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Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-369/07 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ PAOLO MENGOZZI ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΙΑΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

 

Ο γενικός εισαγγελέας P. Mengozzi ανέπτυξε σήµερα τις προτάσεις του στην υπόθεση σχετικά 
µε την εκ µέρους της Ελλάδας µη εκτέλεση της απόφασης του ∆ικαστηρίου µε την οποία 
διαπιστώθηκε ότι το κράτος µέλος αυτό παρέβη την υποχρέωση ανάκτησης των ενισχύσεων που 
χορήγησε στην εταιρία Ολυµπιακή Αεροπορία 1. 
 
Το 2002, η Επιτροπή έκρινε ασύµβατη προς την κοινή αγορά µια ενίσχυση αναδιάρθρωσης που 
είχε προηγουµένως εγκρίνει, καθώς και ορισµένες λειτουργικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν 
υπό µορφή ανοχής της διαιωνιζόµενης µη καταβολής από την Ολυµπιακή Αεροπορία των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, του φόρου προστιθέµενης αξίας επί των καυσίµων και 
ανταλλακτικών, των οφειλοµένων σε διαφόρους αερολιµένες µισθωµάτων, των αερολιµενικών 
τελών και, τέλος, του τέλους για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των αερολιµένων (που 
αποκαλείται «σπατόσηµο»). Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υποχρέωσε την Ελλάδα να λάβει όλα 
τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να ανακτήσει από την αποδέκτρια εταιρία τη δεύτερη δόση της 
εισφοράς κεφαλαίου (ύψους 41 εκατοµµυρίων ευρώ), καθώς και τις λειτουργικές ενισχύσεις 2. 
 
Το 2003, η Επιτροπή, κρίνοντας ανεπαρκείς τις πληροφορίες που της παρασχέθηκαν κατά τη 
διάρκεια της προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασίας σχετικά µε την πρόοδο της 
διαδικασίας ανάκτησης των ενισχύσεων, άσκησε προσφυγή λόγω παραβάσεως ενώπιον του 
∆ικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε απόφαση µε την οποία διαπίστωσε παράβαση εκ µέρους της 
Ελλάδας 3 . 
 

                                                 
1 Απόφαση της 12ης Μαΐου 2005 στην υπόθεση C-415/03 (βλ. Ανακοινωθέν Τύπου). 
2 Απόφαση 2003/372/ΕΚ της 11ης ∆εκεµβρίου 2002 (ΕΕ 2003 L 132, σ. 1).  
3 Απόφαση της 12ης Μαΐου 2005 στην υπόθεση C-415/03 (βλ. Ανακοινωθέν Τύπου). 

http://curia.europa.eu/el/actu/communiques/cp05/aff/cp050043el.pdf
http://curia.europa.eu/el/actu/communiques/cp05/aff/cp050043el.pdf


Το 2007, κατόπιν της µη εκτελέσεως της εν λόγω αποφάσεως, η Επιτροπή προσέφυγε εκ νέου 
στο ∆ικαστήριο υποβάλλοντας στην κρίση του την παρούσα υπόθεση και ζητώντας να 
υποχρεωθεί η Ελλάδα να καταβάλει χρηµατική ποινή και κατ’ αποκοπή ποσό. 
 
Μετά την άσκηση της υπό κρίση προσφυγής, το Πρωτοδικείο, αποφαινόµενο επί προσφυγής της 
Ολυµπιακής Αεροπορίας, ακύρωσε µερικώς την απόφαση του 2002 κατά το µέρος που αφορά τα 
οφειλόµενα στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών τέλη καθώς και τον οφειλόµενο ΦΠΑ επί των 
καυσίµων και των ανταλλακτικών 4. 
 
Γενικώς, ο γενικός εισαγγελέας P. Mengozzi θεωρεί ότι στο πλαίσιο διαδικασίας που αφορά µη 
εκτέλεση αποφάσεως του ∆ικαστηρίου, απόκειται στη µεν Επιτροπή να προσκοµίσει επαρκή 
στοιχεία που προδίδουν τη συνέχιση της παράβασης και στο δε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος να 
αµφισβητήσει µε λεπτοµερή και εµπεριστατωµένα επιχειρήµατα τα προσκοµισθέντα αυτά 
στοιχεία. Κατά την κρίση του γενικού εισαγγελέα, οσάκις το κράτος µέλος υποστηρίζει, όπως εν 
προκειµένω η Ελλάδα, ότι προέβη στην ανάκτηση µέσω συµψηφισµού, πρέπει να προσκοµίσει 
έγγραφα από τα οποία να προσδιορίζονται σαφώς τόσο η φύση των απαιτήσεων που έχει ο 
αποδέκτης της κρατικής ενίσχυσης έναντι του ∆ηµοσίου και οι οποίες λαµβάνονται υπόψη στο 
πλαίσιο του συµψηφισµού, όσο και το ποσό και η περίοδος που αφορούν οι απαιτήσεις αυτές. 
 
Εν προκειµένω, η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι ανέκτησε από την αποδέκτρια εταιρία το σύνολο των 
ενισχύσεων. ∆ιευκρινίζει ότι µέρος των ενισχύσεων αυτών συµψηφίστηκε µε ποσά που 
επιδικάστηκαν στην Ολυµπιακή Αεροπορία δυνάµει ορισµένων διαιτητικών αποφάσεων 5 οι 
οποίες, κατά την Επιτροπή, ενέχουν νέα στοιχεία ενίσχυσης. Συναφώς, ο γενικός εισαγγελέας 
φρονεί ότι το ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο διαδικασίας του άρθρου 228 ΕΚ λόγω παραβάσεως, δεν 
µπορεί να αποφανθεί επί του αν τα µέτρα ανάκτησης ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης. 
 
Η παράβαση 
Ο γενικός εισαγγελέας P. Mengozzi θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε τη µη ανάκτηση της 
ενίσχυσης των 41 εκατοµµυρίων ευρώ καθώς και ενός µέρος των ποσών που οφείλονταν ως 
αερολιµενικά µισθώµατα 6 και ως «σπατόσηµο» 7, αλλά φρονεί ότι τα εκ µέρους της Ελλάδας 
προσκοµισθέντα έγγραφα δεν είναι ικανά να αποδείξουν την πραγµατική καταβολή του 
υπολοίπου που οφείλει η Ολυµπιακή Αεροπορία βάσει της αποφάσεως της Επιτροπής του 2002. 
 
Οι χρηµατικές κυρώσεις 
Ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι, για να καθοριστεί ο εφαρµοστέος συντελεστής σοβαρότητας, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ποσό των υπολειποµένων προς ανάκτηση ενισχύσεων είναι 
σαφώς χαµηλότερο από το ποσό που έλαβε υπόψη της η Επιτροπή. Συγκεκριµένα, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη η µερική ακύρωση από το Πρωτοδικείο της αποφάσεως του 2002 και το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε τη µη ανάκτηση ενός µέρους των ενισχύσεων που η εν 
λόγω απόφαση έκρινε παράνοµες. 
 
Εποµένως, ο γενικός εισαγγελέας προτείνει τη µείωση του προταθέντος από την Επιτροπή 8 
προστίµου στα 15 768 ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης του 

                                                 
4 Απόφαση της 12ης Σεπτεµβρίου 2007 στην υπόθεση T-68/03 (βλ. Ανακοινωθέν Τύπου). 
5 Ως αποκατάσταση της ζηµίας που η εταιρία αυτή υπέστη λόγω της προβλεπόµενης παύσης της λειτουργίας του 
αερολιµένα του Ελληνικού και της µετεγκατάστασής της στον διεθνή αερολιµένα των Σπάτων καθώς και της ζηµίας 
που υπέστη ως αποτέλεσµα της παροχής υπηρεσιών γενικού συµφέροντος χωρίς αντιπαροχή. 
6 Το ποσό δύο τιµολογίων – 176 082,18 ευρώ και 478 606,91 ευρώ αντιστοίχως – επί συνολικού ποσού 2,46 
εκατοµµυρίων ευρώ, που αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής. 
7 38 192 997 ευρώ, επί συνολικού ποσού 60 999 156 ευρώ. 
8 53 611 ευρώ. 

http://curia.europa.eu/el/actu/communiques/cp07/aff/cp070056el.pdf


∆ικαστηρίου του 2005, από την ηµεροµηνία εκδόσεως της παρούσας αποφάσεως έως ότου 
εκτελεστεί η απόφαση του 2005. Επιπλέον, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί κατάλληλη την 
επιβολή κατ’ αποκοπή ποσού 2 εκατοµµυρίων ευρώ ως κύρωση λόγω της παράβασης που 
αφορά το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία εκδόσεως της αποφάσεως του ∆ικαστηρίου 
του 2005 µέχρι την ηµεροµηνία εκδόσεως της αποφάσεως στην παρούσα υπόθεση 9. 

 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η γνώµη του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο. Έργο του 
γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική λύση 
για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα. 

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: DE EL EN ES FR IT 

Το πλήρες κείµενο των προτάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-369/07 

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της αναπτύξεως των προτάσεων. 

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

 

 

 

                                                 
9 Η Επιτροπή είχε προτείνει ποσό 10 512 ευρώ επί τον αριθµό των ηµερών εξακολούθησης της παράβασης. 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-369/07

