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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βιώσιμη ανάπτυξη («sustainable development»), ή κατά τον όρο που 

χρησιμοποιείται στα ελληνικά η «αειφόρος ανάπτυξη», ορίστηκε από την 

πρωθυπουργό της Νορβηγίας Gro Harlem Brundtland, σε αναφορά που παρέδωσε στη 

Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1987 με τίτλο «Το Κοινό μας Μέλλον» 

(«Brundtland report»), ως «η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς 

χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις 

δικές τους ανάγκες». Για πρώτη φορά οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης διατυπώθηκαν 

επίσημα στη Διεθνή Συνδιάσκεψη του Ρίο το 1992, κατά την οποία υπεγράφη η 

σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), η 

Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, η Διακήρυξη του Ρίο και οι Δασικές Αρχές. Εκεί η 

βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται ως «η ανάπτυξη που παρέχει μακροπρόθεσμα οικονομικά, 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη φροντίζοντας τις ανάγκες της παρούσας και των 

μελλοντικών γενεών».  

Σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί το πρωτόκολλο του Κυότο, που 

υπογράφηκε το 1997 (ως συμπλήρωμα της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 

για την Κλιματική Αλλαγή του 1992) και τέθηκε μερικώς σε ισχύ από το 2005, με το 

οποία αναγνωρίστηκε επισήμως η ύπαρξη και επικινδυνότητα του φαινομένου της 

κλιματικής αλλαγής και, για πρώτη φορά, οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες δεσμεύθηκαν 

να μειώσουν τις εκπομπές αερίων των ρύπων σε σχέση με το 1990. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη 

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως αυτή 

υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Goeteborg το 2001, η 

βιώσιμη ανάπτυξη είναι μία συνεχής πορεία αλλαγής και προσαρμογής, και όχι μία 

στατική κατάσταση, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς 

όμως να μειώνεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν και τις 

δικές τους ανάγκες, μέσα από την ισόρροπη και ισότιμη επιδίωξη και των τριών 

πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_el.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1997
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1992
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Το 1997 η Ευρωπαϊκή Ένωση (τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα) εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο, 

με την οποία οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)  αναλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο 

στην ενεργειακή πολιτική και τη σύγκλιση με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η 

εφαρμογή τους σκοπεύει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης εξάρτησης της Ευρώπης 

από εισαγωγές ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ σταδιακά γίνεται 

αντιληπτή  η δυνατότητα συμβολής τους στην ανάπτυξη της οικονομίας με παράλληλα 

πολλαπλά κοινωνικά οφέλη σε περιφερειακό επίπεδο.  

Σε συνέχεια της Λευκής Βίβλου, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδωσε την Οδηγία 

2001/77/EΚ, με βασικό στόχο την ενίσχυση της χρήσης Α.Π.Ε. στη συνολική 

ηλεκτροπαραγωγή της. Η Οδηγία έθεσε κανόνες-υποχρεώσεις  προς τα Κράτη Μέλη 

για προώθηση των Α.Π.Ε. ώστε να επιτευχθεί ο τότε στόχος της ΕΚ, που ήταν η 

παραγωγή του 22,1 % της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Κοινότητα 

από Α.Π.Ε. μέχρι το 2010.   

Τον Μάρτιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για την κλιματική και ενεργειακή πολιτική με στόχο την καταπολέμηση 

της αλλαγής του κλίματος και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΚ, 

ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της και την μετατροπή της σε μια 

ιδιαίτερα αποδοτική από ενεργειακή άποψη οικονομία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα. Οι απαιτήσεις που υιοθετήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και 

κυβερνήσεων αφορούσαν μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 

τουλάχιστον 20% κάτω από τα επίπεδα του 1990, κάλυψη του 20% της κατανάλωσης 

ενέργειας της ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές και μείωση κατά 20% στη χρήση 

πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα μέσω τη βελτίωσης 

της ενεργειακής απόδοσης. Οι στόχοι αυτοί έγιναν γνωστοί ως «20-20-20». Προς 

υλοποίηση του τριπλού ευρωπαϊκού ενεργειακού στόχου «20-20-20» η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πρότεινε τον Ιανουάριο του 2008 δεσμευτική νομοθεσία, γνωστή ως «δέσμη 

για το κλίμα και την ενέργεια».  Η πρώτη «δέσμη για το κλίμα και την ενέργεια», 

περιλαμβάνει την  Οδηγία 2009/29/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με 

στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 

αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας», την Απόφαση 406/2009/ΕΚ «περί των 

προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Dz%2f6mpr8Zkw%3d&tabid=446&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=aJtYDL%2bHCHY%3d&tabid=446&language=el-GR
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εκπομπών αυτών μέχρι το 2020» και την Οδηγία 2009/28/ΕΚ «σχετικά με την 

προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές». Με την τελευταία Οδηγία, 

γνωστή ως RED (Renewable Energy Directive), προβλέφθηκε ότι τα Κράτη Μέλη 

θέτουν δεσμευτικούς εθνικούς στόχους για το ποσοστό διείσδυσης των Α.Π.Ε. στο 

ενεργειακό ισοζύγιο, με σκοπό την επίτευξη του κοινοτικού στόχου για συμμετοχή 

μέχρι το 2020 των Α.Π.Ε. κατά 20% στην ενεργειακή κατανάλωση σε επίπεδο ΕΕ1.  

Καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. τείνει να απαιτεί πολύ 

μεγαλύτερο κεφάλαιο σε σύγκριση με τις επενδύσεις σε παραδοσιακές μορφές 

ενέργειας, τόσο η Οδηγία 2001/77/EΚ η Οδηγία 2009/28/ΕΚ αναγνώριζαν ότι, προς 

επίτευξη των εθνικών στόχων, τα Κράτη Μέλη μπορούν να εφαρμόζουν καθεστώτα 

στήριξης των Α.Π.Ε.. Τα Κράτη Μέλη υιοθέτησαν διάφορα οικονομικά κίνητρα για 

την ενίσχυση των επενδύσεων σε Α.Π.Ε., τα σημαντικότερα εκ των οποίων μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  

 Feed – in –Tariffs (FiT), ήτοι άμεση στήριξη των τιμών με εγγυημένες  -

επιδοτούμενες - τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.  

 Feed – in – Premium (FiP). O μηχανισμός εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-

in-premium) προσφέρει στην ενέργεια που παράγεται από Α.Π.Ε. μια 

πριμοδότηση (premium) επιπλέον  της τιμής άμεσης παράδοσης (spot price) της 

αγοράς ηλεκτρισμού. Η διαφοροποίηση του συστήματος αυτού από το σύστημα 

FiT έγκειται στο ότι στο πλαίσιο του τελευταίου η αποζημίωση των Α.Π.Ε. 

είναι ανεξάρτητη από την τιμή της αγοράς. Αντίθετα, στην περίπτωση του 

μηχανισμού FIP, η συνολική αποζημίωση που λαμβάνουν οι Α.Π.Ε. εξαρτάται 

από την τιμή της αγοράς ηλεκτρισμού, είτε η πριμοδότηση (premium) είναι 

σταθερή είτε εξαρτάται και αυτή από την τιμή της αγοράς. 

 Ποσοστώσεις ή Πράσινα Πιστοποιητικά (Quotas / Green Certificates) Με το 

σύστημα αυτό οι ηλεκτροπαραγωγοί λαμβάνουν τα λεγόμενα Πράσινα 

Πιστοποιητικά ανάλογα με την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 

με την οποία τροφοδοτούν το δίκτυο. Στη συνέχεια τα πωλούν είτε στους 

                                                                 
1 Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη νομοθετικών μέτρων με τίτλο «Καθαρή ενέργεια 

για όλους τους Ευρωπαίους» με πρόταση για αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, με στόχο την έως το 2030 διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 27% περίπου 

στο συνολικό ποσό της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ. 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=flZekDiD%2brg%3d&tabid=446&language=el-GR
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καταναλωτές είτε σε άλλους παράγοντες της ηλεκτροδότησης (παραγωγούς, 

διανομείς, προμηθευτές), οι οποίοι υποχρεούνται να τα αγοράσουν.  

 Διαδικασίες Δημοπρασίας. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, η επιδότηση επί της 

τιμής αγοράς δεν εγκρίνεται για όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρείες αλλά μόνο 

για εκείνες που καταθέτουν τις οικονομικά συμφερότερες προσφορές.  

 Φορολογικά Κίνητρα (απαλλαγές, μειώσεις, επιστροφή φορολογικών 

εισφορών) 

Το πλέον διαδεδομένο σύστημα στήριξης ήταν ο μηχανισμός εγγυημένων 

επιδοτούμενων τιμών (FiT).  Οι νομοθεσίες πολλών Κρατών Μελών προέβλεπαν 

υποχρέωση των εθνικών διαχειριστών της αγοράς ενέργειας να συνάπτουν διαρκείς 

συμβάσεις πώλησης μεγάλης διάρκειας με τους παραγωγούς Α.Π.Ε., στο πλαίσιο των 

οποίων ήταν υποχρεωμένοι να απορροφούν την «πράσινη» ενέργεια κατά 

προτεραιότητα με τιμές ανώτερες των τιμών αγοράς. Η διάρκεια των συμβάσεων 

αυτών σε κάποιες περιπτώσεις κάλυπτε και όλη τη διάρκεια ζωής του σταθμού 

παραγωγής. Τις σημαντικότερες ενισχύσεις έλαβε η ηλιακή ενέργεια, ιδία η 

φωτοβολταϊκή, καθώς αφενός μεν το κόστος εγκατάστασης ήταν αυξημένο σε σχέση 

με τις λοιπές εγκαταστάσεις Α.Π.Ε., αφετέρου απευθύνεται και σε μικροεπενδυτές, 

καθώς η εγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε μικρής έκτασης  γήπεδα ή ακόμα και σε 

στέγες σπιτιών. 

Τα οικονομικά κίνητρα που θεσπίστηκαν για τη προώθηση των Α.Π.Ε. επιβάρυναν 

τους τελικούς καταναλωτές και εν τέλει τις εθνικές οικονομίες. Εν όψει της διεθνούς 

οικονομικής κρίσης πολλά ευρωπαϊκά κράτη που είχαν θεσπίσει τέτοια κίνητρα 

αναγκάστηκαν να τα μειώσουν ή και να τα αποσύρουν τελείως. Οι αλλαγές αυτές στο 

σύστημα στήριξης αφορούσαν κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) την ηλιακή ενέργεια, 

καθώς η ανάπτυξη της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας μείωσε το κόστος εγκατάστασης 

και επέτρεψε αυξημένη διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό 

ισοζύγιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την ανάγκη προσαρμογής των 

συστημάτων στήριξης με την πάροδο του χρόνου ώστε να εφαρμόζεται η βέλτιστη 

τακτική, προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και υπερβολικές 

δαπάνες, επισημαίνοντας πάντως ότι οι απότομες αλλαγές στα καθεστώτα στήριξης, 

ιδία οι αναδρομικές, δημιουργούν αναστάτωση και υπονομεύουν κάθε στρατηγική 

επενδύσεων σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, και κάλεσε τα Κράτη Μέλη να τις 
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αποφεύγουν2. Καθώς όμως τα καθεστώτα στήριξης είναι μόνο κάποια από τα μέτρα 

που μπορούν να πάρουν τα Κράτη Μέρη προς επίτευξη των δεσμευτικών τους στόχων 

ενώ και η επιλογή του τρόπου στήριξης απόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Κρατών 

Μελών, ακόμα και αιφνίδιες ή αναδρομικές αλλαγές αυτών δε συνιστούν παράβαση 

της Οδηγίας3 . 

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις στα καθεστώτα ενίσχυσης επηρέασαν αρνητικά τους 

παραγωγούς που είχαν επενδύσει βασιζόμενοι στο προγενέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο  

και τους οδήγησαν στα εθνικά δικαστήρια, αιτούμενοι είτε την ακύρωση την 

νομοθετικής παρέμβασης είτε την αποζημίωση για την εξ αυτής ζημία και 

επικαλούμενοι παράβαση των εθνικών συνταγματικών διατάξεων και της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης  Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ταυτόχρονα, στα διεθνή επενδυτικά 

δικαστήρια εισήχθη ένας  μεγάλος αριθμός επενδυτικών διαφορών μεταξύ Κρατών 

Μελών και επενδυτών που επικαλούντο παράβαση των προστατευτικών για τις 

ενεργειακές επενδύσεις διατάξεων της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας. 

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η επισκόπηση της εθνικής και διεθνούς 

νομολογίας σε σχέση με τη συμβατότητα  των αλλαγών στα καθεστώτα ενίσχυσης των 

Α.Π.Ε. με τις εθνικές και διεθνείς επιταγές για προστασία της περιουσίας και των 

επενδύσεων. Σε επίπεδο εθνικής νομολογίας, η μελέτη επικεντρώνεται στις σχετικές 

αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, με σύντομη αναφορά και στη νομολογία των 

αγγλικών δικαστηρίων. Σε επίπεδο διεθνούς νομολογίας η μελέτη αφορά τη νομολογία 

των διεθνών επενδυτικών δικαστηρίων σχετικά με τη συμβατότητα των ελεγχόμενων 

νομοθετικών παρεμβάσεων με τη Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας.  

Με το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται οι σχετικές με το 

καθεστώς στήριξης Α.Π.Ε. νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στον ελληνικό 

χώρο. Με το δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται  η προσέγγιση των παρεμβάσεων στο 

καθεστώς στήριξης Α.Π.Ε. υπό το πρίσμα του άρθρου 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου 

                                                                 
2 COM(2011)31 final 
3 Βλ. ενδ. απάντηση της Commission σε ερώτηση Βούλγαρου ευρωβουλευτή σχετικά με τη μείωση των 

οικονομικών κινήτρων στη Βουλγαρία - Parliamentary questions E-007569/2012:«..Support schemes is 

only one of the measures Member States may apply in order to reach these targets. Support schemes for 

renewable energy are not regulated at EU level and are within the competence of Member States.. 

Investors considering the revision of Bulgarian FiT a breach of Dir. 2009/28/EC can seek remedies before 

national courts ..or lodge a complain with the Commission. Considering the wider context…for the 

moment, Bulgaria is above the indicatory trajectory set by Annex I of of Dir. 2009/28/EC». 
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Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Με το τρίτο 

κεφάλαιο γίνεται σύντομη επισκόπηση της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας και των 

βασικών διατάξεών της και παρουσιάζονται τρεις αποφάσεις διεθνών επενδυτικών 

δικαστηρίων σχετικές με επενδυτικές διαφορές που προέκυψαν από τις αλλαγές που 

έφεραν τα κράτη υποδοχής της επένδυσης στο ρυθμιστικό πλαίσιο των Α.Π.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

1. Εξέλιξη Ελληνικής Νομοθεσίας για την προώθηση των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας  

1.1. Η σχετική νομοθεσία μέχρι το 2006. 

Η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα έγινε με τον Ν. 1475/1984 

«Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού», ο οποίος περιείχε βασικές διατάξεις 

αναφορικά με τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του 

γεωθερμικού δυναμικού και εκμίσθωσης γεωθερμικών πηγών. Ακολούθησε ο Ν. 

1559/1985 «Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών θεμάτων 

ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις»,  με τον οποίο 

δόθηκε σε ιδιώτες η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. για ιδία 

κατανάλωση (αυτοπαραγωγή) και πώλησης της πλεονάζουσας ενέργειας στη ΔΕΗ, η 

οποία υποχρεούτο να την αγοράζει (άρθρ. 8 παρ. 2 Ν. 1559/1985). Με τον ίδιο νόμο 

δόθηκε στους ΟΤΑ η δυνατότητα να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. με 

σκοπό την πώληση του συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ ή σε 

καταναλωτές μη συνδεδεμένων με τη ΔΕΗ οικισμών. Οι γενικοί όροι των συμβάσεων 

των αυτοπαραγωγών με τη ΔΕΗ και τα πλαίσια των τιμολογίων καθορίζονταν με 

αποφάσεις του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, μετά από προηγούμενη  

γνώμη της ΔΕΗ. Οι χαμηλές τιμές αγοράς της ενέργειας και το πολύπλοκο πλαίσιο 

αδειοδότησης δεν βοήθησαν ιδιαίτερα τη διείσδυση των Α.Π.Ε.  στην 

ηλεκτροπαραγωγή: Η Δ.Ε.Η. εγκατέστησε 24 MW κυρίως μικρά αιολικά πάρκα και 

μερικά φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής ισχύος, ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης περιορίστηκαν στο ελάχιστο επίπεδο των 3 MW και ο ιδιωτικός τομέας 

παρέμεινε εκτός σκηνής μέχρι το 1995 4.  

Τα πρώτα ουσιαστικά κίνητρα για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. δόθηκαν με τον  

Ν.2244/1994, στα ίχνη του τότε ισχύοντος γερμανικού Νόμου 

(Stromeinspeisungsgesetz). Με τον  Ν.2244/1994 δίδεται  η δυνατότητα σε ιδιώτες να 

παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. με αποκλειστικό σκοπό την πώληση αυτής 

στη ΔΕΗ και αυξάνονται οι δυνατότητας αυτοπαραγωγής. Οι γενικοί τεχνικοί και 

                                                                 
4 «Εθνική Έκθεση για το Επίπεδο Διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας το έτος 2010» Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Κλιματική Αλλαγής, Φεβρουάριος 2003 
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οικονομικοί όροι των συμβάσεων, οι λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων 

μεταξύ της ΔΕΗ και των παραγωγών και οι όροι διασύνδεσης ορίζονταν με απόφαση 

του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η διάρκεια των συμβάσεων 

αυτών ορίστηκε αρχικά σε 10 έτη5 και στη συνέχεια6 ίση με τη διάρκεια της άδειας 

λειτουργίας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.  Με το ν. Ν.2244/1994 εισήχθη στην 

ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε ο μηχανισμός των εγγυημένων τιμών 

(Feed in Tariff): Για το διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας καθορίστηκαν σταθερές 

τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από Α.Π.Ε, σε επίπεδο ίσο με το 

90% του γενικού τιμολογίου στη μέση τάση και υποχρέωση της Δ.Ε.Η. για αγορά του. 

Για τη χρέωση του σκέλους ισχύος είχε προβλεφθεί κλιμακωτή αποζημίωση ανάλογα 

με το είδος του σταθμού ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής με την έννοια της χρονικής 

διαθεσιμότητάς του στο ονομαστικό μέγεθος. Σε απολογιστική βάση το σκέλος ισχύος 

προσαύξανε την τιμή ενέργειας κατά μικρό ποσοστό τάξης 6,5%, με συνέπεια κατά το 

2006 η τιμή αυτή να αντιστοιχεί σε 0,07287 Ευρώ/κιλοβατώρα. Στα νησιά που δεν 

ανήκουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα η τιμολόγηση βασίζονταν στο 90% του 

τιμολογίου γενικής χρήσης (χαμηλή τάση) και κατά το ίδιο έτος αντιστοιχούσε σε 

0,08458 Ευρώ/κιλοβατώρα, ενώ δεν προβλεπόταν αποζημίωση του σκέλους ισχύος.7   

Στη συνέχεια και με τον νόμο-ορόσημο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

2773/1999, το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας εναρμονίστηκε με την Οδηγία 96/92/ΕΚ 

με στόχο την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδρύθηκε η Ρυθμιστική 

Αρχή Ενέργειας ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή επιφορτισμένη με την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας και τη 

διατύπωση εισηγήσεων για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την 

προστασία των καταναλωτών8. Τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., 

συμπεριλαμβανομένων των έργων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή και 

εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., χαρακτηρίστηκαν ως έργα 

δημόσιας ωφέλειας ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους 9 . Διατηρήθηκε το 

                                                                 
5 ΥΑ Δ6/Φ1/ΟΙΚ (ΦΕΚ Β 385/1995) 
6 ΥΑ Δ6/Φ1/51298 (ΦΕΚ Β766/1996) 
7 «5η Εθνική Έκθεση για το Επίπεδο Διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας το έτος 2010» Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Κλιματική Αλλαγής, Σεπτέμβριος 2009 
8 Ν. 2773/1999 άρθρ. 4 

9 Ν. 2773/1999 άρθρ. 35 παρ. 5 
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ευνοϊκό καθεστώς τιμολόγησης της παραγόμενης από Α.Π.Ε. ενέργειας 10  , η 

υποχρέωση του Διαχειριστή πλέον για σύναψη συμβάσεων διάρκειας δέκα ετών  με 

τους παραγωγούς11 και δόθηκε προτεραιότητα στην απορρόφηση αυτής έναντι των 

συμβατικών μονάδων12  . Παράλληλα προβλέφθηκε τέλος 2%  επί των πωλήσεων 

ανανεώσιμης ενέργειας υπέρ των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Το αντίτιμο της ηλεκτρικής ενέργειας προβλέφθηκε να καταβάλλεται στους 

παραγωγούς από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) ή του 

Δικτύου (Δ.Ε.Η.), και να ανακτάται από αυτούς μέσω του Ειδικού Λογαριασμού που 

συστήθηκε για το σκοπό αυτό με το άρθρ. 40 του Ν. 2773/1999. Η διαχείριση του 

Ειδικού Λογαριασμού ανατέθηκε στο Διαχειριστή του Συστήματος και οι πόροι του 

προσδιορίστηκαν εκ του νόμου. Ειδικότερα, πόροι του Ειδικού Λογαριασμού 

ορίστηκαν  τα  ποσό που καταβάλλουν οι κάτοχοι άδειας παραγωγής και προμήθειας 

του Συστήματος μέσω της διαδικασίας διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής-

Ζήτησης του άρθρου 20 του ιδίου νόμου και τα οποία αναλογούν στην κατά 

προτεραιότητα εντασσόμενη στο Σύστημα ισχύ από Α.Π.Ε.,  τα ποσά που καταβάλλει 

η Δ.Ε.Η ως αποκλειστικός Προμηθευτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για την 

ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών κατά τα 

οριζόμενα στο νόμο, και το νεοεισαχθέν «ειδικό τέλος που καταβάλλεται από κάθε 

                                                                 
10 Ν. 2773/1999 άρθρ. 38 για την τιμολόγηση της απορροφώμενης στο Σύστημα ενέργειας και άρθρ. 39 

για την τιμολόγηση της απορροφώμενης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ενέργειας 

11 Ν. 2773/1999 άρθρ. 37 παρ. 2 
12 άρθρ. 35 παρ. 1 Ν. 2773/1999 «Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα 

κατά την κατανομή του φορτίου: α) Σε διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής στις οποίες η 

ηλεκτρικήενέργεια παράγεται από Α.Π.Ε" εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 MWe και στην 

περίπτωση υδροηλεκτρικών μονάδων μέχρι 10 MWe. β) Σε διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής στις 

οποίες η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται μέσω συμπαραγωγής. Τo δικαίωμα προτεραιότητας ισχύει για 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 35 MWe.2. Το δικαίωμα προτεραιότητας ισχύει και 

για το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγών, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται 

απόA.Π.Ε. κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (α) της προηγούμενης παραγράφου, ή μέσω συμπαραγωγής. 

Στην περίπτωση που ο αυτοπαραγωγός παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω συμπαραγωγής, το δικαίωμα 

προτεραιότητας ισχύει για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 MWe.» και άρθρ. 36 

παρ. 1 : «Στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η Δ.Ε.Η., ως Διαχειριστής του Δικτύου και αποκλειστικός 

προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, υποχρεούται να απορροφά την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 

απο Α.Π.Ε., καθώς και το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγού, εφόσον αυτό 

παράγεται από Α.Π.Ε. ή μέσω συμπαραγωγής.»   
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Πελάτη περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, κατ` αναλογία της ηλεκτρικής 

ενέργειας που αυτός καταναλώνει» το ανά Kwh ύψος του οποίου ορίζεται ενιαίο για 

όλη τη Ελληνική Επικράτεια και προσδιορίζεται   κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε. Το ειδικό αυτό τέλος μετεξελίχθηκε στο 

Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ)13. Ουσιαστικά 

δηλαδή ο Ειδικός Λογαριασμός κλήθηκε να καλύψει τη διαφορά μεταξύ της 

χαμηλότερης τιμής της παραγόμενης από συμβατικές πηγές και της υψηλότερης τιμής 

της παραγόμενης από ανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ακολούθησε ο Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, 

αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. 

"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις» με τον οποία έγινε απόπειρα 

απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε. ενώ με τον 

αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική 

Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» οι Α.Π.Ε. εντάχθηκαν σε καθεστώς 

ενισχύσεων.   

Με το Ν. 3173/2003 τροποποιείται ο Ν. 2773/1999 , εισάγεται σύνολο κανόνων για 

την παραγωγή, πώληση και χρήση γεωθερμικής ενέργειας και διευκρινίζεται η 

κατάταξη των υβριδικών εγκαταστάσεων στις Α.Π.Ε. Έτσι απολαμβάνουν το ευνοϊκό 

τιμολογιακό καθεστώς όπως και οι άλλες μορφές Α.Π.Ε. αν και στο μη διασυνδεδεμένο 

σύστημα δεν εξαιρούνται από διαγωνιστική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για 

τη χορήγηση άδειας παραγωγής14. 

Πάντως ο κύριος σκοπός του νόμου αυτού ήταν η αναθεώρηση του Ν. 2773/1999 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βραδύτητα που σημειώνεται στη διαδικασία 

απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού κυρίως εξαιτίας της δεσπόζουσας θέσης της 

ΔΕΗ Α.Ε. Η αναθεώρηση αυτή ήταν επίσης αναγκαία για να αντικατοπτριστούν 

τροποποιήσεις που προμηνύονταν τότε από την Οδηγία 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

                                                                 
13 Παρ. 3 άρθρου 39 Ν.4062/2012 (ΦΕΚ Α 70/30.3.2012).  
14 «3η Εθνική Έκθεση για το Επίπεδο Διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας το έτος 2010» Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Οκτώβριος 2005 
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Ταυτόχρονα τα έργα Α.Π.Ε. έλαβαν δημόσιες ενισχύσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη 

για εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 

ανήλθε σε 79,7 εκ € (έργα συνολικού προϋπολογισμού 196,4 εκ. €) ενώ το ένα τρίτο 

των εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούσε το 2005 είχε 

χρηματοδοτηθεί με εθνικούς πόρους15 

1.2. State of play το έτος 2005 και η πορεία προς τη «φωτοβολταϊκή 

έκρηξη» 

Η Οδηγία 2001/77/EΚ "Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας" προέβλεπε στο 

παράρτημα της για την Ελλάδα ενδεικτικό στόχο κάλυψης από ανανεώσιμες 

ενεργειακές πηγές, περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, σε 

ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας16 κατά το έτος 2010 ίσο με 20,1%. 

Η, κατά το άρθρο 3 της Οδηγίας,  «2η Εθνική Έκθεση για το Επίπεδο Διείσδυσης της 

Ανανεώσιμης Ενέργειας το έτος 2010»17 (Φεβρουάριος 2003) υπολόγιζε ότι εντός του 

2003 θα λειτουργούσαν  εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής Α.Π.Ε. ισχύος 3.060 

ΜW18, και  προέβλεπε ότι μετά την ολοκλήρωση των προγραμματιζόμενων κατά το 

χρόνο εκείνο έργων ενίσχυσης του δικτύου και με δεδομένο το επενδυτικό ενδιαφέρον 

αναμένονταν να προστεθούν γύρω στα 1500 ΜW μέχρι το 2006, ενώ και 

προγραμματίζονταν για κατασκευή μέχρι το 2010 μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα 

συνολικής ισχύος 461 ΜW, μεγέθη που δεν μπορούν να καλύψουν το στόχο της 

οδηγίας 2001/77/ΕΕ. Η αντίστοιχη 3η  Εθνική Έκθεση του Οκτωβρίου 2005 υπολόγιζε 

την εγκατεστημένη ισχύ των ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. σε 

3.764,24 ΜW, εκ των οποίων τα 3.017,8  ΜW προέρχονταν από τα μεγάλα 

υδροηλεκτρικά, 621,7 ΜW από αιολικά, 99,86 από μικρά υδροηλεκτρικά, 23,72 ΜW 

από εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης βιομάζας και μόλις 1,15 ΜW από φωτοβολταϊκά19. 

                                                                 
15 ο.π σημ. 12 
16 Νοείται ως η μέση εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβανομένης αυτοπαραγωγής συν 

εισαγωγές μείον εξαγωγές 
17 Άρθρ. 3 παρ. 3 Οδ. 2001/77/ΕΚ: «Τα κράτη µέλη δημοσιεύουν, για πρώτη φορά το αργότερο στις 27 

Οκτωβρίου 2003, και, εν συνεχεία, ανά διετία, έκθεση που περιέχει αναλυτική εξέταση της επίτευξης 

των εθνικών ενδεικτικών στόχων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τους κλιματικούς παράγοντες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν την υλοποίηση των στόχων αυτών και διευκρινίζουν σε ποιο βαθμό τα 

μέτρα που ελήφθησαν συνάδουν µε τις εθνικές δεσμεύσεις για τις κλιματικές μεταβολές» 
18 Πίνακας 3 2ης Εθνικής Έκθεσης για το Επίπεδο Διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας το έτος 2010 
19 Η Έκθεση κατέγραφε τα συνδεδεμένα με τα δίκτυα φωτοβολταϊκά, αλλά εκτιμούσε ότι υπήρχαν και 

πολλά μη συνδεδεμένα και ότι, με  βάση στοιχεία πωλήσεων , η συνολική εγκατεστημένη ισχύς 

φωτοβολταϊκών συστημάτων κατά τις αρχές του 2006 θα βρίσκεται σε επίπεδο 4 MW 
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Για την επίτευξη των στόχου του 20,1 % υπολογίζονταν ότι το 2010 απαιτούταν να 

λειτουργούν ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες Α.Π.Ε. συνολικής ισχύος 7.193  ΜW, εκ 

των οποίων 3.372 ΜW από αιολικά, 364 ΜW από μικρά υδροηλεκτρικά, 3.325 ΜW 

από μεγάλα υδροηλεκτρικά, 103 από βιομάζα, 12 από γεωθερμία και 18 από 

φωτοβολταϊκά. 

Tο Υπουργείο Ανάπτυξης με την 3η «Εθνική Έκθεση για το Επίπεδο Διείσδυσης της 

Ανανεώσιμης Ενέργειας το έτος 2010» (Οκτώβριος 2005) καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι τα έργα που προγραμματίστηκε να λάβουν δημόσια ενίσχυση, σε συνδυασμό με τα 

μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, δεν επαρκούν  για την επίτευξη του στόχου του 20,1% με 

συνέπεια να απαιτείται προσφυγή και σε επενδυτικές δράσεις με αμιγώς ιδιωτικά 

κεφάλαια. H έλλειψη μέτρων παροχής δημόσιας ενίσχυσης προγραμματίζεται  ότι θα 

αντισταθμιστεί από τη μείωση του κόστους της γραφειοκρατίας μέσω της απλοποίησης 

των διαδικασιών και την άρση διοικητικών εμποδίων,  την παγίωση και σταθερότητα 

του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω των γενικότερων αναπτυξιακών και 

φορολογικών πολιτικών της Χώρας, τη συνέχιση σε μόνιμη και σταθερή βάση του 

καθεστώτος στήριξης της τιμής της ανανεώσιμης κιλοβατώρας και τη διευκόλυνση της 

τραπεζικής χρηματοδότησης των έργων μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως 

ενδεικτικά η βελτίωση των όρων και του χρόνου διάρκειας της σύμβασης 

αγοραπωλησίας. 

Σε αυτό το πνεύμα εισήχθη ο  Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις»  με τον οποίο μεταφέρθηκαν στην ελληνική 

έννομη τάξη οι Οδηγίες 2001/77/ΕΚ και 2004/8/ΕΚ  και εισήχθησαν διατάξεις που 

στοχεύουν αποκλειστικά στη ρύθμιση θεμάτων ανάπτυξης, ένταξης στο 

Σύστημα/Δίκτυο και τιμολόγησης έργων Α.Π.Ε.  και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & 

Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). Με το νόμο αυτό το εθνικό 

πλαίσιο προώθησης των Α.Π.Ε. αναμορφώνεται πλήρως: Θεσμοθετείται ο  εθνικός 

στόχος συμμετοχής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. στο ενεργειακό 

ισοζύγιο με δέσμευση για αύξηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 

κατά 20,1 % ως το 2010 και κατά 29%15 ως το 2020, και προωθείται κατά 

προτεραιότητα στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η παραγωγή από Α.Π.Ε. 
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και Σ.Η.Θ.Υ.Α.20. Το προηγούμενο ενιαίο τιμολογιακό καθεστώς διαφοροποιείται, 

κυρίως επ’ ωφελεία των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ώστε να ενισχυθούν οι 

επενδύσεις στον εν λόγω τομέα που εμφάνιζαν σημαντική καθυστέρηση 21 . Το 

πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών που θεσπίστηκε με το νέο νόμο, 

εξειδικεύτηκε με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 

(ΦΕΚ Β’ 694) και αναθεωρήθηκε με την απόφαση Δ6/Φ1/οικ. 15450/18.7.2007 (ΦΕΚ 

Β’ 1276 

Σύμφωνα με άρθρ. 12 του νόμου, για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, περιλαμβανομένου 

και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο Διαχειριστής του Συστήματος ή 

ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών υποχρεούνται να συνάπτουν σύμβαση 

πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον κάτοχο της άδειας παραγωγής της. Η σύμβαση 

πώλησης ίσχυε στην αρχική έκδοση του άρθρ. 12 για δέκα έτη με δυνατότητα 

μονομερούς παράτασης για ισόχρονο διάστημα με δήλωση του παραγωγού 

υποβαλλόμενη τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής σύμβασης, και 

με την τροποποίηση που έφερε το Ν. 3851/2010 η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε  

είκοσι έτη (είκοσι πέντε για υβριδικούς σταθμούς) και με δυνατότητα παράτασης με 

έγγραφη συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύει η άδεια παραγωγής.  Ο τύπος και το 

περιεχόμενο των συμβάσεων πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίστηκαν με την 

ΥΑ Δ6/Φ1/οι 18359/2006 (ΦΕΚ Β 1442/2006). Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν 

προσδιορίζονταν αριθμητικά στις συμβάσεις αυτές, αλλά με παραπομπή στις διατάξεις 

των άρθρων του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 3468/2006 και τη λοιπή νομοθεσία που διέπει 

την αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας22. 

Η προβλεπόμενη από το Ν. 3468/2006 τιμή της παραγόμενης από φωτοβολταϊκές 

μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας ήταν κάτι παραπάνω από γενναιόδωρη: Στο 

                                                                 
20 Ν 3468/2006 άρθρ. 1 
21 5η Εθνική Έκθεση για το Επίπεδο Διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας το έτος 2010» Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Κλιματική Αλλαγής, Σεπτέμβριος 2009 
22  Άρθρ. 7 πρότυπης Σύμβασης ΥΑ Δ6/Φ1/οι 18359/2006 (ΦΕΚ 1442 Β) με τίτλο Tιμολόγηση 

Ηλεκτρικής Ενέργειας: «Ο Παραγωγός, ο σταθμός του οποίου συνδέεται στα δίκτυα χαμηλής, μέσης ή 

υψηλής τάσης και λειτουργεί παράλληλα με το διασυνδεδεμένο σύστημα, δικαιούται να λαμβάνει το 

τίμημα που αντιστοιχεί στο σύνολο της καθαρής παραγωγής ενέργειας που παραδίδει στο Σύστημα ή το 

Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και απορροφάται από αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του 

Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 3468/2006 και τη λοιπή νομοθεσία που διέπει την αγορά και πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας. Για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες του Παραγωγού και της οποίας η 

απορρόφηση δεν καθίσταται δυνατή για λόγους ασφαλείας της λειτουργίας του Συστήματος ή του 

Διασυνδεδεμένου Δικτύου δεν υφίσταται υποχρέωση αγοράς και καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος». 
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διασυνδεδεμένο σύστημα προβλέπονταν τιμή 450 €/Μh για τις μονάδες με 

εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση με 100 ΚWpeak  και 400 €/MWh για τις μονάδες 

με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 100 ΚWpeak, ενώ για τα μη διασυνδεδεμένα 

νησιά οι τιμές ήταν 500 €/MWh και 450 €/MWh αντίστοιχα23 αναροσαρμοζόμενες 

κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και μετά από γνωμοδότηση της 

ΡΑΕ24.  Oι τιμές αυτές ήταν από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, για την ακρίβεια 

υψηλότερη μέση τιμή για την παραγόμενη από φωτοβολταϊκά ενέργεια είχαν μόνο η 

Αυστρία και η Γερμανία.25  

Η προνομιακή τιμολόγηση, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση για διάθεση της 

ενέργειας για είκοσι χρόνια και την προσδοκία για επιχορηγήσεις οδήγησαν σε μία 

πέραν των προσδοκιών ανταπόκριση μικρομεσαίων κυρίως επενδυτών.  Μέσα σε 

ελάχιστο χρονικό διάστημα υποβλήθηκαν στη  ΡΑΕ 9.000 αιτήσεις για εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά για συνολική 

αιτούμενη ισχύ υπερτετραπλάσια του στόχου διείσδυσης των φωτοβολταιϊκών στο 

ενεργειακό ισοζύγιο. 

1.3. Πρώτες νομοθετικές παρεμβάσεις στο καθεστώς ενίσχυσης Α.Π.Ε., 

ιδία της φωτοβολταϊκής ενέργειας  

Το σύστημα απεδείχθη πλήρως απροετοίμαστο να διαχειριστεί τον μεγάλο  αριθμό των 

υποβληθέντων αιτημάτων για λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς, η συνολική ισχύς των οποίων άλλωστε υπερέβαινε 

πολλαπλώς τους στόχους του Προγράμματος. Την 1.10.2007 η ΡΑΕ αποφάσισε την 

αναστολή υποβολής αιτήσεων για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση άδειας 

παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε όλες τις Περιφέρειες της ηπειρωτικής 

χώρας πλην της Αττικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Για τους ίδιους λόγους, με την 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ1/οικ 7037/24.3.2008 ανεστάλη από την 

                                                                 
23 Άρθρ. 13 και 14 Ν. 363468/2006 στην αρχική μορφή τους. Με την όλες οι τιμές του άρθρ. 13 

αυξήθηκαν κατά 2,82 €/ΜW 
24  Σχετικές οι ΥΑ Δ6/Φ1/οικ 14610 (ΦΕΚ Β 1223/17.07.2007), Δ6/Φ1/οικ 2604 (ΦΕΚ Β 

2282/10.11.2008), Δ6/Φ1/οικ 25859 (ΦΕΚ Β 2514/2009) 
25 European Renewable Energy Federation: «Prices for Renewable Energies in Europe: Feed in tariffs 

versus Quota Systems– a comparison» Report 2006-2006, 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=F8C693F9C44A968925AB514C926E2D02?

doi=10.1.1.189.4011&rep=rep1&type=pdf 
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ημερομηνία υπογραφής της η υποβολή αιτημάτων για έκδοση άδειας παραγωγής από 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 

Η πρώτη μείωση  της τιμής αγοράς της ενέργειας έγινε με το άρθρ. 27Α του Ν. 

3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών 

ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και 

άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιήθηκε ο τρόπος τιμολόγησης της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα προκειμένου να συμβαδίσει με 

τον, εν όψει των νέων τεχνολογιών, ρυθμό μείωσης του κόστους προμήθειας και 

εγκατάστασης του εξοπλισμού. Ορίστηκαν ξεχωριστές τιμές ειδικά για τη 

φωτοβολταϊκή ενέργεια, αποκλιμακούμενες περίπου κατά 5% ανά εξάμηνο από τον 

Αύγουστο του 2010.  

Το επόμενο έτος εισήχθη ο νόμος 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 

άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής», με τον οποίο οι εθνικοί στόχοι για τις Α.Π.Ε., με βάση την 

Οδηγία 2009/28/ΕΚ καθορίστηκαν μέχρι το έτος 2020 ως εξής: α) Συμμετοχή της 

ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 

σε ποσοστό 20%. β) Συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. 

στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. γ) 

Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας για θέρμανση και ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. δ) Συμμετοχή της 

ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις 

μεταφορές σε ποσοστό τουλάχιστον 10%. η προστασία του κλίματος, μέσω της 

προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., ανάγεται σε 

περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για τη χώρα, στα 

πλαίσια της εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ προστασίας του περιβάλλοντος και 

οικονομικής ανάπτυξης. Κατά την αιτιολογική του νόμου έκθεση, κύριος στόχος του 

ήταν ο εξορθολογισµός και η επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας που αφορά την 

εγκατάσταση και τη λειτουργία των Α.Π.Ε. «ώστε να ενισχυθεί η διείσδυση των Α.Π.Ε. 

στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας, συμβάλλοντας έτσι τόσο στην προστασία του 

περιβάλλοντος όσο και στην (αποκεντρωμένη) οικονομική ανάπτυξη». 
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Με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3851/2010 ορίστηκε ότι η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας που συνάπτεται με το Διαχειριστή του Συστήματος ή με το Διαχειριστή Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών, ισχύει για είκοσι έτη, μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με 

τους όρους της άδειας αυτής, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύει 

η σχετική άδεια παραγωγής και έχει τον τύπο και περιεχόμενο που καθορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και 

γνώμη της Ρ.Α.Ε. Ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων πώλησης της 

ηλεκτρικής ενέργειας καθορίστηκαν με την απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής A.Y./Φ1/οικ.17149/2010 ΦΕΚ Β’ 1497 (η οποία 

αντικατέστησε την ΥΑ Δ6/Φ1/οι 18359/2006). Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν 

προσδιορίζονταν αριθμητικά στις συμβάσεις αυτές, αλλά με παραπομπή στις διατάξεις 

του άρθρου 13 του Ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 Α του Ν. 

3734/2009, και το άρθρο 5 του Ν. 3851/2010, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία που διέπει 

την αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.  

Με το ανωτέρω άρθρο 5 του νόμου έγινε μία προσπάθεια εξορθολογισμού της 

τιμολόγησης της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε., οι μειώσεις όμως ήταν σχεδόν 

ανεπαίσθητες, κυρίως σε σύγκριση με τη μείωση του κόστους αγοράς και 

εγκατάστασης εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, η αδειοδοτική διαδικασία απλουστεύθηκε 

σημαντικά, με αύξηση των ορίων εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών που 

εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, λειτουργίας και 

εγκατάστασης, απαλλαγή των εξαιρούμενων από την αδειοδοτική διαδικασία σταθμών 

από την υποχρέωση λήψης διαπιστωτικών πράξεων, και πρόβλεψη συγκεκριμένων 

χρονοδιαγραμμάτων για κάθε τα διάφορα βήματα της διαδικασίας.  

Κατ’ εφαρμογή του Ν.3851/2010 εκδόθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις για το «Ειδικό 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και 

ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ Β 1079/04.06.2010) το οποίο 

συμπληρώθηκε με την Α.Υ./Φ1/οικ.18513 (ΦΕΚ 1557 Β 22.09.2010. Σκοπός του 

Ειδικού Προγράμματος ήταν να απλοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά σε 

εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. μικρής ισχύος, όπως είναι αυτές στα δώματα ή/και στέγες 

κτηρίων, να μειωθεί η γραφειοκρατία, να δοθούν κίνητρα οικονομικά, όπως είναι η 

αυξημένη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας για την εγκατάσταση 
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φωτοβολταϊκών σταθμών σε δώματα και στέγες. Το πρόγραμμα αφορούσε σε 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 10kW.  

Τα πολλαπλά κίνητρα του νέου νομοθετικού καθεστώτος προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό 

επενδυτών που, προσδοκώντας το σταθερό και εγγυημένο εισόδημα για είκοσι 

τουλάχιστον έτη,  έσπευσαν να κατασκευάσουν κυρίως φωτοβολταϊκούς σταθμούς, 

μικρούς ή μεγαλύτερους, σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα για το σκοπό αυτό ακίνητα. Για 

τις επενδύσεις αυτές δεσμεύθηκαν και δαπανήθηκαν  αξιόλογα κεφάλαια, μεγάλο 

ποσοστό των οποίων ήταν προϊόν δανεισμού. Το αποτέλεσμα της επενδυτικής 

δραστηριότητας ξεπέρασε και πάλι κάθε προσδοκία: Το έτος 2011 τα φωτοβολταϊκά 

εντεκαπλασίασαν την διείσδυσή τους στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας, 

ξεκινώντας από 55ΜW συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στο τέλος του 2009 και 

καταλήγοντας στα 631,3MW εγκατεστημένης ισχύος στο τέλος του 201126 και στα 

1.536 3MW εγκατεστημένης ισχύος στο τέλος του 201227. 

1.4. Η διόγκωση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρ. 

40 Ν. 2773/1999 

Ως προελέχθη, με το Ν. 2773/1999 προβλέφθηκε ότι το αντίτιμο της ηλεκτρικής 

ενέργειας καταβάλλεται στους παραγωγούς από τον αρμόδιο Διαχειριστή του 

Συστήματος (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) ή του Δικτύου (Δ.Ε.Η.), και ανακτάται από αυτούς 

μέσω του Ειδικού Λογαριασμού που συστήθηκε για το σκοπό αυτό με το άρθρ. 40 του 

ιδίου νόμου και τον οποίο διαχειριζόταν ο διαχειριστής του Συστήματος. Μετά τη 

θέσπιση του Ν. 4001/2011 η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποκατέστησαν τους 

Διαχειριστές του Συστήματος και του Μη Διασυνδεδεμένου Δικτύου αντίστοιχα σε ό,τι 

αφορά την εκτέλεση των συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας με παραγωγούς Α.Π.Ε. και 

την ανάκτηση των σχετικών ποσών από τον Ειδικό Λογαριασμό.  

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η σχέση μεταξύ της προνομιακής τιμολόγησης της 

προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές (κυρίως φωτοβολταϊκά) ηλεκτρικής ενέργειας 

και της δημιουργίας  του τεράστιου ελλείμματος στον Ειδικό Λογαριασμό, σκόπιμο 

                                                                 
26 http://helapco.gr/pdf/pv-stats_greece_2011.pdf 
27 http://helapco.gr/pdf/pv-stats_greece_2012.pdf 
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είναι να γίνει μία σύντομη αναφορά στη λειτουργία του συστήματος αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο νόμος πλαίσιο 2773/1999 διέκρινε τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σε 

δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας. Η μεταφορά αφορά 

κατά βάση το δίκτυο υψηλής τάσης, η διανομή  το δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης 

και  η προμήθεια την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό καταναλωτή. Δεν 

επιτρέπονται διμερή συμβόλαια φυσικής παράδοσης μεταξύ παραγωγών και 

προμηθευτών, αλλά η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί με βάση το μοντέλο 

Υποχρεωτικής Κοινοπραξίας Ισχύος, ευρύτερα γνωστό ως mandatory pool: Το σύνολο 

της διαθέσιμης ισχύος στη χώρα εγχύεται σε μια «δεξαμενή» από την οποία 

προμηθεύονται όλοι συμμετέχοντες στο σκέλος της διανομής την ηλεκτρική ενέργεια 

που προμηθεύουν στους πελάτες τους – καταναλωτές. Ως προς τις ρυθμίσεις της 

λειτουργίας της αγοράς αυτής, η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

λειτουργεί βάσει ενός υποχρεωτικού μηχανισμού χονδρικής της «επόμενης ημέρας», 

κατά τον οποίο «επιλύεται» καθημερινά ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός 

(ΗΕΠ). Στο πλαίσιο του ΗΕΠ, η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Ελλάδος 

πραγματοποιείται με τη συμμετοχή στην αγορά αυτή, σε πρώτη φάση την προηγούμενη 

ημέρα από αυτήν του εφοδιασμού και την υποβολή προσφορών έγχυσης εκ μέρους των 

παραγωγών και δηλώσεων φορτίου εκ μέρους των εκπροσώπων φορτίου 

(προμηθευτών). Οι υποβάλλοντες προσφορές έγχυσης, δηλαδή ιδίως οι παραγωγοί, 

λαμβάνουν αμοιβή για την ενέργεια που εγχέουν στο Σύστημα και οι Εκπρόσωποι 

Φορτίου, δηλαδή ιδίως οι προμηθευτές, καταβάλλουν πληρωμές για την ενέργεια που 

απορροφούν από το Σύστημα. Οι πληρωμές αυτές πραγματοποιούνται μέσω της 

«Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (Λ.ΑΓ.Η.Ε.), η οποία ιδρύθηκε 

με το άρθρο 117  του ν. 4001/2011 με σκοπό να ρυθμίσει τη λειτουργία της Αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, να φροντίσει δηλαδή για την πλήρωση της «δεξαμενής» 

διαχειριζόμενη την αγορά της απαιτούμενης για τις ανάγκες της χώρας ενέργειας.  

Κάθε μονάδα παραγωγής καταθέτει προσφορά πώλησης για το σύνολο της 

διαθεσιμότητάς της τόσο σε ενέργεια όσο και σε επικουρικές υπηρεσίες και κάθε 

εκπρόσωπος φορτίου (προμηθευτής) δηλώνει το σύνολο της ζήτησης, δηλαδή το 

φορτίο που επιθυμεί να αγοράσει. Εφόσον οι παραγωγοί και οι προμηθευτές 

καταθέσουν τις προσφορές τους, οι μονάδες παραγωγής επιλέγονται αναλόγως των 
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προσφορών τους σε αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από τη χαμηλότερη προσφερόμενη 

τιμή για ορισμένη ποσότητα ενέργειας και καταλήγοντας στην υψηλότερη 

προσφερόμενη τιμή. Η Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. εκκαθαρίζει τις πιστώσεις (προς τους 

παραγωγούς) και τις χρεώσεις (προς τους προμηθευτές), οι οποίες προκύπτουν από τις 

εγχύσεις και απορροφήσεις, αντιστοίχως, ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα. Η τιμή 

στην οποία  εκκαθαρίζεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η Οριακή Τιμή 

Συστήματος, οποία και είναι η τιμή που εισπράττουν όλοι όσοι εγχέουν ενέργεια στο 

Σύστημα, πλην των παραγωγών Α.Π.Ε., και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από 

το Σύστημα. Στην ουσία, η Οριακή τιμή του Συστήματος συμπίπτει με την προσφορά 

της τελευταίας μονάδας που πρέπει να λειτουργήσει για να καλυφθεί η ζήτηση28.  Ως 

προς τη συμμετοχή, όμως, των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπεται η κατά 

προτεραιότητα, έναντι κάθε άλλης εγχεόμενης στο Σύστημα. απορρόφηση της εν λόγω 

ενέργειας, κατά την κατανομή του φορτίου, ενώ ως προς την τιμολόγησή της 

προβλέπεται το προπεριγραφέν σύστημα εγγυημένων τιμών. Η πληρωμή των 

παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. πραγματοποιείται από 

τον Λ.ΑΓ.Η.Ε. για το ηπειρωτικό Σύστημα και τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων 

νησιών, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για τα νησιά, βάσει των συμβάσεων πώλησης που έχει 

συνάψει με τους παραγωγούς αυτούς δυνάμει του άρθρου 118 παρ. 2 περ. θ μέσω του 

Ειδικού λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (ήτοι του ειδικού λογαριασμού 

του άρθρ. άρθρου 40 του ν. 2773/1999). Στον Ειδικό Λογαριασμό εισρέει, ως έσοδο, 

το αντίτιμο που έχουν καταβάλει οι προμηθευτές για τη αγορά της αντίστοιχης 

ποσότητας ενέργειας, το οποίο όμως είναι υπολογισμένο βάσει της χαμηλότερης 

Οριακής Τιμής Συστήματος  

Η προνομιακή τιμολόγηση των Α.Π.Ε., σε συνδυασμό με την αυξημένη διείσδυση 

αυτών στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, επιβάρυνε διπλά τον Ειδικό 

Λογαριασμό: Η παραγόμενη από Α.Π.Ε. ηλεκτρική ενέργεια εγχύεται στο σύστημα 

κατά προτεραιότητα, έναντι τιμήματος που δεν υπολογίζεται στη διαμόρφωση της 

Οριακής Τιμής Συστήματος και είναι κατά πολύ ανώτερο των προσφορών των 

παραγωγών από συμβατικές πηγές.  Ταυτόχρονα, όσο περισσότερη ισχύς εγχύεται στο 

σύστημα από Α.Π.Ε., τόσο λιγότερες είναι οι ανάγκες για αγορά «συμβατικού 

                                                                 
28 http://www.rae.gr 
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ρεύματος» με αποτέλεσμα να επιλέγονται οι πλέον χαμηλές προσφορές, οι οποίες και 

διαμορφώνουν χαμηλή Οριακή Τιμή Συστήματος αυξάνοντας τη διαφορά. Η διαφορά 

μεταξύ της Ο.Τ.Σ. και τη αυξημένης τιμής αγοράς ενέργειας από Α.Π.Ε. χρεώνονταν 

στον Ειδικό Λογαριασμό, με αποτέλεσμα, και παρά το γεγονός ότι τροφοδοτούταν και 

από άλλους πόρους29  να παρουσιάζει στο τέλος του 2011 έλλειμμα της τάξης των 280 

εκ. ευρώ. 

1.5. Η «έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης» του ν. 4093/2012 

Προς αντιμετώπιση του συνεχώς διογκούμενου αυτού ελλείμματος και στο πλαίσιο των 

δημοσιονομικών μέτρων αντιμετώπισης τις οικονομικής κρίσης, εισήχθη η διάταξη του 

άρθρου πρώτου παρ. Ι.2 υποπαρ. 1 του ν. 4093/2012 με την οποία ορίσθηκε ότι 

«Επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία υπολογίζεται επί του τιμήματος 

των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα 

από 1.7.2012 έως και 30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς, καθώς και 

όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους 

εφεξής. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, 

προ Φ.Π.Α., τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον Παραγωγό 

στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών, και ανέρχεται: α) Σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η 

σύνδεσή τους έως 31.12.2011. β) Σε τριάντα τοις εκατό (30%) για τους φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά 

την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής 

αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που 

αντιστοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012. γ) Σε είκοσι επτά τοις εκατό 

(27%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή 

ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης 

                                                                 
29 Άλλα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού αποτελούσαν το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων 

Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ), το σύνολο των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, το ειδικό τέλος δύο ευρώ ανά MWh παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας εις βάρος των 

παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη καθώς και μέχρις καταργήσεως της ΕΡΤ ΑΕ, ποσοστό 

25% της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. 

Α.Ε.,  
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ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 

3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 

2012 και 9 Αυγούστου 2012. δ) Σε δέκα τοις εκατό (10%) για τους λοιπούς σταθμούς 

Α.Π.Ε. και τους σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη έτος η 

υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς. Η ανωτέρω εισφορά δεν επιβάλλεται 

στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους η αποζημίωση της παραγόμενης 

ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 

3734/2009, που αντιστοιχεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 9 Αυγούστου 2012, καθώς 

και για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα ποσά που αντιστοιχούν 

στην ανωτέρω εισφορά υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από τη 

ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ 

ΑΕ και αποτελούν έσοδο του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999. Για 

τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου 

αποστέλλεται στον υπόχρεο. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων 

του παρόντος άρθρου». Κατά την αιτιολογική του νόμου έκθεση «η ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης επιβάλλεται για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται 

στην άμεση αντιμετώπιση του συνεχώς διογκούμενου ταμειακού ελλείμματος του 

ανωτέρω ειδικού Λογαριασμού που τηρείται για την αποζημίωση των παραγωγών Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Τούτο είναι απολύτως απαραίτητο για τη διασφάλιση της συνέχισης της 

καταβολής της σχετικής αποζηµίωσης στους παραγωγούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η 

ειδική εισφορά έχει έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα και επιβάλλεται για χρονικό 

διάστηµα δύο ετών ήτοι από 01.07.2012 έως 30.06.2014, ενώ παρέχεται νοµοθετική 

εξουσιοδότηση για παράταση της υποχρέωσης καταβολής της ειδικής εισφοράς για ένα 

ακόµη έτος, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο μετά την παρέλευση της διετίας. 

Ταυτόχρονα η επιβολή της εν λόγω εισφοράς κρίνεται αναγκαία διότι πρέπει, υπό τις 

παρούσες πρωτόγνωρες ιστορικά δυσμενείς συνθήκες της οικονοµίας, και στο πλαίσιο 

της αναλογικότητας της επιβάρυνσης για την επίτευξη των στόχων διείσδυσης των Α.Π.Ε. 

στο ενεργειακό ισοζύγιο, να προστατευθεί ο τελικός καταναλωτής ενέργειας (οικιακός, 

βιοτεχνικός, βιομηχανικός) από υπέρογκη αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο αποτελεί τον 

κύριο και σταθερό τροφοδότη του ανωτέρω ελλειμματικού ειδικού λογαριασμού και έχει 

αυξηθεί πρόσφατα κατά τα ανωτέρω, η οποία θα δυναμίτιζε περαιτέρω το διαρκώς 
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συρρικνούµενο εισόδημά του και θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στην ελληνική 

οικονομία.»  

1.6. New Deal: Οι περικοπές του Ν. 4254/2014 

Παρά τα ανωτέρω μέτρα, η ραγδαία μείωση του κόστους των επενδύσεων σε 

φωτοβολταϊκά (φ/β) σε συνδυασμό µε τις μειωμένες αλλά ικανοποιητικές εγγυημένες 

τιμές, η υπερπροσφορά εξοπλισμού στην αγορά τη δεδομένη χρονική περίοδο καθώς 

και η στρατηγική επιλογή των πιστωτικών ιδρυμάτων να χρηματοδοτήσουν έργα 

Α.Π.Ε., διατήρησαν τον ρυθμό νέων εγκαταστάσεων σε υψηλά επίπεδα. Κατά το 2012 

καθώς και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, συνεχίστηκε µε αμείωτη ένταση η 

εγκατάσταση φ/β συστηµάτων σε όλη την επικράτεια, µε συνέπεια τη συνεχιζόμενη 

επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999. Βάσει των 

ανωτέρω κρίθηκε απολύτως απαραίτητη η άμεση ρύθμιση της αγοράς Α.Π.Ε. και η 

αναπροσαρμογή των τιμών αποζημίωσης των παραγωγών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ώστε 

να καταστεί βιώσιμος ο μηχανισμός στήριξης, με σκοπό να μηδενιστεί το έλλειμμα του 

Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 έως το τέλος του 2014 

σύμφωνα µε τις δεσμεύσεις της χώρας30.  

Τα νέα διορθωτικά μέτρα που εισήχθησαν με το άρθρ. 1 παρ. IΓ, υποπαρ. ΙΓ.3 του Ν. 

4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» αποτελούσαν τη ριζικότερη μέχρι 

τη στιγμή εκείνη παρέμβαση στην αγορά των Α.Π.Ε. και έγιναν γνωστά ως «New 

Deal».  

Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. IΓ του Ν. 4254/2014, θεσπίστηκαν, 

μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ρυθμίσεις, με σκοπό, κατά την εισηγητική του νόμου 

έκθεση, «τη διασφάλιση ασφαλούς και φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας, την αντιμετώπιση 

του συσσωρευμένου χρέους του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, 

τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 

2773/1999 χωρίς την δημιουργία νέων ελλειμμάτων σε μακροχρόνια βάση, την 

προστασία των καταναλωτών από υπέρμετρες αυξήσεις στο Ειδικό Τέλος Εκπομπής 

Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) το οποίο, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα θα αυξηθεί 

                                                                 
30 Εισηγητική έκθεση Ν. 4254/2014  
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σημαντικά βάσει της Απόφασης 86/2014 της ΡΑΕ, στην οποία προβλέπεται 

υπερδιπλασιασµός του µε αύξηση από τη µεσοσταθµική τιμή των 14,96€/MWh σε 

33,68€/MWh, και τη συμμετοχή στα νέα μέτρα όλων των έργων και τεχνολογιών κατά το 

δυνατόν ανάλογα µε τα περιθώρια απόδοσης των σχετικών επενδύσεων, παράγοντας 

στον οποίο αντικατοπτρίζεται και η συμμετοχή τους στην δημιουργία του ελλείμματος και 

θέσπιση κριτηρίων µε σκοπό την αξιολόγηση των αποδόσεων των επενδύσεων και της 

βιωσιµότητας αυτών»:  

Με την Υποπαράγραφο  ΙΓ.1 του ιδίου άρθρου έγινε επανακαθορισμός (μείωση) των 

τιμών τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από λειτουργούντες 

σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με έναρξη εφαρμογής των νέων τιμών την 1η 

Απριλίου 2014. Ο επανακαθορισμός αφορούσε την τροποποίηση των στοιχείων και 

των τιμών αναφοράς του πίνακα της περίπτωσης β. της παρ. 1 του άρθρ. 13 Ν. 

3668/2006, όπως ίσχυε, και του πίνακα της παρ. 3 του άρθρ. 27Α 3734/2009, καθώς και 

των τιμών του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ Β 1079/2009), 

όπως αυτές οι τιμές είχαν αναπροσαρμοστεί και εφαρμόζονταν για την εκτέλεση των 

συμβάσεων πώλησης για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που βρίσκονταν σε 

λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) 

 Με την Υποπαράγραφο ΙΓ.3 ορίστηκε ότι εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος 

της παραγράφου αυτής, οι παραγωγοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., πλην των περιπτώσεων 

που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», προβαίνουν στην 

έκδοση και παράδοση πιστωτικού τιμολογίου με βάση το Ειδικό Ενημερωτικό 

Σημείωμα που θα εκδώσουν ο ΛΑΓΗΕ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και ο 

ΔΕΔΔΗΕ για το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι παραγωγοί Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. υποχρεούνται να εκδώσουν πιστωτικό τιμολόγιο, με το οποίο παρέχουν 

έκπτωση επί της συνολικής αξίας της εγχεόμενης κατά το 2013 ενέργειας: α) σε 

ποσοστό 34% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν έως 31.12.2009, β) σε 

ποσοστό 35% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1.1.2010 έως 

31.12.2011, γ) σε ποσοστό 37% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 

1.1.2012 έως 31.12.2012, δ) σε ποσοστό 37,5% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που 

συνδέθηκαν από 1.1.2013 έως 31.12.2013, ε) σε ποσοστό 20% ειδικά για 
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φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως και 100 kW (συμπεριλαμβανομένων των σταθμών που 

ανήκουν σε κατ` επάγγελμα αγρότες), στ) σε ποσοστό 10% για τις υπόλοιπες 

Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

1.7. Η αλλαγή του καθεστώτος ενίσχυσης με το Ν. 4414/2016 

Τέλος, με το Ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 

και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό 

των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες 

διατάξεις» το καθεστώς των εγγυημένων τιμών πώλησης (feed-in-tariffs) 

αντικαθίσταται για τους νεοεισερχόμενους στο σύστημα σταθμούς από το καθεστώς 

των διαφορικών προσαυξήσεων (feed-in-premium) και των μειοδοτικών διαγωνισμών. 

Το νέο καθεστώς στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός νέου μηχανισμού́ ενίσχυσης της 

λειτουργίας των μονάδων Α.Π.Ε. (operating aid), ο οποίος προβλέπει προσαύξηση 

(premium) επιπλέον της τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η προσαύξηση αυτή θα χορηγείται για το χρόνο ισχύος της 

στήριξης της εκάστοτε μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και θα 

έχει τη μορφή μιας διαφορικής τιμής (FiP), λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα από τη 

συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Εν προκειμένω υιοθετείται η διαφορική 

προσαύξηση σε επίπεδο κατηγορίας σταθμών (sliding premium) και όχι η σταθερή 

προσαύξηση (fixed premium), ούτως ώστε ο μηχανισμός οικονομικής στήριξης να 

μην επηρεάζεται από μελλοντικές διαφοροποιήσεις της τιμής στη χονδρεμπορική 

αγορά. Ειδικότερα, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα από 1/1/2016 

εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης στη βάση 

μίας Διαφορικής Τιμής Αποζημίωσης (Διαφορικής Προσαύξησης) για την ηλεκτρική 

ενέργεια που παράγουν. Η διαφορική προσαύξηση υπολογίζεται σε μηνιαία βάση. Η 

διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των συναλλαγών που 

αφορούν στη διαφορική προσαύξηση θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία προβλέπεται ότι θα εκδοθεί εντός τριών μηνών 

από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου. Επιπλέον, από 1/1/2017 τίθεται σε ισχύ 

καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
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υποβολής προσφορών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

εκδιδομένης ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ θα καθορίζονται η εγκατεστημένη ισχύς ανά 

τεχνολογία και ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 

προσφορών. Οι σταθμοί παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που επιλέγονται μέσω 

ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εντάσσονται σε καθεστώς 

στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης και συνάπτουν Συμβάσεις Λειτουργικής 

Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ΣΕΔΠ) και Συμβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής 

Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.).  

Ο Ν. 4414/2016 απέκλεισε νέα αναδρομικά μέτρα σε βάρος των λειτουργούντων 

σταθμών Α.Π.Ε., επιλέγοντας αντί αυτών να υποχρεώσει τους εκπροσώπους φορτίου 

(παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας) να καλύψουν μέρος των ποσών που απαιτούνται για 

τον διαρκή ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. (άρθ. 23 Ν.4414/2016). 

2. Η αντιμετώπιση των νομοθετικών παρεμβάσεων από τα ελληνικά 

δικαστήρια  

Οι ρυθμίσεις του Ν. 4093/2012 όσο –κυρίως-του Ν. 4254/2014 προκάλεσαν μεγάλη 

αναστάτωση στους παραγωγούς Α.Π.Ε., ιδία στους παραγωγούς φωτοβολταϊκών 

σταθμών. Οι παραγωγοί κατέθεσαν αγωγές σε πολιτικά δικαστήρια και προσφυγές σε 

διοικητικά, στρεφόμενοι κατά του Ελληνικού Δημοσίου ή/και των 

αντισυμβαλλομένων τους στις οικείες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 

(ΛΑΓΗΕ ΑΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και ΔΕΔΔΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών), επικαλούμενοι – κυρίως – ότι οι 

επίμαχες ρυθμίσεις παραβιάζουν το Σύνταγμα και της Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ερχόμενες σε αντίθεση με τις αρχές της αναλογικότητας, 

της καθολικότητας, της νομιμότητας του φόρου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 

του διοικούμενου, ότι συνιστούν ανεπίτρεπτη νομοθετική παρέμβαση σε συμβατική 

σχέση ή/και μονομερή μεταβολή όρων σύμβασης, ότι παραβιάζουν την κοινοτική 

νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. Η σχετική νομολογία είναι, κατά το χρόνο 

σύνταξης της παρούσας μελέτης, ακόμα σε εξέλιξη. 
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Στις παρακάτω ενότητες θα γίνει αναφορά στα ανωτέρω επί μέρους ζητήματα που 

απασχόλησαν τις δικαστικές αρχές σε σχέση με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 

άρθρου πρώτου παρ. Ι.2 υποπαρ. 1 του Ν. 4093/2012 και την «αναδρομική έκπτωση» 

του άρθρου 1 παρ. IΓ υποπαρ. 3 του Ν.4254/2014, με αναφορά στη μέχρι σήμερα 

νομολογία, και ιδία στις με αριθ. 2406/2014 και 2407/2014 αποφάσεις του Συμβουλίου 

της Επικρατείας και στη με αριθ. 3068/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Πειραιά.  

2.1. Η φύση των επίμαχων ρυθμίσεων των νόμων 4093/2012 και 

4254/2014 

Το πρώτο θέμα που απασχόλησε τα διοικητικά δικαστήρια ήταν η νομική φύση των 

επίμαχων ρυθμίσεων, αν δηλαδή πρόκειται για φορολογική επιβάρυνση ή αναποδοτικό 

τέλος, επομένως οι αναφυόμενες διαφορές είναι διαφορές ουσίας , ή αν τα οικονομικά 

αυτά μέτρα συνιστούν μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης 

επομένως οι διαφορές υπάγονται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. 

Παρά το γεγονός ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου πρώτου παρ. Ι.2 

υποπαρ. 1 του ν. 4093/2012 δεν περιέρχονταν στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά 

αποτελούσε έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

χαρακτηρίστηκε τόσο από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής31 όσο και 

από το Συμβούλιο της Επικρατείας32 ( ΣτΕ 2406/2014, ΣτΕ 2407/2014 ΝΟΜΟΣ) ως  

φορολογική επιβάρυνση. Ειδικότερα, με τις προαναφερθείσες αποφάσεις το Συμβούλιο 

της Επικρατείας έκρινε ότι η εισφορά, - με διατύπωση που, κατά το γράμμα της, απηχεί 

την άσκηση φορολογικής πολιτικής, «ώστε να μην δύναται να θεωρηθεί ως μονομερής 

μεταβολή των όρων της σύμβασης μεταξύ του βαρυνόμενου παραγωγού και της ΛΑΓΗΕ 

ΑΕ έστω και αν καταλήγει σε μείωση του συμβατικού τιμήματος πώλησης της 

παραγόμενης υπ’ αυτού ηλεκτρικής ενέργειας», μη προβλεπόμενη σε ανταπόδοση 

                                                                 
31 Β' Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων 

Νόμων Έκθεση επί του Νομοσχεδίου «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
32 Το ΣτΕ εκρινε επί προσφυγής ουσίας, εκκρεμούσας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, κατόπιν 

αιτήματος του προσφεύγοντος και κατ ΄εφαρμογή του άρθρ. 1 1 παρ. 1 3900/2010 καθώς η υπόθεση 

θεωρήθηκε ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. 

http://www.forin.gr/laws/law/2715/egkrish-twn-sxediwn-sumbasewn-xrhmatodotikhs-dieukolunshs-metaksu-tou-eurwpa%cf%8akou-tameiou-xrhmatopistwtikhs-statherothtas-e-t-x-s-ths-ellhnikhs-dhmokratias-kai-ths-trapezas-ths-ellados-tou-sx
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συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας προς τους βαρυνόμενους με αυτήν, δεν συνιστά 

ανταποδοτικό τέλος33, αλλά φόρο, κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος, 

με έκτακτο, όπως εξειδικεύεται στην ίδια τη διάταξη, χαρακτήρα (πρβλ. ΣΕ 797/1986, 

1972/2012 Ολ.). Εξάλλου, η εισφορά αυτή, ως πόρος ειδικού λογαριασμού, του οποίου 

τόσο οι εν γένει πόροι, όσο και ο σκοπός και ο τρόπος διάθεσής τους, καθώς και ο 

φορέας διαχείρισης, η ήδη ανήκουσα, κατ’ άρθρο 99 παρ. 6 του ν. 4001/2011 στο 

Ελληνικό Δημόσιο, ΛΑΓΗΕ ΑΕ, ορίζονται με νόμο, το άρθρο 40 του ν. 2773/2009 (βλ. 

και άρθρο 143 ν. 4001/2011), τελεί στη διάθεση και υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, 

συνιστώντας δημόσιο έσοδο. Κατά τις σχετικές δε διατάξεις, πράξη επιβολής της 

εισφοράς αυτής συνιστά το εκκαθαριστικό σημείωμα, με το οποίο η εν λόγω ΛΑΓΗΕ 

ΑΕ την υπολογίζει, καθώς, από την έκδοση τούτου γεννάται η υποχρέωση του 

παραγωγού προς καταβολή της, με παρακράτηση, κατά την εκκαθάριση της 

αποζημίωσης που θα λάβει με βάση το οικείο τιμολόγιο, κάτι που σημαίνει ότι έστω 

και αν η ΛΑΓΗΕ ΑΕ έχει την μορφή ανώνυμης εταιρείας, λειτουργώντας εν 

προκειμένω χάριν δημοσίου συμφέροντος στα πλαίσια της διαχείρισης του 

λογαριασμού που της έχει ανατεθεί υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, ασκεί 

κατά τούτο δημόσια εξουσία. Επισημαίνεται πάντως ότι το Ελληνικό Δημόσιο είχε 

υποστηρίξει ενώπιον του ΣτΕ ότι η επίδικη εισφορά αποτελεί ανταποδοτικό τέλος, ως 

εκ του ότι τα έσοδα από την επιβολή της περιέρχονται στον λογαριασμό μέσω του 

οποίου πληρώνονται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Ομοίως ως φορολογική επιβάρυνση κρίθηκε αρχικώς από τα διοικητικά δικαστήρια 

και η «αναδρομική έκπτωση» του Ν.4254/2014 (Διοικητικό Εφετείο Πειραιά Η Τμ 

3068/2015 Ενέργεια και Δίκαιο 20016 ). Αργότερα όμως, με τη με αριθ.  219/2017 

απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (αδημ.) το οικονομικό αυτό μέτρο 

χαρακτηρίστηκε μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης, όπως 

συνδυαστικά συνάγεται από και από τη ρύθμιση της υποπαραγράφου ΙΓ.1 του άρθρου 

1 Ν. 4254/2014, δηλαδή μονομερής μείωση του συμβατικού τιμήματος πώλησης της 

παραχθείσας και πωληθείσας κατά το έτος 2013 από τον βαρυνόμενο ηλεκτρικής 

                                                                 
33 Η έννοια του φόρου διακρίνεται από την έννοια του ανταποδοτικού τέλους. Το ανταποδοτικό τέλος 

αποτελεί και αυτό αναγκαστική παροχή των πολιτών η οποία όμως καταβάλλεται έναντι ειδικής 

αντιπαροχής, δηλαδή έναντι ειδικώς προς τους πολίτες παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας, προς την 

οποία βρίσκεται έτσι σε σχέση αντιστοιχίας και η οποία αυτή παροχή αποσκοπεί στην κάλυψη του 

κόστους της υπηρεσίας. Το εάν ένα οικονομικό βάρος αποτελεί φόρο η ανταποδοτικό τέλος δεν κρίνεται 

από το χαρακτηρισμό που του προσδίδει η σχετική διάταξη αλλά από τη φύση και το σκοπό που 

υπηρετεί. 
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ενέργειας, η οποία ανέρχεται στο προβλεπόμενο για τον υπολογισμό της έκπτωσης 

ποσοστό επί τοις εκατό. Συνεπώς, συνεχίζει η απόφαση, η επίμαχη έκπτωση, υπό τον 

ανωτέρω χαρακτήρα της, ενέχει μονομερή μεταβολή των όρων της σύμβασης μεταξύ 

του ιδιώτη παραγωγού και της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, η οποία επιβάλλεται χάριν δημοσίου 

συμφέροντος και επομένως κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας. Κατ΄ακολουθία 

τούτων, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε ότι από την προσβαλλόμενη 

ενώπιόν του πράξη (πιστωτικό σημείωμα της ΛΑΓΗΕ ΑΕ εκδοθέν κατά τις διατάξεις 

της υποπαραγράφου ΙΓ.3) δεν δημιουργείται ιδιωτική διαφορά   από σύμβαση 

υπαγόμενη στα πολιτικά δικαστήρια ή διαφορά από δημόσια σύμβαση υπαγόμενη στο 

Διοικητικό Εφετείο, αλλά διοικητική διαφορά υπαγόμενη στον ακυρωτικό έλεγχο του 

Συμβουλίου της Επικρατείας κατ΄άρθρο 95 παρ. 1 α΄ του Συντάγματος 34 , όπου 

παρέπεμψε την υπόθεση σύμφωνα με το άρθρ. 12 παρ. 2  ΚΔΔ .  

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας μελέτης δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί απόφαση 

του ΣτΕ επί της ως άνω υπόθεσης. Επισημαίνεται πάντως ότι και στις προαναφερθείσες 

αποφάσεις του ΣτΕ 2406/2014, 2406/2014 υπήρχε μειοψηφούσα άποψη, η οποία 

υποστήριξε η «ειδική εισφορά αλληλεγγύης» ενέχει «μονομερή μεταβολή των όρων της 

σύμβασης μεταξύ του βαρυνόμενου παραγωγού και της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η οποία 

επιβάλλεται κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας και ως εκ τούτου  η προσβαλλόμενη 

πράξη, από την οποία προκύπτει η επιβολή της ανωτέρω εισφοράς - μείωσης του 

συμβατικού τιμήματος σε βάρος της αιτούσας και ο καθορισμός του ύψους της, 

δημιουργεί ακυρωτική διαφορά. Τούτο διότι τα πρόσωπα (παραγωγοί ηλεκτρικής 

ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.), στα οποία επιβάλλεται η επίδικη 

εισφορά, ταυτίζονται με τα πρόσωπα στα οποία κατ’ ουσίαν προορίζεται να καταλήξει το 

σύνολο του προϊόντος της εισφοράς αυτής, δεδομένου ότι πρόκειται για έσοδο του ειδικού 

λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/99, μέσω του οποίου σκοπείται η εξασφάλιση 

της δυνατότητας της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για πληρωμή στα πρόσωπα αυτά του οφειλόμενου 

τιμήματος πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν και διοχετεύουν στο 

Σύστημα κ.λπ. Ενόψει τούτου, της βάσης επί της οποίας επιβάλλεται η επίμαχη εισφορά 

(προ του Φ.Π.Α. τίμημα πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο ορίζεται στη σχετική 

                                                                 

34 Άρθρο 95 Σ : 1. Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκουν ιδίως: α) Η μετά από 

αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή για 

παράβαση νόμου[..] 
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σύμβαση μεταξύ του παραγωγού και της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), του ότι αυτή καθορίζεται ως 

ποσοστό επί τοις εκατό επί της εν λόγω βάσης, καθώς και του τρόπου καταβολής της 

(παρακράτηση σε κάθε εκκαθάριση από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), το επίδικο 

οικονομικό μέτρο έχει, κατά την αληθή φύση του, το χαρακτήρα όχι φόρου, αλλά μείωσης 

του συμβατικού τιμήματος πώλησης της παραγόμενης από τον βαρυνόμενο ηλεκτρικής 

ενέργειας, η οποία ανέρχεται στο προβλεπόμενο για τον υπολογισμό της εισφοράς 

ποσοστό επί τοις εκατό».  

Κατά την άποψη της γράφουσας, η θέση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά για 

τη φύση της «αναδρομικής έκπτωσης» του Ν. 4254/2014 φαίνεται πειστικότερη από 

αυτήν του Διοικητικού Εφετείου.  Τόσο από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης, 

από την επιλογή του όρου «αναδρομική έκπτωση» αντί του όρου «εισφορά» ή 

«φόρος», όσο και από τη συστηματική της ένταξη στη ρύθμιση που σκοπό έχει, κατά 

την οικεία εισηγητική έκθεση, την «άμεση ρύθμιση της αγοράς Α.Π.Ε. και την 

αναπροσαρμογή των τιμών αποζημίωσης των παραγωγών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ώστε 

να καταστεί βιώσιμος ο μηχανισμός στήριξης και να μηδενιστεί το έλλειμμα του Ειδικού 

Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999» προκύπτει βούληση του νομοθέτη όχι 

να επιβάλει φόρο, αλλά να ρυθμίσει αναδρομικά τις τιμές αποζημίωσης, ως τις ρυθμίζει 

με την υποπαράγραφο ΙΓ.1 του ιδίου άρθρου για το χρονικό διάστημα από την έναρξη 

ισχύος της διάταξης και εντεύθεν. Εξάλλου, στην εισηγητική του νόμου έκθεση 

διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΓ.3. «δρουν συμπληρωματικά» στις 

διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΓ.1. προς επίτευξη του στόχου μηδενισμού του 

ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού, ενώ και στην επί του νομοσχεδίου Έκθεση του 

Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων δεν γίνεται 

καμία αναφορά για τη φύση της διάταξης αυτής ως φορολογικό μέτρο, ούτε  και 

ελέγχεται η συμβατότητά της με το άρθρ. 78 παρ. 1 Συντάγματος. 

2.2. Συνταγματικότητα των επίμαχων ρυθμίσεων 

Σύμφωνα με τις οικείες αιτιολογικές εκθέσεις των Ν. Ν. 4093/2012 και Ν.4254/2014, 

το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (ήδη άρθρ. 143 

του ν. 4001/2011) στα τέλη του 2011 ανέρχονταν σε 280 εκ. ευρώ, ενώ στα τέλη του 

2013 είχε φτάσει τα 576 εκ. ευρώ. Η ΛΑΓΗΕ αδυνατούσε να εξοφλήσει τους 

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα η οικονομική κατάσταση της 

χώρας ήταν ιδιαίτερα δυσμενής.  Η κάλυψη του ελλείμματος του ειδικού  λογαριασμού, 
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ανεξαρτήτως των αιτιών δημιουργίας του (είτε της ελλιπούς νομοτεχνικής 

διαμόρφωσής του ή στρεβλώσεων κατά τη διαμόρφωση του συστήματος 

πώλησης/αγοράς/τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας και κατά τη μεθοδολογία 

πληρωμών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, είτε της αυξημένης διείσδυσης 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε συνδυασμό προς τις υψηλές εγγυημένες τιμές),  

συνιστά σκοπό γενικότερου δημοσίου συμφέροντος που αιτιολογεί την επιβολή 

φορολογικού βάρους. Οι ειδικότεροι προβληματισμοί αφορούν κυρίως τη 

συμβατότητα του φόρου με τις συνταγματικές επιταγές της νομιμότητας, της 

αναλογικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.  

2.2.1. Αρχή της νομιμότητας του φόρου 

Η αρχή της νομιμότητας του φόρου τίθεται στο άρθρο 78, παραγράφους 1 και 4 του 

Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες: (παρ. 1) « Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε 

εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το 

εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους 

στις οποίες αναφέρεται ο φόρος». (παρ. 4) «Το αντικείμενο της φορολογίας, ο 

φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από την φορολογία και η απονομή 

των συντάξεων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο φορολογικής εξουσιοδότησης». 

Με βάση την αρχή αυτή, στο φορολογικό νόμο πρέπει να καθορίζονται: α) Το 

υποκείμενο του φόρου που μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο β) Το 

αντικείμενο του φόρου που σύμφωνα με το Σύνταγμα μπορεί να είναι το εισόδημα, η 

περιουσία, η δαπάνη και οι συναλλαγές γ) Ο φορολογικός συντελεστής, το δεκαδικό 

δηλαδή ποσοστό ανά μονάδα μέτρησης με βάση το οποίο θα γίνει ο υπολογισμός του 

οφειλόμενου φόρου δ) Οι απαλλαγές και εξαιρέσεις από τον φόρο. 

Περαιτέρω, με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος : «Οι Έλληνες πολίτες 

συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους», 

κατοχυρώνεται η αρχή της ισότητας των πολιτών στα δημόσια βάρη. Η αρχή αυτή 

αναλύεται στις επιμέρους ειδικότερες αρχές της καθολικότητας των δημοσίων βαρών 

και της αναλογικότητας της συνεισφοράς σε σχέση με τις δυνάμεις του 

συνεισφέροντος. Ως δημόσια δε βάρη νοούνται κάθε είδους υποχρεωτικές, χρηματικές 

ή υλικές οριστικές παροχές των πολιτών προς το Κράτος όπως φόροι, τέλη, δασμοί, 

κοινωνικοί πόροι, εισφορές, εφ’ όσον επιβάλλονται χωρίς ειδικό αντάλλαγμα υπέρ της 

βαρυνόμενης με αυτά κατηγορίας. Ενόψει των αρχών αυτών, ο νομοθέτης έχει, κατ’ 
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αρχήν, την ευχέρεια να καθορίζει τις μορφές των δημοσίων βαρών, ήτοι των 

οικονομικών επιβαρύνσεων για τη δημιουργία δημοσίων εσόδων προς κάλυψη των 

δαπανών του Κράτους, που δύνανται να επιβληθούν στους βαρυνόμενους πολίτες με 

ποικίλες μορφές, περιορίζεται, όμως, από τις ανωτέρω αρχές, με τις οποίες επιδιώκεται 

από τον συνταγματικό νομοθέτη η πραγμάτωση της αρχής του κοινωνικού κράτους 

δικαίου, όπως κατοχυρώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Συντάγματος. Από 

τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος, δεν αποκλείεται τα 

δημόσια βάρη να επιβάλλονται σε ορισμένο μόνο κύκλο προσώπων 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες) ή πραγμάτων, εφ’ όσον, όμως, δικαιολογείται η 

επιβάρυνση του κύκλου αυτού σε σχέση με τις μη βαρυνόμενες κατηγορίες, δηλαδή 

μόνον εάν δικαιολογείται από αντικειμενικά κριτήρια που τελούν σε συνάφεια με το 

ρυθμιζόμενο θέμα, όπως η σύνδεση της βαρυνόμενης κοινωνικοοικονομικής ομάδας 

με τον υπηρετούμενο από τη ρύθμιση σκοπό και η ωφέλεια που αυτή αντλεί από τον 

κοινωνικό ή οικονομικό τομέα στον οποίο αφορά η νομοθετική παρέμβαση ή από την 

ιδιαίτερη εισφοροδοτική ικανότητα της επιλεγείσας ως αποκλειστικά βαρυνόμενης 

κατηγορίας (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 2469-2471/2008, ΣτΕ 4986/2012, 3143/2015), η επιβολή 

δε του βάρους γίνεται επί συγκεκριμένης φορολογητέας ύλης, όπως είναι, κατ` άρθρο 

78 παρ. 1 του Συντάγματος, το εισόδημα, η περιουσία, οι δαπάνες ή οι συναλλαγές, 

πρόσφορης να καταδείξει την ικανότητα συμβολής της κατηγορίας και συναφούς προς 

τη θεσπιζόμενη ρύθμιση (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 1241/2015, ΣτΕ 22406 και 2407/2014, ΣτΕ 

1972/2012 Ολομ., 2469-2471/2008 Ολομ., 2113/1963 Ολομ.).  

Τα επίμαχα φορολογικά βάρη αφορούσαν στενά καθορισμένο κύκλο προσώπων (τους 

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και κυρίως από φωτοβολταϊκές 

μονάδες) επιφέροντας σημαντικότατη μείωση στα προσδοκόμενα (στην περίπτωση της 

«εισφοράς αλληλεγγύης) αλλά και στα ήδη εισπραχθέντα ( κυρίως στην περίπτωση της 

«αναδρομικής έκπτωσης») εισοδήματά τους. Περαιτέρω, σε αμφότερες τις ρυθμίσεις 

της «εισφοράς αλληλεγγύης» του Ν. 4093/2012 και της «αναδρομικής έκπτωσης» του 

Ν. 4254/2014 ο φόρος επιβλήθηκε ότι όχι επί του εισοδήματος (κέρδους) αλλά επί 

συγκεκριμένης κατηγορίας συναλλαγών (εν προκειμένω της πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς), ο συντελεστής όμως 

φορολογικής επιβάρυνσης διαφοροποιούνταν αναλόγως του χρόνου της θέσης του 

φωτοβολταϊκού σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποίησης της σύνδεσής 

του (στην περίπτωση της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης» ) σε συνδυασμό και με την 
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τιμή αναφοράς του άρθρο 27Α ν. 3734/2009. Η επιλογή των ανωτέρω κριτηρίων, ως 

στοιχείων διαφοροποίησης της φοροδοτικής ικανότητας, συνδέεται με το προκύπτον 

εισόδημα (κέρδος) που αποκομίζουν οι επιβαρυνόμενες επιχειρήσεις από τη 

δραστηριότητά τους, όχι όμως και με τη συναλλαγή (πώληση ηλεκτρικής ενέργειας), 

το τίμημα της οποίας αποτελεί αντικείμενο της εισφοράς35.  Οι παραγωγοί Α.Π.Ε. 

υποστήριξαν ότι οι επίμαχες εισφορές αντίκεινται στην κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του 

Συντάγματος -συνεισφορά στα δημόσια βάρη ανάλογα με την πραγματική φοροδοτική 

ικανότητα των φορολογουμένων -, καθώς και στο άρθρο 78 αυτού, καθόσον 

επιβάλλονται επί του ακαθαρίστου, αντί του καθαρού, εισοδήματος, και μάλιστα με 

κλιμακούμενους συντελεστές, χωρίς όμως διαβάθμιση για διαφορετικά τμήματα αυτού 

και ότι συνιστούν κατ’ ουσίαν διπλή φορολόγηση του εισοδήματος που φορολογείται 

και με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.  

Τα διοικητικά δικαστήρια έκριναν36 ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις δεν παραβιάζουν τις 

απορρέουσες από τις προαναφερθείσες συνταγματικές διατάξεις αρχές της ισότητας 

και της καθολικότητας, Έκριναν επίσης ότι πρόκειται περί φόρου επί των συναλλαγών, 

διαμορφούμενο με προσδιορισμό των συντελεστών αυτού αναλόγως της συνδρομής 

στοιχείων (τιμής αναφοράς, χρόνου θέσης σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποίησης 

της σύνδεσης σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους του εξοπλισμού) που 

συνάπτονται με την ωφέλεια που προκύπτει από τις συνιστώσες το αντικείμενο της 

εισφοράς πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, από την οποία τεκμαίρεται αντίστοιχη 

οικονομική δύναμη των βαρυνομένων επιχειρήσεων, ήτοι με γενικά και αντικειμενικά 

κριτήρια που τελούν σε συνάφεια με το ρυθμιζόμενο θέμα και δεν υπερβαίνουν τα όρια 

της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη να καθορίζει τον ενδεδειγμένο εκάστοτε τρόπο 

φορολόγησης διαφόρων κατηγοριών φορολογουμένων, ούτε παραβιάζει τις 

προαναφερθείσες συνταγματικές διατάξεις και αρχές. 

2.2.2 Αρχή της αναλογικότητας 

Περαιτέρω, οι επίμαχες ρυθμίσεις ελέγχθηκαν και σε σχέση με  αποτελούσα ειδικότερη 

εκδήλωση του κοινωνικού κράτους δικαίου αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 

                                                                 
35 Β' Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων 

Νόμων Έκθεση επί του Νομοσχεδίου «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» παρ. 10 
36 Βλ. ΣτΕ 2406/2014, 2407/2014 

http://www.forin.gr/laws/law/2715/egkrish-twn-sxediwn-sumbasewn-xrhmatodotikhs-dieukolunshs-metaksu-tou-eurwpa%cf%8akou-tameiou-xrhmatopistwtikhs-statherothtas-e-t-x-s-ths-ellhnikhs-dhmokratias-kai-ths-trapezas-ths-ellados-tou-sx
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1 του Συντάγματος 37 ). Σύμφωνα με την αρχή αυτή σε συνδυασμό και με το 

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της εργασίας, αλλά και το δικαίωμα στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας (άρθρ. 5 Συντάγματος), οι περιορισμοί που 

επιβάλλονται στα δικαιώματα του ιδιώτη πρέπει να είναι πρόσφοροι και απολύτως 

αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού και όχι επαχθέστεροι από 

ότι είναι απολύτως απαραίτητο  Η αρχή της αναλογικότητας αναλύεται, με την σειρά 

της, σε τρεις επιμέρους αρχές: 1) την αρχή της ελάχιστης δυνατής προσβολής ή του 

ηπιότερου μέτρου, 2) την αρχή της αποφυγής ασύμμετρων ή δυσανάλογων συνεπειών, 

και 3) την αρχή της απαγόρευσης της χρονικής ασυνέπειας ή υπερβολής (ενδεικτικά 

Α.Π. Ολ. 6/2009- Α.Π. Ολ. 43/2005- ΑΠ 1281/2015,  ΣτΕ 2112/84 – ΣτΕ 4051/90). 

Τα εθνικά δικαστήρια, λαμβάνοντας υπόψη α) τη σειρά ηπιότερων μέτρων που είχαν 

προηγηθεί για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού, όπως την 

επιβολή του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ., την επιβολή σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας από λιγνίτη ειδικού τέλους δύο ευρώ ανά MWh παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας από λιγνίτη με στόχο, μεταξύ άλλων, την προώθηση καθαρών μορφών 

ενέργειας και την «ισορροπία στη χονδρεμπορική αγορά μεταξύ τεχνολογιών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από διάφορες πηγές38, την πρόβλεψη ότι το σύνολο 

των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 39 

καθώς και το ποσοστό της κατ’ άρθρο 14 του ν. 1730/1987 εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. 

Α.Ε. 40 αποτελούν πόρους του ειδικού λογαριασμού, τις διαδοχικές μειώσεις στην 

τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς41 την αναστολή 

έκδοσης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 

προσφοράς σύνδεσης42, καθώς και τα άλλα μέτρα που ακολούθησαν β) τις  υψηλές 

                                                                 
37 Σ αρθρ. 25 παρ. 1 : «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου 

και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά 

όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα 

δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους 

περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να 

προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού 

και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.» 
38 Παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 παρ. 7 του ν. 4042/2012 

(Α’ 24/13-2-2012, βλ. και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Δ5/Β/οικ.3982/2012 απόφαση 

Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Β’ 342/16-2-2012, διορθ. σφαλμάτων Β’ 889) 
39 Άρθρ. 39 παρ. 2 του ν. 4062/2012 (κατά τροποποίηση της παρ. Α2 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006) 
40  Με την οικ.5/19-6-2013 κοινή απόφαση των Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και Υπουργού 

Οικονομικών, Β’ 1483, ανεστάλη από 11-6-2013 η χρέωση της υπέρ της ΕΡΤ εισφοράς 
41  βλ. αποφάσεις Υπουργού ΠΕΚΑ Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/2012, Β` 97/31- 1-2012, 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/οικ.16933/2012, Β΄ 2317/10-8-2012 
42 ΥΑ Α.Υ./Φ1/οικ. 19598/2010  
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εγγυημένες τιμές πώλησης που απολάμβαναν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί πριν τον 

Αύγουστο 2012 (νοουμένων εκείνων του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 

όπως ίσχυε αρχικά καθώς και μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 

3851/2010) οι οποίες ήταν μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι 

η χώρα έχει σημαντικά υψηλότερη ηλιοφάνεια συγκριτικά με άλλες χώρες της 

Ευρώπης γ) τη ραγδαία μείωση της αξίας του εξοπλισμού που σημειώθηκε από το 

δεύτερο εξάμηνο του 2011 δ) ότι ο ρυθμός μείωσης της τιμής αποζημίωσης της 

παραγόμενης ενέργειας κατά τις διατάξεις των Ν. 4093/2012 και 4254/2014 ακολουθεί 

τη συνεχή και με υψηλούς ρυθμούς μείωση του κόστους εγκατάστασης43 ώστε να μην 

υφίσταται υπερβολική αποζημίωση των παραγωγών και να επιβαρύνεται δυσανάλογα 

ο καταναλωτής 44  και ε) το περιορισμένο χρονικό διάστημα ισχύος των επίμαχων 

επιβαρύνσεων, συγκριτικά με τη διάρκεια των κερδοφόρων καταρχήν συμβάσεων, 

έκριναν ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις, καλούμενες προς θεραπεία δημοσίου συμφέροντος, 

δεν αντίκεινται στην αρχή της αναλογικότητας. 

2.2.3. Αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης  

Οι υπό εξέταση ρυθμίσεις αμφισβητήθηκαν και ως παραβιάζουσες την αρχή της 

δικαιολογημένες εμπιστοσύνης, καθώς ανέτρεπαν το προηγούμενο –νομοθετικά 

καθορισμένο – τιμολογιακό καθεστώς πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στο 

οποίο οι παραγωγοί είχαν βασιστεί προκειμένου να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια, 

εκτιθέμενοι στις περισσότερες περιπτώσεις και σε μεγάλο τραπεζικό δανεισμό. 

Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (ή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης) 

του πολίτη προς το κράτος ανήκει στις γενικές αρχές του δημοσίου και ειδικότερα του 

διοικητικού δικαίου. Συναφείς γενικές αρχές είναι η αρχής της ασφάλειας δικαίου, η 

αρχή της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης, η αρχή της καλής πίστης και η αρχή της 

αναλογικότητας, οι οποίες έχουν αντίστοιχο ηθικό περιεχόμενο. Η αρχή της 

δικαιολογημένης (ή προστατευόμενης) εμπιστοσύνης του διοικουμένου είναι η αρχή 

που επιβάλλει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την άρση ή τη μεταβολή μιας 

συγκεκριμένης πράξεως ή πρακτικής της διοικήσεως, ή γενικότερα μιας κρατούσης 

                                                                 
43 Κατά την με 5/2012 γνωμοδότηση της ΡΑΕ, «έχει επιτευχθεί μείωση του κόστους του εξοπλισμού των 

φωτοβολταϊκών άνω του 70% κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 ετών και ο μέσος ρυθμός μείωσης του 

κόστους αυτού είναι υψηλότερος του ποσοστού απομείωσης των αντίστοιχων εγγυημένων τιμών …», 
44 Αιτιολογική έκθεση Ν. 4093/2012 
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νομικής κατάστασης, η εύλογη πεποίθηση του διοικουμένου ότι η κατάσταση αυτή θα 

διαρκέσει45 . Η εμπιστοσύνη συνεπώς είναι η πεποίθηση του πολίτη, ότι ορισμένες 

νομικές καταστάσεις ή συμπεριφορές της διοικήσεως τον προστατεύουν. Από τη 

συμπεριφορά της διοικήσεως δημιουργείται νομική κατάσταση, που δικαιολογεί στο 

διοικούμενο την πεποίθηση σε αυτή, αλλά δημιουργείται και η βάση για να ρυθμίσει 

τις νομικές και γενικά τις βιοτικές του σχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να ανατραπούν 

από τη βούληση της διοικήσεως, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανεπιεικείς συνέπειες 

και επιπτώσεις για το διοικούμενο46. 

Η δυνατότητα επίκλησης της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προϋποθέτει 

συμπεριφορά δημόσιας εξουσίας ικανής να δημιουργήσει «βάσιμες προσδοκίες» στον 

πολίτη, να δημιουργήσει δηλαδή την εμπιστοσύνη του στην ισχύ και τη διατήρηση ενός 

νομικού καθεστώτος. Επιπλέον, η συμπεριφορά από μέρους της διοίκησης πρέπει να 

καλύπτεται από ένα τεκμήριο σταθερότητας, δηλαδή να έχει μία χρονική διάρκεια 

ικανή να δημιουργήσει σταθερή και ισχυρή πεποίθηση και να έχει χαρακτηριστικά 

αδιατάρακτης συνέχειας και ομοιομορφίας, να μη διακόπτεται δηλαδή από αντίθετες ή 

αλληλοσυγκρουόμενες πρακτικές.  

Επίσης, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, που 

εντάσσεται στις θεμελιώδεις αρχές της Κοινότητας, αποβλέπει να διασφαλίσει κάθε 

ενημερωμένο επιχειρηματία από την απρόβλεπτη μεταβολή καταστάσεων και εννόμων 

σχέσεων που διέπει το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο στον τομέα των κοινών οργανώσεων 

αγοράς, όπου επέρχονται συνεχείς προσαρμογές σε συνάρτηση με τις μεταβολές της 

οικονομικής καταστάσεως, οι επιχειρηματίες δεν δικαιολογούνται να τρέφουν 

προσδοκίες για τη διατήρηση του υφισταμένου καθεστώτος. Το πεδίο εφαρμογής της 

αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης δεν μπορεί να διευρυνθεί σε βαθμό που να 

κωλύει, γενικώς, την εφαρμογή μιας νέας ρυθμίσεως επί των μελλοντικών 

αποτελεσμάτων καταστάσεων, που έχουν δημιουργηθεί υπό το κράτος της 

προηγούμενης ρυθμίσεως. Ειδικότερα οι επιχειρηματίες δεν νομιμοποιούνται να 

                                                                 
45 Κουτούπα – Ρεγκάκου, Ευγ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1381 
46 ενδ ΑΕΔ 14/2013, ΣτΕ Ολ. 4731/2014, 1508/2002, ΣτΕ 1623/2016, 1976/2015 με τις εκεί παραπομπές 

σε νομολογία ΔΕΕ και Ε.Δ.Δ.Α.640/2015, 4731/2014, 2811/2012 2034/2011, 3777/2008, κ.ά 
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επικαλεσθούν την ύπαρξη κεκτημένου δικαιώματος για τη διατήρηση συγκεκριμένου 

πλεονεκτήματος και συνεπώς ενδεχόμενη μείωση του εισοδήματός τους δεν μπορεί να 

συνιστά παραβίαση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (Βλ. 

ΣτΕ Ολ 5116/1996 ΔΔΙΚΗ 1998 252, αποφάσεις Δ.Ε.Κ. Crispoltoni ΙΙ, ό.π., της 

14.7.1994, Ελλάδα κατά Συμβουλίου, υπόθ. C-353/92, Συλλ. Ι-3411,3449, της 

15.2.1996, Duff, C-63/93, αδημοσίευτη στη Συλλογή). 

Τα διοικητικά δικαστήρια, ερμηνεύοντας τις υπό εξέταση ρυθμίσεις ως φόρους, 

έκριναν η σύναψη σύμβασης πώλησης με το Δημόσιο είτε άλλο φορέα που τελεί υπό 

τον έλεγχό του, έστω και με τίμημα καθορισμένο από τον νόμο, δεν συνεπάγεται το 

αφορολόγητο τούτου, είτε του σχετικού εισοδήματος. Ούτε, εξάλλου, ένα τέτοιο 

αφορολόγητο δύναται να συναχθεί από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος που, 

ορίζοντας ότι «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα 

του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, 

εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή 

τα χρηστά ήθη», καθιερώνει ένα ατομικό δικαίωμα των πολιτών που καταρχήν δεν 

αφορά όσους έχουν συνάψει σύμβαση με το Δημόσιο. Συνεπώς, εφόσον ο νομοθέτης 

τηρήσει τις προαναφερθείσες στην προηγούμενη σκέψη αρχές, δεν παρακωλύεται, 

ασκώντας κυρίαρχα μια βασική εξουσία του Κράτους, να επιβάλλει σχετικό φόρο, 

έστω και αν ο φόρος αυτός επιβαρύνει κατ’ αποτέλεσμα το ως άνω τίμημα.  

2.3. Οι επίμαχες ρυθμίσεις ως νομοθετική παρέμβαση σε υφιστάμενη 

σύμβαση 

Ως προαναφέρθηκε, οι υπό εξέταση ρυθμίσεις θεωρούνται, κατά τη μέχρι σήμερα 

κρατούσα νομολογία, φορολογικά βάρη. Εφόσον όμως οδηγούν, κατ’ αποτέλεσμα, σε 

μείωση του τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συμφωνηθεί 

συμβατικώς μεταξύ των επιβαρυνόμενων επιχειρήσεων και του εκ του νόμου 

μοναδικού αντισυμβαλλομένου τους (ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός 

της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», την οποία ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο), θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστούν και επέμβαση του νομοθέτη σε υφιστάμενες 

συμβατικές σχέσεις, η οποία θίγει την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, ως 

ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της οικονομικής και επιχειρηματικής ελευθερίας.  
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Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, εκτός από την ελευθερία σύναψης ή μη 

σύναψης της σύμβασης και την ελευθερία επιλογής αντισυμβαλλομένου, καθιερώνει 

το δικαίωμα των συμβαλλόμενων μερών να διαμορφώνουν ελευθέρως το περιεχόμενο 

της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του καταβαλλόμενου 

ανταλλάγματος, υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζουν τον νόμο ή τα χρηστά ήθη και δεν 

ασκούν το δικαίωμά τους αυτό καθ’ υπέρβαση των ορίων του, όπως αυτά ιδίως 

διαγράφονται συμφώνως προς την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και 

οικονομικό του σκοπό (βλ. Μιχ. Σταθόπουλο, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη, 2004, § 13 αρ. 5 επ., 58 επ., και Απ. Γεωργιάδη, Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό 

Μέρος, Αθήνα, 1999, αρ. 3 επ.). «Με την ελευθερία των συμβάσεων, δεν συμβιβάζεται, 

καταρχήν, μεταγενέστερη επέμβαση του νομοθέτη, περιοριστική της ελευθερίας αυτής, 

εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ελευθερία των συμβάσεων προσβάλλει τα 

δικαιώματα των άλλων ή ασκείται κατά παραβίαση του Συντάγματος ή ενέχει 

προσβολή των χρηστών ηθών, καθώς επίσης και κατά τις περιπτώσεις που ασκείται 

προς βλάβη της εθνικής οικονομίας (άρθρα 5 παρ. 1, 25 παρ. 3 και 106 παρ. 2 του 

Συντάγματος)» (Ολ ΑΠ 33/2002 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1465/2001, ΕλλΔνη 2003, σελ. 986). 

Επομένως, νομοθετική ρύθμιση η οποία παρεμβαίνει σε συμβατική σχέση για λόγους 

προστασίας της εθνικής οικονομίας, εισάγοντας ακόμη και βλαπτική μεταβολή της για 

το ένα μέρος, συνιστά εξαιρετικό δίκαιο, το οποίο, όμως, δεν πρέπει να παραβιάζει την 

αρχή της αναλογικότητας - περιοριζόμενη στο όλως αναγκαίο μέτρο - καθώς και τις 

αρχές της ισότητας και της ασφάλειας του δικαίου (βλ. και ΣτΕ 3037/2008 Ολομ., 

3047/2006, 1909/2001 και ΑΠ 4/1998 Ολομ.), και να γίνεται σε εύλογο χρόνο από τη 

σύναψη της σύμβασης. Εξάλλου, σύμφωνα με την ανωτέρω αναλυθείσα συνταγματική 

αρχή της αναλογικότητος οι επιβαλλόμενοι από το νόμο περιορισμοί πρέπει να είναι 

πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νομοθέτη 

σκοπού δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογοι, σε σχέση 

προς αυτόν (Ολ. ΣτΕ 1991, 3665/2005). 

Περαιτέρω, το άρθρο 2 A.K. εκφράζει τη γενικότερη αρχή του δικαίου περί μη 

αναδρομικότητας των νόμων, που αποβλέπει στην κατά το δυνατό βεβαιότητα των 

δικαιωμάτων ασφάλειας των συναλλαγών και σταθερότητας δικαίου, η οποία (αρχή) 

όμως δεν κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και έτσι η διάταξη αυτή δεν έχει αυξημένη 

τυπική ισχύ. Επομένως, ο νομοθέτης δεν εμποδίζεται, κατ` αρχήν, να προσδώσει στο 

νόμο αναδρομική ισχύ, με μόνο περιορισμό τη μη προσβολή συνταγματικώς 
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προστατευομένων δικαιωμάτων. Στον νόμο μπορεί να δοθεί αναδρομική δύναμη ρητώς 

ή σιωπηρώς (έμμεσα), όταν δηλαδή από την έννοια και το σκοπό του συνάγεται 

νομοθετική βούληση περί αναδρομικής ισχύος του, ώστε να ρυθμιστούν και περασμένα 

γεγονότα ή σχέσεις του παρελθόντος. Εξαιρέσεις από το επιτρεπτό της αναδρομικής 

ισχύος του νόμου προβλέπονται στο Σύνταγμα από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 

και 78 παρ. 2. Από την απόλυτη απαγόρευση στο Σύνταγμα της αναδρομικότητας των 

νόμων που ορίζουν οι συνταγματικές διατάξεις, συνάγεται, ότι στις άλλες περιπτώσεις 

η αναδρομική ισχύς είναι μεν επιτρεπτή, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα όρια που 

θέτουν τα άρθρα 4 και 17 τον Συντάγματος, καθώς και οι υπερνομοθετικής ισχύος 

(άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος) διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 1 

του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, για τις οποίες θα ακολουθήσει 

χωριστή ανάλυση.  

Έχει κριθεί ότι οι «εξαιρετικές και απρόβλεπτες συνθήκες στις οποίες έχει περιέλθει η 

χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης» αιτιολογούν βλαπτική για τα συμφέροντα του 

αντισυμβαλλόμενου  νομοθετική επέμβαση σε υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις. Έτσι, 

ο Άρειος Πάγος (υπ΄αριθ.  1281/2015) έκρινε συνταγματική τη νομοθετική μείωση των 

μισθωμάτων μισθώσεων στις οποίες μισθωτής είναι το Δημόσιο ή φορείς του Δημοσίου 

τομέα, ενώ με αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (υπ’ αριθμ. 1116 και 1117/2014) 

κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ως νόμιμο, συνταγματικό και σύμφωνο με τις διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το νομοθετικό 

πλαίσιο για την εφαρμογή του λεγόμενου PSI, ήτοι της «Συμμετοχής του Ιδιωτικού 

Τομέα» (Private Sector Involvement-PSI) στην απομείωση του ελληνικού δημοσίου 

χρέους μέσω της διαδικασίας ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με 

νέα ομόλογα σημαντικά χαμηλότερης αξίας από τα παλαιά. Μάλιστα στις 

προαναφερθείσες περιπτώσεις το Ελληνικό Δημόσιο ήταν άμεσα συμβαλλόμενο, ενώ  

και η επέμβαση του νομοθέτη στη σύμβαση ήταν άμεση, με την έννοια ότι 

τροποποιούσε το ίδιο το κείμενο τη σύμβασης και όχι το νόμο στον οποίο παρέπεμπαν 

οι συμβατικές ρυθμίσεις.  

Επομένως τα υπό εξέταση μέτρα των νόμων  4093/2012 και 4254/2014, και ως 

νομοθετική επέμβαση σε υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις θεωρούμενα, είναι, εφόσον 

καλούνται να θεραπεύσουν το γιγαντιαίο έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού του 
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άρθρου 143 του ν. 4001/2011, ήτοι σκοπεύουν στην προστασία της εθνικής οικονομίας,  

συνταγματικώς ανεκτά.  

3. Οι τροποποιήσεις στην τιμολόγηση της «ανανεώσιμης» ηλεκτρικής 

ενέργειας υπό το πρίσμα της αρχής pacta sunt servanda 

Η αρχή αυτή της υποχρεωτικότητας των συμφωνιών (pacta sunt servanda) αποτελεί 

ένα από τα θεμελιώδη «δόγματα» του Ενοχικού Δικαίου διότι με αυτή ενισχύεται η 

συναλλακτική πίστη και διασφαλίζεται η σταθερότητα των συναλλαγών, έχει δε 

αναγνωριστεί διεθνώς από τα περισσότερα νομικά συστήματα και αποτελεί γενική 

αρχή του Ευρωπαϊκού Ενωσιακού Δικαίου καθώς και του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.  

Στην περίπτωση όμως των συμφωνιών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, 

αντισυμβαλλόμενος των παραγωγών και υπεύθυνος για την τήρηση της συμφωνίας δεν 

είναι το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά τα ανήκοντα σε αυτό νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου που είναι επιφορτισμένα με τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι 

η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Οι τιμές αγοράς της ηλεκτρικές ενέργειας δεν 

καθορίζονται αριθμητικά στις συμβάσεις που τα εν λόγω νομικά πρόσωπα συνάπτουν 

με τους παραγωγούς, αλλά για τον καθορισμό των τιμών οι συμβάσεις παραπέμπουν 

στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό που άλλαξε δεν είναι η σύμβαση, αλλά η 

νομοθεσία στην οποία οι συμβάσεις παραπέμπουν, και η αλλαγή ήταν δεσμευτική και 

για τον αντισυμβαλλόμενο διαχειριστή της αγοράς. Επομένως η αρχή pacta sunt 

servanda στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν μπορεί αν τύχει να τύχει εφαρμογής 

χωρίς την παράκαμψη εφαρμογής των νομοθετικών αλλαγών ως αντισυνταγματικών, 

κάτι που τα πολιτικά δικαστήρια αρνήθηκαν να κάνουν, υιοθετώντας την κρίση των 

διοικητικών δικαστηρίων για τη συνταγματικότητα των οικείων διατάξεων47. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές δίκαιο γίνεται δεκτό ότι η 

αρχή pacta sunt servanda κάμπτεται όταν λαμβάνει χώρα ουσιώδης μεταβολή των 

συνθηκών στις οποίες στηρίχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την κατάρτιση της 

σύμβασης, με αποτέλεσμα η εκτέλεση της υποχρέωσης του οφειλέτη να καθίσταται 

ιδιαίτερα επαχθής γι’ αυτόν και να μπορεί να τον οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη βλάβη. 

Σε αυτή την περίπτωση  ο οφειλέτης μπορεί να διαφοροποιηθεί το περιεχόμενο της 

                                                                 
47 Βλ. Ειρην.Αθ. 2969/2017 αδημ. 
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συμφωνίας, προκειμένου να μην απωλέσει κρίσιμα περιουσιακά και προσωπικά 

δικαιώματα, όπως επί παραδείγματι τους αναγκαίους πόρους για την επιβίωσή του ή 

την ελευθερία του. Το δόγμα αυτό είναι γνωστό ως rebus sic stantibus («ούτως εχόντων 

των πραγμάτων») και αποτυπώνεται στο ελληνικό δίκαιο στις ρήτρες των άρθρων 388 

(απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών) και 288 (καλόπιστη εκπλήρωση της οφειλής). Η 

εφαρμογή της αρχής rebus sic stantibus γίνεται δεκτή– συμπληρωματικά -  και στις 

διοικητικές συμβάσεις.  

Η επίκληση της ρήτρας του άρθρου 388ΑΚ απαιτεί η μεταβολή των συνθηκών να είναι 

απρόβλεπτη. Το απρόβλεπτο κρίνεται υποκειμενικά και ενδιαφέρει η υποκειμενική 

δυνατότητα πρόβλεψης των συγκεκριμένων συμβαλλομένων κατά τον χρόνο 

κατάρτισης της σύμβασης. Άλλη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ρήτρας είναι ότι 

τον οφειλέτη δεν θα πρέπει να τον βαρύνει πταίσμα για την μεταβολή των συνθηκών 

στις οποίες στήριξαν τα μέρη τη σύμβαση48.  

Στη περίπτωση πάντως που θεωρηθεί ότι δεν βρίσκουν εφαρμογής οι αυστηρές 

προϋποθέσεις του άρθρου 388 ΑΚ είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το άρθρο 288 ΑΚ, 

κατά το οποίο «ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η 

καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη». Η αρχή του 288 ΑΚ 

λειτουργεί, τόσο ως συμπληρωματική των δικαιοπρακτικών βουλήσεων ρήτρα, όσο 

και ως διορθωτική αυτών, κατά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εξ αιτίας συνδρομής 

ειδικών συνθηκών μεταβλήθηκαν οι προϋποθέσεις εκπλήρωσης των συμβατικών 

παροχών στο συμφωνηθέν μέτρο. Η αρχή παρέχει στο δικαστήριο τη δυνατότητα όπως, 

με βάση αντικειμενικά κριτήρια, που αντλούνται από την έννομη τάξη και τις 

αντιλήψεις που κρατούν στις συναλλαγές, κατ' απόκλιση από τα συμφωνηθέντα, να 

προσδιορίσει την εκπληρωτέα παροχή, περιστέλλοντας, ή επεκτείνοντας, το 

συμφωνηθέν μέγεθός της, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

συναλλακτικής καλής πίστης κατά το χρόνο της εκπλήρωσής της. Εν όψει της 

διορθωτικής λειτουργίας της αρχής, αυτή εφαρμόζεται ακόμη και επί προβλεφθείσας 

μεταβολής των συνθηκών επί των οποίων τα μέρη στήριξαν τη συμφωνία τους, όταν η 

μετά την επέλευσή της εκπλήρωση της παροχής κάποιου από αυτούς, όπως 

συμφωνήθηκε, συνεπάγεται υπέρβαση του, με βάση την γενόμενη πρόβλεψη, κινδύνου 

ζημίας που αναλήφθηκε από αυτόν, έτσι ώστε να καθιστά την εμμονή στη 

                                                                 
48 Ενδ. ΑΠ 334/2015 ΝΟΜΟΣ 
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συμφωνηθείσα εκπλήρωση αντίθετη προς την ευθύτητα και εντιμότητα που 

απαιτούνται στις συναλλαγές (ΑΠ 982/2002), όπως και υπαιτίως δεν προβλέφθηκε 

τέτοια μεταβολή (ΑΠ 982/2002). 

Απρόοπτη μεταβολή των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκαν τα μέρη μπορεί να 

αποτελέσει, σε σχέση και με τις υπόλοιπες συνθήκες, και η επιδείνωση της οικονομικής 

κατάστασης της Χώρας, όταν είναι έκτακτης φύσεως και τόσο μεγάλη ώστε να 

υπερβαίνει τις συνήθεις ή λογικά προβλεπόμενες διακυμάνσεις της σταθερότητας και 

να ανατρέπει τους υπολογισμούς των μερών κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά 

ήθη49 . Ενδεικτική είναι η πλούσια νομολογία που αφορά την, εν όψει της οικονομικής 

κρίσης, μείωση μισθωμάτων, με εφαρμογή του άρθρ. 388 ΑΚ αλλά και του άρθρ. 288 

ΑΚ στις περιπτώσεις που ο μισθωτής έπρεπε και μπορούσε να προβλέψει τη δυσμενή 

εξέλιξη. Επίσης με αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (υπ’ αριθμ. 1116 και 

1117/2014), καθώς και με σειρά αποφάσεων των τμημάτων του Στε η οικονομική 

κρίση κρίθηκε ως απρόβλεπτο γεγονός ικανό να αιτιολογήσει, με επίκληση της αρχής  

rebus sic stantibus, «επαναδιαπραγμάτευση» των  ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, 

παρά το γεγονός ότι και εδώ είναι αμφισβητούμενο ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν 

μπορούσε να προβλέψει την κρίση, ή, εν πάσει περιπτώσει, δεν έφερε ευθύνη για αυτή.   

Συμπερασματικά, η αναγκαστική αλλαγή των όρων της συμφωνίας όταν οι συνθήκες 

το απαιτούν δεν είναι ξένη ούτε στο χώρο των αμιγώς ιδιωτικών συμβάσεων. Ακόμα 

και αν το αντίτιμο της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν συμβατικά- και όχι 

νομοθετικά – καθορισμένο, υπό τις δεδομένες συνθήκες θα ήταν δυνατή και η χωρίς 

ειδική νομοθετική παρέμβαση αναπροσαρμογή των τιμών. 

4. Συμβατότητα των νομοθετικών παρεμβάσεων με το ενωσιακό δίκαιο  

Τα  Κράτη Μέλη φέρουν αποζημιωτική ευθύνη για την παραβίαση των κανόνων του 

ενωσιακού δικαίου. Η ευθύνη στοιχειοθετείται από παραβιάσεις οποιουδήποτε 

κρατικού οργάνου, δηλαδή τόσο των διοικητικών, όσο και των οργάνων της 

νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας50. Ως όμως προαναφέρθηκε η Οδηγία RED 

προβλέπει δεσμευτικούς στόχους για τη διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μείγμα 

                                                                 
49 ΑΠ 207/2017 ΝΟΜΟΣ 
50 βλ. απόφ. Francovich  ΔΕΚ της 19ηςΝοεμβρίου 1991, C-6/90 και 9/90, Francovich και Bonifaci, 

Συλλογή 1990, σ. Ι-5357,  και την εμβάθυνσή της με την απόφαση Köbler ΔΕΚ της 30ής Σεπτεμβρίου 

2003, Köbler, C-224/01, Συλλογή 2003, σ. Ι-10239 
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κάθε Κράτους Μέλους μέχρι το 2020, αλλά δεν ρυθμίζει τα μέτρα που θα εφαρμόσει 

το κάθε Κράτος Μέλος για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ως εκ τούτου, ακόμα και 

αναδρομικές, αιφνίδιες ή αλλεπάλληλες αλλαγές των μέτρων ενίσχυσης δεν έρχονται 

σε αντίθεση με το ενωσιακό δίκαιο, με την επιφύλαξη της περίπτωση αλλαγών που 

θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του δεσμευτικού εθνικού στόχου. 

Στα ελληνικά δικαστήρια, η συμβατότητα των ρυθμιστικών παρεμβάσεων με το 

ενωσιακό δίκαιο αμφισβητήθηκε όχι ως ερχόμενη σε αντίθεση με την Οδηγία, αλλά ως 

παραβίαση των άρθρ. 107 και 108 της ΣΛΕΕ που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις. Το 

άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι 

είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό 

οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη-μέλη  ή με κρατικούς πόρους και νοθεύουν ή 

απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις 

συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών. Δεδομένου του υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης 

της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι περισσότερες εθνικές ενισχύσεις θεωρούνται ότι 

επηρεάζουν τις συναλλαγές, ακόμη και όταν αφορούν προϊόντα που δεν εξάγονται σε 

άλλα κράτη-μέλη, εφόσον ανταγωνίζονται στην εθνική αγορά τις εισαγωγές άλλων 

κρατών-μελών. Το άρθρο 108 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ απαιτεί να κοινοποιούνται οι 

κρατικές ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε αυτή να αξιολογεί κατά πόσον 

οι ενισχύσεις είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά.  Ειδικότερα, οι παραγωγοί  ΑΠΕ 

ισχυρίστηκαν ότι «εισφορά αλληλεγγύης» του Ν. 4093/2012 και η «αναδρομική 

έκπτωση» του Ν. Ν. 4254/2014 συνιστούν παράνομα μέτρα κρατικής ενίσχυσης προς 

τους παραγωγούς «συμβατικής» ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία εφαρμόστηκαν χωρίς 

να έχει προηγηθεί κοινοποίηση τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς οι προμηθευτές 

αυτοί δεν επιβαρύνονται με τα μέτρα αυτά και ως εκ τούτου τίθενται σε πλεονεκτική 

θέση.   

 

Τα εθνικά δικαστήρια δεν είναι αρμόδια να αποφαίνονται επί του αν μια κρατική 

ενίσχυση συμβιβάζεται με την κοινή αγορά .Η κρίση αυτή εμπίπτει στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα της Επιτροπής, η οποία ασκείται υπό τον έλεγχο του δικαστή της Ένωσης 

(πρβλ. ΔΕΚ, αποφάσεις της 18-7-2007, C-119/05, Lucchini, σκ. 50-51, της 9-8- 1994, 

c-44/93, Namur-Les assurances du crdit SA,σκ. 17). Μπορούν όμως να επιλαμβάνονται 

διαφορών, οι οποίες τα υποχρεώνουν να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν την έννοια 

της ενισχύσεως του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ προκειμένου ιδίως να κρίνουν αν ένα 
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κρατικό μέτρο που ελήφθη χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία προηγουμένου ελέγχου του 

άρθρου 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ έπρεπε να είχε υποβληθεί στη διαδικασία αυτή (ΔΕΚ, 

αποφάσεις της 22-3-1977, C- 78/76, Steinike & Weinlig, Συλλ. 1977, σ. 171, σκ. 14, 

της 21-11-1991, C-354/90, Fdration nationale du commerce extrieur des produits 

alimentaires και Syndicat national des negociants et transformateurs de saumon, Συλλ. 

1991, σ. I-5505, σκέψη 10, της 11-7-1996, C-39/94, SFEI κ.λπ., σκ. 49, της 8-11-2001, 

C-143/99, Adria- Wien Pipeline και Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, σκ. 21-

32, της 5-10-2006, C-368/04, Transalpine lleitung in sterreich, σκ. 39 κ.ά.).  

 

Σύμφωνα µε την πάγια νομολογία του ∆ΕΚ δεν συνιστούν ενίσχυση μέτρα που 

εισάγουν διαφοροποίηση μεταξύ επιχειρήσεων σχετικά µε επιβαρύνσεις, όταν αυτή η 

διαφοροποίηση προκύπτει από τη φύση και την οικονομία του συστήματος των 

σχετικών επιβαρύνσεων. Αντιστοίχως, ένα κρατικό μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση 

µόνο αν μπορεί να ευνοήσει ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής 

έναντι άλλων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε παρεμφερή πραγματική και νομική 

κατάσταση από πλευράς του σκοπού που επιδιώκει το οικείο μέτρο (ΔΕΚ απόφαση της 

14.04.2005  AEM SpA και AEM Torino SpA C-128/03 και 0129/03, της 26ης 

Σεπτεμβρίου 2002, C-351/98, Ισπανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. Ι-8031, 

σκέψη 42, και της 29ης Απριλίου 2004, C-159/01, Κάτω Χώρες κατά Επιτροπής, 

Συλλογή 2004, σ. Ι-4461).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω τα ελληνικά δικαστήρια έκριναν  ότι ακόμα και αν 

θεωρηθεί ότι τα επίμαχα μέτρα συνιστούν κρατική ενίσχυση υπέρ των παραγωγών 

ενέργειας από ορυκτά καύσιμα,  η διαφοροποίηση δικαιολογείται από λόγους οι οποίοι 

ανάγονται στη λογική του συστήματος που περιέχει τελείως διαφορετικές κατηγορίες 

παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας: Ως προς τη συμμετοχή των παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπεται η κατά 

προτεραιότητα απορρόφηση της εν λόγω ενέργειας κατά την κατανομή του φορτίου, 

ως προς δε την τιμολόγησή της προβλέπεται διαφορετικό σύστημα καθορισμού τιμών 

και πληρωμή των παραγωγών μόνο από τον ειδικό λογαριασμό, στην ενίσχυση του 

οποίου αποσκοπούν τα μέτρα. Αντίθετα για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 

από ορυκτά καύσιμα, προβλέπεται η συμμετοχή τους στον ημερήσιο ενεργειακό 

προγραμματισμό (ΗΕΠ) και η πληρωμή τους με βάση  τη διαμορφούμενη σύμφωνα με 

τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς Οριακή Τιμή του Συστήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις στην τιμολόγηση των ΑΠΕ υπό το πρίσμα της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  

 

1.1. Προστασία της περιουσίας κατά την Ε.Σ.Δ.Α. 

Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου (Π.Π.Π.) της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε (μαζί με 

τη Σύμβαση) με το Ν.Δ. 53/1974 και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του 

Συντάγματος, αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόμων «Παν φυσικόν ή νομικόν 

πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της 

ιδιοκτησίας του, ει μη δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπόμενους υπό 

του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Οι προαναφερόμενες 

διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωμα παντός κράτους, όπως θέση εν ισχύι νόμους, ους ήθελε 

κρίνη αναγκαίους προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών, συμφώνως προς το δημόσιον 

συμφέρον, ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων». 

Με τη διάταξη αυτή κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το 

οποίο μπορεί να τη στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας.  

Κάθε επέμβαση στην περιουσία, για να είναι συμβατή με την Ε.Σ.Δ.Α., πρέπει να 

προβλέπεται από το νόμο, να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και να είναι ανάλογη, 

δηλαδή επιτυγχάνει μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικότερου 

συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου και των απαιτήσεων προστασίας των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου. Η αναφορά στο νόμο αφορά το εθνικό δίκαιο, 

το οποίο όμως ελέγχεται και ως προς την ποιότητά του, δηλαδή με τη συμβατότητά του  

με τις αρχές του κράτους δικαίου. Η πρόβλεψη στο νόμο θεωρείται κορυφαία εγγύηση 

του Κράτους δικαίου για αυτό και ο νόμος δεν αρκεί να φέρει τα τυπικά στοιχεία ενός 

νομοθετικού κειμένου, απαιτείται ακόμη όπως οι ρυθμίσεις του αποτελούν πράγματι 

εγγύηση κατά της αυθαιρεσίας. Έτσι, δεν υφίσταται νόμος αν αυτό που προβάλλεται 

ως νόμος από το αμυνόμενο Κράτος, είναι μια ρύθμιση μη προσβάσιμη ή τόσο ασαφής 

που υποθάλπει, λόγω της μη προβλεψιμότητας των συνεπειών της, την αυθαιρεσία (βλ. 

Ε.Δ.Δ.Α James v UK, ECHR 1986). Αν το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι το νομοθετικό 
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έρεισμα υπό την ανωτέρω έννοια ελλείπει, το Δικαστήριο διαπιστώνει, στη φάση αυτή, 

παραβίαση της Συμβάσεως και σταματά την περαιτέρω έρευνα. 

Αν διαπιστωθεί η ύπαρξη νομοθετικού ερείσματος, η έρευνα συνεχίζεται με την 

αναζήτηση της συνδρομής ή μη θεμιτού σκοπού που να δικαιολογεί την επέμβαση. Η 

επέμβαση στο δικαίωμα της περιουσίας αιτιολογείται από κάθε σκοπό δημοσίου 

συμφέροντος, εφόσον πάντως είναι συμβατός με το πλαίσιο της δημοκρατικής 

κοινωνίας έτσι όπως αυτή γίνεται κατανοητή από την ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο δεν 

υποκαθιστά κατά κανόνα την δική του κρίση στις εκτιμήσεις που εκφέρουν οι αρμόδιες 

κρατικές αρχές, αλλά ελέγχει αν οι εν λόγω εκτιμήσεις και οι επιλογές στις οποίες 

οδήγησαν, στοιχειοθετούν παραβίαση της Συμβάσεως. Το μέγεθος του περιθωρίου 

εκτιμήσεως που αναγνωρίζει το Δικαστήριο στα συμβαλλόμενα Κράτη ποικίλλει 

ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος και την ύπαρξη ή μη συναίνεσης σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την καταλληλότητα ενός μέτρου. Όσο σοβαρότερο 

είναι το ζήτημα προστασίας ενός δικαιώματος τόσο μικρότερο περιθώριο 

αναγνωρίζεται στα Κράτη μέλη και όσο διαφοροποιημένες εμφανίζονται οι εθνικές 

νομοθεσίες επί ενός ζητήματος, μαρτυρούσες έτσι έλλειψη συναινέσεως, τόσο 

ευρύτερο περιθώριο εκτιμήσεως υπέρ του συμβαλλόμενου Κράτους γίνεται δεκτό. Εάν 

η κρινόμενη επέμβαση σε δικαίωμα προστατευόμενο από τη Σύμβαση διέλθει επιτυχώς 

και το «τεστ» της συμβατότητας του επιλεγέντος μέτρου με τις απαιτήσεις της 

δημοκρατικής κοινωνίας, το Δικαστήριο εισέρχεται πλέον στην έσχατη φάση ελέγχου 

αν όντως στη συγκεκριμένη υπό κρίση υπόθεση η αμφισβητούμενη επέμβαση 

συντελέσθηκε με πνεύμα δίκαιης ισορροπίας ώστε απεδόθη, κατά τον αριστοτέλειο 

ορισμό περί δικαιοσύνης, ό, τι ήταν ίδιον σε κάθε συγκρουόμενο συμφέρον να 

αποδοθεί51. 

Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) 

έχει αναδείξει τρεις κανόνες προστασίας της περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 1 

Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ (βλέπε, μεταξύ άλλων, Sporrong and Lönnroth κατά Σουηδίας με 

την από 23.9.1982 A52 απόφαση, Anheuser-Busch Inc. κατά Πορτογαλίας [GC], 

αριθ. 73049/01, § 62, CEDH 2007) Ο πρώτος κανόνας, ο οποίος διατυπώνεται στο 

                                                                 
51Ι. Σαρμάς, Η δίκαιη ισορροπία κατά τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, https://www.constitutionalism.gr/2066-i-dikaii-isorropia-kata-ti-nomologia-toy-eyrwpaiko/ 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["73049/01"]}
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πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1, αναγνωρίζει το εν γένει δικαίωμα 

του προσώπου για σεβασμό της περιουσίας του, για «ειρηνική απόλαυση της 

περιουσίας του». Ο δεύτερος κανόνας, ο οποίος διατυπώνεται στο δεύτερο εδάφιο της 

πρώτης παραγράφου του άρθρου 1, αναφέρεται στη δυνατότητα της στέρησης της 

ιδιοκτησίας, την οποία, όμως, θέτει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: την ύπαρξη 

λόγων δημόσιας ωφέλειας καθώς και την τήρηση των όρων του νόμου και των γενικών 

αρχών του διεθνούς δικαίου. Ο τρίτος κανόνας, ο οποίος διατυπώνεται στη δεύτερη 

παράγραφο του άρθρου 1, απονέμει την εξουσία στα Κράτη να ρυθμίζουν τη χρήση 

των αγαθών σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον ή να εξασφαλίζουν την καταβολή 

φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων. Οι τρεις αυτοί κανόνες, κατά πάγια νομολογία 

του Δικαστηρίου, δεν είναι αυτοτελείς και θα πρέπει ο δεύτερος και τρίτος κανόνας, οι 

οποίοι αφορούν σε ειδικότερες περιπτώσεις επέμβασης στο δικαίωμα για σεβασμό της 

περιουσίας, να ερμηνεύονται υπό το φως της γενικής αρχής του πρώτου κανόνα. Σε 

περίπτωση, επομένως, που μία υπόθεση δεν εμπίπτει στην έννοια της στέρησης ή της 

ρύθμισης της χρήσης της περιουσίας, εξετάζεται από το Δικαστήριο με βάση τον πρώτο 

κανόνα. Γενικά, πάντως, και ανεξάρτητα από τον εφαρμοστέο κανόνα, το Ε.Δ.Δ.Α. από 

τη στιγμή που θα διαπιστώσει ότι η κρινόμενη περίπτωση εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής της διάταξης και ότι υπάρχει επέμβαση στο περιουσιακό δικαίωμα, θα 

ελέγξει εάν η τελευταία είναι σύμφωνη προς το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου. 

Επομένως, προκειμένου να εξετασθεί αν υπάρχει παραβίαση του άρθρ. 1 Π.Π.Π. της 

ΕΣΔΑ πρέπει να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις : 

(I) Υπάρχει δικαίωμα περιουσίας κατά την έννοια της διάταξης ; 

(II) Υπήρξε επέμβαση στο δικαίωμα αυτό; 

(III) Σε ποιον από τους τρεις κανόνες της διάταξης υπόκειται η επέμβαση αυτή; 

(IV) Η επέμβαση αιτιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος; 

(V) Η επέμβαση είναι ανάλογη, δηλαδή επιτυγχάνει μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ των 

απαιτήσεων του γενικότερου συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου και των 

απαιτήσεων προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου; 

(VI) Είναι η επέμβαση συμβατή με την  αρχή της ασφάλειας δικαίου και της νομιμότητας; 

Αν όντως υπήρξε επέμβαση σε δικαίωμα περιουσίας και η απάντηση σε οποιαδήποτε 

εκ των τελευταίων τριών ερωτήσεων είναι αρνητική, τότε η επέμβαση αυτή παραβιάζει 

τη διάταξη του άρθρ. 1 Π.Π.Π. ΕΣΔΑ 
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1.2. Η έννοια της περιουσίας 

Η έννοια της περιουσίας σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.), είναι έννοια αυτόνομη και ανεξάρτητη από 

τις αντίστοιχες στο εσωτερικό των Κρατών. Το Δικαστήριο προσδίδει περιεχόμενο, 

ερμηνεύει και εφαρμόζει τον όρο «περιουσία», σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια, 

χωρίς να προσκολλάται στο νόημα που αυτός μπορεί να έχει στις εσωτερικές έννομες 

τάξεις52. Στην κατά τα ανωτέρω προστατευόμενη περιουσία περιλαμβάνονται όχι μόνο 

τα από το άρθρο 17 του Συντάγματος προστατευόμενα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά 

και όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα νομίμως κεκτημένα οικονομικά 

συμφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώματα και μάλιστα οι περιουσιακού 

χαρακτήρα απαιτήσεις είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση53 είτε 

απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία με βάση 

το ισχύον πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο νομοθετικό καθεστώς ότι μπορούν 

να ικανοποιηθούν δικαστικά (πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου : Pressos Compania Naviera S.A. κ.ά. κατά Βελγίου, 

(Α332): (1995) παραγρ. 28 επ., Pine Valley Development κατά Ιρλανδίας (Α222) 

(1992) παραγρ. 51 κ.α.). Επομένως η έννοια της «περιουσίας» μπορεί να περιλαμβάνει 

τόσο την «υφιστάμενη περιουσία» όσο και περιουσιακές αξίες, συμπεριλαμβανομένων 

των απαιτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο προσφεύγων μπορεί να υποστηρίξει ότι 

έχει τουλάχιστον μία «θεμιτή προσδοκία» να επιτύχει την πραγματική απόλαυση ενός 

δικαιώματος κυριότητας (J.A. Pye (Oxford) Ltd και J.A. Pye (Oxford) Land Ltd κατά 

Ηνωμένου Βασιλείου [GC], § 61, Maltzan και λοιποί κατά Γερμανίας (dec.) [GC], § 

74c), Kopecký κατά Σλοβακίας [GC], § 35c).  

Τονίζεται ότι  στην έννοια της προστατευόμενης κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Π.Π. 

της ΕΣΔΑ περιουσίας δεν εντάσσεται το μελλοντικό εισόδημα (future income) πριν 

αυτό κερδηθεί ή δημιουργηθεί θεμιτή προσδοκία ότι είναι δικαστικά διεκδικήσιμο 

(legitimate expectation). Το άρθρ. 1 Π.Π.Π. ΕΣΔΑ δεν εγγυάται το δικαίωμα στην 

κτήση περιουσίας. Συνεπώς, δεν προστατεύεται το δικαίωμα απόκτησης κάποιου 

αγαθού, εφόσον δεν στηρίζεται σε εύλογη ή θεμιτή προσδοκία, αλλά μόνο η ήδη 

υπάρχουσα περιουσία (βλ. Ε.Δ.Δ.Α. Μarckx κατά Βελγίου (Ολομέλεια) 13.6.1979, 

                                                                 
52 Λ.–Α. Σισιλιάνος, Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 

Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 655. 
53 Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece A301-B (1994 
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παρ. 50, Des Fours Walderode κατά Τσεχίας (απόφαση επί του παραδεκτού), 4.3.2003, 

Jigalev  κατά Ρωσίας, 6.7.2006, παρ. 131). Έτσι, η Επιτροπή του Ε.Δ.Δ.Α. έκρινε (X 

v. the Federal Republic of Germany 1979) ότι η προσδοκία των συμβολαιογράφων να 

εισπράξουν τις νομοθετικά προσδιορισμένες αμοιβές δεν συνιστά προστατευόμενο 

περιουσιακό δικαίωμα. Σε αυτή την περίπτωση, ο νομοθέτης είχε μειώσει κατά 50% – 

80% τις συμβολαιογραφικές αμοιβές για πανεπιστήμια, εκκλησίες και άλλους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η Επιτροπή  έκρινε ότι η απλή προσδοκία των 

συμβολαιογράφων ότι οι νομοθετικά προσδιορισμένες αμοιβές δεν θα αλλάξουν δεν 

συνιστά  προστατευόμενο περιουσιακό δικαίωμα, εκτός αν η απαίτηση αφορά 

υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί.  

Η προσδοκία για κτήση εισοδήματος είναι πάντως δικαιολογημένη – και 

προστατευόμενη – αν βασίζεται είτε σε μία νομοθετική διάταξη είτε σε μία 

δικαιοπραξία επί του επίμαχου περιουσιακού συμφέροντος (Saghinadze και λοιποί 

κατά Γεωργίας, § 103) και δεν έρχεται σε αντίθεση με τη νομολογία των εθνικών 

δικαστηρίων  (N.K.M v Hungary, 14 Μαρτίου 2013, αριθ. προσφ. 66529/11 παρ. 35). 

Αντιστοίχως, η προσδοκία εισοδήματος δεν είναι βάσιμη και θεμιτή,  και ως εκ τούτου 

δεν είναι προστατευόμενη, αν η ερμηνεία της εθνικής διάταξης είναι αμφισβητούμενη 

και  τα εθνικά δικαστήρια τείνουν να απορρίπτουν παρόμοιες διεκδικήσεις 54  (βλ. 

Kopecky v Slovakia Ε.Δ.Δ.Α. 2004. Περαιτέρω, προκειμένου να δημιουργηθούν 

δικαιολογημένες προσδοκίες, το νομοθετικό πλαίσιο επί των οποίων βασίζονται πρέπει 

να έχει κάποια σταθερότητα. Έτσι, στην περίπτωση Ian Edgar (Liverpool) Ltd v UK το 

Ε.Δ.Δ.Α. έκρινε ότι, εν όψει του ότι η νομοθεσία πώλησης όπλων στην Αγγλία γίνονταν 

συνεχώς αυστηρότερη, δεν δικαιολογούταν «δικαιολογημένη προσδοκία»  της 

προσφεύγουσας εταιρίας ότι θα συνέχιζε το εμπόριο συγκεκριμένων όπλων. 

Στην διευρυμένη έννοια της προστατευόμενης κατά το 1 Π.Π.Π. ΕΣΔΑ περιουσίας 

εντάσσεται και η «υπεραξία» (goodwill) μίας επιχείρησης. Τα μελλοντικά έσοδα της 

επιχείρησης δεν πρέπει να συγχέονται με την προστατευόμενη ως περιουσία 

«υπεραξία» της επιχείρησης. Κατά τη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α., δεν προστατεύεται η 

μείωση της αξίας της επιχείρησης που οφείλεται σε απώλεια μελλοντικού εισοδήματος, 

αλλά η «υπεραξία» ως ένα αυτοτελές δικαίωμα με εμπορική αξία άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τις ήδη πραγματοποιθείσες ενέργειες της επιχείρησης, «μία υποκείμενη 

                                                                 
54 http://echr-online.info/right-to-property-article-1-of-protocol-1-to-the-echr/property/ 
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επαγγελματική δραστηριότητα μίας συγκεκριμένης αξίας  η οποία, έχει, από πολλές 

απόψεις, τη φύση ενός ιδιωτικού δικαιώματος και επομένως συνιστά κεφάλαιο» (Malin 

v UK 23 Mαρτίου 2012 παρ. 9655). Έτσι, στην υπόθεση  Tre Traktörer v Sweden56 

κρίθηκε ότι τα οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με την άσκηση επιχείρησης, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση η άδεια ενός εστιατορίου να πωλεί οινοπνευματώδη,  

είναι προστατευόμενη περιουσία καθώς η διατήρηση της άδειας πώλησης αλκοόλ 

συνιστά βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, και ότι η 

ανάκληση της άδειας αυτής συνιστά απώλεια «υπεραξίας» (goodwill) της επιχείρησης 

και ως εκ τούτου επέμβαση στο δικαίωμα ειρηνικής απόλαυσης περιουσίας.  

Αντιθέτως, στην περίπτωση Ian Edgar (Liverpool) Ltd v UK 25.02.200057 το παράπονο 

της προσφεύγουσας, εταιρίας εμπορίας όπλων και συναφών προϊόντων, ότι η 

απαγόρευση πώλησης περίστροφων και λοιπών όπλων χειρός επηρέασε αρνητικά την 

υπεραξία της επιχείρησης, κρίθηκε ως παράπονο απώλειας μελλοντικού εισοδήματος.  

Η διάκριση μεταξύ της προστατευόμενης «υπεραξίας» μίας επιχείρησης και της μη 

προστατευόμενης απώλειας μελλοντικού εισοδήματος δεν είναι ευχερής. Κατά το 

αγγλικό Court of Appeal (υπόθ. A2/2014/2909,2910,2911,2913 Department of Energy 

and Climate Change v Breyer Group PLC and others, παρ. 43) η σημαντική διαφορά 

έγκειται μεταξύ της παρούσας αξίας του μελλοντικού εισοδήματος (που δεν θεωρείται 

κατά το Ε.Δ.Δ.Α. ως μέρος της υπεραξίας και ως περιουσία) και της παρούσας αξίας 

μίας επιχείρησης, στην οποία αντανακλάται και  η δυνατότητα να αποκερδαίνει έσοδα 

στο μέλλον (που μπορεί να θεωρηθεί τμήμα της υπεραξίας και προστατευόμενη 

περιουσία) Η δυνατότητα να αποκερδαίνει έσοδα στο μέλλον απορρέει από τη φήμη 

που η επιχείρηση έχει εγκαθιδρύσει ως αποτέλεσμα των  προηγούμενων ενεργειών της.  

Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, προκειμένου να ερευνηθεί κατά πόσο οι μειώσεις στις 

εγγυημένες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από Α.Π.Ε. που 

επέφεραν  οι νόμοι Ν. Ν. 4093/2012 και Ν.4254/2014 είναι συμβατές με το άρθρ. 1 

Π.Π.Π. ΕΣΔΑ, θα πρέπει πρώτα να απαντηθεί το ερώτημα αν το δικαίωμα των 

παραγωγών να  εισπράξουν τη συγκεκριμένη –εγγυημένη- τιμή ανά kwh παραχθείσας 

(ή μέλλουσας να παραχθεί) ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί προστατευόμενο 

περιουσιακό δικαίωμα κατά της ως άνω διάταξη. Αναμφισβήτητα, το συμφωνηθέν 

                                                                 
55 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109541 
56 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57586 
57 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5035 



50 
 

αντίτιμο της ενέργειας που έχει ήδη παραχθεί και πωληθεί είναι απαίτηση γεγενημένη 

και όχι «μελλοντικό εισόδημα», επομένως και η νομοθετική απαίτηση για επιστροφή 

μέρους αυτού (με τη μορφή της «αναδρομικής έκπτωσης» του άρθρου 1 παρ. IΓ 

υποπαρ. 3 του Ν.4254/2014) αποτελεί επέμβαση σε υφιστάμενη περιουσία. Ο 

προβληματισμός αφορά τη μείωση τιμών στη μέλλουσα να παραχθεί ηλεκτρική 

ενέργεια, στο πλαίσιο όμως των υφιστάμενων διαρκών συμβάσεων πώλησης. Οι 

δικαιολογημένες προσδοκίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δικαιολογήσουν 

αιτήματα αποζημίωσης για επέμβαση σε περιουσιακά δικαιώματα που αλλιώς θα 

απορρίπτονταν ως αφορώντα μελλοντικά εισοδήματα, αλλά πρέπει να συνδέονται με 

ήδη γεγενημένα περιουσιακά δικαιώματα. Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση τέτοια 

σύνδεση υπάρχει, καθώς οι παραγωγοί Α.Π.Ε. έχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις και 

επομένως δικαστικά επιδιώξιμη αξίωση για τήρησή τους. Κατά πάγια δε νομολογία και 

των ελληνικών δικαστηρίων, περιουσία, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου 

Προσθέτου Πρωτοκόλλου, αποτελεί μόνη η υπόσταση μίας ενοχικής σύµβασης, 

εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες γι’ αυτή υπό του νόµου προϋποθέσεις (βλ. Ολ. 

Α.Π. 5/2011, Ολ.ΣτΕ 668/2012). Θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηριχθεί ότι η 

συνεχώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία στο καθεστώς ενίσχυσης  Α.Π.Ε. δεν αιτιολογεί 

δικαιολογημένη προσδοκία ότι οι νομοθετικά προσδιορισμένες τιμές θα μείνουν 

αναλλοίωτες για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Πλην όμως η πρώτη 

ουσιαστική μείωση των εγγυημένων τιμών επήλθε με το new deal, ήτοι με το Ν. 

4254/2014, οι προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις αφορούσαν κυρίως την 

αδειοδοτική διαδικασία, ενώ και οι μειώσεις τιμών που εισήχθησαν με το άρθρ. 5 Ν. 

3851/2010 ήταν πολύ μικρές για να θεωρηθεί ότι διαρρηγνύουν το τεκμήριο 

σταθερότητας του καθεστώτος. 

Επομένως η προσδοκία των παραγωγών για πληρωμή κατά τα συμφωνηθέντα 

εντάσσεται στη διευρυμένη έννοια της περιουσίας. Ομοίως, οι υπογεγραμμένες 

συμβάσεις εντάσσονται στην υπεραξία της επιχείρησης, καθώς είναι αποτέλεσμα 

προηγούμενων   ενεργειών της (βλ. σχετικά την απόφαση του αγγλικού High Court of 

Justice, Breyer Group plc and others v Department of Energy and Climate Change.).  
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1.3. Είδος της επέμβασης στην περιουσία 

Προκειμένου να επωφεληθεί από την προστασία που προσφέρει το άρθρο 1 Π.Π.Π. 

ΕΣΔΑ, ο προσφεύγων πρέπει να αποδείξει ότι το δικαίωμά του να χρησιμοποιεί ή να 

διαθέτει την περιουσία του έχει παρεμποδιστεί. 

 Κατά τη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α. υπάρχουν τρεις μορφές επεμβάσεων στην περιουσία. 

Οι δύο πρώτες  προκύπτουν από το γράμμα της διάταξης και είναι η στέρηση της 

περιουσίας και η ρύθμιση (έλεγχος) χρήσης της περιουσίας. Η τρίτη είναι η «επέμβαση 

στη ουσία της περιουσίας» (interference with the substance of property) και είναι  

νομολογιακό δημιούργημα. Τα κριτήρια πάντως του Δικαστηρίου για τη διάκριση των 

μορφών επέμβασης είναι αρκετά ασαφή58.  

Η στέρηση της περιουσίας και η ρύθμιση (έλεγχος) της χρήσης αυτής είναι δύο πολύ 

διαφορετικοί τύποι επεμβάσεων. Η στέρηση μπορεί να οριστεί ως αποξένωση από το 

αντικείμενο της περιουσίας, αφαίρεση της κατοχής του από τον ιδιοκτήτη. Η στέρηση 

είναι, καταρχήν, μεταφορά περιουσίας. Αντιθέτως, ο έλεγχος της χρήσης περιουσίας 

δεν περιλαμβάνει καμία μεταβίβαση. Ο ιδιοκτήτης διατηρεί την περιουσία του αλλά 

περιορίζεται στον τρόπο που τη χρησιμοποιεί. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις, όπως 

είναι η πτώχευση ή η κατάσχεση, η στέρηση περιουσίας ερμηνεύεται ως έλεγχος της 

χρήσης αυτής59
 Το εννοιολόγημα «επέμβαση στην ουσία της περιουσίας» αρχικώς 

χρησιμοποιήθηκε για να  εκφράσει μία παρατεταμένη και μη αποδεκτή αβεβαιότητα 

για τη τύχη της περιουσίας (υπόθεση Sporrong and Lönnroth) αλλά έχει στη συνέχεια 

το Ε.Δ.Δ.Α. τη χρησιμοποίησε για να χαρακτηρίσει διάφορες μορφές επεμβάσεων που 

ήταν μεταξύ de facto στέρηση περιουσίας και ρύθμισης χρήσης, έχει δε επικριθεί για 

αυτό το λόγο ως «μία από όλα» κατηγορία που χρησιμοποιείται όταν η επέμβαση δεν 

μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με ακρίβεια60 

                                                                 
58 Council of Europe, The European convention of Human Rights and Property Rights, Human rights 

files, No. 11 rev, http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-

11(1998).pdf 

59 Έτσι , Handyside judgment of 7 December 1976, Series A no. 24; Agosi judgment of 24 October 1986, 

Series A no. 108. 
60 Ο.π. Council of Europe, The European convention of Human Rights and Property Rights, Human 

rights files, σελ. 29 
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Οι νόμοι που στοχεύουν στη διασφάλιση πληρωμής φόρων  εντάσσονται στον κανόνα 

της ρύθμισης της χρήσης περιουσίας. Ο σκοπός για τον οποίο επιβάλλεται φόρος δεν 

μεταβάλλει τη φύση του φόρου καθαυτού, και η φορολογία αναπόφευκτα 

διαφοροποιείται μεταξύ των διάφορων κατηγοριών φορολογουμένων και ποικίλλει 

αναλόγως των  κοινωνικών και οικονομικών στόχων του κράτους. Καθώς η εξουσία 

επιβολής φόρων είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της εθνικής κυριαρχίας, ευλόγως 

υποστηρίζεται ότι τα δικαιοδοτικά της ΕΣΔΑ όργανα δεν μπορούν να ελέγξουν αυτή 

καθεαυτή την απόφαση επιβολής φόρου, αλλά μόνο την αναλογικότητα  μεταξύ του 

ύψους του φόρου και της δυνατότητας του βαρυνόμενου να τους καταβάλει. Ωστόσο, 

το Δικαστήριο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει νόμους που στοχεύουν  στη διασφάλιση 

της πληρωμής των φόρων. 

Το πως ακριβώς οριοθετείται το «μέσο που στοχεύει  στη διασφάλιση της πληρωμής των 

φόρων» δεν είναι πάντα ξεκάθαρο. Στην υπόθεση Gasus Dosier- und Fördertechnik 

GmbH v. the Netherlands η Επιτροπή έκρινε ότι η κατάσχεση κληρονομιαίας 

περιουσίας δυνάμει φορολογικού νόμου ήταν στέρηση περιουσίας 61, ενώ αντιθέτως το 

Δικαστήριο το θεώρησε μέσο για την εξασφάλιση της πληρωμής των φόρων62. Στην 

υπόθεση Hentrich κατά Γαλλίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι το η κατάσχεση ενός κτιρίου 

ήταν στέρηση ιδιοκτησίας 63 , ενώ  στην υπόθεση National & Provincial Building 

Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society v. the 

United Kingdom 64  το Δικαστήριο έκρινε ότι η μη επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων φόρων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μέσο διασφάλισης πληρωμής 

φόρων. 

Στις περιπτώσεις των νομοθετικών αλλαγών στις εγγυημένες τιμές πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας η επέμβαση είναι ρύθμιση στη χρήση περιουσιακού αγαθού και 

όχι στέρηση περιουσίας. Οι παραγωγοί δεν στερήθηκαν τις περιουσίες τους ούτε 

ακυρώθηκαν οι συμβάσεις τους, αλλά μειώθηκε το εισόδημά τους. Σχετική είναι η 

                                                                 
61  Eur. Comm. D.H., report of 21 October 1993, Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH v. the 

Netherlands. 
62 Eur. Court H.R., Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH v. the Netherlands judgment of 23 February 

1995, Series A no. 306-B, para. 59 
63 Eur. Court H.R., Hentrich v. France judgment of 22 September 1994, Series A no. 296-A, para. 35 
64 Eur. Court H.R., National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and 

Yorkshire Building Society v. the United Kingdom judgment of 23 October 1997, Collection of 

judgments and decisions, 1997-VII, No. 55, para. 79. 
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υπόθεση Mellacher and others v. Austria 65  (1989), κατά την οποία η νομοθετική 

μείωση συμβατικά προσδιορισμένων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας κρίθηκε ότι 

δεν αποτελεί επίσημη ή de facto στέρηση περιουσίας, αλλά ρύθμιση χρήσης 

περιουσιακού δικαιώματος, ελεγχόμενη σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρ. 

1 Π.Π.Π. ΕΣΔΑ. Στην  ειδικότερη περίπτωση της «αναδρομικής έκπτωσης» οι 

παραγωγοί στερούνται μεν ένα ήδη γεννημένο δικαίωμα (με την έννοια ότι καλούνται 

να επιστρέψουν ποσό που έχουν ήδη εισπράξει) αλλά η έκδοση του πιστωτικού 

σημειώματος, με την οποία αυτή η επιστροφή υλοποιείται, είναι το μέσο για την 

πληρωμή του φόρου.  

1.4. Δημόσιο συμφέρον 

Σε κάθε περίπτωση πάντως και όπως και να χαρακτηριστεί το είδος της επέμβασης, θα 

πρέπει να ερευνηθεί αν αιτιολογείται από σκοπό δημοσίου συμφέροντος και αν 

υπακούει στην  αρχή της νομιμότητας, της αναλογικότητας και της δίκαιης ισορροπίας. 

Το Ε.Δ.Δ.Α. αναγνωρίζει ευρύ πεδίο διακριτικής ευχέρειας των Κρατών τόσο μέσα στο 

πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη από το 2008 - και ειδικότερα 

αναφορικά με τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνονται δια της νομοθετικής ή άλλης οδού 

και αφορούν ολόκληρα στρώματα του πληθυσμού - (Valkov και λοιποί κατά 

Βουλγαρίας, αριθ. 2033/04, 25 Οκτωβρίου 2011, Frimu και 4 άλλες προσφυγές κατά 

Ρουμανίας, αριθ. 45312/11, 45571/11, 45583/11, 45587/11 και 45588/11, § 40, 7 

Φεβρουαρίου 2012, Panfile κατά Ρουμανίας, αριθ. 13902/11, 20 Μαρτίου 

2012, Κουφάκη και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδας, 57665/12και 57657/12, 7 Μαΐου 

2013, Ν.Κ.Μ. κατά Ουγγαρίας, αριθ. 66629/11, 14 Μαΐου 2013, da Conceição Mateus 

και Santos Januário κατά Πορτογαλίας, αριθ. 62235/12 και 57725/12, 8 Οκτωβρίου 

2013, Savickas κατά Λιθουανίας, αριθ. 66365/09, 15 Οκτωβρίου 2013, και da Silva 

Carvalho Rico κατά Πορτογαλίας, αριθ. 13341/14, 1η Σεπτεμβρίου 2015), όσο και  

στον καθορισμό της εν γένει κοινωνικής πολιτικής τους. Γίνεται δεκτό ότι οι εθνικές 

αρχές είναι κατ’αρχήν σε καλύτερη θέση απ’ό,τι ένα διεθνές δικαστήριο για να 

επιλέξουν τα πλέον κατάλληλα μέτρα προκειμένου να επιτύχουν την αποκατάσταση 

ισορροπίας μεταξύ των δαπανών και των εσόδων του Κράτους, καθώς αυτές είναι 

γνώστες των οικείων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων και οι 

επιλογές τους στην υιοθέτηση νόμων προς το σκοπό αυτό είναι σεβαστές, εκτός αν 

                                                                 
65 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57616 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%222033/04%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2245312/11%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2245571/11%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2245583/11%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2245587/11%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2245588/11%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2213902/11%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2257665/12%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2257657/12%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2266629/11%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2262235/12%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2257725/12%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2266365/09%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2213341/14%22]%7D
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αποδεικνύονται «προδήλως στερούμενες λογικής» (βλέπε, ειδικότερα, την 

προαναφερθείσα Κουφάκη και ΑΔΕΔΥ § 31, και την προαναφερθείσα Da Silva 

Carvalho Rico § 37).  

Περαιτέρω, τα κράτη διαθέτουν μεν ευρύτατη εξουσία ως προς τον προσδιορισμό των 

φόρων και τους τρόπους είσπραξής τους κατ’ εκτίμηση των πολιτικών, οικονομικών 

και κοινωνικών προβλημάτων τους, πλην όμως, κατά το μέτρο που η επιβολή 

φορολογίας αποτελεί επέμβαση στην περιουσία του προσώπου, η σχετική ρύθμιση 

πρέπει να αποτελεί δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του δημοσίου 

συμφέροντος και των επιταγών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την 

έννοια της ύπαρξης αναλογίας μεταξύ χρησιμοποιουμένων μέσων και επιδιωκομένων 

σκοπών. Ως εκ τούτου, επιβολή φορολογικής υποχρέωσης που συνιστά υπερβολικό 

βάρος για τα πρόσωπα που βαρύνονται με αυτήν ή κλονίζει ριζικώς την οικονομική 

τους κατάσταση, αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου 

Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ [βλ. Ε.Δ.Δ.Α. αποφάσεις της 2.12.1985, Svenska κατά 

Σουηδίας (αριθ. 11036/84), της 14.12.1988, Wasa κατά Σουηδίας (αριθ. 13013/87), της 

16.1.1995, Ricardo Travers κατά Ιταλίας (αριθ.15117/89)]. 

Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν κρίνει την «εισφορά αλληλεγγύης» του Ν. 4093/2012   

και την «αναδρομική έκπτωση» του Ν.4254/2014 και υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ και 

κατέληξαν ότι υφίστανται μεν παρεμβάσεις στο δικαίωμα της  περιουσίας, πλην όμως 

οι παρεμβάσεις αυτές είναι αιτιολογημένες και σύμφωνες με τις επιταγές του του άρθρ. 

1 Π.Π.Π.. Ad hoc απόφαση για το θέμα αυτό από το Ε.Δ.Δ.Α. δεν υπάρχει. Συναφής 

όμως είναι η υπόθεση Mamatas and others V Greece (2016)66 , κατά την οποία κρίθηκε 

συμβατή με το άρθρ. 1 Π.Π.Π. Ε.Σ.Δ.Α. η νομοθετική παρέμβαση για την εφαρμογή 

του λεγόμενου PSI (Private Sector Involvement-PSI) στην απομείωση του ελληνικού 

δημοσίου χρέους (Ν. 4050/2012), ήτοι η αναγκαστική ανταλλαγή ομολόγων 

μικρομολογιούχων  με νέα ομόλογα σημαντικά χαμηλότερης αξίας από τα παλαιά. Το 

Ε.Δ.Δ.Α. έκρινε ότι, εν όψει της οικονομικής κρίσης και των απαιτήσεων των εταίρων 

για συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του χρέους, η 

παρέμβαση εξυπηρετούσε δημόσια ωφέλεια. Περαιτέρω, έκρινε μία επένδυση σε 

ομόλογα δεν μπορεί να είναι απαλλαγμένη κινδύνων, καθώς «μεταξύ της έκδοσης ενός 

τέτοιου τίτλου και της λήξης του, παρέρχεται κατ’αρχήν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό 

                                                                 
66 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-167603"]} 
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διάστημα στην διάρκεια του οποίου συμβαίνουν απρόβλεπτα γεγονότα που μπορούν να 

έχουν ως συνέπεια την σημαντική μείωση της φερεγγυότητας του εκδότη τους, ακόμη και 

αν αυτός είναι ένα Κράτος, και συνεπώς την επακόλουθη περιουσιακή ζημία για τον 

δανειστή». Το Δικαστήριο υπογράμμισε περαιτέρω ότι, «λαμβανομένης υπόψη της 

οικονομικής κατάστασης της Ελληνικής Δημοκρατίας και των αβεβαιοτήτων που την 

αφορούσαν την εποχή εκείνη, οι εν λόγω επενδυτές δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ότι 

ενήργησαν ως συνετοί και ενημερωμένοι οικονομικοί φορείς, ικανοί να επικαλεστούν την 

ύπαρξη δικαιολογημένων προσδοκιών. Αντιθέτως, οι επενδυτές αυτοί τεκμαίρονταν ότι 

γνώριζαν την εξαιρετικά ασταθή οικονομική κατάσταση που επηρέαζε τις διακυμάνσεις 

της αξίας των ελληνικών χρεογράφων που είχαν αποκτήσει, καθώς και τον όχι αμελητέο 

κίνδυνο χρεοκοπίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τέτοιες συναλλαγές 

πραγματοποιούνταν μέσα σε αγορές ιδιαίτερα ευμετάβλητες, συχνά υποκείμενες σε 

τυχαία γεγονότα και σε κινδύνους μη ελέγξιμους προκειμένου για την μείωση ή την 

αύξηση της αξίας τέτοιων τίτλων, γεγονός που θα μπορούσε να παρακινήσει σε 

κερδοσκοπία για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

Κατά συνέπεια, ακόμη και αν υποτεθεί ότι όλοι οι προσφεύγοντες δεν ενεπλάκησαν σε 

συναλλαγές κερδοσκοπικής φύσεως, αυτοί έπρεπε να έχουν επίγνωση αυτών των τυχαίων 

και των κινδύνων για μία ενδεχόμενη σημαντική απώλεια της αξίας των αποκτηθέντων 

τίτλων. Τούτο ισχύει ακόμη περισσότερο αφού, ακόμη και πριν την έναρξη της 

οικονομικής κρίσης του το 2009, το Ελληνικό Δημόσιο-εκδότης αντιμετώπιζε ήδη 

αυξημένο χρέος και έλλειμμα». Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Δικαστήριο 

εκτίμησε ότι η Ελλάδα, λαμβάνοντας τα επίμαχα μέτρα, δεν διέρρηξε την ορθή 

ισορροπία μεταξύ του γενικού συμφέροντος και της προστασίας των δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας των προσφευγόντων και δεν επέβαλε στους ενδιαφερόμενους μία 

υπερβολική ειδική επιβάρυνση, συμπέρανε ότι, λαμβανομένης υπόψη της ευρείας 

διακριτικής ευχέρειας την οποία απολαμβάνουν τα συμβαλλόμενα Κράτη στον τομέα 

αυτό, τα εν λόγω μέτρα δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως δυσανάλογα προς τον 

θεμιτό σκοπό τους, και κατέληξε ότι δεν υπήρξε εν προκειμένω παραβίαση του άρθρου 

1 Π.Π.Π. Ε.Σ.Δ.Α..  

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις και πραγματικά περιστατικά επί των οποίων έκρινε το 

Ε.Δ.Δ.Α. στην υπόθεση Mamatas and others V Greece έχουν αρκετές ομοιότητες με 

την περίπτωση των νομοθετικών παρεμβάσεων στις συμβάσεις των 

ηλεκτροπαραγωγών Α.Π.Ε., ιδία όσον αφορά τη περίπτωση της Ελλάδας. Όπως και με 
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το PSI, έτσι και με το new deal ο νομοθέτης παρενέβη σε υφιστάμενες συμβάσεις 

μειώνοντας  το συμφωνηθέν αντάλλαγμα. Περαιτέρω, η διόγκωση του ελλείμματος του 

ειδικού λογαριασμού Α.Π.Ε. ήταν ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα 

μας εν μέσω της οικονομικής κρίσης.  Η «βελτίωση της βιωσιμότητας των κινήτρων για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», η  «εισαγωγή μόνιµων προσαρμογών στις 

υφιστάμενες συβάσεις αγοράς ενέργειας, ιδίως για φωτοβολταϊκά συστήματα, µε στόχο 

την ευθυγράμμιση των συντελεστών απόδοσης σε βιώσιμο μέσο όρο της ΕΕ, λαμβάνοντας 

υπόψη ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην Ελλάδα» και η «οικονομική βιωσιμότητα του 

λογαριασμού Α.Π.Ε.» περιλαμβάνονταν στους όρους και τις προϋποθέσεις οικονομικής 

πολιτικής και διαρθρωτικών μέτρων που συμφώνησε να τηρήσει η Ελλάδα με τα 

κείμενα του αναθεωρημένου μνημονίου του 201367. Επίσης, και για τους παραγωγούς 

Α.Π.Ε. μπορεί να υποστηριχθεί ότι, εισερχόμενοι στην αγορά ενέργειας, εισέρχονται 

εν γνώσει τους σε μία αγορά πολύπλοκη και με έντονες διακυμάνσεις και θα έπρεπε να 

έχουν επίγνωση ότι δεν μπορούν να υπολογίζουν στο ίδιο σταθερό κέρδος για όλη τη 

διάρκεια ισχύος των συμβάσεών τους, ιδία μέσα στο δυσμενές περιβάλλον της εθνικής 

οικονομίας.  

Επομένως, εν όψει και της προαναφερθείσας νομολογίας, οι νομοθετικές παρεμβάσεις 

στο ελληνικό καθεστώς στήριξης Α.Π.Ε. δεν φαίνονται να παραβιάζουν τις επιταγές 

του άρθρ. 1 Π.Π.Π. Ε.Σ.ΔΑ. 

2. Αντιμετώπιση απόπειρας κρατικής παρέμβασης στο σύστημα στήριξης 

από τα αγγλικά δικαστήρια  

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις στο σύστημα στήριξης των Α.Π.Ε. ενδέχεται να 

επηρεάσουν όχι μόνο τα περιουσιακά δικαιώματα παραγωγών που έχουν ενταχθεί στο 

σύστημα έχοντας υπογεγραμμένες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και 

επίδοξους παραγωγούς ή άλλους εμπλεκόμενους με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 

οι οποίοι, βασιζόμενοι στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς, έχουν προβεί σε σειρά 

ενεργειών με σκοπό τη δημιουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής 

ανανεώσιμης ενέργειας και λόγω της νομοθετική αλλαγής αναγκάζονται να 

                                                                 
67 «Μνημόνιο Συνεννόησης στις συγκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής»  11.05.2013, παρ. 

6.1.4.,  
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εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους. Αντιμετωπίζοντας τέτοια περίπτωση τα αγγλικά 

δικαστήρια έκριναν ότι συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τρίτους με τελικό σκοπό την 

εκμετάλλευση των κινήτρων του νομοθετικού καθεστώτος, συνιστούν 

προστατευόμενη κατά  το άρθρ. 1 Π.Π.Π. ΕΣΔΑ περιουσία, και η συνεπεία παράνομης 

νομοθετικής επέμβασης ματαίωση αυτών μπορεί να δημιουργήσει δικαίωμα 

αποζημίωσης κατά το ίδιο άρθρο.  

Το σχετικό ιστορικό είναι το εξής: Το έτος 2010 εισήχθη στην Αγγλία σύστημα 

εγγυημένων τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (FiT),  υπό  το οποίο οι 

εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούντο να πληρώνουν τους μικρής 

κλίμακας παραγωγούς Α.Π.Ε. με εγγυημένες τιμές ανά kwh, ακόμα και αν η ηλεκτρική 

ενέργεια που παρήγαγαν καταναλώνονταν από τους ίδιους τους παραγωγούς 

(generation tariff). Κατά τον σχετικό νόμο - πλαίσιο (Energy Act 2008), οι εγγυημένες 

τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. καθορίζονταν ανάλογα με το χρόνο 

εισαγωγής του σταθμού παραγωγής στο σύστημα (reference year) και μπορούσαν να 

τροποποιηθούν με απόφαση του Υπουργού Ενέργειας (Secretary of State for Energy 

and Climate Change) ανάλογα με το δείκτη τιμών καταναλωτή.  Κατά το χρόνο 

εισαγωγής του συστήματος αυτού το κόστους εγκατάστασης και εξοπλισμού 

φωτοβολταϊκών συστημάτων ήταν σημαντικά υψηλότερο από άλλες τεχνολογίες 

Α.Π.Ε. και για αυτό οι εγγυημένες τιμές φωτοβολταϊκής ενέργειας ορίστηκαν 

υψηλότερες. Όπως και στη περίπτωση της Ελλάδας, η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε 

μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, με τα φωτοβολταϊκά να καταλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό των τεχνολογιών Α.Π.Ε. που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του 

συστήματος FiT. Η μείωση του κόστους εγκατάστασης φωτοβολταικών και η 

αντίστοιχη αύξηση του αναμενόμενου κέρδους των παραγωγών οδήγησαν το 

Υπουργείο Ενέργειας –μεταξύ άλλων μέτρων -να θέσει σε διαβούλευση τον Οκτώβριο 

του 2011 σχέδιο απόφασης που προέβλεπε μείωση, αρχής γενομένης από την 1η 

Απριλίου του 2012, των τιμών πώλησης ενέργειας των φωτοβολταικών σταθμών που 

θα εισάγονταν στο σύστημα FiΤ μετά την 12η Δεκεμβρίου του 2011.  

Το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε, διότι τα αγγλικά δικαστήρια έκριναν ότι η υπό 

διαβούλευση  υπουργική απόφαση ήταν παράνομη, καθώς εισήγαγε αναδρομικές 

αλλαγές. Επιχειρώντας μία απόδοση της κρίσης των αγγλικών δικαστηρίων με την 

ελληνική νομική ορολογία, η υπουργική απόφαση κρίθηκε «εκτός νομοθετικής 
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εξουσιοδότησης». Συγκεκριμένα το Court of Appeal  με την από 25.01.2012 απόφασή 

του68
 (Case No: C1/2012/023) έκρινε ότι η έννοια μίας εγγυημένης τιμής καθόλη τη 

διάρκεια τη σύμβασης, υπολογιζόμενη με βάση το χρόνο εισαγωγής στο σύστημα, είναι 

θεμελιώδης για το σύστημα FiT και δημιουργεί ασφάλεια στον ιδιώτη που επένδυσε 

κεφάλαιο πριν την έναρξη λειτουργίας του σταθμού ότι η επένδυσή του θα έχει μία 

εγγυημένη απόδοση  επηρεαζόμενη μόνο από τoν δείκτη τιμών καταναλωτή. Η 

εγγυημένη από αυτή απόδοση χαρακτηρίστηκε από το αγγλικό δικαστήριο ως ανάλογη 

με αυτήν ενός κρατικού ομολόγου69. Καθώς ο νόμος καθόριζε την εγγυημένη τιμή με 

αναφορά μόνο στο χρόνο εισαγωγής του σταθμού στο σύστημα και όχι σε Υπουργικές 

αποφάσεις, κρίθηκε ότι δεν ήταν η δυνατή τροποποίηση των συμφωνημένων τιμών 

πέρα από τη διακύμανση του δείκτη τιμών καταναλωτή70 . Με αυτή τα δεδομένα το 

αγγλικό δικαστήριο έκρινε ότι Υπουργική απόφαση που θα τροποποιούσε τις τιμές των 

σταθμών που θα έμπαιναν στο σύστημα FiT μεταξύ 12ης Δεκεμβρίου 2011 και 1ης 

Απριλίου 2012 θα επενέβαινε αναδρομικά σε υφιστάμενη κατάσταση χωρίς να έχει 

τέτοιο δικαίωμα από το νόμο - πλαίσιο, καθώς σύμφωνα με αυτόν με την εισαγωγή στο 

σύστημα η τιμή «κλειδώνει» αναλόγως του reference year για 25 χρόνια.  

Κατά το χρόνο μεταξύ της εισαγωγής της υπουργικής απόφασης σε διαβούλευση και 

της απόφασης του αγγλικού Εφετείου πολλοί επίδοξοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών 

σταθμών, θεωρώντας τις νέες τιμές μη συμφέρουσες, εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους και 

είτε δεν ξεκίνησαν είτε δεν ολοκλήρωσαν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να στραφούν κατά του Υπουργείου Ενέργειας, επικαλούμενοι το άρθρ. 1 

Π.Π.Π. Ε.Σ.Δ.Α και ζητώντας αποζημίωση για ζημία που υπέστησαν από παράνομη 

επέμβαση στο δικαίωμα ειρηνικής απόλαυσης της ιδιοκτησίας τους, τόσο υποψήφιοι 

μικροπαραγωγοί, όσο και διάφορες επιχειρήσεις που εμπλέκονταν με τη φωτοβολταϊκή 

τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις αυτές  ήταν είτε εταιρίες που διεκπεραίωναν την 

εγκατάσταση και την σύνδεση φωτοβολταϊκών με το σύστημα για λογαριασμό των 

ιδιοκτητών των ακινήτων με τη συμφωνία ότι οι μεν ιδιοκτήτες θα είχαν φθηνότερο 

ρεύμα, οι δε επιχειρήσεις θα εισέπρατταν τις τιμές πώλησης του ρεύματος, είτε εταιρίες 

που τοποθετούσαν φωτοβολταϊκά ή έβρισκαν κατάλληλα ακίνητα έναντι αμοιβής, είτε 

                                                                 
68 Court of Appeal, Secretary of State for Energy and Climate Change v Friends of the Earth and others, 

25.01.2012,  https://www.judiciary.gov.uk/judgments/ssecc-v-friends-of-the-earth-judgment-2/  
69 ο.π. παρ. 40 
70 ο.π. , παρ. 41 «The scheme provides for a pre-determined rate, not such a rate as from time to time 

may be determined» 
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προμηθευτές εξοπλισμού. Η επικαλούμενη ζημία συνδέονταν είτε με συμβάσεις με 

τρίτους που είχαν ήδη συναφθεί και ματαιώθηκαν λόγω εγκατάλειψης του σταθμού, 

είτε με συμβάσεις που θα είχαν συναφθεί με τρίτους αν δεν μεσολαβούσε η 

προτεινόμενη μείωση τιμών και η εντεύθεν εγκατάλειψη σχεδίων εγκατάστασης 

σταθμών. Οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν συγκεκριμένα, ότι αν δεν είχε προηγηθεί η 

κρατική παρέμβαση η συμβάσεις αυτές θα είχαν υλοποιηθεί και οι σταθμοί θα είχαν 

συνδεθεί στο σύστημα μέχρι την 1η Απριλίου 2012, ματαιώθηκαν όμως λόγω της 

ανακοίνωσης του επικείμενου νομοθετικού μέτρου. 

Το Court of Appeal (Case no: A2/2014/2909/2910,2911,29139)71  επισήμανε ότι η 

ματαίωση δικαιολογημένης προσδοκίας ότι μία σύμβαση θα ολοκληρωθεί δεν μπορεί 

να αιτιολογήσει απαίτηση βάσει του άρθρ. 1 Π.Π.Π. ΕΣΔΑ, αλλά όταν η σύμβαση έχει 

συναφθεί, υπάρχει προστατευόμενη δικαιολογημένη προσδοκία ότι δεν θα ανατραπεί 

με νομοθετική παρέμβαση. Αξιοποιώντας την έννοια της υπεραξίας (goodwill) ως αυτή 

αναλύεται στα προαναφερθείσες σχετικές αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α., έκρινε ότι όσοι 

αιτούντες είχαν υπογεγραμμένες συμβάσεις (π.χ. με ιδιοκτήτες ακινήτων κατάλληλων 

για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών) είχαν προστατευόμενη από το άρθρ. 1 Π.Π.Π. 

Ε.Σ.Δ.Α. περιουσία ή/και οι συμβάσεις αυτές συνιστούσαν ή προσέδιδαν 

προστατευόμενη από την Ε.Σ.Δ.Α. ως περιουσία υπεραξία  στην επιχείρηση τους. 

Αντιθέτως, κρίθηκε ότι η ματαίωση συμβάσεων που παρέμειναν σε επίπεδο πρότασης 

ή υπό διαπραγμάτευση   δεν συνιστούσε επέμβαση σε υφιστάμενη περιουσία και ότι οι 

σχετικές αιτήσεις αφορούσαν μη προστατευόμενη από την ΕΣΔΑ απώλεια 

μελλοντικού εισοδήματος.  

Περαιτέρω, το Court of Appeal έκρινε ότι παρά το γεγονός ότι η προτεινόμενη 

υπουργική απόφαση δεν ίσχυσε ποτέ και ότι η εγκατάλειψη του έργου ήταν απόφαση 

των ιδίων των παραγωγών ή επιχειρηματιών, υπήρξε ζημιογόνος επέμβαση κατά την 

έννοια του άρθρ.1 Π.Π.Π. ΕΣΔΑ. Η κρίση αυτή αιτιολογήθηκε με αναφορά σε τρεις 

αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α.: Την υπόθεση Sporrong and Lonnorth v Sweden (1982), κατά 

την οποία το Ε.Δ.Δ.Α. έκρινε ότι η εκκίνηση διαδικασίας απαλλοτρίωσης και η 

απαγόρευση οικοδόμησης σε ακίνητο συνιστούσαν επέμβαση στην ουσία του 

δικαιώματος της περιουσίας, παρόλο που τόσο η απαλλοτρίωση όσο και η απαγόρευση 

                                                                 
71 Court of Appeal Department of Energy and Climate Change v Breyer Group and others 28.04.2015   

https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/04/decc-v-breyer-judgment.pdf 
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τελικά ανακλήθηκαν.  Την απόφαση Agrotexim v Greece (1996), με την οποία κρίθηκε 

ότι οι επανειλημμένες αναγγελίες πρόθεσης απαλλοτρίωσης ακινήτου στο οποίο ήταν 

εγκατεστημένη η ιδιοκτήτριά του εταιρία, επηρέασε τη δυνατότητα της εταιρίας να 

διαπραγματευθεί και να πραγματοποιήσει επέκταση των εγκαταστάσεών της και 

συνιστούσε επέμβαση στο δικαίωμα ειρηνικής απόλαυσης της περιουσίας της. Και 

τέλος με την απόφαση Matos e Silva LDA v Portugal (1997) με την οποία κρίθηκε ότι 

προπαρασκευαστικά απαλλοτρίωσης μέτρα (απαγορεύσεις και περιορισμοί δόμησης, 

ανακοινώσεις κλπ) που διήρκεσαν 13 χρόνια χωρίς να ακολουθήσει τελικά 

απαλλοτρίωση, παρόλο που νομικά δεν επηρέασαν τη δυνατότητα του ιδιοκτήτη 

θιγόμενου ακινήτου να το χρησιμοποιεί, στην πράξη τη μείωσαν πολύ, συνιστώντα έτσι 

ανεπίτρεπτη επέμβαση. Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω νομολογία, το Court of 

Appeal έκρινε ότι παρόλο που η προτεινόμενη νομοθετική παρέμβαση δεν είχε καμία 

νομική ισχύ καθώς ουδέποτε υλοποιήθηκε, στην πράξη επηρέασε τα δικαιώματα των 

αιτούντων και επομένως στοιχειοθέτησε «επέμβαση» κατά την έννοια του άρθρ. 1 

Π.Π.Π. ΕΣΔΑ. 

Τέλος, το Court of Appeal έκρινε ότι το γεγονός ότι η Υπουργική απόφαση, αν  είχε 

υλοποιηθεί, θα παραβίαζε την αρχή της νομιμότητας, δεν αρκεί για να χαρακτηρίσει 

την πρόταση της απόφασης παράνομη καθώς δεν υπάρχει εγγενής παρανομία στο να 

θέτεται υπό διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που, αν γίνει νόμος, θα είναι παράνομος. Στη 

συνέχεια όμως έκρινε ότι πρόταση καθεαυτή παραβίασε  την αρχή της αναλογικότητας, 

την ανάγκη για δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικότερου 

συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου και των απαιτήσεων προστασίας των 

αιτούντων, καθώς αφενός μεν υπήρχαν σαφείς δεσμεύσεις της Κυβέρνησης, ακόμα και 

λίγο πριν την εξαγγελία της υπό διαβούλευσης απόφασης, ότι δεν θα υπήρχαν 

αναδρομικές αλλαγές στο καθεστώς των FiT οι οποίες και ώθησαν τους αιτούντες να 

προβούν σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, αφετέρου το ποσό που εξοικονόμησε το 

Υπουργείο Ενέργειας από την εξαγγελία του μέτρου (ήτοι το ποσό που θα κατέβαλε 

ως αντίτιμο ηλεκτρικής ενέργειας αν οι ματαιωθείσες λόγω της πρότασης συνδέσεις 

πραγματοποιούνταν) ήταν κατά πολύ ανώτερο της ζημίας των αιτούντων από την 

εξαγγελία αυτή. Με την αιτιολογία αυτή το Court of Appeal έκρινε ότι όσοι από τους 

αιτούντες είχαν υπογεγραμμένες συμβάσεις, δικαιούντο κατ’ αρχήν να διεκδικήσουν 

αποζημίωση για την παράνομη επέμβαση στην περιουσία τους, οι δε ουσιαστικές 
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προϋποθέσεις της αποζημίωσης και το ύψος αυτής είναι θέμα που θα κριθεί για κάθε 

περίπτωση χωριστά από τα αρμόδια δικαστήρια. 

Δεν είναι εύκολο να υποστηριχθεί ότι τα αγγλικά δικαστήρια υπήρξαν πιο 

«γενναιόδωρα» με τους παραγωγούς από ότι τα ελληνικά, καθώς οι περιπτώσεις δεν 

είναι συγκρίσιμες. Η προτεινόμενη υπουργική απόφαση κρίθηκε παράνομη όχι επειδή 

παραβίαζε θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά επειδή δεν προβλέπονταν από το νόμο τέτοια 

τροποποίηση του μηχανισμού στήριξης με υπουργική απόφαση. Η αμφισβήτηση της 

νομοθετικής παρέμβασης στην Ελλάδα δεν αφορούσε την τυπική αλλά την ουσιαστική 

συνταγματικότητα του νόμου. Περαιτέρω, από το σκεπτικό των ανωτέρω δύο αγγλικών 

αποφάσεων δεν προκύπτει επίκληση λόγου επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που να 

αιτιολογεί τη νομοθετική παρέμβαση στις υφιστάμενες συμβάσεις, τουλάχιστον όχι 

συγκρίσιμου με το τεράστιο έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού στην Ελλάδα και την 

αδυναμία διατήρησης ενός βιώσιμου συστήματος. Η συμβατότητα των νομοθετικών 

παρεμβάσεων με τις διατάξεις του άρθρ. 1 Π.Π.Π. Ε.Σ.Δ.Α. δεν μπορεί να αξιολογηθεί 

ανεξάρτητα από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της κάθε χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Διαφορές μεταξύ επενδυτών Α.Π.Ε. και κρατών στο πλαίσιο της Συνθήκης για 

το Χάρτη Ενέργειας 

1. Η Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας 

1.1. Ιστορικά 

Η διαδικασία του Ενεργειακού Χάρτη72 ξεκίνησε στις αρχές του 1990, καθώς η πτώση 

των κομμουνιστικών καθεστώτων και του Ψυχρού Πολέμου δημιούργησαν 

δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των ασιατικών χωρών.  Στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δουβλίνου (Ιούνιος 1990), ο πρωθυπουργός των Κάτω 

Χωρών Ruud Lubbers πρότεινε τη θέσπιση συνεργασίας, στον τομέα της ενέργειας, με 

τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως, προκειμένου 

να ενισχυθεί η οικονομική ανόρθωσή τους και να βελτιωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού 

της Κοινότητας. Κληθείσα από το Συμβούλιο να μελετήσει τις δυνατότητες 

υλοποίησης της εν λόγω συνεργασίας, η Επιτροπή πρότεινε το 1991, την κατάρτιση 

Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας. Οι διαπραγματεύσεις για τον εν λόγω Χάρτη 

δρομολογήθηκαν στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 1991, και ολοκληρώθηκαν με την 

υπογραφή καταληκτικού εγγράφου στη Χάγη, στις 17 Δεκεμβρίου 1991. 

Τα 51 συμβαλόμενα μέρη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας δεσμεύθηκαν να 

επιδιώξουν τους στόχους του Χάρτη και να τηρήσουν τις αρχές του, όπως επίσης και 

να εδραιώσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας 

βάσης. Η συμφωνία αυτή οδήγησε στη Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας, η οποία έχει 

σκοπό να προαγάγει τη βιομηχανική συνεργασία Δύσης-Ανατολής, προβλέποντας 

νομικές εγγυήσεις σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η διαμετακόμιση και το εμπόριο. Η 

Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας καθώς και το Πρωτόκολλο για την Ενεργειακή 

Απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα υπεγράφησαν στις 17 Δεκεμβρίου 

1994, στη Λισσαβόνα, από το σύνολο των μερών που είχαν υπογράψει το Χάρτη το 

1991, εξαιρέσει των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

                                                                 
72 Ο αγγλικός όρος είναι Energy Charter Process 
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η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) και τα κράτη μέλη τους 

είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη και στο πρωτόκολλο. 

Η Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας και το πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας για την 

ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα εγκρίθηκαν με τη με 

αριθ. 98/181/ΕΚ απόφαση (23.09.1997)  της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα (ΕΚΑΧ), της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατομικής Ενέργειας. 

Τέλος, με απόφαση της Διάσκεψης του Χάρτη Ενέργειας 73  δρομολογήθηκε η 

διαδικασία για την υπογραφή του Διεθνούς Ενεργειακού Χάρτη. Το Μάϊο του 2015, 

κράτη που αντιπροσωπεύαν πάνω από το ένα τέταρτο των μελών των Ηνωμένων 

Εθνών συναντήθηκαν στη Χάγη για την υπογραφή του Διεθνούς Ενεργειακού Χάρτη, 

μία πολιτικής διακήρυξης που θέτει τις κοινές αρχές για τη διεθνή συνεργασία στον 

τομέα της ενέργειας και σε άλλους σχετικούς με την ενέργεια, τομείς. 

Η ΣυνθΧΕ και το πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και 

τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα ετέθησαν αμφότερα σε ισχύ στις 16 Απριλίου 

1998. Σήμερα στη ΣυνθΧΕ συμμετέχουν ως πλήρως συμβαλλόμενα μέλη 52 χώρες και 

2 διεθνείς οργανισμοί (η ΕΕ και η ΕΥΡΑΤΟΜ)74. Πέραν των συμβαλλόμενων μελών 

στη ΣυνθΧΕ συμμετέχουν ως  παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Διάσκεψη, 

όλα τα μέλη που έχουν υπογράψει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας και το Διεθνή 

Ενεργειακό Χάρτη και δεν έχουν υπογράψει  τη ΣυνθΧΕ, καθώς επίσης και διεθνείς 

                                                                 
73 Η Διάσκεψη (Conference) είναι το όργανο διαβούλευσης της ΣυνθΧΕ 

74 Το Αφγανιστάν, η Αλβανία, η Αρμενία, η Αυστραλία (δεν την έχει επικυρώσει), η Αυστρία, το 

Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία (δεν την έχει επικυρώσει αλλά ισχύει προσωρινά), το Βέλγιο, η Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Ευρωπαϊκή Ένωση  

και η Ευρατόμ, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γεωργία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ισλανδία, η 

Ιρλανδία, η Ιαπωνία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, η Λετονία, το Λιχτεστάιν, η Λιθουανία, το 

Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Μαυροβούνιο, η Μολβαδία, η Μογγολία, η Ολλανδία, η Νορβηγία (δεν 

την έχει επικυρώσει), η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ρωσία (δεν την έχει επικυρώσει),  η 

Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Ελβετία, το Τατζικστάν, η FYROM, η Τουρκία, το 

Τουρκμενιστάν, η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ουζμπεκιστάν. Η Ιταλία αποχώρησε από τη 

ΣυνθΧΕ με έναρξη των αποτελεσμάτων αποχώρησης την 1η Ιανουαρίου 2016.  
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οργανισμοί. Περαιτέρω υπάρχουν οι  προσκεκλημένοι παρατηρητές, οι οποίοι μπορούν 

να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη – χωρίς δικαίωμα ψήφου – μετά από πρόσκληση. 

1.2. Συνοπτική επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων της Συνθήκης για 

το Χάρτη Ενέργειας 

Η Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας75 (στο εξής ΣυνθΧΕ) δεν πρέπει να συγχέεται με 

τον Ευρωπαϊκό Χάρτη  Ενέργειας και τον Διεθνή Ενεργειακό Χάρτη: Η πρώτη είναι 

νομικά δεσμευτικό κείμενο ενώ οι δεύτερος και τρίτος αποτελούν πολιτικές 

διακηρύξεις (soft law). Η ΣυνθΧΕ αποβλέπει στη θέσπιση νομικού πλαισίου για την 

προαγωγή της μακροπρόθεσμης συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, με βάση τις 

αρχές που θεσπίζει ο ΕΧΕ, και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα των 

μελών.  

Οι ουσιαστικές διατάξεις της ΣυνθΧΕ εμπεριέχουν ρυθμίσεις για μία σειρά θεμάτων  

που καλύπτουν τη συνολική διαδικασία της ενέργειας. Οι σημαντικότερες διατάξεις 

αφορούν την προστασία των επενδύσεων, την εμπορία ενεργειακών υλών και 

προϊόντων, τη διαμετακόμιση και τη διευθέτηση των τυχόν διαφορών. 

Όσον αφορά τις επενδύσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη καλούνται να ενθαρρύνουν και να 

δημιουργήσουν σταθερές, ευνοϊκές και διαφανείς συνθήκες για τους ξένους επενδυτές 

και να εφαρμόζουν στην περίπτωσή τους τη ρήτρα της πλέον ευνοούμενης χώρας, ή να 

τους επιφυλάσσουν τη μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν οι δικοί τους επενδυτές, 

σύμφωνα με το πλέον ευνοϊκό γι' αυτούς καθεστώς76. Σημαντική ρύθμιση με την οποία 

καθίσταται το άτομο υποκείμενο του διεθνούς δικαίου είναι η αποκατάσταση, 

αποζημίωση, αντισταθμιστική παροχή ή οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση, προκειμένου 

ο επενδυτής ενός συμβαλλόμενου μέρους  να αντιμετωπίσει ζημία που υφίσταται στην 

επικράτεια ενός άλλου συμβαλλόμενου μέρους, λόγω πολέμου ή άλλης ένοπλης 

σύγκρουσης, κατάστασης εθνικής ανάγκης, πολιτικών αναταραχών ή άλλων 

παρόμοιων καταστάσεων 77  Μία ακόμα ρύθμιση, που αφορά τον επενδυτή άλλου 

συμβαλλόμενου μέρους, ορίζει ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις  δεν εθνικοποιούνται, 

δεν απαλλοτριώνονται, ούτε υπόκεινται σε μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος με την 

                                                                 
75 Ο αγγλικός όρος είναι Energy Charter Treaty (ECT) 
76 Αρθρ. 10 παρ. 1 ΣυνθΧΕ 
77 Άρθρ. 12 παρ. 1 ΣυνθΧΕ 
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εθνικοποίηση ή την απαλλοτρίωση. Το δικαίωμα του επενδυτή ενός άλλου 

συμβαλλόμενου μέλους μπορεί να περιοριστεί όταν η απαλλοτρίωση πραγματοποιείται 

για λόγους δημοσίου συμφέροντος, γίνεται άνευ διακρίσεων, τηρεί όλες τις νόμιμες 

διατυπώσεις  και συνοδεύεται από την καταβολή άμεσης και επαρκούς αποζημίωσης.78 

Η εμπορία ενεργειακών υλών και προϊόντων μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών 

διέπεται από τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) και 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Αυτό σημαίνει ότι τα υπογεγραμμένα 

μέρη στη Συνθήκη είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις διατάξεις της GATT όσον 

αφορά την εμπορία των ενεργειακών υλών και προϊόντων, ακόμη και εάν δεν 

αποτελούν μέλη της GATT, αντιστοίχως του ΠΟΕ. Όσον αφορά τη διαμετακόμιση, 

κάθε μέρος υποχρεούται να  λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διευκολυνθεί 

η διαμετακόμιση των ενεργειακών υλών και προϊόντων, σύμφωνα με την αρχή της 

ελεύθερης διαμετακόμισης και χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την καταγωγή, τον 

προορισμό ή την ιδιοκτησία των εν λόγω ενεργειακών υλών και προϊόντων, και χωρίς 

διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τη διαμόρφωση των τιμών βάσει τέτοιων 

διακρίσεων, όπως επίσης και χωρίς να επιβάλλονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, 

περιορισμοί ή φόροι. Κάθε μέρος δεσμεύεται ώστε οι διατάξεις του οι σχετικές με τη 

μεταφορά ενεργειακών πρώτων υλών και προϊόντων, καθώς και η χρήση των 

εξοπλισμών μεταφοράς ενέργειας, διαλαμβάνουν τις υπό διαμετακόμισιν ενεργειακές 

ύλες και προϊόντα κατά τρόπο όχι λιγότερο ευνοϊκό απ' ό,τι τις δικής του προελεύσεως 

ύλες και προϊόντα, εκτός εάν ορίζουν διαφορετικά οι διατάξεις κάποιας διεθνούς 

συμφωνίας79. Απαγορεύεται η διακοπή ή ο περιορισμός της ροής ενεργειακών υλών 

και προϊόντων σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές για τους τρόπους 

διαμετακόμισης, πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών διευθέτησης των 

διαφορών, οι οποίες προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις. Άλλες διατάξεις 

υποχρεώνουν τις χώρες από τις οποίες διέρχονται οι ενεργειακές ύλες και προϊόντα να 

μην αντιτίθενται στη δημιουργία νέας δυναμικότητας. 

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, κάθε μέρος μεριμνά για την καταπολέμηση των 

στρεβλώσεων της αγοράς και των εμποδίων στον ανταγωνισμό, στις οικονομικές 

δραστηριότητες του ενεργειακού τομέα. Εξασφαλίζει ότι το νομοθετικό περιβάλλον 

                                                                 
78 Άρθρ. 13 παρ. 1 ΣυνθΧΕ 
79 Άρθρ. 7 παρ. 1 ΣυνΧΕ 
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του επιτρέπει την αντιμετώπιση κάθε μονομερούς και συντονισμένης 

αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς στις οικονομικές δραστηριότητες του ενεργειακού 

τομέα.τη διαφάνεια, την κυριαρχία, το φορολογικό καθεστώς, το περιβάλλον, η 

συνθήκη περιλαμβάνει τις διατάξεις που περιγράφονται στη συνέχεια80. 

Κάθε αντισυμβαλλόμενο μέρος ασκεί την κυριαρχία του στους ενεργειακούς πόρους 

του σύμφωνα και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνούς δικαίου, ενώ επίσης έχει 

το δικαίωμα του αποφασίζειν για τις γεωγραφικές περιοχές που τελούν υπό τη 

δικαιοδοσία του και οι οποίες προορίζονται για κοιτασματολογικές έρευνες και 

εκμετάλλευση81. 

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ενσωματώνεται στη ΣυνΧΕ, γεγονός που ευνοεί τη 

διαμόρφωση τιμών με βάση την αγορά, αντανακλώντας κατ' αυτό τον τρόπο το 

περιβαλλοντικό κόστος και τα σχετικά πλεονεκτήματα. Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη 

περιορίζουν, κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό, κάθε επιβλαβή συνέπεια για το 

περιβάλλον, η οποία προκύπτει εντός ή εκτός της περιοχής δικαιοδοσίας τους, από όλες 

τις διεργασίες του ενεργειακού κύκλου που πραγματοποιούνται στην εν λόγω περιοχή, 

μεριμνώντας για την τήρηση των προτύπων ασφαλείας.  

Η ΣυνθΧΕ δεν δημιουργεί νέο δίκαιο ή νέες φορολογικές υποχρεώσεις. Η άμεση 

φορολόγηση εξακολουθεί να διέπεται από την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας ή από τις 

εφαρμοστέες διμερείς συμβάσεις82. 

Η ΣυνθΧΕ προβλέπει αυστηρές διαδικασίες διευθέτησης των διαφορών μεταξύ των 

κρατών, αφενός, και μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών και του κράτους υλοποίησης των 

επενδύσεων, αφετέρου. Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές μεταξύ επενδυτή και 

κράτους, ο επενδυτής δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της διαφοράς σε διεθνή 

διαιτησία. Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές μεταξύ κρατών, είναι δυνατή η 

σύσταση ενός ad hoc δικαστηρίου διαιτησίας, εφόσον δεν ευοδωθούν οι διπλωματικές 

προσπάθειες επίλυσης της διαφοράς. Η διευθέτηση που προβλέπεται από τους 

μηχανισμούς αυτούς έχει αναγκαστικό χαρακτήρα83. 

                                                                 
80 Άρθρ. 6 ΣυνθΧΕ 
81 Άρθρ. 18 ΣυνθΧΕ 
82 Άρθρ. 21 παρ. 1 ΣυνθΧΕ 
83 Άρθρ. 26 & 27 ΣυνθΧΕ 
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Ως προς τη χωρική εφαρμογή της ΣυνθΧΕ , εφαρμόζεται κατ’ αρχήν στα εδάφη των 

συμβαλλόμενων μερών. Κράτος όμως ή Διεθνής Οργανισμός Περιφερειακής 

Οικονομικής Ολοκλήρωσης μπορεί να καταθέσει δήλωση στο θεματοφύλακα ότι η 

ισχύς της Συνθήκης θα εκτείνεται σε όλα τα εδάφη ή σε ένα ή περισσότερα από αυτά  

ή σε άλλα εδάφη που  προσδιορίζονται στη δήλωση. Οι δηλώσεις αυτές ανακαλούνται 

ομοίως με κοινοποίηση στο θεματοφύλακα84.  

Ως προς τη χρονική εφαρμογή της ΣυνθΧΕ, τίθενται κανόνες προκειμένου να 

επιλυθούν φαινόμενα σύγκρουσης συνθηκών. Ειδικότερα, αν μέρη έχουν συνάψει 

προηγουμένως, ή συνάψουν αργότερα, διεθνή συμφωνία για θέματα που αφορούν την 

προστασία και την προαγωγή των επενδύσεων στην ενέργεια και της επίλυσης των 

σχετικών διαφορών, καμία διάταξη των συγκεκριμένων συμφωνιών δεν ερμηνεύεται 

ως απόκλιση από οποιαδήποτε σχετική διάταξη της ΣυνθΧΕ και το αντίστροφο, όταν 

οι επίμαχες διατάξεις είναι πιο ευνοϊκές για τον επενδυτή ή την επένδυση85. 

Η ΣυνθΧΕ προβλέπει ρητά86 την προσωρινή εφαρμογή των διατάξεών της πριν την 

επικύρωσή της από το συμβαλλόμενο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι η εσωτερική 

έννομη τάξη του μέρους είναι συμβατή με τις διατάξεις της Συνθήκης. Κάθε 

υπογράφον μέρος έχει δικαίωμα κατά την υπογραφή της Συνθήκης να δηλώσει ότι δεν 

είναι σε θέση να αποδεχθεί την προσωρινή εφαρμογή της, ωστόσο, παρά την υποβολή 

της δήλωσης, το υπογράφον μέρος εφαρμόζει προσωρινά το κεφάλαιο VII της 

Συνθήκης που αφορά Διαρθρωτικά και Θεσμικά θέματα.  

Αναλυτικότερη αναφορά στις, κρίσιμες για τις υπό εξέταση περιπτώσεις, ρυθμίσεις της 

ΣυνθΧΕ, θα γίνει παρακάτω, στις ενότητες που αφορούν τη σχετική νομολογία των 

διεθνών επενδυτικών δικαστηρίων.  

1.3. Η Επενδυτική Διαιτησία σε διαφορές κρατών - επενδυτών κατά τη 

ΣυνθΧΕ 

Ως προαναφέρθηκε, η ΣυνθΧΕ προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες διευθέτησης των 

διαφορών μεταξύ των κρατών, αφενός, και μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών και του 

κράτους υλοποίησης των επενδύσεων, αφετέρου. Την παρούσα μελέτη ενδιαφέρουν οι 

                                                                 
84 Άρθρ. 40 ΣυνθΧΕ 
85 Άρθρ. 16 ΣυνθΧΕ 
86 Άρθρ. 45 ΣυνθΧΕ 
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διαφορές μεταξύ ενός συμβαλλόμενου μέλος και ενός επενδυτή ενός άλλου 

συμβαλλόμενου μέλους, όσον αφορά μία επένδυση του τελευταίου στην επικράτεια 

του πρώτου, οι οποίες αφορούν μία αθέτηση υποχρέωσης του πρώτου, βάσει των 

διατάξεων προώθησης και προστασίας των επενδύσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρ. 26 αρ. 1 & 2 της ΣυνΧΕ, οι διαφορές αυτές επιλύονται, εάν είναι 

δυνατόν, φιλικά.  Εάν ο φιλικός διακανονισμός δεν καταστεί δυνατός εντός τριών 

μηνών από τότε που το ενδιαφερόμενο μέρος ζήτησε φιλική διευθέτηση, ο επενδυτής  

δικαιούται να επιλέξει την παραπομπή της διαφοράς για επίλυση: 

1) Στα εθνικά δικαστήρια του κράτους – μέλους 

2) Σύμφωνα με κάθε εφαρμοστέα, προηγουμένως συμφωνηθείσα διαδικασία ή 

3) Στη διεθνή επενδυτική διαιτησία, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Σε περίπτωση που ένας επενδυτής επιλέξει να παραπέμψει τη διαφορά για 

επίλυση στη διεθνή διαιτησία, δηλώνει επίσης εγγράφως ότι συναινεί να 

υποβληθεί η διαφορά :  

(α) (i) Στο Διεθνές Κέντρο για τον Διακανονισμό των Διαφορών εξ Επενδύσεων 

(ICSID87), που έχει ιδρυθεί με τη Σύμβαση για τη ρύθμιση των σχετιζομένων 

προς τις επενδύσεις διαφορών μεταξύ Κρατών και υπηκόων άλλων Κρατών, 

που ανοίχτηκε προς υπογραφή στην Ουάσιγκτον, στις 18 Μαρτίου 1965 

("Σύμβαση ICSID"), εφόσον το Συμβαλλόμενο Μέρος του επενδυτή και το 

διαφωνούν Συμβαλλόμενο Μέρος έχουν αμφότερα προσχωρήσει στη Σύμβαση 

ICSID, ή (ii) στο ίδιο Διεθνές Κέντρο για τον Διακανονισμό των Διαφορών εξ 

Επενδύσεων, κατ' εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την Πρόσθετη 

Διευκόλυνση για τη Διεκπεραίωση Προσφυγών από τη Γραμματεία του 

Κέντρου εφόσον το Συμβαλλόμενο Μέρος του επενδυτή ή το διαφωνούν 

Συμβαλλόμενο Μέρος, όχι όμως αμφότερα, έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση 

ICSID, ή  

(β) σε ένα μοναδικό διαιτητή ή ad hoc διαιτητικό δικαστήριο, που συνιστάται 

σύμφωνα με τους Κανόνες περί Διαιτησίας της Επιτροπής των Ηνωμένων 

Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (στο εξής "UNCITRAL") ή   

                                                                 
87 International Centre for Settlement of Investment Disputes 
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(γ) σε διαιτησία ενώπιον του Ινστιτούτου Διαιτησίας του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης (SCC88). 

Προκειμένου να είναι δυνατή η παραπομπή της υπόθεσης στα ανωτέρω διαιτητικά 

δικαστήρια θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

Πρώτον, να έχει επιχειρηθεί ο φιλικός διακανονισμός. Ερμηνεύοντας γραμματικά τη 

διάταξη περί φιλικού διακανονισμού, προκύπτει ότι πρόκειται για δικονομικό εμπόδιο. 

Σε περίπτωση πάντως που καθίσταται αδύνατο ή σαφές, πριν την παρέλευση των τριών 

μηνών, ότι η διαφορά δεν πρόκειται να λυθεί με φιλικό διακανονισμό (όταν για 

παράδειγμα το συμβαλλόμενο στη ΣυνθΧΕ κράτος υποδοχής της επένδυσης έχει 

δηλώσει ρητά τη διαφωνία του και απέχει  από τη διαδικασία του φιλικού 

διακανονισμού), ευλόγως υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει λόγος υποχρεωτικής 

παρέλευσης των τριών μηνών89. 

Δεύτερον, η διαφορά μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών πρέπει να αφορά παραβιάσεις 

του μέρους III της ΣυνθΧΕ, που αναφέρονται σε προστασία του επενδυτή και της 

επένδυσής του. 

Τρίτον, η διαφορά πρέπει να αφορά επένδυση στον τομέα της ενέργειας. Για τη βασική  

οριοθέτηση  της έννοιας της επένδυσης ισχύουν τα κριτήρια του διεθνούς επενδυτικού 

δικαίου (test Salini): συμβολή του επενδυτή σε χρήμα ή σε άλλα  περιουσιακά στοιχεία 

με οικονομική αξία (contribution), δέσμευση των στοιχείων στη χώρα υποδοχής για 

ένα χρονικό διάστημα (duration), έκθεση των στοιχείων στους κινδύνους που 

αντιμετωπίζει  επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα της επένδυσης  (risks) και 

συμβολή των στοιχείων αυτών στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας (development).  

Τέταρτον, η επένδυση πρέπει να πραγματοποιείται σε συμβαλλόμενο μέλος της 

ΣυνθΕΧ από επενδυτή προερχόμενο από άλλο συμβαλλόμενο μέλος, η επένδυση 

επομένως πρέπει να είναι Ξένη Επένδυση για το κράτος υποδοχής της. Για την 

αλλοδαπότητα της επένδυσης, κυρίως όσον αφορά τις «ενδοευρωπαϊκές» διαφορές, 

ήτοι τις διαφορές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ και επενδυτών προερχόμενων από 

                                                                 
88 Stockholm Chamber of Commerce 
89 Βλ. Π. Αργαλιάς Υποχρεώσεις και δικαιώματα των Συμβαλλόμενων Μελών στη Συνθήκη για το 

Χάρτη Ενέργειας, ηλεκτρονική έκδοση Digesta 

htp://www.digestaonline.gr/pdfs/Digesta_Publications/argaliasphd.pdf 
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άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, θα γίνει αναλυτικότερη αναφορά αργότερα, με την αφορμή 

της εξέτασης τριών αποφάσεων διαιτητικών δικαστηρίων σχετικά με τις νομοθετικές 

παρεμβάσεις στο καθεστώς στήριξης επενδύσεων σε Α.Π.Ε.. 

H πέμπτη προϋπόθεση αφορά το ratione temporis των επενδυτικών διατάξεων της 

ΣυνθΧΕ. Αν πρόκειται  για συμβαλλόμενο κράτος ή οργανισμό περιφερειακής 

οικονομικής ολοκλήρωσης που ήταν υπογράφον μέρος του Χάρτη στις 16 Ιουνίου 

1995, η Συνθήκη τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα  από την ημερομηνία 

κατάθεσης της τριακοστής πράξης κύρωσης, αν πρόκειται για συμβαλλόμενο που 

κυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει τη ΣυνθΧΕ η προσχωρεί σε αυτή μετά την κατάθεση 

τη τριακοστής πράξης κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης  η Συνθήκη τίθεται σε ισχύ την 

ενενηκοστή ημέρα  της κατάθεσης της πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή 

προσχώρησής του 90 . Σε περίπτωση αποχώρησης μέρους από τη ΣυνθΧΕ, τα 

αποτελέσματα της αποχώρησης επέρχονται μετά την πάροδο ενός έτους από την 

κοινοποίηση της δήλωσης αποχώρησης στο θεματοφύλακα ή σε μεταγενέστερο 

χρονικό σημείο που ορίζεται στη δήλωση91. Η προστασία των επενδύσεων αφορά τόσο 

τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της ΣυνθΧΕ στο 

συμβαλλόμενο κράτος υποδοχής της επένδυσης, όσο και αυτές που προϋπήρχαν αυτής. 

Σε περίπτωση αποχώρησης συμβαλλόμενου μέρους από τη ΣυνθΧΕ, η προστασία των 

επενδύσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος της Συνθήκης εξακολουθεί να 

ισχύει για είκοσι χρόνια από την έναρξη των αποτελεσμάτων αποχώρησης92. 

Τέλος, ο επενδυτής δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τα εθνικά ένδικα μέσα πριν 

προσφύγει στη διεθνή δικαιοδοσία. Περαιτέρω, τα συμβαλλόμενα στη ΣνθΧΕ μέρη 

έχουν ανεπιφύλακτα δεχθεί την προσφυγή στη διαδικασία διαιτησίας, της αποδοχής 

αυτής ισχύουσας ως συμφωνία διαιτησίας. Τα συμβαλλόμενα όμως μέρη που 

αναφέρονται στο Παράρτημα ID της Συνθήκης διατηρούν την επιφύλαξη να μη 

συναινούν στην προσφυγή στη επενδυτική διαιτησία της περίπτωσης (γ), όταν ο 

επενδυτής έχει προηγουμένως παραπέμψει τη διαφορά σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α) 

και (β), δηλαδή στα εθνικά δικαστήρια ή σε άλλη συμφωνηθείσα διαδικασία. 

Πρόκειται για τη ρήτρα fork-in-the-road του άρθρ. 26(3)(Β)i της ΣυνθΧΕ, η οποία, 

εφόσον ενεργοποιηθεί από το συμβαλλόμενο στη Συνθήκη μέλος που έχει διατυπώσει 

                                                                 
90 Άρθρ. 44 παρ. 2 ΣυνθΧΑ 
91 Άρθρ. 47 παρ. 2 ΣυνθΧΑ 
92 Άρθρ. 47 αρ. 2 ΣυνΧΕ 
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τη σχετική επιφύλαξη, απαγορεύει στον επενδυτή να θέσει στη διεθνή διαιτησία τη 

διαφορά που έχει προηγουμένως υπαχθεί στα εθνικά δικαστήρια ή σε άλλη διαιτησία.  

Προκειμένου να μην είναι δυνατή η προσφυγή στη διεθνή επενδυτική διαιτησία κατά 

τα ανωτέρω, πρέπει να υπάρχει ταύτιση διαδίκων, αντικειμένου της διαφοράς που 

υπήχθη  στην άλλη δικαιοδοτική διαδικασία και νομικής βάσης. Πως ορίζεται το 

αντικείμενο της διαφοράς αποτελεί εριζόμενο ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση. 

Επισημαίνεται πάντως ότι τα συμβαλλόμενα στη ΣυνθΧΕ μέρη που δεν 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα ID αυτής έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τη 

συμφωνία διαιτησίας ακόμα και στην περίπτωση που η διαφορά έχει υπαχθεί στα 

εθνικά δικαστήρια ή σε άλλη συμφωνηθείσα διαδικασία93. 

2. Νομολογία των διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων για τις νομοθετικές 

παρεμβάσεις στο καθεστώς στήριξης των ξένων επενδύσεων Α.Π.Ε., στο 

πλαίσιο της ΣυνθΧΕ. 

2.1. Εισαγωγικά 

Ως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα δεν ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που αρχικώς εισήγαγε 

ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο καθεστώς στήριξης των επενδύσεων Α.Π.Ε. και στη συνέχεια, 

εν όψει και της οικονομικής κρίσης, αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει μειώνοντας τις 

εγγυημένες τιμές ή εισάγοντας άλλου είδους  περιορισμούς. Παρόμοια κατάσταση 

αντιμετώπισαν οι παραγωγοί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 

αποτέλεσμα ήταν να εισαχθεί στα διεθνή επενδυτικά δικαστήρια ένας μεγάλος αριθμός 

επενδυτικών διαφορών  μεταξύ αλλοδαπών επενδυτών, επικαλούμενων παράβαση των 

διατάξεων της ΣυνθΧΕ, και κρατών υποδοχής της επένδυσης. Ενδεικτικό είναι ότι o 

τομέας των επιχειρήσεων Α.Π.Ε. εμφανίζεται στις πλέον συνήθεις διαφορές του 

θεματικού ευρετηρίου υποθέσεων του ICSID. Οι χώρες  που κυρίως δέχθηκαν τις 

σχετικές προσφυγές επενδυτών Α.Π.Ε. είναι η Τσεχία, η Βουλγαρία, η Ιταλία και – με 

μεγάλη διαφορά – η Ισπανία. Ειδικά για την περίπτωση της Ισπανίας, έχει αναφερθεί 

ότι οι προσφυγές των παραγωγών Α.Π.Ε. που ηγέρθησαν εναντίον της στο πλαίσιο της 

ΣυνθΧΕ κατέστησαν τη Δυτική Ευρώπη «την πλέον εναγόμενη περιοχή» ενώπιον του 

ICSID: το 37% των υποθέσεων που εισήχθησαν στο ICSID το 2015 αφορούσε τη 
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Δυτική Ευρώπη, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε δεκαεννέα υποθέσεις, εκ των οποίων 

οι δεκαπέντε εναντίον της Ισπανίας94.  

Πολλές από τις σχετικές αντιδικίες εκκρεμούν ακόμα, ενώ για τις περισσότερες εξ 

αυτών οι λεπτομέρειες δεν είναι δημοσιευμένες, οι διαφορές αυτές πάντως 

καταχωρούνται από τη Γραμματεία του Χάρτη  Ενέργειας ως «νομοθετικές αλλαγές που 

επεμβαίνουν στον τομέα των Α.Π.Ε.».  

Η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί σε τρεις δημοσιευμένες αποφάσεις της σχετικής 

θεματικής: την από 21.01.2016 απόφαση του SCC στην υπόθεση Charanne Β.V and 

Construction Investment S.a.r.l v. Spain (SCC case no 062/2012 – στο εξής υπόθεση 

Charanne), η οποία είναι η πρώτη δημοσιευμένη απόφαση που αφορά τις αντιδικίες της 

Ισπανίας με τους αλλοδαπούς επενδυτές Α.Π.Ε., την από 04.05.2017 απόφαση του 

ICSID στην υπόθεση Eiser Infrastructure Ltd and Energia Solar Luxemburg S.a.r.I. v. 

Spain (ICSID Case No. ARB/13/36– στο εξής υπόθεση Eiser), με την οποία η 

προσφυγή των επενδυτών (εν αντιθέσει με την προαναφερθείσα υπόθεση Charanne) 

γίνεται δεκτή, και την από 27.12.2016 απόφαση του ICSID Blusun S.A., Jean – Pierre 

Lecorcier and Michael Stein v. Italy (ICSID case ARB/14/3- στο εξής υπόθεση 

Blusun), με την οποία η προσφυγή ομοίως απορρίπτεται. 

2.2. Ιστορικό των υποθέσεων 

2.2.1. Η περίπτωση της Ισπανίας (υποθέσεις Charanne και Εiser) 

Ήδη από το 2000 στην Ισπανία ίσχυαν μέτρα υποστήριξης των επενδύσεων σε Α.Π.Ε., 

περιλαμβάνοντα επιδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα, ευέλικτα δάνεια και εγγυήσεις. Το 

κίνητρα αυτά προσέλκυσαν δισεκατομμύρια ευρώ σε ξένες επενδύσεις και κατέστησαν 

την Ισπανία μία από τις μεγαλύτερες αγορές «πράσινης ενέργειας», με εκτιμώμενη αξία 

ενεργητικού σε επενδύσεις Α.Π.Ε. 13 δισ. Ευρώ95. Από το 2005 το Ισπανικό Υπουργείο 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τουρισμού ξεκίνησε εκτεταμένες καμπάνιες προσέλκυσης 

νέων επενδυτών με τίτλο «Τhe Sun can be yours». Tο 2007 εισήχθη το Βασιλικό 

Διάταγμα (ΒΔ) 661/2007, ορίζοντας εγγυημένες τιμές πώλησης της παραγόμενης από 

                                                                 
94 

http://res.cloudinary.com/lbresearch/image/upload/v1454001101/icsid_web_stats_2016_1_english_fina

l_280116_1711.pdf 
95  Global Arbitation Review http://globalarbitrationreview.com/chapter/1142579/investment-disputes-

involving-the-renewable-energy-industry-under-the-energy-charter-treaty 
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Α.Π.Ε. ενέργειας για όλη τη διάρκεια ζωής του σταθμού: υψηλότερες για τα πρώτα 25 

έτη και χαμηλότερες για τα υπόλοιπα. Στη συνέχεια, με το ΒΔ 1565/2010 

καταργήθηκαν οι ρυθμισμένες τιμές πώλησης για το διάστημα μετά το 25ο έτος 

λειτουργίας του σταθμού και τέθηκαν επιπλέον προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο 

σύστημα FiT. Με το Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα (ΒΝΔ) 14/2010 τέθηκε όριο στις 

ώρες λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών και θεσπίστηκαν χρεώσεις για τη χρήση 

του δικτύου μεταφοράς και διανομής. Με το ΒΝΔ 1/2012 καταργήθηκαν τα οικονομικά 

κίνητρα για του νεοεισερχόμενους στο σύστημα φωτοβολταϊκούς σταθμούς και με το 

ΒΝΔ 9/2013 ορίστηκε ότι η τιμή πώλησης του παραγόμενου από ηλιακή ενέργεια 

ηλεκτρισμού θα καθορίζεται με τους κανόνες της αγοράς, συν μία αποζημίωση που θα 

καθορίζονταν νομοθετικά ανάλογα με το κόστος λειτουργίας  ενός πρότυπου - 

υποθετικού – σταθμού και την αξία της αρχικής επένδυσης του πρότυπου αυτού 

σταθμού. Πολλές από τις βασικές λεπτομέρειες του νέου καθεστώτος δεν 

διευκρινίστηκαν. Στη συνέχεια η Ισπανία υιοθέτησε το νόμο 24/2013, ο οποίος 

αντικατέστησε το νόμο του 1997 για την ηλεκτρική ενέργεια και εξάλειψε πλήρως τη 

διάκριση μεταξύ τακτικών και ειδικών καθεστώτων τιμολόγησης ηλεκτρικής 

ενέργειας. Τον Ιούνιο του 2014 Ισπανία εξέδωσε το ΒΔ 413/2014 το οποίο προέβλεπε 

κανονιστικό καθεστώς που αποσκοπούσε στην επίτευξη εύλογου κέρδους 

υπολογιζόμενου βάσει μίας πρότυπης (υποθετικής) "αποδοτικής" μονάδας παραγωγής. 

Οι βασικές λεπτομέρειες του νέου καθεστώτος αφέθηκαν στις εθνικές ρυθμιστικές 

αρχές, οι οποίες εξέδωσαν την υπουργική απόφαση IET /1045/2014. Αυτή η υπουργική 

απόφαση καθόρισε τις παραμέτρους τιμολόγησης βάσει των «πρότυπων» σταθμών και 

σηματοδότησε το οριστικό τέλος του ΒΔ 661/2007. 

Οι προσφεύγοντες στην υπόθεση Charanne ήταν η Ολλανδική εταιρία Charanne Β.V 

και η εταιρία Λουξεμβούργου Construction Investment S.a.r.l. Οι δύο εταιρίες είχαν 

αποκτήσει το 2009 μετοχές της ισπανικής εταιρίας T-Solar η οποία,  μέσω θυγατρικών, 

κατείχε και λειτουργούσε φωτοβολταϊκούς σταθμούς προς πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας. Οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι η Ισπανία, αφού τους προσέλκυσε ως 

επενδυτές μέσω των προσφερόμενων για τις επενδύσεις Α.Π.Ε. κινήτρων, άλλαξε το 

νομοθετικό καθεστώς προκαλώντας βλάβη στην επένδυσή τους. Επικαλέστηκαν 

παράβαση του άρθρ. 10 παρ. 1 ΣυνθΧΕ (υποχρέωση για δίκαιη και ισότιμη 

αντιμετώπιση της επένδυσης - fair and equitable treatment), του αρθρ. 10 παρ.12 

ΣυνθΧΕ (υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει ότι η εσωτερική νομοθεσία 
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προβλέπει αποτελεσματικά μέσα για την προβολή απαιτήσεων των επενδύσεων) και 

του άρθρ. 13 ΣυνθΧΕ (απαγόρευση απαλλοτρίωσης). Οι νομοθετικές αλλαγές που 

αμφισβητήθηκαν ως παραβιάζουσες τις ανωτέρω διατάξεις ήταν αυτές που έλαβαν 

χώρα το έτος 2010, ήτοι το ΒΔ 1565/2010 και το ΒΝΔ 14/2010. 

Οι προσφεύγοντες στην υπόθεση Eiser ήταν η αγγλική εταιρία Eiser Infrastructure Ltd 

και η εταιρία Λουξεμβούργου Energia Solar Luxemburg S.a.r.I. Η Eiser Infrastructure 

ήταν εταιρία διαχείρισης κεφαλαίου και μοναδική μέτοχος της δεύτερης 

προσφεύγουσας, της εταιρίας Energia Solar Luxemburg S.a.r.I, η οποία ήταν μέτοχος 

ισπανικών εταιριών που κατείχαν και λειτουργούσαν ηλιοθερμικούς σταθμούς. Οι 

προσφεύγοντες ομοίως ισχυρίστηκαν ότι, βασιζόμενοι στις εξαγγελίες της Ισπανίας και 

το ευνοϊκό καθεστώς  στήριξης των επενδύσεων Α.Π.Ε. επένδυσαν δεκάδες 

εκατομμύρια ευρώ,  αλλά οι νομοθετικές αλλαγές που έλαβαν χώρα από το 2010 έως 

και το 2014 εκμηδένισαν την αξία της επένδυσής τους. Η υπόθεση Eiser αφορούσε 

κυρίως τις αλλαγές που έλαβαν χώρα με το ΒΝΔ 9/2013, το ΒΔ 413/2014 και την 

υπουργική απόφαση IET / 1045/2014, οι οποίες άλλαξαν τελείως το καθεστώς 

τιμολόγησης εισάγοντας ένα τελείως διαφορετικό σύστημα υπολογισμού. Όπως και 

στην υπόθεση  Charanne, οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι οι αλλαγές αυτές 

παραβίασαν τα άρθρ. 10 και 13 της ΣυνθΧΕ. 

Όπως παρακάτω θα αναλυθεί, τα διαιτητικά δικαστήρια έκριναν ότι στη μεν υπόθεση 

Cherenne δεν υπήρξε παραβίαση των διατάξεων της ΣυνθΧΕ, στη δε υπόθεση Eiser 

υπήρξε, καθώς οι αλλαγές που επέφεραν οι νομοθετικές παρεμβάσεις των ετών 2013 

και 2014 ήταν πολύ πιο δραματικές και ότι το νέο σύστημα ήταν «κατάφωρα άδικο και 

άνισο ως προς την επένδυση των αιτούντων, αποστερώντας τους  από σχεδόν κάθε αξία 

αυτής». 

2.2.2. Η περίπτωση της Ιταλίας (υπόθεση Blusun) 

Σε εθνικό επίπεδο, η Ιταλία με το νομοθετικό διάταγμα 387/2003, αφενός μεν εισήγαγε 

σύστημα εγγυημένων τιμών (FiT) για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., 

αφετέρου θέσπισε απλοποιημένες διαδικασίες για την κατασκευή και σύνδεση με το 

σύστημα ηλεκτροπαραγωγών σταθμών Α.Π.Ε. με ισχύ μικρότερη των 20 KW. Σε 

τοπικό επίπεδο, η περιφέρεια της Puglia με τοπικής ισχύος νόμο θέσπισε ως όριο το 1 

MW για την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας σε φωτοβολταίκούς σταθμούς 
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που ήταν εγκατεστημένοι σε αγροτική γη, ορίζοντας ταυτόχρονα ότι  σταθμοί που είναι 

εγκατεστημένοι σε αγροτική περιοχή αποτελούμενη από περισσότερα αγροτεμάχια 

ανήκοντα στον ίδιο ιδιοκτήτη ή που προέκυψαν από κατάτμηση ενιαίου αγροτεμαχίου 

που έλαβε χώρα έως δύο έτη  πριν την υποβολή της αίτησης του σταθμού λογίζονται, 

για τον υπολογισμό της ισχύος, ως μία εγκατάσταση. Η Ιταλική Κυβέρνηση προσέφυγε 

το Δεκέμβριο του 2008 στο Συνταγματικό Δικαστήριο αμφισβητώντας τη 

συνταγματικότητα της ρύθμισης ως προς την αύξηση του ορίου ισχύος για ην 

απλοποιημένη διαδικασία σε 1 MW και το 2010 το Δικαστήριο την έκρινε 

αντισυνταγματική. Με το νόμο 129/2010 που εισήχθη τον Αύγουστο του 2010 

ορίστηκε ότι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος ανώτερης των 20 KW που 

υπήχθησαν στην απλοποιημένη διαδικασία κατασκευής, βάσει της κηρυχθείσας  ως 

αντισυνταγματική διάταξης, εξακολουθούν υπό προϋποθέσεις να υπάγονται σε αυτήν. 

Το 2010 εισήχθη ο 3ος «Ενεργειακός Λογαριασμός» («Conto Energia») που όριζε τις 

εγγυημένες τιμές για είκοσι χρόνια για τους σταθμούς που θα εισάγονταν στο σύστημα 

μέχρι την 31.12.2013.  Από το 2011 η Ιταλία ξεκίνησε μέτρα μείωσης του κόστους του 

FiT, κυρίως αναφορικά με τη φωτοβολταϊκή ενέργεια. Τον Μάρτιο του 2011 εισήχθη 

το αποκαλούμενο Romani Decree που, μεταξύ άλλων, όρισε ότι οι τιμές του «3ου 

Ενεργειακού Λογαριασμού» ισχύουν μόνο για τους σταθμούς θα εισάγονται στο 

σύστημα μέχρι την 31.05.2011. Τον Μάιο του 2011 εισήχθη ο 4ος «Ενεργειακός 

Λογαριασμός» ο οποίος μείωσε τα κίνητρα για τους μεγάλους ηλεκτροπαραγωγούς 

σταθμούς Α.Π.Ε. ορίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το σύστημα FiT ίσχυε μόνο για τους 

μεγάλους σταθμούς που θα εισάγονταν στο σύστημα μέχρι την 31 Αυγούστου 2011 και 

ότι διάφοροι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν ή ελέγχονται από την ίδια νομική 

οντότητα και βρίσκονται στο ίδιο ή όμορα αγροτεμάχια θεωρούνται, για τον 

υπολογισμό της ισχύος τους, ένας σταθμός.  Το 2012 με νομοθετικό διάταγμα ορίστηκε 

ότι οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που ήταν εγκατεστημένες σε αγροτική γη δεν 

μπορούσαν πλέον να επωφεληθούν από την απλοποιημένη διαδικασία, παρά μόνο σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Τέλος, για την ιστορία αναφέρεται  ότι το 2014 η Ιταλία τροποποίησε δραματικά τις 

εγγυημένες τιμές για τους ήδη συνδεδεμένους με το σύστημα σταθμούς, με την ψήφιση 

του διατάγματος Spalma Incentivi. Το ίδιο έτος η Ιταλία αποχώρησε από τη ΣυνθΧΕ, 

αλλά οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 
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προστατεύονται για είκοσι χρόνια από τις διατάξεις της Συνθήκης. Οι αλλαγές του 

2014 προφανώς συνδέονται με τις προσφυγές επενδυτών που έχουν κατατεθεί κατά της 

Ιταλίας ενώπιον του ICSID και του SCC από το 2014 και εντεύθεν, αλλά, με την 

εξαίρεση της  υπόθεσης   Blusun, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2017 δεν έχουν 

δημοσιευθεί λεπτομέρειες για αυτές και δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις96. 

Η υπόθεση  Blusun δεν αφορά τις αλλαγές του 2014 και γενικά τις αλλαγές στο 

καθεστώς τιμολόγησης, αλλά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές  στη διαδικασία 

αδειοδότησης  για κατασκευή και σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μέχρι 1 

MW.  

Η βελγική εταιρία Blusun S.A (της οποίας μοναδικοί μέτοχοι ήταν οι άλλο δύο 

προσφεύγοντες Jean – Pierre Lecorcier και Michael Stein) κατείχε την πλειοψηφία των 

μετοχών δυο ιταλικών εταιριών που δραστηριοποιούνταν στην κατασκευή και 

λειτουργία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Μέσω των δύο αυτών εταιριών η Blusun 

S.A απέκτησε 12 ιταλικές εταιρίες που είχαν αποκτήσει στην κυριότητα ή κατοχή τους 

όμορα αγροτεμάχια στην περιφέρεια της Puglia και οι οποίες στη συνέχεια έκαναν 

αίτηση για την υπαγωγή 112 φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος έκαστου μέχρι 1 MW, 

στην απλοποιημένη διαδικασία, και μέχρι το 2009 είχαν λάβει τις σχετικές εγκρίσεις. 

Το 2010 έλαβαν διαβεβαιώσεις από τις ιταλικές αρχές ότι η επένδυσή τους δεν 

επηρεάζεται από την κήρυξη της περιφερειακή νομοθεσίας ως αντισυνταγματική. Η 

ανασφάλεια όμως που είχε δημιουργηθεί από την αμφισβήτηση της 

συνταγματικότητας του νόμου με τον οποίο υπήχθησαν στην απλοποιημένη διαδικασία 

δυσχέρανε τη χρηματοδότηση του έργου, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη 

της κατασκευής.  Τον Ιανουάριο του 2012, και ενώ οι σταθμοί ήταν υπό κατασκευή, οι 

τοπικές αρχές διέταξαν παύση εργασιών με την αιτιολογία ότι οι εγκατεστημένοι σε 

όμορα αγροτεμάχια σταθμοί, ανήκοντες στην ουσία στον ίδιο ιδιοκτήτη, παρανόμως 

υπήχθησαν στην απλοποιημένη διαδικασία. Τα διοικητικά δικαστήρια αργότερα 

ακύρωσαν τις αποφάσεις παύσης εργασιών, πλην όμως δεν υπήρχε πλέον χρόνος για 

την ολοκλήρωση των σταθμών, καθώς με το νομοθετικό διάταγμα του 2012 

σταμάτησαν να πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην απλοποιημένη 

                                                                 
96 Global Arbitation Review http://globalarbitrationreview.com/chapter/1142579/investment-disputes-

involving-the-renewable-energy-industry-under-the-energy-charter-treaty 
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διαδικασία. Κατόπιν τούτου το έργο εγκαταλείφθηκε και οι ιταλικές θυγατρικές της 

Blusun τέθηκαν σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης. 

Οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι η Ιταλία, με τις αλλεπάλληλες νομοθετικές 

αλλαγές στο καθεστώς αδειοδότησης, την ανασφάλεια που δημιούργησε η 

εκκρεμοδικία ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου και την παράνομη παύση 

εργασιών, παραβίασε τα άρθρ. 10 παρ. 1 και 13 ΣυνΧΕ , καθώς δεν δημιούργησε 

σταθερούς και διαφανείς κανόνες για τις επενδύσεις ενέργειας, διέψευσε τις 

δικαιολογημένες προσδοκίες τους για δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση και στην ουσία 

τους στέρησε την οικονομική απόλαυση της περιουσίας τους χωρίς αποζημίωση. Το 

διαιτητικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή τους για όσους λόγους στη συνέχεια θα 

αναλυθούν. 

3. Επί μέρους ζητήματα των ανωτέρω υποθέσεων 

3.1. Συμβατότητα των διατάξεων της ΣυνθΧΕ με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

Στις τρεις προαναφερθείσες υποθέσεις τόσο η χώρα προέλευσης του επενδυτή όσο και 

η χώρα υποδοχής της επένδυσης είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς τόσο τα 

κράτη-μέλη της ΕΕ97 όσο και η ίδια η ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέλη στη ΣυνθΧΕ, τα 

διαιτητικά δικαστήρια και των τριών υποθέσεων αντιμετώπισαν το ερώτημα αν η 

επένδυση πολίτη της Ευρωπαϊκής Επένδυσης σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θεωρείται επένδυση σε επικράτεια «άλλου Συμβαλλομένου Μέρους» ως 

απαιτείται από το άρθρ. 26 της ΣυνθΧΕ, αν υπάρχει δηλαδή υπάρχει η απαιτούμενη 

αλλοδαπότητα της επένδυσης, και αν υπάρχει σύγκρουση των κανόνων της ΣυνθΧΕ  

με το ευρωπαϊκο δίκαιο. Η δικαιοδοσία των διαιτητικών δικαστηρίων αμφισβητήθηκε 

επί αυτής της βάσης τόσο από τα διάδικα κράτη όσο και από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

η οποία κατέθεσε τις θέσεις της ως «φιλική αρωγή» (amicus  curiae) και στα τρία 

δικαστήρια.  

Το πρώτο επιχείρημα της Επιτροπής και των διαδίκων κρατών ήταν ότι σύμφωνα με 

το άρθρ. 26 ΣυνθΧΕ η διαιτητική διαδικασία αφορά «Διαφορές μεταξύ ενός 

Συμβαλλομένου Μέρους και επενδυτού άλλου Συμβαλλομένου Μέρους όσον αφορά μια 

επένδυση του τελευταίου στην επικράτεια του πρώτου, οι οποίες αφορούν μια εικαζόμενη 

                                                                 
97 Πλην της Πολωνίας και ήδη της Ιταλίας 
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αθέτηση υποχρέωσης του πρώτου». Επομένως προκειμένου να επιληφθεί το διαιτητικό 

δικαστήριο, η επένδυση πρέπει να πραγματοποιείται στην επικράτεια άλλου 

Συμβαλλόμενου Μέλους από αυτό από το οποίο προέρχεται ο επενδυτής. Τα διάδικα 

μέρη είναι μέλη του ίδιου, συμβαλλόμενου στη ΣυνθΧΕ,  Οργανισμού Περιφερειακής 

Οικονομικής Ολοκλήρωσης, επομένως δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το άρθρ. 26 

ΣυνθΧΕ διαφοροποίηση της επικράτειας του επενδυτή και του Συμβαλλόμενου 

Μέλους.  

Το ζήτημα επομένως που κλήθηκαν να επιλύσουν τα διαιτητικά δικαστήρια ήταν αν, 

στο πλαίσιο της εκ της ΣυνθΧΕ διαφοράς, οι ενάγοντες μπορούν να θεωρηθούν ως 

επενδυτές των Κρατών Μελών προέλευσής τους ή εάν πρέπει να θεωρηθούν ως 

επενδυτές της Ε.Ε. Στην τελευταία περίπτωση, δεδομένου ότι τα εναγόμενα κράτη είναι 

μέλη της Ε.Ε., η διαφορά δεν θα ήταν ανάμεσα σε ένα συμβαλλόμενο στη ΣυνθΧΕ 

μέρος και σε έναν επενδυτή άλλου συμβαλλόμενου μέρους κατά την έννοια του άρθρου 

26 παράγραφος 1 της ΣυνθΧΕ, αλλά μεταξύ επενδυτών του ιδίου συμβαλλόμενου 

μέρους, ήτοι της Ε.Ε. Και τα τρία διαιτητικά δικαστήρια έκριναν ότι  αν και η Ε.Ε. 

είναι συμβαλλόμενο μέρος της ΣυνθΧΕ, τα Κράτη Μέλη της παραμένουν επίσης 

συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης. Η έννοια της «επικράτειας Συμβαλλόμενου 

Μέλους» στο άρθρ. 26 ΣυνθΧΕ αναφέρεται τόσο στην επικράτεια του Κράτους 

Μέλους, όσο και στην επικράτεια της Ένωσης, αναλόγως του περιεχομένου της 

απαίτησης και της οντότητας κατά της οποίας στρέφεται. Τόσο η Ε.Ε. όσο και τα 

Κράτη Μέλη της μπορούν να εναχθούν στο πλαίσιο της Συνθήκης, αν η παράβαση 

αφορά πράξη του Κράτους Μέλους ενάγεται το Κράτος Μέλος και αν αφορά πράξη 

της ΕΕ ενάγεται η ΕΕ. Περαιτέρω, το ICSID στην υπόθεση Eiser98 παρατήρησε ότι δεν 

μπορεί να υπάρξει «επενδυτής της Ε.Ε.» που να εμπίπτει στην έννοια του επενδυτή 

Συμβαλλόμενου Μέρους ως ορίζεται στο άρθρ. 1 παρ. 7 a (ii) της Συνθήκης, ήτοι 

«Εταιρεία ή άλλος οργανισμός που διέπεται από το δίκαιο το οποίο ισχύει στο εν λόγω 

Συμβαλλόμενο Μέρος» καθώς η οργάνωση των επιχειρηματικών μονάδων και εταιριών 

ρυθμίζεται όχι από το ενωσιακό αλλά από το εθνικό των Κρατών Μελών δίκαιο. 

Επίσης υποστηρίχθηκε ότι από το άρθρ. 27 της ΣυνθΧΕ, το οποίο προβλέπει 

δυνατότητα επίλυσης των διαφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών σε  ad hoc 

διαιτητικό δικαστήριο, συνδυαζόμενο  με το άρθρ. 267 ΣΛΕΕ, προκύπτει ότι οι 

                                                                 
98 Βλ. απόφαση Eiser παρ. 196 
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ενδοευρωπαϊκές διαφορές σιωπηρώς εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 

ΣυνθΧΕ. To επιχείρημα αυτό βασίστηκε στη απόφαση Mox Plant του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 99 , από την οποία, σε συνδυασμό με το άρθρ. 267 ΣΛΕΕ, 

προκύπτει ότι καμία διαφορά μεταξύ των Κρατών Μελών δεν μπορεί  να επιλυθεί από 

ένα  ad hoc διαιτητικό δικαστήριο. Τα διαιτητικά δικαστήρια δεν πείστηκαν από αυτό 

το επιχείρημα και έκριναν ότι από την κατά το άρθρο 267 ΣΛΕΕ εξαίρεση των 

διαφορών μεταξύ των Κρατών Μελών από τη διαιτητική διαδικασία δεν μπορεί να 

προκύψει  «σιωπηρή εξαίρεση» όλων των ενδοευρωπαϊκών διαφορών από τη ΣυνθΧΕ. 

Επίσης έκριναν ότι δεν υπάρχει αντίθεση της ΣυνθΧΕ με το ευρωπαϊκό δίκαιο ως προς 

τη δυνατότητα των Κρατών Μελών να προσφύγουν σε διαιτησία: Η  προκύπτουσα από 

την ερμηνεία του άρθρ. 267 ΣΛΕΕ απαγόρευση προσφυγής στη διαιτησία αφορά μόνο 

τις διακρατικές διαφορές και δεν έρχεται σε αντίθεση με τη ΣυνθΧΕ, καθώς το  άρθρ. 

27 ΣυνθΧΕ εξαρτά την παραπομπή σε ad hoc διαιτητικό δικαστήριο από τη μη ύπαρξη 

αντίθετης έγγραφης  συμφωνίας των μελών, ενώ και δεν υπάρχει κανένας ευρωπαϊκός 

νόμος που να απαγορεύει στα Κράτη Μέλη  να επιλύσει τις διαφορές του με επενδυτή 

άλλου Κράτους Μέλους μέσω διαιτησίας ή να εμποδίζει το διαιτητικό δικαστήριο να 

εφαρμόζει το κοινοτικό δίκαιο100.  

Τέτοια απαγόρευση υπαγωγής σε διαιτησία διαφοράς Κράτους Μέλους με επενδυτή 

άλλου Κράτους Μέλους δεν μπορεί να θεμελιωθεί ούτε στο αρθρ. 344 της ΣΛΕΕ, το 

οποίο δεν επιτρέπει στα Κράτη Μέλη να υπαγάγουν διαφορές σχετικές με την ερμηνεία 

ή την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Συνθηκών σε δικανικούς μηχανισμούς άλλους από 

τους προβλεπόμενους από το δίκαιο της ΕΕ. Κατά τη σχετική αιτιολογία των 

διαιτητικών δικαστηρίων, ο σκοπός του αρθρ. 344 ΣΛΕΕ δεν είναι να απαγορεύσει στα 

Κράτη Μέλη να υπαγάγουν σε διαιτησία κάθε υπόθεση που περιέχει θέματα ερμηνείας 

του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή των 

Ευρωπαϊκών Συνθηκών, ορίζοντας ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει 

τον τελευταίο λόγο στην ερμηνεία τους. Επομένως το άρθρ 344 ΣΛΕΕ, ερμηνευόμενο 

τόσο γραμματικά όσο και τελολογικά, εφαρμόζεται μόνο στις διακρατικές διαφορές 

μεταξύ Κρατών Μελών101. 

                                                                 
99 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιρλανδίας ΔΕΕ C-459/03 (υπόθεση Mox Plant) 
100 Βλ. αποφ. Charanne παρ. 436 επ. 
101 Βλ. αποφ. Charanne παρ. 441 επ. 
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Συμπερασματικά, τα διαιτητικά δικαστήρια των εξεταζόμενων περιπτώσεων, 

ακολουθώντας την παγία νομολογία των διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων 102 , 

απέρριψαν  την ένστασης της έλλειψης δικαιοδοσίας για «ενδοευρωπαϊκές» υποθέσεις, 

επισήμαναν ότι η ΣυνθΧΕ είχε στόχο να  επιφέρει δεσμευτικές υποχρεώσεις μεταξύ 

των κρατών μελών της ΕΕ και δεν διαπίστωσαν καμία αντίφαση μεταξύ των 

ουσιαστικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου και των ουσιαστικών ή των σχετικών 

με την επίλυση διαφορών διατάξεων της ΣυνθΧΕ.  

3.2. Λοιπά θέματα επί της δικαιοδοσίας των διαιτητικών δικαστηρίων 

Στην υπόθεση Charanne, η Ισπανία ισχυρίστηκε έλλειψη δικαιοδοσίας του SCC 

επικαλούμενη τη ρήτρα «fork in the road»  του άρθρ. 26 αρ. 3.b.i της ΣυνθΧΕ, γιατί οι 

εταιρίες στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετείχαν οι προσφεύγουσες, είχαν ήδη 

προσφύγει τόσο στα ισπανικά διοικητικά δικαστήρια όσο και στο Ε.Δ.Δ.Α.. Το SCC 

έκρινε ότι η υπόθεση που εισήχθη στα ισπανικά διοικητικά δικαστήρια δεν είχε την 

απαιτούμενη για την ενεργοποίηση της ρήτρας «τριπλή ταυτότητα» 103  καθώς 

επρόκειτο για διαφορετικούς διαδίκους: προκειμένου οι διαφορετικές εταιρίες να 

θεωρηθούν ίδιοι διάδικοι θα έπρεπε να αποδειχθεί ότι οι ενώπιον του διαιτητικού 

δικαστηρίου προσφεύγοντες  ασκούν την αποφασιστική εξουσία στη διοίκηση των 

προσφεύγοντων στα εθνικά δικαστήρια κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι δεύτερες να είναι 

στην ουσία το όχημα υλοποίησης της επένδυσης, ή να αποδειχθεί ότι οι διαφορετικές 

εταιρίες δημιουργήθηκαν με σκοπό να παρακάμψουν τη ρήτρα. Επιπλέον ως προς την 

προσφυγή στο Ε.Δ.Δ.Α. το SCC έκρινε ότι το Ε.Δ.Δ.Α. δεν είναι «δικαστήριο 

Συμβαλλομένου Μέρους» κατά την έννοια του άρθρ. 26 παρ. 2 a ΣυνθΧΕ, ούτε 

υπάγεται στην περίπτωση b της ιδίας παραγράφου, καθώς δεν μπορεί να θεωρηθεί «μία 

προηγουμένως συμφωνηθείσα διαδικασία επίλυσης διαφορών».104 

Στην ίδια υπόθεση, αμφισβητήθηκε και ότι οι προσφεύγοντες ήταν επενδυτές άλλου 

κράτους από το κράτος υλοποίησης της επένδυσης, γιατί τα φυσικά πρόσωπα που 

ελέγχαν τις προσφεύγουσες εταιρίες ήταν Ισπανοί υπήκοοι. Το δικαστήριο έκρινε ότι 

το γεγονός ότι οι προσφεύγουσες εταιρίες είχαν νομίμως συσταθεί κατά το δίκαιο 

άλλου συμβαλλόμενου στη ΣυνθΧΕ κράτους ήταν αρκετό για να θεωρηθούν 

                                                                 
102 Για παραπομπές σε σχετική νομολογία βλ. αποφ. Blusun, 293 επ. 
103 Ταυτότητα αντικειμένου, διαδίκων και νομικής βάσης 
104 απόφ. Charanne παρ. 405-409 
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προερχόμενοι από το κράτος αυτό. Για την άρση του εταιρικού πέπλου θα έπρεπε να 

αποδειχθεί ότι η εταιρική μορφή αποσκοπούσε δολίως στην εγκαθίδρυση δικαιοδοσίας 

του διαιτητικού δικαστηρίου105.  

Ως προς την έννοια προστατευόμενης από τη ΣυνθΧΕ επένδυσης, το ICSID στην 

υπόθεση Eiser επανέλαβε την παγίως γενόμενη από τα διαιτητικά δικαστήρια θέση ότι 

η απόκτηση έστω και μειοψηφικού πακέτου μετοχών εταιρίας του τομέα της ενέργειας 

είναι τέτοια επένδυση, και ο μέτοχος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για τη μείωση  της 

αξίας των μετοχών του106. 

Στην υπόθεση Blusun προτάθηκε ότι δεν υπήρχε επένδυση προστατευόμενη από 

ΣυνθΧΕ ή από τη Σύμβαση για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών μεταξύ Κρατών 

και Υπηκόων άλλων Κρατών (Σύμβαση ICSID ή Σύμβαση της Ουάσινγκτον), γιατί οι 

προσφεύγοντες ουδέποτε κατασκεύασαν ή λειτούργησαν τους φωτοβολταϊκούς 

σταθμούς που θα επωφελούνταν από τα κίνητρα ανάπτυξης της φωτοβολταϊκής 

ενέργειας, αλλά παρέμειναν στο προπαρασκευαστικό στάδιο του εγχειρήματος. Το 

ICSID έκρινε ότι το άρθρ. 1 παρ. 6 της ΣυνθΧΕ έχει έναν ευρύ ορισμό της έννοιας 

«Επένδυση» που καλύπτει οποιαδήποτε επένδυση που συνδέεται με μία οικονομική 

δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας. Ως «οικονομική δραστηριότητα» κατά την 

παρ. 5 του ιδίου άρθρου, νοείται και το προπαρασκευαστικό στάδιο  κατασκευής, πχ. 

η μίσθωση ακινήτου ή οι διαπραγματεύσεις παραχώρησης, εφόσον εντάσσεται σε ένα 

ενεργό σχέδιο ενός ενεργειακού έργου. Εφόσον το έργο είναι προστατευόμενη 

επένδυση σύμφωνα με τη ΣυνθΧΕ προστατεύεται και από τη Σύμβαση ICSID, καθώς 

δε υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο συνθηκών στην έννοια της επένδυσης. 

Στην υπόθεση Eiser το ICSID έκρινε ότι δεν έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει το σκέλος 

της προσφυγής που αφορούσε την επικαλούμενη παραβίαση του άρθρ. 10 ΣυνθΧΕ  από 

φορολογικά μέτρα, καθώς το άρθρ. 21 παρ. 1 της ΣυνθΧΕ ορίζει ότι η Συνθήκη δεν 

δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μελών σε σχέση με τη 

φορολογία.  Οι προσφεύγοντες είχαν ισχυριστεί δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή της 

εξαίρεσης του άρθρ. 21 ως ερχόμενη σε αντίθεση με την αρχή της καλής πίστης, διότι 

η κυβέρνηση παρουσίασε το μέτρο ως φόρο με σκοπό να μην εμπίπτει στο ρυθμιστικό 

                                                                 
105 απόφ. Charanne παρ. 414-415 
106 Αποφ. Eiser παρ. 232 - 233 
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πεδίο του άρθρ. 10 της ΣυνθΧΕ. Κατά τους ισχυρισμούς τους, το μέτρο προοριζόταν 

να είναι και να λειτούργησε ως μείωση των δικαιούμενων από αυτούς εσόδων, και ήταν 

μέρος του κυβερνητικού σχεδίου για την εξάλειψη των οικονομικών κινήτρων του  ΒΔ 

661/2007. Το ICSID επισήμανε ότι η επιβολή φόρων είναι κυριαρχικό δικαίωμα του 

κράτους που δεν πρέπει να αμφισβητείται εύκολα. Η εξαίρεση των φορολογικών 

μέτρων που θέτει το άρθρ. 21 παρ.1 ΣυνθΧΕ και οι αντίστοιχες διατάξεις σε πολλές 

άλλες διμερείς και πολυμερείς επενδυτικές συμβάσεις αντικατοπτρίζουν την 

αποφασιστικότητα των κρατών να αποκλείσουν τα φορολογικά θέματα από τη 

διαιτησία μεταξύ κράτους και επενδυτή, πλην ίσως πολύ περιορισμένων περιστάσεων. 

Προκειμένου να θεωρηθεί υπάρχει αντίθετη στην αρχή της καλής πίστης, θα πρέπει το 

κράτος να γνωρίζει – ή να οφείλει να γνωρίζει - ότι  το μέτρο παραβιάζει τη ΣυνθΧΕ 

και να το παρουσιάζει ως φόρο προκειμένου να αποφύγει τις συνέπειες, κάτι που δεν 

αποδείχθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση.107  

Σύμφωνα με το άρθρ. 21 παρ. 5 b ΣυνθΧΕ, η εξαίρεση των φορολογικών διαφορών δεν 

εφαρμόζεται στην περίπτωση του άρθρ. 13 ΣυνθΧΕ, δηλαδή σε περίπτωση 

απαλλοτρίωσης ή μέτρου ισοδύναμου αποτελέσματος. Προκειμένου όμως να μπορεί 

το διαιτητικό δικαστήριο να ελέγξει παράβαση του άρθρ. 13 ΣυνθΧΕ από επιβολή 

φορολογικού μέτρου, θα πρέπει ο προσφεύγων να έχει πρώτα θέσει το θέμα στις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές. Με την απόφαση Eiser, το ICSID διαπίστωσε ασάφεια 

ως προς το αν αρμόδια είναι η φορολογική αρχή της χώρας του προσφεύγοντος ή του 

καθού η προσφυγή, υπέθεσε πάντως ότι είναι η δεύτερη108. Έκρινε περαιτέρω, ότι 

προκειμένου να πληρωθεί η προϋπόθεση της προηγούμενης προσφυγής στη 

φορολογική αρχή, η επικοινωνία με αυτή πρέπει να είναι συγκεκριμένη, να 

διευκρινίζεται δηλαδή ότι ο επενδυτής θέτει θέμα απαλλοτρίωσης ως αποτέλεσμα 

φορολογικού μέτρου και ότι ζητά διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρ. 21 παρ. 5 b. 

4. Οι επί της ουσίας κρίσεις των διαιτητικών δικαστηρίων 

4.1. Η υποχρέωση για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών 

(fair and equitable treatment) 

4.1.1. Yποχρέωση για σταθερές επενδυτικές συνθήκες 

                                                                 
107 Αποφ. Eiser παρ. 269-270 
108 Αποφ. Eiser παρ. 284 
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Το πρώτο εδάφιο του άρθρ. 10 παρ. 1 ΣυνθΧΕ ορίζει ότι «κάθε Συμβαλλόμενο Μέλος 

ενθαρρύνει και δημιουργεί σταθερές, δίκαιες, ευνοϊκές και διαφανείς συνθήκες για τη 

διενέργεια επενδύσεων στην επικράτεια του από επενδυτές των άλλων Συμβαλλομένων 

Μερών». Οι σταθερές συνθήκες σχετίζονται με το πλαίσιο εντός του οποίου 

πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Η υποχρέωση πάντως σταθερού κανονιστικού 

πλαισίου  δεν ισοδυναμεί με ρήτρα σταθερότητας. Το νομικό πλαίσιο είναι εξ ορισμού 

μεταβαλλόμενο και προσαρμόζεται στις εξελισσόμενες συνθήκες καθημερινά, ενώ το 

συμβαλλόμενο κράτος διατηρεί το κυριαρχικό δικαίωμά του να νομοθετεί. Ο 

επενδυτής οφείλει να είναι ενημερωμένος ότι οι νόμοι εξελίσσονται σύμφωνα με την 

πολιτική αντίληψη. Τα ανωτέρω έκρινε το ICSID στην υπόθεση AES Summit 

Generation Ltd & AES Tisza Eromu Kft κατά Ουγγαρίας109 , η οποία αφορούσε ομοίως 

νομοθετική τροποποίηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, και την ίδια θέση επανέλαβαν 

τα διαιτητικά δικαστήρια και στις εξεταζόμενες υποθέσεις.  

Και στις τρεις υποθέσεις οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι οι νομοθετικές 

παρεμβάσεις του κράτους στον τομέα των επενδύσεων σε Α.Π.Ε. δημιούργησε 

αστάθεια και έλλειψη σαφήνειας στο κανονιστικό καθεστώς, παραβιάζοντας το άρθρο 

10 παρ. 1 της ΣυνθΧΕ. Στην υπόθεση Charanne o ισχυρισμός περί παράβασης της 

υποχρέωσης σταθερού κανονιστικού πλαισίου απορρίφθηκε επί της βάσης ότι 

εξεταζόμενες ήταν μόνο οι νομοθετικές παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα το 2010, και ως 

εκ τούτου μεταγενέστερες νομοθετικές μεταβολές δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη. 

Στην υπόθεση Eiser το δικαστήριο επισήμανε ότι το άρθρ. 10 παρ. 1 εδ.1 προστατεύει 

τον επενδυτή όχι από κάθε νομοθετική αλλαγή, αλλά από θεμελιώδεις αλλαγές του 

κανονιστικού πλαισίου που δεν λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες των υφιστάμενων 

επενδύσεων που υλοποιήθηκαν επί τη βάσει του προηγούμενο κανονιστικού 

καθεστώτος110. Περαιτέρω έκρινε ότι το ΒΔ 661/2007, ήτοι το νομοθετικό πλαίσιο επί 

του οποίου βασίστηκε η επένδυση, δεν έδινε δικαιώματα απρόσβλητα από κάθε 

νομοθετική επέμβαση, αλλά πάντως η «ολοκληρωτική και παράλογη αλλαγή του» από 

το νομοθέτη συνιστούσε παράβαση του άρθρ. 10 παρ. 1 ΣυνΧΕ. Η διαφορά της 

υπόθεσης Eiser με την υπόθεση Charanne εντοπίζεται κυρίως στο είδος και την ένταση 

της εξεταζόμενης νομοθετικής αλλαγής: Οι αλλαγές του έτους 2010 προκάλεσαν 

μείωση εσόδων αλλά δεν είχαν  το σαρωτικό αποτέλεσμα που κατά την κρίση του 

                                                                 
109 23.09.2010, ICSID case ARB/7/22 
110 Αποφ. Eiser παρ. 363 
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ICSID είχαν τα μέτρα που ακολούθησαν. Οι αλλαγές που επέφεραν οι νομοθετικές 

παρεμβάσεις του 2013, και ιδίως του 2014, άλλαξαν εκ βάθρων το προηγούμενο 

καθεστώς, αντικαθιστώντας το σύστημα FiT με ένα τελείως διαφορετικό σύστημα 

υπολογισμού της τιμής βάσει μίας υποθετικής οικονομικής απόδοσης, ενός υποθετικού 

σταθμού με υποθετικές δαπάνες και υποθετικό κόστος αρχικής επένδυσης. Η αλλαγή 

αυτή εξαφάνισε την οικονομική βάση επί της οποίας ελήφθη η απόφαση του επενδυτή. 

Ταυτόχρονα, το νέο σύστημα δεν ελάμβανε υπόψη ότι επενδύσεις όπως της 

εξεταζόμενης περίπτωσης Eiser είχαν πολύ υψηλότερο κόστος αρχικής επένδυσης και 

λειτουργίας από αυτές του «υποθετικού» σταθμού που λαμβάνονταν ως βάση για τον 

υπολογισμό των νέων τιμών, καθιστώντας έτσι την επέμβαση «άδικη» και «άνιση». 

Με αυτό το σκεπτικό, το διαιτητικό δικαστήριο έκρινε ότι υφίσταται παράβαση του 

άρθρ. 10 παρ. 1 ΣυνΧΕ111. 

Στη  υπόθεση Blusun, οι προσφεύγοντες εντόπισαν την επικαλούμενη παράβαση της 

υποχρέωσης για σταθερές επενδυτικές συνθήκες όχι στο είδος ή τις συνέπειες της  κάθε 

αλλαγής, αλλά στο αλλεπάλληλο των αλλαγών. Ο ισχυρισμός τους ήταν ότι «κατά τη 

διετία που μεσολάβησε μεταξύ του επιτρεπόμενου και του νομικώς αδύνατου, το νομικό 

πλαίσιο της επένδυσης άλλαζε διαρκώς, χωρίς να  αφήνει περιθώριο  σταθερότητας κατά 

το οποίο να μπορεί να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη κεφαλαιουχική επένδυση για ένα 

έργο αυτού του μεγέθους»112. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι παράβαση της υποχρέωσης 

για σταθερές συνθήκες μπορεί αν επέλθει είτε με μία πράξη ολοκληρωτικής αλλαγής 

του κανονιστικού πλαισίου είτε με μία σειρά πράξεων ήσσονος σημασίας που έχουν το 

ίδιο αποτέλεσμα113. Έκρινε όμως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι νομοθετικές 

αλλαγές, είτε η κάθε μία ξεχωριστά είτε ως σύνολο, δεν υπερέβησαν το όριο της δίκαιης 

και ισότιμης μεταχείρισης. 

4.1.2. Η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη (legitimate expectations) των επενδυτών 

Η προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (εύλογης προσδοκίας) κατά το 

διεθνές επενδυτικό δίκαιο αντιμετωπίζεται σταθερά από τα διαιτητικά δικαστήρια ως 

ένα βασικό και αυτοτελές στοιχείο της υποχρέωσης για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση.  

Αυτό που ενδιαφέρει –και που προστατεύεται – είναι η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη 

                                                                 
111 Για παραπομπές σε παλαιότερη σχετική νομολογία βλ. απόφ. Eiser παρ. 383-386 
112 Αποφ. Blusun παρ. 320 
113 Αποφ. Blusun παρ. 363 



85 
 

που δημιουργήθηκε κατά το χρόνο πραγματοποίησης της επένδυσης. Η λογική της 

προστασίας είναι ότι όταν ο επενδυτής βασίζει την απόφαση πραγματοποίησης της 

επένδυσης σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του κράτους υποδοχής, το κράτος δεν μπορεί 

αργότερα να άρει αυτές τις δεσμεύσεις. Δεν είναι όμως πάντα σαφές υπό ποίους όρους 

και προϋποθέσεις αιτιολογείται η δημιουργία δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ποιες 

είναι δηλαδή οι παραστάσεις του κράτους υποδοχής που μπορεί να ερμηνευθούν ως 

δέσμευση διατήρησης του ιδίου καθεστώτος. Έτσι, ενώ είναι σαφές ότι προστατευτέα 

δικαιολογημένη εμπιστοσύνη δημιουργείται από μία συγκεκριμένη δέσμευση που 

δίδεται προσωπικά σε ένα συγκεκριμένο επενδυτή, με τη μορφή π.χ. ρήτρας 

σταθεροποίησης, δεν είναι αυτονόητο ότι παραστάσεις ή εξαγγελίες που δεν 

απευθύνονται σε έναν συγκεκριμένο επενδυτή αλλά που σκοπεύουν ειδικά στην 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι ικανές να δημιουργήσουν τέτοιες εύλογες 

προσδοκίες.  

Στην υπόθεση Charanne το SCC έκρινε ότι αν και τα ΒΔ 661.2007 και 1578/2008 

απευθύνονταν σε περιορισμένο αριθμό επενδυτών, δεν απευθύνονταν ειδικά στους 

προσφεύγοντες και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να αιτιολογήσουν δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη μη τροποποίησής τους.  Επίσης έκρινε ότι τέτοια δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ούτε τα διάφορα έγγραφα και 

φυλλάδια που είχε κυκλοφορήσει το Ισπανικό Κράτος στο πλαίσιο της καμπάνιας «The 

Sun Can be Yours», παρόλο που υπόσχονταν συγκριμένες οικονομικές αποδόσεις και 

σκόπευαν ακριβώς στην προσέλκυση ξένων επενδυτών. Η αιτιολογία του δικαστηρίου 

ήταν ότι παρόλο που στα έγγραφα αυτή γίνονταν αναφορά στο ΒΔ 661/2007, δεν 

περιείχαν συγκριμένη δέσμευση ότι το τιμολογιακό καθεστώς θα παραμείνει 

αναλλοίωτο για όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Αιτιολογώντας περαιτέρω την 

απόφασή του, ανέφερε ότι «η αναγνώριση της ύπαρξης δικαιολογημένης προσδοκίας θα 

ισοδυναμούσε ουσιαστικά με δέσμευση του κανονιστικού πλαισίου που ίσχυε για τα εν 

λόγω έργα, αν και οι περιστάσεις ενδέχεται να αλλάξουν. Οποιαδήποτε τροποποίηση της 

τιμής αγοράς της ενέργειας ή των ωρών λειτουργίας του σταθμού θα συνιστούσε 

παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Στην πράξη, θα ήταν το ίδιο με τον εάν το κράτος είχε 

υπογράψει ρήτρα σταθεροποίησης ή αν είχε αναλάβει σαφή δέσμευση μη τροποποίησης 

του ρυθμιστικού πλαισίου»114. 

                                                                 
114 αποφ. Charanne παρ. 497 & 503 
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Επισημαίνεται πάντως ότι η απόφαση του SCC επί του θέματος της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης δεν ήταν ομόφωνη. Κατά τη θέση του ορισμένου από τους 

προσφεύγοντες διαιτητή το ισχύον κατά το χρόνο της επένδυσης νομοθετικό καθεστώς, 

το οποίο σκόπευε στη δημιουργία κινήτρων για επένδυση και στόχευε σε συγκεκριμένη 

ομάδα επενδυτών,  σε συνδυασμό με το περιορισμένο χρονικό διάστημα αποδοχής των 

σχετικών αιτήσεων, ήταν αρκετό για τη δημιουργία δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. 

Αυτό, κατά τη θέση της μειοψηφίας, δεν σημαίνει ότι το κράτος χάνει το δικαίωμα να 

νομοθετεί αλλά ότι υποχρεούται να καταβάλει εύλογη αποζημίωση. 

Ομοίως στη υπόθεση Blusun το διαιτητικό δικαστήριο έκρινε ότι η Ιταλική κυβέρνηση 

δεν ανέλαβε  συγκριμένες δεσμεύσεις έναντι του επενδυτή, ούτε εγγυήθηκε ότι θα 

διατηρήσει το κανονιστικό καθεστώς αναλλοίωτο. Δέχθηκε πάντως ότι  η κυβέρνηση 

μπορεί να αναλάβει δέσμευση μελλοντικής συμπεριφοράς με τη μορφή νόμου, εφόσον 

αυτό διευκρινίζεται σαφώς. Αλλά περαιτέρω επισήμανε ότι υπάρχει μία σαφή διάκριση 

μεταξύ ενός νόμου, γενικότερου ή ειδικότερου, ο οποίος παράγει δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, και μίας ή συμβατικής δέσμευση ή μίας υπόσχεσης. Υπάρχει περαιτέρω 

σαφής διάκριση μεταξύ των συμβατικών δεσμεύσεων και των προσδοκιών που γεννά 

μία δεδομένη σχέση. Οι τελευταίες αποτελούν περισσότερο στοιχεία που λαμβάνονται 

υπόψη κατά τη θέσπιση κανόνων, παρά είναι οι ίδιες κανόνες. Το διεθνές δίκαιο δεν 

καθιστά δεσμευτικό αυτό το οποίο δεν ήταν δεσμευτικό, ούτε μόνιμο ό,τι ήταν μόνο 

προσωρινό. Στην προκειμένη περίπτωση, οι προσδοκίες ήταν ακόμη λιγότερο ισχυρές, 

διότι το ευρωπαϊκό δίκαιο τις είχε ήδη μειώσει: ήταν σαφές ότι τα κίνητρα που 

προσφέρθηκαν υπόκειντο σε τροποποιήσεις, ενόψει, μεταξύ άλλων, του 

μεταβαλλόμενου κόστους και της βελτίωσης της τεχνολογίας. 

Ελλείψει συγκεκριμένης δέσμευσης, συνεχίζει η απόφαση, το κράτος δεν έχει καμία 

υποχρέωση να χορηγεί επιδοτήσεις, όπως είναι οι FiT, ούτε να τις διατηρεί 

αμετάβλητες όταν χορηγηθούν. Εάν όμως χορηγηθούν νόμιμα και εάν καταστεί 

αναγκαία η τροποποίησή τους, αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν είναι 

δυσανάλογος σε σχέση με το στόχο της νομοθετικής τροποποίησης, και πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση των τροποποιήσεων στους δικαιούχους, οι οποίοι 

ενδέχεται να έχουν διαθέσει σημαντικά κεφάλαια βασιζόμενοι στο προηγούμενο 
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καθεστώς. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο όταν οι τροποποιήσεις αφορούν επιδοτήσεις 

ή ειδικά κίνητρα για συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς115. 

4.2. Παράβαση του άρθρ. 13 ΣυνθΧΕ (έμμεση απαλλοτρίωση) 

Το άρθρο 13 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚΑ απαγορεύει τόσο την άμεση όσο και 

την έμμεση απαλλοτρίωση. Για να χαρακτηριστεί ένα μέτρο ως  έμμεση 

απαλλοτρίωση, πρέπει να έχει ισοδύναμο με την απαλλοτρίωση αποτέλεσμα. Τα 

διαιτητικά δικαστήρια παγίως δέχονται ότι για να θεωρηθεί το αποτέλεσμα ισοδύναμο 

με απαλλοτρίωση κατά το διεθνές δίκαιο, πρέπει καταλήγει σε ολική ή μερική στέρηση 

της εύλογα αναμενόμενης ωφέλειας από την αξιοποίησή της επένδυσης ή την 

ουσιαστική ματαίωσή της, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη στέρηση του τίτλου 

ιδιοκτησίας, αλλά ούτε και ωφέλεια του κράτους υποδοχής.  

Στην υπόθεση Charanne το SCC έκρινε ότι δεν υπήρξε τέτοιο αποτέλεσμα παρόλο που 

η κερδοφορία της επιχείρησης της οποίας οι προσφεύγοντες είχαν μετοχές μειώθηκε 

σημαντικά, επισημαίνοντας περαιτέρω ότι  αντίθετη άποψη θα οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι κάθε μέτρο που επηρεάζει την αποδοτικότητα μιας εταιρείας θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως απαλλοτρίωση, από το γεγονός και μόνον ότι συνεπάγεται 

μείωση των κερδών και, κατά συνέπεια, μείωση της αξίας της.  

Στην υπόθεση Blusun οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι υπήρξε ολική στέρηση της 

επένδυσης, καθώς οι εταιρίες επί των οποίων είχαν επενδύσει για την υλοποίησή της 

πτώχευσαν ή τέθηκαν σε εκκαθάριση. Το διαιτητικό δικαστήριο επισήμανε ότι δεν έχει 

υπόψη του κανένα νομολογικό προηγούμενο που να αντιμετωπίζει τη θέση σε 

εκκαθάριση μιας αφερέγγυας εταιρείας με πρωτοβουλία του επενδυτή ως μέτρο 

ισοδύναμου με την απαλλοτρίωση αποτέλεσματος, είτε στο πλαίσιο της NAFTA, είτε 

στο ΣυνθΧΕ είτε  αλλού. Αυτό ισχύει ακόμη και αν οι περιστάσεις που οδηγούν στην 

αφερεγγυότητα δημιουργήθηκαν από συμπεριφορά του κράτους υποδοχής κατά 

παράβαση της αρχής δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης.  Σε κάθε περίπτωση, απέρριψε 

τον ισχυρισμό με την αιτιολογία ότι οι προσφεύγοντες δεν στερήθηκαν την ωφέλεια 

της επένδυσής τους διότι ουδέποτε απέκτησαν το δικαίωμα για απόλαυση της 

                                                                 
115 Απόφ. Blusun παρ. 371 & 372 
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επένδυσης αυτής, καθώς το έργο δεν ολοκληρώθηκε, και δεν απέδειξαν ότι αν δεν είχαν 

μεσολαβήσει τα ρυθμιστικά μέτρα θα είχαν προλάβει να το ολοκληρώσουν.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Συμπερασματικά, τόσο κατά τη νομολογία των εθνικών όσο και των διεθνών 

δικαστηρίων, το δικαίωμα του κράτους να νομοθετεί περιορίζεται με εξαιρετική φειδώ 

και σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Aκόμα και τα θεωρούμενα ως 

«φιλοεπενδυτικά» διεθνή διαιτητικά δικαστήρια αναγνωρίζουν ότι το κράτος μπορεί - 

και μάλιστα πρέπει - να τροποποιεί το κανονιστικό του πλαίσιο όταν το απαιτούν οι 

οικονομικές συνθήκες, και να ανταποκρίνεται στο δημόσιο συμφέρον ακόμα και όταν 

αυτό είναι σε βάρος ιδιωτικών συμφερόντων. Η ανάγκη προστασίας του δημοσίου 

συμφέροντος  φαίνεται να υπερισχύει της αρχής της δίκαιης μεταχείρισης του 

επενδυτή. Ενίοτε η κανονιστική τροποποίηση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον 

επενδυτή, ωστόσο, εάν αυτή η ζημία δεν προκαλεί καταστροφή της αξίας της 

επένδυσης, δεν δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης. Επιπλέον, αν τίθεται θέμα 

προστασίας δημοσίου συμφέροντος το κράτος μπορεί να θεσπίσει δυσμενή για τα 

ιδιωτικά συμφέροντα μέτρα, ακόμα και ισοδύναμου αποτελέσματος με απαλλοτρίωση.  

Η νομοθετική κυριαρχία του κράτους δεν περιορίζεται, αλλά απλώς δημιουργείται 

υποχρέωση αποζημίωσης των θιγόμενων.   

Οι αναδρομικές τροποποιήσεις στο καθεστώς ενίσχυσης των Α.Π.Ε δεν συνιστούν 

άνευ άλλου παράβαση του συνταγματικού, κοινοτικού ή διεθνούς δικαίου. Αυτονόητα, 

όπως σε κάθε κρατική παρέμβαση, πρέπει να  τηρούνται οι αρχές της νομιμότητας, της 

αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι το δημόσιο 

συμφέρον υπερτερεί του ιδιωτικού και ότι οι νόμοι, αλλά και οι συμφωνίες, μπορούν – 

και ενίοτε οφείλουν -  να μεταβάλλονται όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Ωστόσο, η 

απόφαση Eiser μας υπενθυμίζει την αναγκαιότητα διατήρησης ενός σταθερού, δίκαιου  

και διάφανου ρυθμιστικού πλαισίου, χωρίς το οποίο η χώρα δεν θα είναι σε θέση να 

προσελκύσει ξένες επενδύσεις, οι αλλαγές του οποίου πρέπει να είναι εύλογες και 

ομαλές ώστε να μην αποστερούν τον επενδυτή από την επένδυσή του. Τέλος, οι 

εξελίξεις στο καθεστώς ενίσχυσης των Α.Π.Ε. σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
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επιβεβαιώνουν ότι ένα προσεκτικά σχεδιασμένο, έστω και συντηρητικό σύστημα 

στήριξης, είναι  μακροπρόθεσμα πολύ αποδοτικότερο από ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 

αμφισβητούμενης βιωσιμότητας.  
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