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Δυνατότητα Αναπροσαρμογής Συμβάσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Φυσικά Πρόσωπα, δικηγόροι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, 
στελέχη επιχειρήσεων, επιτηδευματίες, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις. Οι επονομαζόμενες πολύ μικρές 
οντότητες, που, μολονότι δεν θεωρούνται 
καταναλωτές, καταλαμβάνονται από τις 
προστατευτικές διατάξεις του ν. 4512/2018, εφόσον 

δεν υπερβαίνουν δύο από τα ακόλουθα κριτήρια: α) 
σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 
350.000 ευρώ, β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 
700.000 ευρώ, γ) μέσος όρος απασχολουμένων κατά 
τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα, ΟΤΑ (σύμφωνα 
με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται 
καταναλωτές). 

ΣΚΟΠΟΣ 

Ιστορική επισκόπηση του Εθνικού και Κοινοτικού 
Πλαισίου για τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των 
συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, προϋποθέσεις και 
κατευθυντήριες αρχές διαφάνειας των ρητρών  
αναπροσαρμογής, η ελληνική πρακτική, δυνατότητες 
αντιμετώπισης και προτεινόμενες λύσεις. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

✓ Δυνατότητα αναπροσαρμογής συμβάσεων 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

✓ Η μετατροπή ενός κοινωνικού αγαθού σε 100% 
χρηματιστηριακό προϊόν, προϋποθέσεις 
διαφάνειας 

✓ Οι κατευθυντήριες αρχές της ΡΑΕ,  ο τύπος της 
ΡΑΕ και ο τύπος που ακολούθησαν οι πάροχοι 

✓ Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ο αιφνιδιασμός και 
η αδυναμία του καταναλωτή να κατανοήσει την 
έκταση των συνεπειών της δέσμευσής του  

✓ Προστασία του καταναλωτή 
✓ Οι μέχρι σήμερα δικαστικές εξελίξεις, 

προτεινόμενες λύσεις 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιώργος Καλτσάς 

Δικηγόρος Πειραιά, Νομικός Σύμβουλος και μέλος 
της Νομικής Ομάδας ΙΝΚΑ-Γενικής Ομοσπονδίας 
Καταναλωτών Ελλάδος. 

Είναι απόφοιτος (2004) της Νομικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον Τομέα 
Φιλοσοφίας του Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Το αντικείμενο 
της ενασχόλησής του αφορά σχεδόν κατ’ 
αποκλειστικότητα υποθέσεις που άπτονται του 
δικαίου προστασίας του καταναλωτή, παράλληλα δε, 
ασχολείται με υποθέσεις Ναυτικού Δικαίου. 

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κατά την περίοδο 
2017-2021. 

Τηλ.: 2104119287, 6972397827,  
e-mail: info@kaltsaslaw.gr, georgekaltsas1980@gmail.com 
facebook: Giorgos Kaltsas 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12/07/2022 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-21:00 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80 € 
Για νομικά πρόσωπα: 100 €  
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική 
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ ) 
 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 
αντιτίμου: 8/07/2022 
 

 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 30/06/22, θα 

λάβουν 
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 

 

 
Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το κείμενο της 
εισήγησης.   

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522 

E-mail: seminars@cecl.gr  Website: www.cecl.gr 

https://www.cecl.gr/katigoria-seminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/
https://www.cecl.gr/katigoria-seminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/
mailto:seminars@cecl.gr
http://www.cecl.gr/

