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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-419/06 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΑΝΕΚΤΗΣΕ ΤΙΣ 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 

Η µη εκτέλεση, από κράτος µέλος, αποφάσεως της Επιτροπής η οποία του επιβάλλει την ανάκτηση 
κρατικής ενισχύσεως δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από το κράτος αυτό λόγω της φερόµενης 

ελλείψεως νοµιµότητας της εν λόγω αποφάσεως 

Η οικονοµική κατάσταση της Ολυµπιακής Αεροπορίας και οι δηµόσιες χρηµατοοικονοµικές 
συνδροµές που χορηγήθηκαν στην εταιρία αυτή έχουν γίνει από το 1992 το αντικείµενο πολλών 
αποφάσεων της Επιτροπής σχετικά µε κρατικές ενισχύσεις. 

Μια πρώτη απόφαση της 11ης ∆εκεµβρίου 2002 1 κήρυξε ασύµβατες µε την κοινή αγορά τις 
ενισχύσεις αναδιαρθρώσεως που εγκρίθηκαν το 1994, 1998 και 2000. Η Ελλάδα κλήθηκε να 
ανακτήσει µέρος των ενισχύσεων αυτών, και συγκεκριµένα ποσό 41 εκατοµµυρίων ευρώ. 
Ελλείψει εκτελέσεως της αποφάσεως αυτής, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
κήρυξε βάσιµη την προσφυγή για διαπίστωση παραβάσεως κράτους µέλους 2. Από την πλευρά 
του, το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαίωσε το κύρος της εν λόγω 
αποφάσεως της Επιτροπής και την ακύρωσε µόνον εν µέρει 3. 

Ιδρυθείσα τον ∆εκέµβριο του 2003, η νέα εταιρία Ολυµπιακές Αερογραµµές έλαβε το 
ενεργητικό του πτητικού κλάδου της Ολυµπιακής Αεροπορίας, ενώ η τελευταία κράτησε το 
σηµαντικό παθητικό. 

Με µια δεύτερη απόφαση της 14ης Σεπτεµβρίου 2005 4, η οποία αµφισβητήθηκε στην παρούσα 
υπόθεση, η Επιτροπή θεώρησε κρατικές ενισχύσεις, αφενός, αυτή καθ’ εαυτή την αναδιάρθρωση 

                                                 
1  2003/372/ΕΚ (ΕΕ 2003, L 132, σ. 1). 
2  Απόφαση της 12ης Μαΐου 2005 στην υπόθεση C-415/03, Επιτροπή κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (βλ. και 
το ανακοινωθέν τύπου). Σηµειωτέον ότι, λόγω µη εκτελέσεως της αποφάσεως της 12ης Μαΐου 2005, η Επιτροπή 
έχει ζητήσει από το ∆ικαστήριο να καταδικάσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην καταβολή χρηµατικής ποινής (εκκρεµής 
υπόθεση C-369/07, Επιτροπή κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας). 
3 Απόφαση της 12ης Σεπτεµβρίου 2007 στην υπόθεση T-68/03, Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες κατά 
Επιτροπής (βλ. και το ανακοινωθέν τύπου). 
4  Ε(2005)2706. 
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της Ολυµπιακής Αεροπορίας καθώς και τη χορήγηση χρηµατοοικονοµικής συνδροµής και την 
από την ίδια εταιρία είσπραξη άλλων χρηµατικών ενισχύσεων και, αφετέρου, την από τις 
Ολυµπιακές Αερογραµµές είσπραξη διαφόρων επιχορηγήσεων. Επρόκειτο για µισθώµατα 
σχετικά µε την υπεκµίσθωση αεροσκαφών (περί τα 40 εκατοµµύρια ευρώ), για την 
υπερεκτίµηση στοιχείων του ενεργητικού κατά τη σύσταση της νέας εταιρίας (περί τα 91,5 
εκατοµµύρια ευρώ), για την πληρωµή από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, αντί της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας, ορισµένων τραπεζικών δανείων και χρηµατοδοτικών µισθώσεων (8 εκατοµµύρια 
ευρώ) και, τέλος, για τη συνεχή ανοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου έναντι της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας σχετικά µε φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφαλίσεως (354 εκατοµµύρια ευρώ). 
Κατά την απόφαση της Επιτροπής, η Ελλάδα όφειλε να ανακτήσει αµελλητί τις διάφορες 
ενισχύσεις, να αναστείλει αµέσως τη χορήγηση κάθε πρόσθετης ενισχύσεως στην Ολυµπιακή 
Αεροπορία και στις Ολυµπιακές Αερογραµµές και να ενηµερώσει την Επιτροπή για τα µέτρα 
που θα λαµβάνονταν. 

Στο πλαίσιο της παρούσας προσφυγής, η Ελλάδα ισχυρίστηκε, πρώτον, ότι η Επιτροπή δεν 
υπέδειξε αξιόπιστη µέθοδο υπολογισµού που θα καθιστούσε δυνατό να προσδιοριστούν τα προς 
ανάκτηση ποσά ενισχύσεως. ∆εύτερον, αµφισβήτησε το κύρος της αποφάσεως της Επιτροπής. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει κατ’ αρχάς ότι ούτε κατά τη λήξη της προθεσµίας που τάχθηκε από 
την Επιτροπή ούτε κατά την ηµεροµηνία που ασκήθηκε η παρούσα προσφυγή η Ελλάδα είχε 
τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Επί πλέον, η Ελλάδα δεν επικαλέστηκε απόλυτη αδυναµία 
εκτελέσεως της αποφάσεως της Επιτροπής. 

Αντιθέτως, το ∆ικαστήριο σηµειώνει ότι διάφορες διατάξεις της αποφάσεως της Επιτροπής 
αναφέρουν ποσά που είναι σε επαρκή βαθµό συγκεκριµένα και ότι δεν υπάρχει καµία διάταξη 
του κοινοτικού δικαίου που να απαιτεί από την Επιτροπή –όταν η τελευταία διατάσσει την 
επιστροφή ενισχύσεως που κηρύχθηκε ασύµβατη µε την κοινή αγορά– να καθορίσει το ακριβές 
ποσό της επιστρεπτέας ενισχύσεως. 

Τέλος, στο πλαίσιο προσφυγής για τη διαπίστωση παραβάσεως, το κράτος µέλος που είναι 
αποδέκτης µιας αποφάσεως περί κρατικών ενισχύσεων δεν δύναται να δικαιολογήσει τη µη 
εκτέλεσή της βάσει της φερόµενης ελλείψεως νοµιµότητάς της. 

Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα, µη έχοντας λάβει εµπροθέσµως όλα 
τα αναγκαία µέτρα για να καταστείλει τις ενισχύσεις που κηρύχθηκαν παράνοµες και ασύµβατες 
µε την κοινή αγορά καθώς και να τις ανακτήσει από τους αποδέκτες τους, παρέβη τις 
υποχρεώσεις που έχει από την απόφαση της 14ης Σεπτεµβρίου 2005.  

Υπενθυµίζεται ότι η Ελλάδα, καθώς και η Ολυµπιακή Αεροπορία και οι Ολυµπιακές 
Αερογραµµές έχουν ασκήσει ενώπιον του Πρωτοδικείου προσφυγές για ακύρωση της 
αποφάσεως της Επιτροπής 5. 

                                                 
5  Εκκρεµείς υποθέσεις T-415/05, Ελληνική ∆ηµοκρατία κατά Επιτροπής, T-416/05, Ολυµπιακές 
Αερογραµµές κατά Επιτροπής, και T-423/05, Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες κατά Επιτροπής. 
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Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: αγγλική, γαλλική και ελληνική 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-419/06 

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 
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