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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-369/07 

Επιτροπή κατά Ελλάδας  

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ ∆ΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΥ 

ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΤΟ 2005 

Η χρηµατική ποινή ανέρχεται σε 16 000 ευρώ ανά ηµέρα και το κατ’ αποκοπή ποσό σε 2 
εκατοµµύρια ευρώ 

Το 2002, η Επιτροπή έκρινε ότι ορισµένες ενισχύσεις που χορήγησε η Ελλάδα στην Ολυµπιακή 
Αεροπορία (ΟΑ) ήταν ασύµβατες προς την κοινή αγορά, στο µέτρο που δεν τηρούσαν ορισµένες 
προϋποθέσεις που είχαν αρχικώς προβλεφθεί. Οι ενισχύσεις αυτές έπρεπε να ανακτηθούν 
αµελλητί. Κατόπιν της απραξίας της Ελλάδας, η Επιτροπή προσέφυγε για πρώτη φορά στο 
∆ικαστήριο το 2003. Το 2005 δηµοσιεύτηκε απόφαση του ∆ικαστηρίου1 µε την οποία 
διαπιστώθηκε παράβαση εκ µέρους της Ελλάδας. 

Κατόπιν δυσχερειών που αντιµετώπισε η Ελλάδα στην εκτέλεση της απόφασης αυτής, η 
Επιτροπή άσκησε νέα προσφυγή ζητώντας από το ∆ικαστήριο να αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα δεν 
συµµορφώθηκε µε την απόφασή του και να της επιβάλει την καταβολή κατ’ αποκοπή ποσού και 
χρηµατικής ποινής. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι υπολείπονται προς ανάκτηση 41 εκατοµµύρια ευρώ ενισχύσεων 
αναδιάρθρωσης υπό τη µορφή εισφοράς κεφαλαίου, 2,5 εκατοµµύρια ευρώ για οφειλόµενα 
µισθώµατα σε ορισµένους αερολιµένες και 61 εκατοµµύρια ευρώ για το τέλος που καταβάλλουν 
οι επιβάτες που αναχωρούν απ’ όλους τους ελληνικούς αερολιµένες (το αποκαλούµενο 
«σπατόσηµο»). 

Η Ελλάδα ισχυρίστηκε τότε ότι ορισµένος αριθµός οφειλών της ΟΑ προς το ∆ηµόσιο είχαν 
συµψηφισθεί µε τις αποζηµιώσεις που επιδίκασε στην εταιρία η διαιτητική απόφαση του 2006 
λόγω ζηµιών που υπέστη η ΟΑ, ήτοι λόγω πρόωρης έξωσης της εταιρίας αυτής από το παλαιό 
αεροδρόµιο του Ελληνικού, µετεγκατάστασής της στον νέο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, 
πρόσθετου κόστους λειτουργίας του αερολιµένα αυτού και καθυστέρησης στην κατασκευή των 
εγκαταστάσεων. 

                                                 
1 Απόφαση της 12ης Μαΐου 2005 στην υπόθεση C-415/03 (βλ. Ανακοινωθέν Τύπου 43/05). 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=el&num=79949487C19030415&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
http://curia.europa.eu/el/actu/communiques/cp05/aff/cp050043el.pdf


Το ∆ικαστήριο εκδίδει σήµερα δεύτερη απόφαση µε την οποία διαπιστώνει παράβαση και 
συνοδεύει την απόφαση αυτή µε διπλή χρηµατική κύρωση: χρηµατική ποινή και κατ’ αποκοπή 
ποσό. 

Η χρηµατική ποινή 

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι η κύρωση αυτή δικαιολογείται εφόσον συνεχίζεται η παράβαση 
που συνίσταται στη µη εκτέλεση προηγούµενης αποφάσεως µετά τη λήξη της προθεσµίας που 
τάχθηκε µε την αιτιολογηµένη γνώµη και µέχρι τον χρόνο εξετάσεως των πραγµατικών 
περιστατικών από το ∆ικαστήριο. 

Ελλείψει κοινοτικών διατάξεων σχετικών µε τη διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως 
καταβληθεισών ενισχύσεων, η ανάκτηση πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο εθνικό δίκαιο. 

Εποµένως, το κράτος µέλος είναι ελεύθερο να επιλέξει τα µέσα για την εκπλήρωση της 
υποχρεώσεως αυτής, απόκειται ωστόσο στο κράτος µέλος αυτό να προσκοµίσει στην Επιτροπή 
όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που της παρέχουν τη δυνατότητα επαληθεύσεως ότι το επιλεγέν 
µέσο συνιστά πρόσφορο µέσο εκτελέσεως της σχετικής αποφάσεως. 

Το ∆ικαστήριο δέχεται ότι ο συµψηφισµός µπορεί να αποτελεί ενδεδειγµένο µέσο επιστροφής 
µιας κρατικής ενίσχυσης και, για τις ανάγκες της παρούσας διαδικασίας, ότι η Ελληνική 
∆ηµοκρατία απέδειξε την ύπαρξη απαιτητής αξίωσης έναντι της ΟΑ. Εν συνεχεία, το 
∆ικαστήριο εξετάζει αν ο συµψηφισµός όντως πραγµατοποιήθηκε. Το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η 
Ελλάδα απέδειξε ότι ανακτήθηκε η ενίσχυση των 41 εκατοµµυρίων ευρώ που είχαν χορηγηθεί 
ως εισφορά κεφαλαίου στην ΟΑ, καθώς και ένα τµήµα του τέλους που αποκαλείται 
«σπατόσηµο» (ύψους 38 εκατοµµυρίων ευρώ) και ένα τµήµα της ενίσχυσης που αφορά τα 
αερολιµενικά µισθώµατα (ύψους 654 688 ευρώ). Αντιθέτως, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η Ελλάδα 
δεν απέδειξε ότι πραγµατοποιήθηκε συµψηφισµός όσον αφορά τα υπολειπόµενα τµήµατα της 
ενίσχυσης που αφορά το τέλος που αποκαλείται «σπατόσηµο» και της ενίσχυσης που αφορά τα 
αερολιµενικά µισθώµατα. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η παράβαση της Ελλάδας εξακολουθεί για τέσσερα και πλέον 
έτη. Αφορά την κοινή αγορά, η εγκαθίδρυση της οποίας αποτελεί ουσιώδη αποστολή της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επιπλέον, ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε 
αεροπορικές εταιρίες αποκτά µεγάλη σηµασία, δεδοµένου ότι η εν λόγω αγορά είναι, εκ φύσεως, 
διασυνοριακή. Αντιθέτως, τα ποσά ενισχύσεως για την ανάκτηση των οποίων η Ελλάδα δεν 
προσκόµισε αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν µικρό σχετικά τµήµα σε σχέση µε το συνολικό 
ποσό. 

Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο επιβάλλει στην Ελλάδα την καταβολή χρηµατικής ποινής ύψους 
16 000 ευρώ για κάθε µέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης του 2005, µε 
ηµεροµηνία έναρξης της καταβολής ένα µήνα από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, 
ώστε να δοθεί στην Ελλάδα η δυνατότητα να αποδείξει την παύση της παράβασης. 

Το κατ’ αποκοπή ποσό  

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι η σώρευση των δύο κυρώσεων στηρίζεται στην καταλληλότητα 
της καθεµιάς να επιτύχει τον σκοπό της και εξαρτάται από τις περιστάσεις της κάθε υποθέσεως. 
Το ύψος του ποσού αυτού πρέπει να καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη το χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο διήρκεσε η παράβαση (και το οποίο παρήλθε από την ηµεροµηνία εκδόσεως της 



πρώτης αποφάσεως που διαπιστώνει την παράβαση αυτή) καθώς και τα διακυβευόµενα δηµόσια 
και ιδιωτικά συµφέροντα. 

Το ∆ικαστήριο, κατά δίκαιη εκτίµηση των εν προκειµένω περιστάσεων, καθορίζει το κατ’ 
αποκοπή ποσό σε 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

Η χρηµατική ποινή και το κατ’ αποκοπή ποσό θα πρέπει να καταβληθούν στον λογαριασµό 
«Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας». 

 

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

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

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως 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 δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

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

Στιγµιότυπα από την πανηγυρική συνεδρίαση διατίθενται στο EbS “Europe by Satellite”, 
υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση 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=C-369/07

