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Περίληψη 

Πξνζηαζία θαηαλαισηή - Δηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο - Γεληθνί φξνη ζπλαιιαγψλ - Καηαρξεζηηθφηεηα 
ΓΟ -. Καηά ηε δηαδηθαζία πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηαρξεζηηθφηεηαο ΓΟ πξέπεη λα εξεπλάηαη, αλ 
ππάξρεη ηππηθή δηαηάξαμε σο απφθιηζε απφ ηε ζπλεζηζκέλε ξχζκηζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα εξεπλάηαη 
ν βαζκφο εληάζεσο ηεο απνθιίζεσο απηήο, δειαδή αλ ε απφθιηζε απηή ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε αθνξά αμηνινγηθέο εθηηκήζεηο θαζνδεγεηηθνχ ραξαθηήξα. Δληέιεη θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ 
θχξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο ΓΟ εμεηάδεηαη ζε πξψηε θάζε αλ αληίθεηηαη ζε απαγνξεπηηθή ξήηξα 
πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ άξζ. 2 παξ.7 Ν. 2251/1994, ν 
νπνίνο πεξηέρεη "per se" θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο. ε πεξίπησζε αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ειέγρεηαη 
θαηά πφζν ν ζπγθεθξηκέλνο ΓΟ πεξηέρεη απφθιηζε απφ νπζηψδεηο αμηνινγήζεηο θαζνδεγεηηθνχ 
ραξαθηήξα ηνπ ελδνηηθνχ δηθαίνπ. Δηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Μνλνκεξήο αλαπξνζαξκνγή 
ηηκνινγίσλ. Πεξηνξηζκφο δπλαηφηεηαο ζπλδξνκεηή λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. Καηαβνιή 
ππέξκεηξσλ εγγπήζεσλ. Καηαρξεζηηθφηεηα φξσλ.  

 

Κείμενο Απόυασης 
Αξηζκφο 296/2001 

ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ 

Γ' Πνιηηηθφ Σκήκα 

ΤΓΚΡΟΣΖΘΖΚΔ απφ ηνπο Γηθαζηέο: Κσλζηαληίλν Παπαιάθε, Αληηπξφεδξν, Παχιν Μετδάλε, 
Γεκήηξην Βνχξβαρε, Κσλζηαληίλν Βαικαληψλε θαη Αζαλάζην Κξεηηθφ, Αξενπαγίηεο. 

ΤΝΖΛΘΔ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ, ζηηο 20 Οθησβξίνπ 2000, κε ηελ παξνπζία 
θαη ηεο Γξακκαηέσο Μάξζαο Ψαξαχηε, γηα λα δηθάζεη κεηαμχ: 

Σεο αλαηξεζείνπζαο: Αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "....... ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Αλψλπκε 
Δκπνξηθή Βηνκεραληθή Δηαηξία Α.Δ.", πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα, ε 
νπνία εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο Η. - Γ. Φ.. 

Σσλ αλαηξεζηβιήησλ: 1. σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "Δ. Κ. Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ", πνπ εδξεχεη ζηελ 
Αζήλα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα, ην νπνίν εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ Γ. 
. θαη 2. έλσζεο θαηαλαισηψλ κε ηελ επσλπκία "Δ. ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ", πνπ 
εδξεχεη ζηνλ Πεηξαηά θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα, ε νπνία δελ εθπξνζσπήζεθε. 

Ζ έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 19-12-1996 αγσγή ηνπ ήδε πξψηνπ ησλ αλαηξεζηβιήησλ θαη ηελ 
πξφζζεηε παξέκβαζε ηεο ήδε δεχηεξεο ησλ αλαηξεζηβιήησλ, πνπ αζθήζεθε κε ηηο απφ 8-4-1997 
πξνηάζεηο ηεο, πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ. Δθδφζεθαλ νη απνθάζεηο: 
2.438/1997 νξηζηηθή ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 3.811/1998 ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. Σελ αλαίξεζε ηεο 
ηειεπηαίαο απφθαζεο δήηεζε ε αλαηξεζείνπζα κε ηελ απφ 24-6-1998 αίηεζή ηεο, επί ηεο νπνίαο 
εθδφζεθε ε 853/1999 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, κε ηελ νπνία θεξχρζεθε απαξάδεθηε ε ζπδήηεζε 
ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο. Ζ ππφζεζε επαλήιζε θαη πάιη γηα ζπδήηεζε κε ηελ απφ 31-1-2000 θιήζε ηεο 
αλαηξεζείνπζαο, αιιά θαηά ηελ νξηζζείζα δηθάζηκν ηεο 3-3-2000 ε ζπδήηεζή ηεο καηαηψζεθε. Σψξα 
επαλέξρεηαη θαη πάιη γηα ζπδήηεζε κε ηελ απφ 20-4-2000 θιήζε ηεο αλαηξεζείνπζαο. Καηά ηε 
ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο απηήο, πνπ εθθσλήζεθε απφ ην πηλάθην, παξαζηάζεθαλ κφλνλ ε 
αλαηξεζείνπζα θαη ην πξψην ησλ αλαηξεζηβιήησλ, φπσο ζεκεηψλεηαη πην πάλσ. Ο εηζεγεηήο 
Αξενπαγίηεο Αζαλάζηνο Κξεηηθφο αλέγλσζε ηελ απφ 8-3-1999 έθζεζε ηνπ θσιπνκέλνπ λα κεηάζρεη 
ζηε ζχλζεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ, Μηραήι Καξαηδά, Αξενπαγίηε, κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ηελ 



απφξξηςε ηεο θξηλνκέλεο αίηεζεο αλαίξεζεο. Ο πιεξεμνχζηνο ηεο αλαηξεζείνπζαο δήηεζε ηελ 
παξαδνρή ηεο αίηεζεο θαη ν πιεξεμνχζηνο ηνπ παξαζηάληνο αλαηξεζηβιήηνπ ηελ απφξξηςή ηεο θαη 
θαζέλαο ηελ θαηαδίθε ηνπ αληηδίθνπ κέξνπο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε.  

ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Η. Καηά ην άξζξν 576 παξ.2 ΚΠνιΓ εάλ ν αληίδηθνο εθείλνπ πνπ επέζπεπζε ηε ζπδήηεζε ηεο 
αλαίξεζεο δελ εκθαληζζεί ή εκθαληζζεί αιιά δελ ιάβεη κέξνο ζ' απηή κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ν 
λφκνο, ν Αξεηνο Πάγνο εμεηάδεη απηεπαγγέιησο, αλ θιεηεχζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα θαη ζε 
θαηαθαηηθή πεξίπησζε πξνρσξεί ζηε ζπδήηεζε παξά ηελ απνπζία ηνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 
ε δεχηεξε αλαηξεζίβιεηε δελ εκθαλίζζεθε θαηά ηελ αλαθεξφκελε ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο 
ζπλεδξίαζε θαηά ηελ νπνία ε ππφζεζε εθθσλήζεθε ζηε ζεηξά ηεο απφ ην νηθείν πηλάθην. Απφ ηελ 
10566Α/30-5-2000 έθζεζε επίδνζεο ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή ηνπ πξσηνδηθείνπ Αζελψλ 

Π. Π. πξνθχπηεη φηη αθξηβέο αληίγξαθν ηεο απφ 20-4-2000 

θιήζεσο ηεο αλαηξεζείνπζαο κε πξάμε νξηζκνχ δηθαζίκνπ γηα ηελ άλσ ζπλεδξίαζε, κεηά ηελ 
καηαίσζε ηεο ζπδεηήζεσο γηα ηελ αξρηθή δηθάζηκν ηεο 2-4-1999 γηα ηελ νπνία είρε επηδνζεί ζηε 
δεχηεξε αλαηξεζίβιεηε αθξηβέο αληίγξαθν ηεο θξηλφκελεο απφ 24-6-1998 αηηήζεσο αλαηξέζεσο (βι. 
ππ' αξηζ.7280α/27-10-1998 έθζεζε επηδφζεσο ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή Π. Π.) επηδφζεθε 
λνκφηππα θαη εκπξφζεζκα ζηε 

δεχηεξε αλαηξεζίβιεηε. Πξέπεη επνκέλσο λα πξνρσήζεη ε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο παξά ηελ 
απνπζία ηεο. 

ΗΗ. Οξίδεηαη απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζ.2 ηνπ Ν.2251/1994 πεξί "πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ" (ΦΔΚ Α΄ 
191) φηη "φξνη πνπ έρνπλ δηαηππσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ γηα απξνζδηφξηζην αξηζκφ κειινληηθψλ 
ζπκβάζσλ (γεληθνί φξνη ζπλαιιαγψλ) δελ δεζκεχνπλ ηνλ θαηαλαισηή, αλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο 
ζπκβάζεσο ηνπο αγλννχζε αλππαηηίσο θαη ν πξνκεζεπηήο δελ ηνπ ππέδεημε ηελ χπαξμή ηνπο ή ηνπ 
ζηέξεζε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη πξαγκαηηθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 2.Οη γεληθνί φξνη 
ζπκβάζεσλ θαη παξεπφκελσλ ζπκθσληψλ πνπ θαηαξηίδνληαη ζηελ Διιάδα, δηαηππψλνληαη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα, εμαηξνχληαη νη γεληθνί φξνη ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ. 3.Δληππνη γεληθνί φξνη 
ζπλαιιαγψλ εθηππψλνληαη επαλάγλσζηα ζε εκθαλέο κέξνο ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο. Όξνη πνπ 
ζπκθσλήζεθαλ χζηεξα απφ δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ (εηδηθνί φξνη) είλαη 
επηθξαηέζηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο γεληθνχο φξνπο. 5.Καηά ηελ εξκελεία ησλ γεληθψλ φξσλ 
ζπλαιιαγψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Γεληθνί φξνη 
ζπλαιιαγψλ πνπ δηαηππψζεθαλ κνλνκεξψο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή απφ ηξίην γηα ινγαξηαζκφ ηνλ 
πξνκεζεπηή, ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο εξκελεχνληαη ππέξ ηνπ θαηαλαισηή. 6.Γεληθνί φξνη ησλ 
ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ππέξκεηξε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ δηθαησκάησλ 
θαη ππνρξεψζεσλ ησλ 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, ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 
θαηά ηε ζχλαςή ηεο θαη φιεο νη ππφινηπεο ξήηξεο ηεο ζχκβαζεο ή άιιεο ζχκβαζεο απφ ηελ νπνία 
εμαξηάηαη.7.Καηαρξεζηηθνί είλαη ηδίσο νη φξνη πνπ: α)...β)...ε)επηθπιάζζνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή ην 
δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο ή ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο νξηζκέλν εηδηθφ θαη ζπνπδαίν 
ιφγν ....ηα)ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν αθήλνπλ ην ηίκεκα αφξηζην θαη δελ επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηνπ κε θξηηήξηα εηδηθά θαζνξηζκέλα ζηε ζχκβαζε θαη εχινγα γηα ηνλ θαηαλαισηή...ηγ)απνθιείνπλ ή 
πεξηνξίδνπλ ππέξκεηξα ηελ επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή". Δμάιινπ ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζ. 10 
ηνπ Ν.2251/1994 "νη ελψζεηο θαηαλαισηψλ ζπγθξνηνχληαη σο ζσκαηεία θαη δηέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ απηνχ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Οη ελψζεηο θαηαλαισηψλ έρνπλ σο 
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Καηά ηελ παξ.9 
ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ άλσ λφκνπ ελψζεηο θαηαλαισηψλ πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ (500) ελεξγά κέιε θαη 
έρνπλ εγγξαθεί ζην κεηξψν ελψζεσλ θαηαλαισηψλ πξηλ απφ δχν ηνπιάρηζηνλ έηε κπνξνχλ λ' 
αζθνχλ θάζε είδνπο αγσγή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεληθνηέξσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ 
θνηλνχ (ζπιινγηθή αγσγή). Ηδίσο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ: α) ηελ παξάιεηςε παξάλνκεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, αθφκε θαη πξηλ απηή εθδεισζεί, ηδίσο φηαλ ζπλίζηαηαη ζηε 
δηαηχπσζε θαηαρξεζηηθψλ γεληθψλ φξσλ ησλ ζπλαιιαγψλ...,β)ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο 
βιάβεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο, ην δηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε ηδίσο ηελ 
έλζηαζε ηεο πξνζβνιήο ηεο έλλνκεο ηάμεσο πνπ ζπληζηά ε παξάλνκε ζπκπεξηθνξά, ην κέγεζνο ηεο 



ελαγφκελεο επηρείξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηδίσο ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηεο, θαζψο θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο πξφιεςεο". Ο Ν.2251/1994 απνηειεί ελζσκάησζε ζην Δζληθφ δίθαην 
ηεο Οδεγίαο 93/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5-4-1993 "ζρεηηθά κε ηηο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ησλ 
ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη κε θαηαλαισηέο" ζηε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο νπνίαο νξίδεηαη φηη 
"ξήηξα ζχκβαζεο πνπ δελ απνηέιεζε αληηθείκελν αηνκηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ζεσξείηαη θαηαρξεζηηθή φηαλ παξά ηελ απαίηεζε θαιήο πίζηεο, δεκηνπξγεί ζε 
βάξνο ηνπ θαηαλαισηή ζεκαληηθή αληζνξξνπία αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ 
κεξψλ, ηα απνξξένληα απφ ηε ζχκβαζε", ελψ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ίδηαο παξαπάλσ 
νδεγίαο" ηα θξάηε-κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ ή δηαηεξνχλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ ηελ 
παξνχζα νδεγία, απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο ζχκθσλεο πξνο ηε ζπλζήθε, γηα λα εμαζθαιίδεηαη 
κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή". Με ηνπο Γεληθνχο Οξνπο ησλ πλαιιαγψλ (ΓΟ) είηε 
επηρεηξείηαη απφθιηζε απφ ξπζκίζεηο ηνπ ελδνηηθνχ δηθαίνπ είηε ξπζκίδνληαη πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ 
δελ αληηκεησπίδνληαη απφ δηαηάμεηο ελδνηηθνχ δηθαίνπ. Ζ ξχζκηζε ηεο παξ.6 ηνπ αξζ.2 ηνπ 
Ν.2250/1994 απνηειεί εμεηδίθεπζε ηνπ βαζηθνχ θαλφλα ηεο δηαηάμεσο ηνπ αξζ.281 ΑΚ γηα ηελ 
απαγφξεπζε θαηαρξεζηηθήο αζθήζεσο ελφο δηθαηψκαηνο ή ρξήζεσο ελφο ζεζκνχ (ηεο ζπκβαηηθήο 
ειεπζεξίαο). Δλφςεη ηνχηνπ ν έιεγρνο ηνπ θχξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ΓΟ βαζηθά πξνζαλαηνιίδεηαη 
πξνο ηε δηάηαμε ηνπ άλσ άξζξνπ 281 ΑΚ. Με ηνπο ΓΟ δελ απαγνξεχεηαη ε απφθιηζε απφ 
νπνηαδήπνηε δηάηαμε ελδνηηθνχ δηθαίνπ, αιιά κφλν απφ εθείλεο πνπ θέξνπλ "θαζνδεγεηηθφ" 
ραξαθηήξα ή ζε πεξίπησζε αηχπσλ ζπλαιιαθηηθψλ κνξθψλ απφ ηα νπζηψδε, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
ζθνπνχ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεσο ηεο ζπκβάζεσο, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ, πνπ 
απερνχλ πξάγκαηη δηθαηνινγεκέλεο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπλαιιαγήο. 
Καηαρξεζηηθφο θαη ζπλεπψο άθπξνο είλαη θάζε ΓΟ ν νπνίνο ρσξίο επαξθή θαη εχινγε αηηία 
απνθιίλεη απφ νπζηψδεηο θαη βαζηθέο αμηνινγήζεηο ηνπ ελδνηηθνχ δηθαίνπ, δειαδή απφ ηηο ηππηθέο θαη 
ζπλαιιαθηηθά δηθαηνινγεκέλεο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. Ζ θαζνδεγεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ελδνηηθνχ 
δηθαίνπ δηαηαξάζζεηαη φηαλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ Γ.Ο.. αιιάδεη ε εηθφλα πνπ έρεη δηακνξθσζεί κε 
βάζε γνπο θαλφλεο ηνπ ελδνηηθνχ δηθαίνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκβαηηθή κνξθή. Δπίζεο ειέγρεηαη 
γηα θαηαρξεζηηθφηεηα ξχζκηζε ελφο Γ.Ο.. κε ηνλ νπνίν επέξρεηαη πεξηνξηζκφο ζεκειησδψλ 
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θχζε ηεο ζπκβάζεσο θαηά ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα απεηιείηαη καηαίσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Βέβαηα ην αξζξ. 2 παξ. 6 Ν. 2251/1994 ζηελ αξρηθή 
ηνπ δηαηχπσζε ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ φξν "ππέξκεηξε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ" πξάγκα πνπ φρη κφλν πεξηφξηδε ζεκαληηθά ηνλ έιεγρν ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ησλ Γ.Ο.., αιιά θαη δελ ήηαλ ζχκθσλνο κε ηελ δηαιεθζείζα δηαηχπσζε ηνπ αξζξ. 3 
παξ. 1 ηεο Οδεγίαο, ε νπνία νκηιεί γηα "ζεκαληηθή αληζνξξνπία αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ".Ζ αλάγθε ζχκθσλεο κε ηελ Οδεγία εξκελείαο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ 
επηβάιιεη φπσο ν φξνο "ππέξκεηξε δηαηάξαμε" εξκελεπζεί ζπζηαιηηθά σο νπζηψδεο ή ζεκαληηθή 
κφλν δηαηάξαμε, πνπ θαλεξά δηαθέξεη απφ ηελ ππέξκεηξε δηαηάξαμε θαη δελ απνηειεί ιεθηηθά 
ηζνδχλακε έθθξαζε ηεο πξνεγνχκελεο δηαηππψζεσο ηνπ Ν. 2251/1994. Γηα ηνπο ίδηνπο παξαπάλσ 
ιφγνπο, δειαδή πξνο ην ζθνπφ εξκελείαο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ζχκθσλεο κε ηε δηαιεθζείζα ε 
παξαπάλσ εξκελεία πξέπεη λα ζπλερηζζεί θαη ζήκεξα κεηά ηελ απάιεηςε ηνπ φξνπ "ππέξκεηξε" κε 
ην αξζ. 10 παξ. 24 ηνπ Ν. 2741/1999. Έηζη κεηά ηελ ηειεπηαία απηή ηξνπνπνίεζε ε δηάηαμε ηεο παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2251/1994 κε ηε λέα δηαηχπσζή ηεο πξέπεη λα εξκελεχεηαη κέζσ 
ηειενινγηθήο ζπζηνιήο ηνπ γξάκκαηφο ηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο "νπζηψδνπο δηαηαξάμεσο" ηεο 
ζπκβαηηθήο ηζνξξνπίαο. Απηή ηαπηίδεηαη κε θάζε απφθιηζε απφ ηηο θαζνδεγεηηθνχ θαη κφλν 
ραξαθηήξα δηαηάμεηο ηνπ ελδνηηθνχ δηθαίνπ ή απφ ηηο ξπζκίζεηο εθείλεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεσο ηεο ζπκβάζεσο κε βάζε ην ελδηάκεζν πξφηππν 
ηνπ ζπλήζσο απξφζεθηνπ κελ σο πξνο ηελ ελεκέξσζή ηνπ, αιιά δηαζέηνληνο ηε κέζε αληίιεςε 
θαηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο δηθαηνπξαθηηθήο ηνπ απνθάζεσο θαηαλαισηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο 
αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Δηζη θαηά ηε δηαδηθαζία πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηαρξεζηηθφηεηαο ΓΟ πξέπεη 
λα εξεπλάηαη, αλ ππάξρεη ηππηθή δηαηάξαμε σο απφθιηζε απφ ηε ζπλεζηζκέλε ξχζκηζε θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα εξεπλάηαη ν βαζκφο εληάζεσο ηεο απνθιίζεσο απηήο, δειαδή αλ ε απφθιηζε απηή ζηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αθνξά αμηνινγηθέο εθηηκήζεηο θαζνδεγεηηθνχ ραξαθηήξα. Δληέιεη θαηά ηνλ 
έιεγρν ηνπ θχξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο ΓΟ εμεηάδεηαη ζε πξψηε θάζε αλ αληίθεηηαη ζε 
απαγνξεπηηθή ξήηξα πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ άξζ. 2 
παξ.7 Ν. 2251/1994, ν νπνίνο πεξηέρεη "per se" θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο. ε πεξίπησζε αξλεηηθνχ 
απνηειέζκαηνο ειέγρεηαη θαηά πφζν ν ζπγθεθξηκέλνο ΓΟ πεξηέρεη απφθιηζε απφ νπζηψδεηο 
αμηνινγήζεηο θαζνδεγεηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ελδνηηθνχ δηθαίνπ φπσο πξνεθηέζεθε. ηελ πξνθεηκέλε 
ππφζεζε ην εθεηείν, δηθάδνληαο αγσγή ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ σκαηείνπ, ππέξ ηνπ νπνίνπ είρε αζθήζεη 
πξφζζεηε παξέκβαζε ε δεχηεξε αλαηξεζίβιεηε, θαηά ηεο αλαηξεζείνπζαο εηαηξίαο, πνπ είρε σο 
αληηθείκελν ηελ απαγφξεπζε ζπλάςεσο απφ ηελ ηειεπηαία κε ηνπο θαηαλαισηέο ζπκβάζεσλ κε ηνπο 



αλαθεξφκελνπο εθεί φξνπο ηνπο νπνίνπο ζεσξνχζε θαηαρξεζηηθνχο, δέρζεθε κε ηελ πξνζβαιιφκελε 
απφθαζή ηνπ, κεηά απφ εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ, ηα αθφινπζα: Ζ αλαηξεζείνπζα αλψλπκε εηαηξία, 
πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα κε ηελ ΓΤ4829/1992 άδεηα ησλ Τπνπξγψλ Δπζχλεο Οηθνλνκίαο 
Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, δξαζηεξηνπνηείηαη ζην πεδίν ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη 
εηδηθφηεξα κε ηελ παξνρή ζηνπο θαηαλαισηέο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ δηα κέζνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε 
ζχκβαζε πξνζρψξεζεο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε νπνία ηεο είρε 
παξαρσξεζεί. ην πιαίζην απηφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπλάπηεη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 
κε ηνπο θαηαλαισηέο, νη νπνίεο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ηνπο γεληθνχο 
φξνπο ζπλαιιαγψλ θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ αθνξνχλ εηδηθέο ζπκθσλίεο αλάκεζα ζ'απηή θαη ην 
ζπκβαιιφκελν - θαηαλαισηή. Γηαηππψλεη θαη ρξεζηκνπνηεί ζηηο ζπκβάζεηο απηέο γεληθνχο φξνπο, νη 
νπνίνη εκπεξηέρνληαη ζην ζρεηηθφ έληππφ ηεο κε ηνλ ηίηιν "Γεληθνί φξνη ζχλδεζεο ζην δίθηπν θηλεηήο 
ηειεθσλίαο / παξνρήο ππεξεζηψλ." Μεηαμχ ησλ φξσλ απηψλ ππάξρνπλ θαη νη έλδηθνη πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαθάησ άξζξα ηνπ εληχπνπ: 1) ην άξζξν 6 παξ. 2, πνπ νξίδεη φηη "ε 
εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ. Οπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ ηηκψλ 
ζα ηζρχεη κεηά ηελ πάξνδν δχν κελψλ απφ ηεο ζρεηηθήο εμαγγειίαο θαη δεκνζηνπνίεζεο. Οη 
θαηλνχξγηεο, αλαπξνζαξκνδφκελεο ηηκέο ζα εθαξκφδνληαη ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο ζπκβάζεηο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο....". Με ηέηνηα 
δηαηχπσζε ν φξνο απηφο είλαη θαηαρξεζηηθφο, δηφηη ην πεξηερφκελφ ηνπ αληίθεηηαη ζηηο απαγνξεπηηθέο 
ξήηξεο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 6 θαη 7 πεξηπη. ε θαη ηα ηνπ λ. 2251/1994. Παξέρεηαη πξάγκαηη δηθαίσκα 
κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο βαζηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ζχκβαζεο, δειαδή ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ, ρσξίο 
πξνδηαγξακκέλα θξηηήξηα πνπ λα είλαη εχινγα γηα ηνλ θαηαλαισηή. Δπηρεηξείηαη απζαίξεηε 
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ απφ ηελ εθθαινχζα ζε βάξνο ηνπ θαηαλαισηή, πνπ δελ πξνβιέπνπλ νη 
αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ (άξζξα 288, 388 ΑΚ) ή θάπνηνη άιινη εηδηθνί 
θαη ζπνπδαίνη ιφγνη, νη νπνίνη θαη δελ αλαθέξνληαη. Έηζη αθέζεθε ην ηίκεκα φπσο ηειηθά ζα 
δηακνξθσζεί απφ ην χςνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο, αφξηζην θαη δελ επηηξέπεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 
κε θξηηήξηα εηδηθά θαζνξηζκέλα ζηε ζχκβαζε θαη εχινγα γηα ηνλ θαηαλαισηή, ζε θάζε δε πεξίπησζε 
δηαηαξάζζεηαη πξνθαλψο ππέξκεηξα ε ζπκβαηηθή ηζνξξνπία ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ ζε βάξνο ηνπ θαηαλαισηή, κε βάζε θαη ηε θχζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 
πνπ αθνξά ε ζχκβαζε, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ. Δμάιινπ, κε ην άξζξν 3 παξ. 9 
ζηνηρ. Γ ηνπ Ν. 2246/1994 νξίδεηαη φηη " ηα ηηκνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηειεπηθνηλσληψλ πξέπεη α) λα 
είλαη ελαξκνληζκέλα κε ην θφζηνο, β) λα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, γ) λα κε 
δεκηνπξγνχλ δηαθξίζεηο, δ) λα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο δηαθάλεηαο θαη λα δεκνζηεχνληαη, ε) λα 
βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ζη) λα βαζίδνληαη ζηα επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
παξερφκελεο ππεξεζίαο, δ) λα βαζίδνληαη ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζην γεληθφ θφζηνο, ε) λα 
βαζίδνληαη ζηε ζηαδηαθή εμάιεηςε ησλ ζηαπξνεηδψλ επηδνηήζεσλ κεηαμχ ππεξεζηψλ". Οη δηαηάμεηο 
απηέο ηνπ λ. 2246/1994 δελ ζέηνπλ θξηηήξηα, αιιά παξέρνπλ νξηζκέλεο νδεγίεο πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ ηηκνινγίσλ. Δπνκέλσο δελ πιεξνχλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ησλ "εηδηθψλ θξηηεξίσλ" πνπ πξέπεη λα δηαηππψλνληαη "ζηε ζχκβαζε", ψζηε κε ηνλ ηξφπν απηφ λα 
παξέρεηαη ζηνλ θαηαλαισηή ε δπλαηφηεηα, αθελφο λα εθηηκήζεη ην κέγεζνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαη αθεηέξνπ λα πξνβιέςεη ηηο ελδερφκελεο αλαπξνζαξκνγέο ηνπ 
ηηκήκαηνο, γηα ηελ απνδνρή ησλ νπνίσλ δεζκεχεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Δηζη πνπ έθξηλε ην Δθεηείν θαη 

θαη'αθνινπζίαλ ηεο θξίζεο ηνπ απηήο, δέρζεθε ηελ έλδηθε αγσγή θαη'νπζίαλ σο πξνο ηνλ φξν απηφλ 
ηεο ζπκβάζεσο, δελ παξαβίαζε ηηο δηαηάμεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε κείδνλα ζθέςε πνπ 
εθάξκνζε, νχηε απηέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 9 ηνπ Ν. 2246/1994 πνπ δελ εθάξκνζε, αθνχ ζχκθσλα κε 
ηηο παξαδνρέο ηεο, δελ ζπλέηξερε ιφγνο εθαξκνγήο ηνπο. Δπνκέλσο ν αληίζεηνο απφ ην άξζξν 559 
αξ. 1 ηνπ ΚΠνιΓ ππφ ζηνηρεία Η ιφγνο ηεο αηηήζεσο, ζην ζχλνιφ ηνπ είλαη αβάζηκνο. 

2) ην άξζξν 10 παξ. 1 πνπ νξίδεη φηη "Μεηά ηελ πάξνδν ηεο αξρηθήο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο (δειαδή ησλ έμη κελψλ, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 2 γηα ηε ζχκβαζε απηή αφξηζηνπ 
ρξφλνπ) ν ζπλδξνκεηήο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα κε επηζηνιή ηνπ ε νπνία ζα 
απεπζπλζεί ζπζηεκέλε κε απφδεημε παξαιαβήο ζηα γξαθεία ζπλδξνκεηψλ ηεο εηαηξείαο, 
ηεξνπκέλσλ ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ άξζξνπ 2 αλσηέξσ (δειαδή ε θαηαγγειία ζα ηζρχεη ζην ηέινο ηνπ 
επνκέλνπ κελφο απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο εηδνπνίεζεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά 
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε). Ζ θαηαγγειία ζα επέξρεηαη ζην ηέινο ηνπ επνκέλνπ ηεο εηδνπνηήζεσο 
κελφο. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο επηζπκεί ηε ιχζε ηεο παξνχζαο πξν ηεο παξφδνπ ηεο 



αξρηθήο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ζα θαηαβάιιεη ελ πάζε πεξηπηψζεη, πέξαλ ησλ ρξεψζεσλ ρξήζεσο θαη 
ηα ππνιεηπφκελα πάγηα ηέιε νινθιήξνπ ηνπ ρξφλνπ ειάρηζηεο δηάξθεηαο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 
ε θαηαγγειία ζα επέξρεηαη ζην ηέινο ηνπ επνκέλνπ ηεο εηδνπνηήζεσο κελφο." ην άξζξν 2, πνπ 
νξίδεη φηη "ε παξνχζα ζχκβαζε θαη εθφζνλ ε αίηεζε έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηελ εηαηξεία ηίζεηαη ζε 
ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν ζπλδξνκεηήο ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν θαη ζπκθσλείηαη γηα αφξηζην 
ρξφλν κε ηελ ειάρηζηε φκσο δηάξθεηα ησλ έμη κελψλ ή κεγαιχηεξε φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ αίηεζε 
ζχλδεζεο. Μεηά ην ηέινο ηεο ειάρηζηεο απηήο δηάξθεηαο, νπνηνδήπνηε ησλ κεξψλ δχλαηαη λα 
θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε θαηάζεζε κε απφδεημε ζηα γξαθεία 
ηεο εηαηξείαο. Δθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνχζα, ε θαηαγγειία ζα ηζρχεη ζην ηέινο 
ηνπ επνκέλνπ απφ ηεο εκεξνκελίαο ιήςεο ηεο εηδνπνίεζεο κελφο." Με ην πεξηερφκελν πνπ 
πξναλαθέξζεθε νη φξνη ησλ πην πάλσ άξζξσλ 1 θαη 10 παξ. 1 είλαη επίζεο θαηαρξεζηηθνί, θαζφζνλ 
αθνξά ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ θαηαλαισηή - ζπλδξνκεηή λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 
θαη ην ρξφλν επέιεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαγγειίαο, δηφηη πξνζθξνχνπλ ζηηο 
απαγνξεπηηθέο ξήηξεο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 6 θαη 7 πεξηπη. ηε ηνπ λ. 2251/1994. Οη φξνη απηνί 
εκπνδίδνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε, φηαλ ε αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο είλαη ππεξβνιηθή γη'απηφλ, ζε θάζε δε πεξίπησζε έρνπλ σο 
απνηέιεζκα πξνθαλψο ηελ ππέξκεηξε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζε βάξνο ηνπ θαηαλαισηή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη κε ηνπο 
θαηαρξεζηηθνχο απηνχο φξνπο ν ζπλδξνκεηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ρσξίο 
δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, νχηε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ην γεληθφ φξν ηνπ 
άξζξνπ 6 παξ. 2 επηβάιιεη κνλνκεξψο απζαίξεηεο απμήζεηο, δειαδή ν θαηαλαισηήο ππνρξενχηαη λα 
απνδερζεί ηηο λέεο ηηκέο, φζνλ πςειέο θαη αλ είλαη, δίρσο θακία δπλαηφηεηα αληίδξαζεο κε 
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο γηα ην ζπνπδαίν απηφ ιφγν ηεο ππεξβνιηθήο αχμεζεο ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ. 
Απηφ φκσο αληίθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, αθνχ 
πξνηάζζεηαη κνλφπιεπξα ην ζπκθέξνλ ηεο εθθαινχζαο γηα λα εμαζθαιηζηεί κηα δηάξθεηα ζηε 
ζχκβαζε, ζπκθέξνλ πνπ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο θαη ησλ ππεξεζηψλ 
πνπ παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή, πνπ βαξχλεηαη, πξνθαλψο ππέξκεηξα, κε ηελ πιεξσκή πάγησλ 
ηειψλ ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηεο. Δηζη πνπ έθξηλε ην Δθεηείν θαη θαη' αθνινπζίαλ ηεο 
θξίζεο ηνπ απηήο δέρζεθε θαη' νπζίαλ ηελ αγσγή σο πξνο ηνλ φξνλ εθείλνλ ηεο ζπκβάζεσο δελ 
παξαβίαζε ηηο δηαηάμεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε κείδνλα ζθέςε, έιαβε δε ππφςε ην κε ιφγν 
εθέζεσο πξνβιεζέληα ηζρπξηζκφ ηεο αλαηξεζείνπζαο φηη ν θξίζηκνο εδψ φξνο δελ ήηαλ "γεληθφο" 
αιιά "εηδηθφο" κε ππνθείκελνο ζηνλ πεξί θαηαρξεζηηθφηεηφο ηνπ έιεγρν θαη ηνλ απέξξηςε εθ ηνπ 
πξάγκαηνο κε ηελ παξαπάλσ αληίζεηε παξαδνρή ηνπ, ελψ απφ ηηο παξαδνρέο ηεο 
αλαηξεζηβαιινκέλεο πξνθχπηεη επίζεο φηη ην Δθεηείν νχηε επζέσο νχηε εκκέζσο δηαπίζησζε φηη 
ππήξρε ζηελ έλδηθε ζχκβαζε θελφ ή ακθηβνιία σο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ εθείλνπ θαη επνκέλσο 
δελ αλέθππηε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ εξκελεπηηθψλ θαλφλσλ ησλ δηθαηνπξαμηψλ ησλ άξζξσλ 
173 θαη 200 ηνπ ΑΚ ψζηε λα ηνπο παξαβηάζεη κε ηε κε εθαξκνγή ηνπο. πλεπψο ν αληίζεηνο απφ ην 
άξζξν 559 αξ. 1 θαη 8 ηνπ ΚΠνιΓ ππφ ζηνηρεία ΗΗ ιφγνο ηεο αηηήζεσο είλαη αβάζηκνο.  

3) ην άξζξν 11 εδ. α' πνπ νξίδεη φηη "Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ν ζπλδξνκεηήο θαηαβάιιεη 
ηελ αλαθεξφκελε ζηελ αίηεζε ζπλδξνκήο εγγχεζε. Καζφιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ε 
εηαηξεία δηθαηνχηαη θαη ν ζπλδξνκεηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ εηαηξεία πεξαηηέξσ εγγχεζε εάλ 
νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηεο εηαηξείαο". Με ηέηνηα δηαηχπσζε ν φξνο απηφο 
είλαη θαηαρξεζηηθφο, αθνχ ην πεξηερφκελφ ηνπ πξνδήισο αληίθεηηαη ζηηο ξήηξεο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 7 
πεξηπη. ε', ηα' θαη θζη' ηνπ λ. 2251/1994, πνπ απαγνξεχνπλ ζηελ εθθαινχζα λα απαηηήζεη απφ ηνλ 
θαηαλαισηή ππέξκεηξεο εγγπήζεηο, λα αθήλεη ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν ην ηίκεκα αφξηζην, ρσξίο, 
δειαδή, πξνζδηνξηζκφ ηνπ κε θξηηήξηα εηδηθά θαζνξηζκέλα ζηε ζχκβαζε θαη εχινγα γηα ηνλ 
θαηαλαισηή θαη λα επηθπιάζζεη ζ' απηή ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 
νξηζκέλν, "εηδηθφ" θαη "ζπνπδαίν" ιφγν. Ζ "εχινγε θξίζε ηεο εθθαινχζαο" πνπ ηίζεηαη σο θξηηήξην γηα 
πεξαηηέξσ εγγχεζε, ελέρεη θίλδπλν απζαηξεζίαο κε κνλνκεξή επέκβαζε ζηε ζχκβαζε θαη 
ηξνπνπνίεζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνχλ ππέξκεηξεο εγγπήζεηο, δίρσο χπαξμε εηδηθψλ 
αληηθεηκεληθψλ άιισλ θξηηεξίσλ. Δηζη πνπ έθξηλε ην Δθεηείν θαη θαη' αθνινπζίαλ ηεο θξίζεο ηνπ 
απηήο δέρζεθε θαη' νπζίαλ ηελ έλδηθε αγσγή σο πξνο ηνλ φξνλ απηφλ, δελ παξαβίαζε ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηε κείδνλα ζθέςε δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 7 εδ. ε', ηα' θαη, θζη' ηνπ λ. 2251/1994 
πνπ εθάξκνζε, νχηε θαη απηήλ, ηνπ εδ. θ' ηεο απηήο παξαγξάθνπ πνπ δελ εθάξκνζε αθνχ δελ είρε 
ιφγν εθαξκνγήο ηεο ζχκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηεο, δηέιαβε δε ζηελ απφθαζή ηνπ πιήξεηο θαη 
ζαθείο αηηηνινγίεο πνπ θαζηζηνχλ εθηθηφ ηνλ αλαηξεηηθφ έιεγρν σο πξνο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ εθείλσλ.  

 


