζπλερεία ηα πνζνζηά κε ηνπο δείθηεο L_d θαη L_u θαη, αλ ην 

απνηέιεζκα ηεο εμίζσζεο (Τ) δελ θείηαη αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο 

δείθηεο, λα πξνβεί χζηεξα ζε έλαλ αθφκε ππνινγηζκφ θαη λα αθαηξέζεη 

ην Τ απφ ηνλ δείθηε L_d ή L_u αληίζηνηρα· ηελ δε δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ηνλ ππνινγηζκφ απηφλ, πξέπεη λα 

ηελ πνιιαπιαζηάζεη επί ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ kWh πνπ θαηαλάισζε 

ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Οη ππνινγηζκνί απηνί είλαη ηδηαηηέξσο ζχλζεηνη, 

αθνχ απαηηνχλ λα αθηεξψζεη θαλείο ζνβαξφ ρξφλν γηα λα ηνπο 

πινπνηήζεη γηα θάζε ινγαξηαζκφ ρξέσζεο. 

      Βαζηθφ κέγεζνο ζηελ εμίζσζε απηήλ είλαη ε κεηαβιεηή (άγλσζηνο) x 

(δει. ν αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ηεο Σηκήο Δθθαζάξηζεο Αγνξάο (Market 

https://www.enexqroup.qr/el/marketspublications-el-day-ahead-market)
https://www.enexqroup.qr/el/marketspublications-el-day-ahead-market)
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Clearing Price - MCP) ηεο Πξν-Ηκεξήζηαο Αγνξάο (Day Ahead Market 

DAM). χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο, νη 

θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ην κέγεζνο απηφ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο 

(https://www.enexqroup.qr/el/marketspublications-el-day-ahead-market). 

Ο πξνκεζεπηήο αξθείηαη ζηελ παξαπνκπή απηήλ, δίρσο λα πξνζδηνξίδεη 

θάηη πεξαηηέξσ (ι.ρ. ζε πνηα έθζεζε είλαη δεκνζηεπκέλν θ.ιπ.). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε παξαπνκπή απηή δεκηνπξγεί εληππψζεηο ζηνλ 

θαηαλαισηή φηη κε «έλα θιηθ» ζηνλ ζχλδεζκν απηφλ κπνξεί λα εμεχξεη 

ην δεηνχκελν x θαη λα πξνβεί ζηελ ζπλέρεηα ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ 

πνζνχ ηεο αλαπξνζαξκνγήο αλά kWh (θηινβαηψξα). Αλ επηρεηξήζεη 

θαλείο, φκσο, λα αθνινπζήζεη ηνλ αλσηέξσ ζχλδεζκν, ζα βξεζεί ελψπηνλ 

ελφο θπθεψλα εθζέζεσλ, κειεηψλ, πηλάθσλ θαη δεδνκέλσλ. Μέζα ζε 

απηφλ ηνλ ιαβχξηλζν ππεξπιεξνθφξεζεο είλαη πξαγκαηηθά αδχλαηνλ λα 

θαληαζηεί θαλείο πνπ κπνξεί λα θξχβεηαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ηεο 

Σηκήο Δθθαζάξηζεο Αγνξάο (Market Clearing Price - MCP) ηεο Πξν-

Ηκεξήζηαο Αγνξάο (Day Ahead Market DAM). Δίλαη ηέηνηνο ν φγθνο θαη 

ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ζχλδεζκν απηφλ θαη 

ηέηνηα ε ηαρχηεηα ηεο κεηαβνιήο ηνπο (θάζε εκέξα αλαθνξάο ηα 

δεδνκέλα κεηαβάιινληαη εθ λένπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ 

επνκέλε εκέξα), πνπ είλαη αδχλαηνλ λα βξεη θαλείο ην κέγεζνο πνπ 

ςάρλεη, αλ δελ είλαη πιήξσο εμνηθεησκέλνο κε ηηο έλλνκεο ζρέζεηο ηεο 

πνιχπινθεο πιένλ αγνξάο ελέξγεηαο ζηελ ρψξα. Αιιά αθφκε θη αλ ην 

θαηφξζσλε, ζα έπξεπε κφλνο ηνπ ν θαηαλαισηήο λα εμαγάγεη ηνλ κεληαίν 

κέζν φξν ηεο ηηκήο εθθαζάξηζεο ηεο αγνξάο, δηαδηθαζία ηδηαηηέξσο 

πνιχπινθε. Δμάιινπ, νξνινγία φπσο «πξνεκεξήζηα αγνξά, εθθαζάξηζε 

αγνξάο, ελδνεκεξήζηα αγνξά» θ.ιπ. πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ή 

αγγιηθνί φξνη πνπ εκθαλίδνληαη ζηα επηκέξνπο αξρεία, φπσο Market 

Clearing Price, Sell Trade Price MTU θ.α. είλαη παληειψο άγλσζηνη γηα 

https://www.enexqroup.qr/el/marketspublications-el-day-ahead-market
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θάζε πνιίηε. Γελ είλαη δπλαηφλ κηα ζχκβαζε δσηηθήο θαζεκεξηλήο 

ζεκαζίαο, φπσο ε πξνκήζεηα Η/Δ, λα πεξηβάιιεηαη εζθεκκέλα κε ηφζε 

αζάθεηα σο πξνο έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο. Δληνχηνηο, ν 

πξνκεζεπηήο επηιέγεη κεγέζε, ηα νπνία, δίρσο επεμεξγαζία απφ εηδηθνχο 

ζηνλ ρψξν ηεο ελέξγεηαο, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθαηάιεπηα γηα 

θάζε πειάηε.  

      Η αδηαθάλεηα ηεο κεζνδνινγίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηηκήκαηνο δελ 

αίξεηαη απφ κφλε ηελ παξαπνκπή ζηελ ηζηνζειίδα, ζηελ νπνία ν δείθηεο 

απηφο δεκνζηεχεηαη. Η παξαπνκπή απηή είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ θαη 

γίλεηαη γηα παξαπεηζηηθνχο ιφγνπο, ζην πιαίζην κηαο θαη’ επίθαζε 

δηαθάλεηαο, κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη ηάρα λα πεξηβιεζεί ν φξνο απηφο. 

Όκσο, ν ηξφπνο εμαγσγήο ηνπ θάζε άιιν παξά πξνζηηφο θαη ζαθήο είλαη 

ζηνλ κέζν -αιιά αθφκε θαη ζε έκπεηξν- θαηαλαισηή. πλαθψο, ην ΓΔΔ 

έρεη θξίλεη γηα ην έγθπξν ησλ ξεηξψλ αλαπξνζαξκνγήο (ζε ζπκβάζεηο 

δηθηχνπ, φπσο νη ζπκβάζεηο ηειεθσλίαο, αιιά θαη ε πξνκήζεηα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) φηη ε πξνβιεπφκελε ζπκβαηηθψο αλαπξνζαξκνγή 

ησλ ηηκνινγίσλ, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζαθή, θαηαλνεηή θαη δηαζέζηκε 

ζην θνηλφ κέζνδν ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο, ε νπνία λα πξνθχπηεη 

απφ απνθάζεηο θαη κεραληζκνχο πνπ εκπίπηνπλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα, 

δίρσο λα ζέηεη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ζε δηαθνξεηηθή ζπκβαηηθή ζέζε 

απφ απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν 

θαζνξίδεηαη απφ ηνπο γεληθνχο φξνπο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε 

επίκαρε ξήηξα (απφθαζε ηεο 26.11.2015, C-326/14, Α1 Τelekom, δεµ. 

ςεθηαθή πιινγή, ζθ. 27).  

        Δμάιινπ, ηα πξαθηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ξήηξαο 

αλαπξνζαξκνγήο (ηξηπιαζηαζκφο ηεο ηηκήο ηεο kWh) καξηπξνχλ κηα 

έηεξε πηπρή ηεο θαηαρξεζηηθφηεηαο ηνπ φξνπ: ην απξφβιεπην ηεο 

έθηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο δέζκεπζεο ησλ κεξψλ. Μηα ηέηνηα εμέιημε δελ 

κπνξνχζε επ’ νπδελί λα πξνβιεθζεί απφ ηνλ κέζν θαηαλαισηή θαηά ηελ 
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ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη νδεγεί ζε κεηαβνιή ηνπ 

δηθαηνπξαθηηθνχ ζεκειίνπ ηεο ζπκβάζεσο. Μηα ηφζν ξαγδαία κεηαβνιή 

ηεο αμίαο ηεο αληηπαξνρήο, θαη δε ελ κέζσ χθεζεο θαη νδπλεξήο θξίζεο 

ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζνβνχζαο αθφκε παλδεκίαο νδεγεί ζε 

ζεκαληηθή δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ησλ κεξψλ εθ ηεο αλσηέξσ ζπκβάζεσο, φπσο απηή πθίζηαην θαηά ηνλ 

ρξφλν ζχλαςήο ηεο θαη εμαθνινπζνχζε έσο θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2021. Η παξνρή απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή θαζίζηαηαη 

δπζβάζηαθηε, ζε βαζκφ πνπ ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ ίδηα ηελ δηαβίσζή 

ηνπ, αλ αλαινγηζζεί θαλείο ηα κεησκέλα εηζνδήκαηα ηεο πιεηνςεθίαο 

ησλ πνιηηψλ, ιφγσ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο. Η έθηαζε ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ζηελ νπνία πξνέβε ν πξνκεζεπηήο, δηαηάξαμε 

ζπζέκεια ηελ ζπκβαηηθή ηζνξξνπία θαη πξνβιέπεηαη επιφγσο -ιφγσ ησλ 

επξχηαησλ επρεξεηψλ πνπ παξέρεη ζε εθείλε ν επίκαρνο φξνο- φηη ζα 

εμαθνινπζήζεη λα ηελ δηαηαξάζζεη, νδεγψληαο ζε κνλνκεξψο δπζκελή 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ θαηαλαισηή, πνπ είλαη θαη ην 

αζζελέζηεξν κέξνο ηεο ζπκβάζεσο, πιήξσο εμαξηεκέλνη απφ ηελ 

παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπ επηβίσζε. Καηά 

ηνχην, ε ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο είλαη θαηαρξεζηηθή θαη θαηά ηελ παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 2 λ. 2251/1994.   

    Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην γεγνλφο φηη κηα εηαηξία ππνρξενχηαη 

λα αγνξάδεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δελ ηελ 

αλαγθάδεη λα πνπιά ζηνλ θαηαλαισηή ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε βάζε 

ηελ ηηκή απηή, αθνχ ην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηα ξπζκίδεη ηελ 

ρνλδξεκπνξηθή αγνξά, ν δε πξνκεζεπηήο δηαζέηεη θαη έηεξνπο ηξφπνπο 

πξνκήζεηαο Η/Δ, φπσο νη δηκεξείο ζπκβάζεηο κε παξαγσγνχο θ.ιπ.. Η 

ηηκή εθθαζάξηζεο ηεο αγνξάο ζην Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο δελ πξέπεη 

λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ ηηκή πξνκήζεηαο, δειαδή πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηνλ πειάηε, ε νπνία είλαη ειεπζέξσο δηακνξθνχκελε. ε θάζε 
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πεξίπησζε, νη πξνκεζεπηέο ζηελ ειιεληθή αγνξά φθεηιαλ, κε βάζε ηελ 

ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, λα είραλ πξνλνήζεη γηα ηα 

ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπο θαη λα είραλ δεκηνπξγήζεη ζρεηηθφ 

ραξηνθπιάθην ζπκβάζεσλ, νχησο ψζηε λα πξνκεζεχνληαη ηελ ελέξγεηα 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ππφ ηνπο βέιηηζηνπο δπλαηνχο φξνπο, φληαο ζε ζέζε 

απνξξνθήζνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηέηνηνπ είδνπο απμήζεηο  ζηηο 

ηηκέο. Όκσο, κε ηελ ζέζε ζηελ ζχκβαζε ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο κε 

βάζε ηελ ΣΔΑ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κεηαθπιίνπλ ζηνλ θαηαλαισηή 

νιφθιεξν ην θφζηνο πξνκήζεηαο ηεο Η/Δ ζηελ ρνλδξεκπνξηθή αγνξά ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Δλέξγεηαο, απνθνκίδνληαο κάιηζηα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

θέξδνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, κεηαθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν ηεο θεξδνζθνπηθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηάο 

ηνπο, δηαθπιάζζνληαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο έλα θαζεζηψο αππξφβιεηνπ 

απφ ηελ ελεξγεηαθή θξίζε πνπ ηαιαλίδεη νιφθιεξε ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία (βι. ηελ απφ Απγνχζηνπ 2021 Πξφηαζε ΡΑΔ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ζηηο ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

Σηκνινγίσλ Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ζει. 3 ππφ γ). Όκσο, ε 

εκπνξηθή δξάζε ησλ πξνκεζεπηψλ ζπλεπάγεηαη επηρεηξεκαηηθνχο 

θηλδχλνπο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο 

αχμεζεο ηεο ηηκήο, αθνχ νη ίδηνη δηέζεηαλ -ή ηνπιάρηζηνλ φθεηιαλ λα 

δηαζέηνπλ- κεραληζκνχο απνξξφθεζεο ησλ θξαδαζκψλ πνπ πξνθαινχλ 

ελεξγεηαθέο θξίζεηο, φπσο απηή.  

V. ηνηρεία ηνπ νξηζκέλνπ ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ηωλ αηηεκάηωλ ηεο 

αγωγήο ηωλ θαηαλαιωηώλ. 

     χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, νη θαηαλαισηέο βαζίκσο κπνξνχλ λα 

πξνζθχγνπλ δηθαζηηθψο θαη λα πξνζβάιινπλ ηελ λνκηκφηεηα ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ ζχκβαζε, θαζψο θαη 

ηελ δηαθάλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.  
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    Η αγσγή κπνξεί λα εγεξζεί είηε ζηα δηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηνπ 

πξνκεζεπηή (ελαγφκελνπ), είηε ζε απηά ηνπ ηφπνπ θαηάξηηζεο ή 

εθπιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ ΚΠνιΓ 33, εθηφο αλ ππάξρεη ξήηξα 

παξέθηαζεο-πάλησο ακθηβφινπ θχξνπο θαηά άξζξν 2 λ. 2251/1994. 

Δλεξγεηηθά λνκηκνπνηνχκελνο είλαη ην πξφζσπν εθείλν, ζηνλ νπνίν 

αλήθεη ε ζχλδεζε θαη ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ν ινγαξηαζκφο  

ρξέσζεο. Δάλ ν ελάγσλ είλαη κηζζσηήο νηθίαο θαη ν ινγαξηαζκφο 

εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ηνπ 

κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί νξηζκέλε ε αγσγή, ν 

ελάγσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ηεο παξνρήο ηεο, ζηνλ νπνίνλ 

εθδίδεηαη ν ινγαξηαζκφο θαη ην είδνο ηεο ζχλδεζεο θαη ηνπ ηηκνινγίνπ 

(νηθηαθή ζχλδεζε, θνηλσληθφ ηηκνιφγην, ζηαζεξή ηηκή, νξηζκέλνπ ή 

ανξίζηνπ ρξφλνπ θ.ιπ.).  

   Δπηπξνζζέησο, ν ελάγσλ ζα πξέπεη λα επηθαιεζηεί θαη λα πξνζθνκίζεη 

ην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο Η/Δ κε ηελ ελαγνκέλε εηαηξία, 

φπσο ηζρχεη, πξηλ ηελ ελζσκάησζε ηεο επίκαρεο ξήηξαο 

αλαπξνζαξκνγήο, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ησλ θξίζηκσλ φξσλ ηεο, 

ηδίσο ξεηξψλ πνπ δίδνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ πξνκεζεπηή ζε ηξνπνπνίεζε 

ησλ ηηκνινγίσλ ή ησλ ππνινίπσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ 

έληαμε ηεο ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο, ν ελάγσλ επηθαιείηαη αλαγθαίσο ην 

πεξηερφκελφ ηεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ελεκέξσζήο ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο (έληαμεο) ζηελ ζχκβαζε. Πξνο ηνχην, ν πξνκεζεπηήο ελεκέξσλε ηνλ 

πειάηε είηε εθ ησλ πξνηέξσλ, κε ηδηαίηεξε επηζηνιή πνπ πεξηείρε ηνλ λέν 

φξν, είηε κέζσ εηδηθνχ πεδίνπ ζηνλ πξνεγνχκελν ινγαξηαζκφ ρξέσζεο 

(ή αθφκε θαη ζηνλ ίδην ινγαξηαζκφ ρξέσζεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ησλ 

αλαπξνζαξκνγψλ). ε θάζε πεξίπησζε, ν ελαγφκελνο θέξεη ην βάξνο 

επίθιεζεο θαη (αλη-)απφδεημεο ηεο πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηνπ 

ελάγνληνο/πειάηε. ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο έρεη αθνινπζήζεη ηελ 

νδφ ηεο πξνεγνχκελεο έγγξαθεο ακθηζβήηεζεο ησλ πνζψλ ησλ 
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ρξεψζεσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηαλάισζεο, θαηά ην άξζξν 45 παξ. 3 

ΚΠΗΔ, ηφηε νθείιεη λα κλεκνλεχζεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα 

επηθνηλσλίαο ζην ηζηνξηθφ ηεο αγσγήο ηνπ, αθνχ ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ακθηζβήηεζε ησλ πνζψλ ησλ ρξεψζεσλ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ζπληζηά πξνυπφζεζε πξνζθπγήο ζηελ Γηθαηνζχλε. 

     Ο ελάγσλ αλαγθαία πξέπεη λα επηθαιεζηεί θαη λα απνδείμεη, 

πξνζθνκίδνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ ρξέσζεο ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ πξηλ 

ηελ αλαπξνζαξκνγή, ην πνζφ πνπ ζπλήζσο θαηέβαιε, αλαιχνληαο ηηο 

ρξεψζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ην θφζηνο ηεο kWh πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο. Σελ ίδηα αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξέπεη 

λα επηθπιάμεη θαη γηα ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ εθαξκνγήο ηεο ξήηξαο 

αλαπξνζαξκνγήο: ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθέξεηαη ε 

ζπλνιηθή ρξέσζε ηεο ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο γηα ηελ επίκαρε πεξίνδν 

θαηαλάισζεο. Δάλ ην ζπλνιηθφ πνζφ δηαηξεζεί κε ην ζχλνιν ησλ kWh 

πνπ ν θαηαλαισηήο θαηαλάισζε, πξνθχπηεη σο πειίθν ε επηπξφζζεηε 

ρξέσζε ηεο ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο γηα θάζε kWh ηεο πεξηφδνπ 

θαηαλάισζεο, δειαδή ην θφζηνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο αλά kWh 

(νξηζκέλνη πξνκεζεπηέο εμεηδηθεχνπλ απφ κφλνη ηνπο ην θφζηνο ηεο 

ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο αλά kWh, νπφηε νη καζεκαηηθνί ππνινγηζκνί 

δελ είλαη αλαγθαίνη). Σα δχν απηά κεγέζε (ηηκή kWh πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο ξήηξαο θαη ηηκή kWh κεηά ηελ επηβνιή ηεο αλαπξνζαξκνγήο) πξέπεη 

λα κλεκνλεχνληαη ξεηά ζηελ αγσγή, φπσο θαη ην ζχλνιν ηεο ρξέσζεο 

ελέξγεηαο πξηλ ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη, θπζηθά, κεηά απφ απηήλ γηα 

θάζε πεξίνδν θαηαλάισζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αγσγή. 

      Σν αίηεκα ηεο αγσγήο κπνξεί λα είλαη ακηγψο αλαγλσξηζηηθφ, 

δειαδή ν ελάγσλ λα αηηείηαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο παξαλνκίαο ηεο 

γελφκελεο αλαπξνζαξκνγήο ή ηεο ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο θαηά ηα 

παξαπάλσ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, θαζ’ χιελ αξκφδην είλαη ην 

Πνιπκειέο  Πξσηνδηθείν, σο κε απνηηκεηή ζε ρξήκα δηαθνξά (ΚΠνιΓ 
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18). ε πεξίπησζε, σζηφζν, πνπ ν ίδηνο έρεη θαηαβάιιεη ην ζχλνιν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ρξέσζεο, δειαδή θαη ην πνζφ ηεο ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο, 

ηφηε κπνξεί λα αλαδεηήζεη ην πνζφ απηφ σο αδηθαηνιφγεην πινπηηζκφ 

απφ αηηία παξάλνκε (ΑΚ 904). Η θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηα θαζνξίδεηαη 

θαηά ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ησλ ΚΠνιΓ 15 επ. 

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ. 

    Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ νηθείνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, πξνθχπηεη φηη ε 

έληαμε ηεο ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ζε ιεηηνπξγνχζεο 

ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο Η/Δ κε θαηαλαισηέο έγηλε θαηά παξάλνκν ηξφπν, 

αθνχ έιαβε ρψξα κνλνκεξψο απφ ηνλ πξνκεζεπηή (δίρσο ηελ ζπλαίλεζε 

ηνπ πειάηε), θαηά παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

ζρεηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην. Δηδηθφηεξα, νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

πξνζθχγνπλ δηθαζηηθψο θαη λα πξνζβάιινπλ επηηπρψο ηελ ελ ιφγσ 

ελζσκάησζε ηεο ξήηξαο αλαπξνζαξκνγήο κε ηηο αθφινπζεο λνκηθέο 

βάζεηο: 

     α) ιφγσ απνπζίαο εηδηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ σο πξνο ηελ 

έληαμε θαη ην πεξηερφκελν ελφο ηέηνηνπ φξνπ, φπσο ε ξήηξα 

αλαπξνζαξκνγήο, ζηελ ιεηηνπξγνχζα ζχκβαζε (ΑΚ 361, αξζξν 2 παξ. 1 

λ. 2251/1994). 

     β) ιφγσ παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο εθ ησλ πξνηέξσλ 

εμαηνκηθεπκέλεο ελεκέξσζεο (εληφο πξνζεζκίαο ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξψλ 

γηα ηνπο νηθηαθνχο πειάηεο) απφ ηνλ πξνκεζεπηή, φπσο απηή 

πξνβιέπεηαη ζηελ ακέζνπ εθαξκνγήο δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 4 

Οδεγίαο 2019/944. 

    γ) ιφγσ ηεο θαηαρξεζηηθφηεηαο ηεο ξήηξαο πνπ δίδεη ην δηθαίσκα 

ζηνλ πξνκεζεπηή λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο νπνηνδήπνηε φξν ηεο 

ζχκβαζεο, δίρσο λα πξνβιέπεη εηδηθφ ζπνπδαίν ιφγν πξνο ηνχην (άξζξν 

2 παξ. 7 εδ. ε΄ λ. 2251/1994).  



   

28 
 

   δ) ιφγσ ηεο θαηαρξεζηηθφηεηαο απηήο ηεο ίδηαο ηεο ξήηξαο 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο πνπ επηρεηξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ νη 

πξνκεζεπηέο ζηελ ζχκβαζε θαη ζπλδέεη ηελ εμέιημε ηνπ ηηκήκαηνο κε 

ηελ ΣΔΑ, αθνχ ν εδξάδεηαη ζε έλαλ ηδηαηηέξσο ζχλζεην καζεκαηηθφ 

ππνινγηζκφ κε κεγέζε άγλσζηα θαη απξφζηηα γηα ηνλ κέζν θαηαλαισηή, 

κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη, εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, αδηαθαλήο (άξζξν 2 

παξ. 6 θαη 7 εδ. ηα΄ λ. 2251/1994). 

 

Αζήλα, 03.05.2022 

Ο γλσκνδνηψλ 

 

(Γεψξγηνο Β. Μεληήο) 


