
Ρήτρα αναπροσαρμογής και επίδραση του ΚωδΠρομ στο 
συμβατικό περιεχόμενο από τη σκοπιά του δικαίου των 

ΓΟΣ



Ρήτρες αναπροσαρμογής στον ΚωδΠρομ
◊ Άρθρο 11 παρ. 2 του ΚωδΠρομ: «τα Τιμολόγια Προμήθειας διαμορφώνονται και παρουσιάζονται κατά τρόπο πλήρη, αναλυτικό, σαφή και εύκολα κατανοητό,
σύμφωνα με τις Βασικές Αρχές του συνημμένου Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κώδικα».

◊ Άρθρο 1 του Παραρτήματος II → Βασικές Αρχές Τιμολόγησης:

- «απλότητα και διαφάνεια της πληροφόρησης σχετικά με τις εφαρμοζόμενες χρεώσεις και τις προσφερόμενες υπηρεσίες»

- «Η δομή των τιμολογίων και τα συνιστώντα στοιχεία τους να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε
παρεχόμενη υπηρεσία και να επιτρέπουν τον υπολογισμό των επιμέρους χρεώσεων με ευχέρεια και διαφάνεια. Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων

αποσκοπούν στο να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών τιμολογίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες

τους με τον πιο οικονομικό τρόπο».

- «Οποιοσδήποτε μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων πρέπει να είναι: α) διαφανής, με σαφώς ορισμένο τρόπο ενεργοποίησης και υπολογισμού, και

γνωστός στον Πελάτη εκ των προτέρων, β) να κατατείνει στην αποφυγή υπερβολικής μεταβλητότητας ως προς το ύψος της κατανάλωσης, γ) να προσφέρει, κατά

το δυνατόν, επαρκείς επιλογές ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου διαχρονικής διακύμανσης των τιμών, και δ) να αποτελεί μέρος της Σύμβασης

Προμήθειας».

◊ Άρθρο 2 παρ. 5 του Παραρτήματος ΙΙ: «Πρέπει να είναι σαφής η χρονική διάρκεια ισχύος των χρεώσεων που συμφωνείται, π.χ. σταθερές χρεώσεις για ένα (1)
έτος. Ιδίως για συμβάσεις με διάρκεια πάνω από ένα έτος, πρέπει να περιλαμβάνεται διαφανής μεθοδολογία αναπροσαρμογής των χρεώσεων, απλή και
κατανοητή στον Πελάτη».



Μονομερής τροποποίηση της σύμβασης

Άρθρο 30 ΚωδΠρομ
◊ Δυνατή μόνο εφόσον τούτο προβλέπεται «εκ της κείμενης Νομοθεσίας ή έχει ρητώς

συμφωνηθεί στη Σύμβαση»

◊ Ο προμηθευτής υποχρεούται σε ατομική ενημέρωση των πελατών του τουλάχιστον εξήντα
(60) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων

Παρατηρήσεις

→ Η διάταξη δεν έχει την έννοια ότι οι προμηθευτές μπορούν να προβαίνουν σε μονομερή
τροποποίηση της σύμβασης χωρίς να τηρείται το άρθρο 2 Ν.2251/1994 και ιδίως η περ. ε΄ της παρ.
2 και η γενική ρήτρα της παρ. 6

→ Το άρθρο 30 ΚωδΠρομ ρυθμίζει τις τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να
είναι νόμιμη η μονομερής τροποποίηση (το «πώς»)

→ Το άρθρο 2 παρ. 7 περ. ε΄ ρυθμίζει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις νομιμότητας της
μονομερούς τροποποίησης (το «γιατί»)

→ Θα ήταν παράλογο ο ΚωδΠρομ να περιλαμβάνει πληθώρα διατάξεων ως προς τη διαφάνεια
και τη μεθοδολογία της αναπροσαρμογής και να αφήνει ανοικτό το τίμημα σε αναπροσαρμογή κατά
το δοκούν (επιχείρημα ad absurdum)



Οι εξουσιοδοτικές διατάξεις

Κυρίως άρθρα 51 & 138 Ν.4001/2011

→ Στο επίκεντρο των εξουσιοδοτικών διατάξεων βρίσκεται η εξασφάλιση της προστασίας του
καταναλωτή σε μία αγορά που διαμορφώνεται, επομένως εμφανίζεται εντονότερη η ανάγκη
ρυθμιστικής παρέμβασης για την αποτροπή συμβατικών αυθαιρεσιών από τους προμηθευτές.

→ Είναι σαφές ότι δεν παρέχεται εξουσιοδότηση να περιοριστεί η εφαρμογή του ουσιαστικού ελέγχου
των ΓΟΣ κατά το άρθρο 2 Ν.2251/1994

◊ Άρθρο 46 παρ. : «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α ́191) οι διατάξεις των
Κεφαλαίων Α ́ και Β ́ του παρόντος Δεύτερου Μέρους ρυθμίζουν ειδικότερα τα ζητήματα προστασίας
των Πελατών στον τομέα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου”

◊ Αιτιολογική έκθεση: Στις διατάξεις των άρθρων 46 έως 54, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται
«ρυθμίσεις για την προστασία των πελατών στον τομέα της Προμήθειας» και καθορίζονται «τα
δικαιώματα των πελατών και οι υποχρεώσεις των προμηθευτών»



Ο έλεγχος νομιμότητας του ΚωδΠρομ

◊ Οποιαδήποτε απόκλιση του ΚωδΠρομ από
τις απαιτήσεις του Ν.2251/1994 θέτει τις σχετικές
διατάξεις εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης,
ενόψει και της ρητής επιφύλαξης του
εξουσιοδοτικού ν.4001/2011 υπέρ των διατάξεων
του Ν.2251/1994
◊ Κατά συνέπεια, δεν προκύπτει κάποιο ex

lege δικαίωμα των προμηθευτών να τροποποιούν
μονομερώς τη σύμβαση, ούτε οι ΓΟΣ που τους το
επιτρέπουν διαφεύγουν του ελέγχου σύμφωνα με
το άρθρο 2 Ν.2251/1994



Ο έλεγχος καταχρηστικότητας των ΓΟΣ που 
συμμορφώνονται με τον ΚωδΠρομ

◊ Απολύτως κρατούσα άποψη σε θεωρία και νομολογία → Οι όροι που έχουν εγκριθεί ή είναι
σύμφωνοι με κανονιστικές διατάξεις της Διοίκησης υπάγονται στον έλεγχο καταχρηστικότητας του
άρθρου 2 Ν.2251/1994
◊ Οι διατάξεις του Ν.2251/1994 υπερισχύουν (Ρητή επιφύλαξη Ν.4001/2011 και ΚωδΠρομ –
Σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία→άρθρο 10 Οδηγίας 2019/944)
◊ Εξάλλου, διάταξη της Διοίκησης εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης δεν μπορεί να τεκμαίρεται ως
μη καταχρηστική, ώστε να μην ελέγχεται ο όρος που την απηχεί → ούτως ή άλλως δε θα
εφαρμοζόταν ελλείψει του ελεγχόμενου ΓΟΣ


