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Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-268/06 

Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες κατά Επιτροπής  

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 11ΗΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 

Μπορεί να υπάρχει άµεση συνάφεια µεταξύ του εκτάκτου γεγονότος και της ζηµίας που αυτό 
προκάλεσε, ακόµη και αν αυτά αµφότερα δεν συνέβησαν συγχρόνως 

Κατόπιν των τροµοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, η Επιτροπή εξέδωσε 
ανακοίνωση 1 σχετική µε τις επιπτώσεις τους στον κλάδο των αεροµεταφορών. Με την 
ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή έκρινε ότι, λαµβανοµένου υπόψη του απρόβλεπτου χαρακτήρα 
των γεγονότων της 11ης Σεπτεµβρίου, θα µπορούσε βάσει των διατάξεων περί κρατικών 
ενισχύσεων να επιτραπεί, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, η αποζηµίωση για τις δαπάνες που 
προκάλεσε το κλείσιµο του αµερικανικού εναέριου χώρου επί τέσσερις ηµέρες (από 11 έως 14 
Σεπτεµβρίου 2001) καθώς και για το πρόσθετο κόστος ασφαλίσεως.  

Το 2002, οι ελληνικές αρχές γνωστοποίησαν στην Επιτροπή τον τρόπο υπολογισµού της 
αποζηµιώσεως υπέρ της εταιρίας Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες: η αποζηµίωση αυτή 
αφορούσε την απώλεια εσόδων από τη µεταφορά επιβατών και φορτίου, τις δαπάνες λόγω της 
καταστροφής ευπαθών εµπορευµάτων, τις πρόσθετες δαπάνες ελέγχων ασφαλείας, τις δαπάνες 
λόγω της µαταιώσεως (εν πτήσει) του δροµολογίου Αθήνα-Νέα Υόρκη και λόγω της 
µαταιώσεως της πτήσεως επιστροφής στις 11 Σεπτεµβρίου 2001, τις δαπάνες λόγω της 
προσγειώσεως και παραµονής στο Χάλιφαξ (από 11 έως 15 Σεπτεµβρίου 2001) της αρχικώς 
προβλεφθείσας πτήσεως µε προορισµό το Τορόντο, τις δαπάνες πραγµατοποιήσεως των 
εκτάκτων πτήσεων επαναπατρισµού («ferry flights») στις 18, 20 και 26 Σεπτεµβρίου 2001 και, 
τέλος, τις δαπάνες λόγω υπερωριών των εργαζοµένων καθώς και τις δαπάνες αυξηµένης 
ασφαλείας. 

Το ποσό των 4 827 586,21 ευρώ καταβλήθηκε στην OAY τον Ιούλιο του 2002.  

                                                 
1 COM (2001) 574 τελικό, της 10ης Οκτωβρίου 2001. 



Το 2006, κατά το πέρας επίσηµης διαδικασίας εξετάσεως, η Επιτροπή αποφάσισε 2 ότι η 
κρατική ενίσχυση συµβιβαζόταν µε την κοινή αγορά, όσον αφορά την αποζηµίωση που 
καταβλήθηκε για το διάστηµα από 11 µέχρι 14 Σεπτεµβρίου 2001, µέχρι το ποσό των 1 962 680 
ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Το ποσό αυτό αφορούσε τη µαταίωση των επτά πτήσεων µετ’ 
επιστροφής µε προορισµό τη Νέα Υόρκη, το Τελ Αβίβ, το Τορόντο µέσω Μόντρεαλ και τη 
Βοστόνη, την προσγείωση και την παραµονή στο Χάλιφαξ της αρχικώς προβλεφθείσας πτήσεως 
µε προορισµό το Τορόντο και τη µαταίωση (εν πτήσει) του δροµολογίου της 11ης Σεπτεµβρίου 
2001. Αντιθέτως, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι µαταιώσεις των πτήσεων της 15ης και 16ης 
Σεπτεµβρίου 2001 καθώς και οι «ferry flights» αποτελούσαν έµµεσες µόνο συνέπειες των 
τροµοκρατικών επιθέσεων. Έτσι, διέταξε την αναζήτηση κάθε ποσού καταβληθείσας 
ενισχύσεως που υπερέβαινε τα 1 962 680 ευρώ.  

Η OAY ζήτησε από το Πρωτοδικείο να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής, καθόσον 
καθόρισε ως ανώτατο ποσό αποζηµιώσεως που συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά το ποσό των 
1 962 680 ευρώ. Έβαλε κατά της εκτιµήσεως ότι καµία ζηµία προκληθείσα µετά τις 14 
Σεπτεµβρίου 2001 δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης 
Σεπτεµβρίου. 

Το Πρωτοδικείο υπενθυµίζει ότι αυτή καθαυτή η απόφαση της Επιτροπής εκθέτει ότι όχι µόνον 
οι τροµοκρατικές επιθέσεις, αλλά και το κλείσιµο του αµερικανικού εναερίου χώρου (από 11 
έως 14 Σεπτεµβρίου 2001) αποτελούν έκτακτο γεγονός. Κατά συνέπεια, µια ενίσχυση που 
σκοπεί στην αποκατάσταση ζηµίας σηµειωθείσας µετά τις 14 Σεπτεµβρίου 2001, αλλά τελούσας 
σε άµεση αιτιώδη συνάφεια µε το έκτακτο γεγονός, και υπολογιζόµενη µε ακρίβεια, πρέπει να 
κριθεί σύµφωνη µε την κοινή αγορά. Εξάλλου, η ύπαρξη άµεσης συνάφειας µεταξύ του 
εκτάκτου γεγονότος και της προκληθείσας ζηµίας δεν προϋποθέτει τη σύγχρονη επέλευσή τους.   

Το Πρωτοδικείο ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά την αποζηµίωση λόγω της 
µαταιώσεως, στις 15 Σεπτεµβρίου 2001, της πτήσεως µε προορισµό το Τορόντο, µε την 
αιτιολογία ότι τα στοιχεία στα οποία το κοινοτικό όργανο στήριξε την εκτίµησή του περί 
ελλείψεως αιτιώδους συναφείας δεν δικαιολογούν την εκτίµησή του. 

Εξάλλου, το Πρωτοδικείο ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής, λόγω ελλείψεως 
αιτιολογίας, όσον αφορά τις ζηµίες που υπέστη η OAY στο εκτός Βορείου Ατλαντικού και 
Ισραήλ δίκτυό της (περίπου 1 212 000 ευρώ), αφενός, και την απώλεια εσόδων από τη µεταφορά 
φορτίου και άλλες προκληθείσες δαπάνες, αφετέρου, που ανέρχονται σε 500 000 ευρώ περίπου. 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, 
περιοριζόµενη σε νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 

                                                 
2 Απόφαση Ε (2006) 1580 τελικό, της 26ης Απριλίου 2006. 



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
Πρωτοδικείο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: FR DE EL EN ES IT RO 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
T-268/06  

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 

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται στο EbS “Europe by Satellite”, 
υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας, 

L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
ή B-1049 Βρυξέλλες, Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=t-268/06

