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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 

Βρυξέλλες, 14/09/2005 
E(2006) 2706 τελικό 

Στο δηµοσιευόµενο κείµενο της παρούσας 
απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισµένες 
πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 659/1999 της 22ας 
Μαρτίου 1999 του Συµβουλίου της 22ας 
Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτοµερών 
κανόνων εφαρµογής του άρθρου 93 της 
συνθήκης ΕΚ, που αφορούν την µη 
κοινολόγηση πληροφοριών που καλύπτονται 
από το επαγγελµατικό απόρρητο, και οι οποίες 
εµφαίνονται ως εξής […]. 
 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό 
έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται µόνο 
για ενηµέρωση. 

 

Σχέδιο 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 

Κρατική ενίσχυση C 11/04 (πρώην NN 4/03) – Ολυµπιακή Αεροπορία-  
Αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση 

 
(Το κείµενο στην ελληνική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό) 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 88, 
παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο , 

τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 
στοιχείο α), 

αφού κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε τις 
ανωτέρω διατάξεις1, 

Εκτιµώντας τα εξής: 

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

(1) Με επιστολή της 3ης Μαρτίου 2003 (TREN A/26534, 25 Ιουλίου 2003), οι 
ελληνικές αρχές υπογράµµισαν τη δέσµευσή τους καθώς και τα µέτρα που 

                                                 
1 ΕΕ C 192 της 2.7.2004, σ. 2. 
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έχουν ήδη λάβει προκειµένου να ιδιωτικοποιηθεί η κρατική αεροπορική 
εταιρεία Ολυµπιακή Αεροπορία (Olympic Airways). 

(2) Επειδή δεν υπήρξε  επίσηµη κοινοποίηση, η Επιτροπή εξέδωσε στις 8 
Σεπτεµβρίου 2003 απόφαση µε την οποία διέτασσε  την παροχή πληροφοριών 
(C (2002) 3266), η οποία κοινοποιήθηκε στις ελληνικές αρχές στις 9 
Σεπτεµβρίου 2003. Με την απόφαση αυτή, οι ελληνικές αρχές κλήθηκαν να 
διαβιβάσουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εξέταση του 
συµβιβάσιµου χαρακτήρα των µέτρων αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης 
της Ολυµπιακής Αεροπορίας µε το άρθρο 87 της Συνθήκης. 

(3) Με επιστολή της ιδίας ηµέρας (TREN D/15287), η Επιτροπή επέµεινε προς τις 
ελληνικές αρχές ότι έπρεπε να της κοινοποιήσουν το νόµο (που εκδόθηκε στις 
9 Σεπτεµβρίου 2003) σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας. Με επιστολή της 17ης Σεπτεµβρίου 2003 (TREN A/30881), οι 
ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι επρόκειτο να υποβάλουν τις αιτούµενες 
πληροφορίες σε εύθετο χρόνο. 

(4) Στις 25 Σεπτεµβρίου 2003, η Επιτροπή έλαβε επίσηµη καταγγελία (TREN 
A/30589) από ανταγωνιστή, την Aegean Airlines, σχετικά µε την 
ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας. 

(5) Ο νόµος για την ιδιωτικοποίηση καθώς και η απάντηση στη διαταγή παροχής 
πληροφοριών διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή µε επιστολή της 29ης 
Σεπτεµβρίου 2003 (TREN A/30866). Επειδή, ωστόσο, εξακολουθούσαν να 
λείπουν ορισµένα στοιχεία, η Επιτροπή προειδοποίησε σχετικά τις ελληνικές 
αρχές µε επιστολή της 31ης Οκτωβρίου 2003 (TREN D/17821), αντίγραφο της 
οποίας εστάλη επίσης µεταγενέστερα µε τηλεοµοιοτυπία προς τη Μόνιµη 
Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 4 ∆εκεµβρίου 
2003. 

(6) Στις 12 ∆εκεµβρίου 2003, τέθηκε σε λειτουργία µία νέα εταιρεία µε την 
επωνυµία Ολυµπιακές Αερογραµµές (Olympic Airlines), ενώ η Επιτροπή δεν 
είχε ακόµα ολοκληρώσει την εξέταση του συµβιβάσιµου χαρακτήρα των 
µέτρων αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης της Ολυµπιακής Αεροπορίας µε 
το άρθρο 87 της Συνθήκης. Ως εκ τούτου, η διαταγή παροχής πληροφοριών 
που εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 8 Σεπτεµβρίου 2003 καταχωρίστηκε στο 
µητρώο των κρατικών ενισχύσεων µε τα στοιχεία NN 4/2003. 

(7) Στις 15 ∆εκεµβρίου 2003 (TREN D/22742), η Επιτροπή επανέλαβε το αίτηµά 
της για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση και µε 
επιστολές της 18ης και 19ης ∆εκεµβρίου 2003 (αντιστοίχως TREN A/38288 
&t TREN A/38258), οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν τα αιτούµενα στοιχεία. 

(8) Στις 15 Ιανουαρίου 2004, εστάλη νέα αίτηση παροχής συµπληρωµατικών 
πληροφοριών (TREN D/160) προς τις ελληνικές αρχές, οι οποίες απάντησαν 
µε δύο επιστολές της 16ης Ιανουαρίου 2004 (αντιστοίχως TREN A/11076 & 
A/11077). 

(9) Στις 16 Ιανουαρίου 2004, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή προς τις ελληνικές 
αρχές όσον αφορά τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών (Σπάτα) και την 
συνεχιζόµενη σχέση του µε την Ολυµπιακή Αεροπορία/Ολυµπιακές 
Αερογραµµές. Οι ελληνικές αρχές απάντησαν µε επιστολή της 23ης 
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Φεβρουαρίου 2004. Στις 15 Ιουνίου 2004, εστάλη στις ελληνικές αρχές νέα 
αίτηση παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών επί του θέµατος και οι 
απαντήσεις στην εν λόγω επιστολή λήφθηκαν στις 4 Αυγούστου 2004. 

(10) Με απόφαση της 16ης Μαρτίου 2004, που κοινοποιήθηκε στην Ελλάδα µε 
επιστολή της 16ης Μαρτίου 2004 (SG (2002) D/228848), η Επιτροπή κίνησε 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Η 
διαδικασία καταχωρίσθηκε µε τα στοιχεία C 11/2004. 

(11) Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας 
δηµοσιεύθηκε επίσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων2. Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους επί του θέµατος. Η Ελλάδα διαβίβασε τις παρατηρήσεις 
της προς την Επιτροπή, µε επιστολή της 11ης Ιουνίου 2004. 

(12) Εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται στη δηµοσιευθείσα κίνηση της 
διαδικασίας, η Επιτροπή έλαβε δύο παρατηρήσεις από ενδιαφερόµενα µέρη. 
Οι παρατηρήσεις αυτές διαβιβάστηκαν στη συνέχεια προς τις ελληνικές αρχές. 
Οι παρατηρήσεις της Ελλάδας λήφθηκαν στις 3 Νοεµβρίου 2004. 

(13) Στις 11 Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή απέστειλε στις ελληνικές αρχές επίσηµη 
προειδοποιητική επιστολή κοινοποιώντας τους την πρόθεσή της να εκδώσει 
διαταγή αναστολής εάν εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή της επιστολής 
δεν ελάµβανε ικανοποιητικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα είχε 
παύσει να καταβάλλει ενισχύσεις στους δικαιούχους. Οι ελληνικές αρχές 
κλήθηκαν επίσης να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του θέµατος. Στις 
28 Οκτωβρίου 2004, οι ελληνικές αρχές απάντησαν στην εν λόγω επίσηµη 
προειδοποιητική επιστολή. Η Ελλάδα υποστήριξε ότι η διαταγή αναστολής 
στην παρούσα φάση θα έθετε σοβαρά σε κίνδυνο τις τρέχουσες εντατικές 
προσπάθειές της για εξεύρεση λύσης και θα ήταν δυσανάλογη και 
αδικαιολόγητη. 

(14) Σε συνέχεια της υποβολής των παρατηρήσεών τους, οι εκπρόσωποι των 
ελληνικών αρχών ενηµέρωναν σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής για τις εξελίξεις επί του θέµατος (σε συσκέψεις της 17ης 
∆εκεµβρίου 2004, 19ης ∆εκεµβρίου 2004, 3ης Φεβρουαρίου 2005, 7ης 
Φεβρουαρίου 2005 και 28ης Απριλίου 2005, καθώς και µε επιστολές της 22ας 
Φεβρουαρίου 2005 και 19ης Απριλίου 2005), καθώς και για την πορεία της 
υπό εξέλιξη αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης των Ολυµπιακών 
Αερογραµµών και της Ολυµπιακής Αεροπορίας-Υπηρεσίες (Olympic Airways 
Services). 

(15) Παράλληλα, διαβίβασαν επίσης στις υπηρεσίες της Επιτροπής πληροφορίες 
για τα ακόλουθα θέµατα: 

– Το Νόµο 3259/2004, ο οποίος παρέχει στην Ολυµπιακή Αεροπορία προσωρινή 
προστασία έναντι της λήψης µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εκ µέρους 
δανειστών (µε ηλεκτρονικό µήνυµα της 22ας ∆εκεµβρίου 2004) 

– Το Νόµο 3282/2004, µε τον οποίο το κράτος υποκατέστησε την Ολυµπιακή 
Αεροπορία στις υποχρεώσεις της τελευταίας έναντι των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων σε σχέση µε τις συµφωνίες χρηµατοδότησης και εκµίσθωσης 

                                                 
2 ΕΕ C 192 της 2.7.2004, σ. 2. 
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αεροσκάφους τύπου Airbus A340-300 των Ολυµπιακών Αερογραµµών (µε 
ηλεκτρονικά µηνύµατα της 22ας ∆εκεµβρίου 2004 και 4ης Απριλίου 2005) 

Οι συµπληρωµατικές αυτές πληροφορίες θα ληφθούν δεόντως υπόψη στην παρούσα 
απόφαση, στο βαθµό που είναι συναφείς µε το θέµα και παρέχουν τις απαιτούµενες 
διευκρινίσεις στα ερωτήµατα που έθεσε η Επιτροπή κατά την κίνηση των 
διαδικασιών. 
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2. ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

2.1 Προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία και 
τις θυγατρικές της 

Η απόφαση του 1994 

(16) Στις 7 Οκτωβρίου 1994, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 94/696/ΕΚ3 
(εφεξής “η απόφαση του 1994”), σύµφωνα µε την οποία οι ενισχύσεις που 
χορηγήθηκαν ή επρόκειτο να χορηγηθούν στην Ολυµπιακή Αεροπορία από το 
ελληνικό ∆ηµόσιο κηρύχθηκαν συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά, υπό την 
προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα τηρούσε σειρά δεσµεύσεων οι οποίες 
απαριθµούνται στην εν λόγω απόφαση. 

Η απόφαση του 1998 

(17) Ωστόσο, επειδή δεν τηρήθηκαν αρκετοί από τους υποχρεωτικούς όρους που 
τέθηκαν στην απόφαση του 1994, η Επιτροπή αποφάσισε, στις 30 Απριλίου 
19964, να ανακινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης και να κινήσει τις διαδικασίες αναφορικά µε τις νέες και µη 
κοινοποιηθείσες ενισχύσεις για τις οποίες έλαβε γνώση. 

(18) Στις 14 Αυγούστου 1998, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 1999/332/ΕΚ5 
(εφεξής “η απόφαση του 1998”), σύµφωνα µε την οποία η συγκεκριµένη 
ενίσχυση που χορηγήθηκε ή επρόκειτο να χορηγηθεί από την Ελλάδα στην 
Ολυµπιακή Αεροπορία κρίθηκε συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά στο πλαίσιο 
σχεδίου αναδιάρθρωσης για την περίοδο 1998-2002. Η ενίσχυση επετράπη και 
πάλι υπό την προϋπόθεση τήρησης ορισµένων όρων. 

Η απόφαση του 2000 

(19) Τον Ιούλιο 2000, η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να 
χρησιµοποιήσει την εναποµένουσα εγκριθείσα ενίσχυση για εγγυήσεις δανείων 
που επρόκειτο να συναφθούν πριν από το τέλος του 2000, µε σκοπό την αγορά 
νέων αεροσκαφών και την πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων 
ενόψει της µετεγκατάστασης της Ολυµπιακής Αεροπορίας στον ∆ιεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών (εφεξής ∆ΑΑ) στα Σπάτα. Με επιστολή της 10ης 
Νοεµβρίου 2000 (SG(2000)D/108307), η Επιτροπή ενηµέρωσε τις ελληνικές 
αρχές σχετικά µε την απόφασή της να τροποποιήσει µέρος της αποφάσεως του 
1998 αναφορικά µε το µέτρο ενίσχυσης για τις εγγυήσεις δανείων. 

Η απόφαση του 2002 

(20) Στις 6 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσηµη 
διαδικασία έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης. Εξέφρασε ανησυχίες σχετικά µε την καταχρηστική εφαρµογή των 
ενισχύσεων που είχαν εγκριθεί µε τις αποφάσεις της Επιτροπής του 1994 και 
του 1998, τη µη εφαρµογή του προγράµµατος αναδιάρθρωσης της εταιρείας, 
καθώς και ανησυχίες σχετικά µε νέα παράνοµη κρατική ενίσχυση. 

                                                 
3 ΕΕ L 273, 25.10.1994, σ. 22. 
4 ΕΕ C 176 της 19.6.1996, σ. 5. 
5 ΕΕ L 128, 21.5.1999, σ. 1. 
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(21) Στις 9 Αυγούστου 2002, η Επιτροπή απέστειλε προς τις ελληνικές αρχές νέα 
διαταγή παροχής των πληροφοριών που είχαν ήδη ζητηθεί προηγουµένως. 
Ειδικότερα, ζητήθηκε από τις ελληνικές αρχές να διαβιβάσουν λογαριασµούς 
και αριθµητικά στοιχεία που σχετίζονται µε την πληρωµή λειτουργικών 
δαπανών από το ελληνικό ∆ηµόσιο. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από την 
Ελλάδα ήταν ανεπαρκείς. 

(22) Στις 11 ∆εκεµβρίου 2002, η Επιτροπή εξέδωσε την τελική αρνητική απόφαση 
2003/372/ΕΚ6 (εφεξής “η απόφαση του 2002”) σχετικά µε την ενίσχυση που 
χορήγησε η Ελλάδα στην Ολυµπιακή Αεροπορία. Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 
η ενίσχυση που είχε προηγουµένως χορηγηθεί από το ελληνικό ∆ηµόσιο και 
εγκριθεί από την Επιτροπή ήταν ασυµβίβαστη µε τη sυνθήκη λόγω µη 
συµµόρφωσης µε τους σχετικούς όρους, και ιδίως λόγω µη ορθής εφαρµογής 
του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η 
Ολυµπιακή Αεροπορία είχε λάβει νέα ενίσχυση η οποία ήταν παράνοµη και 
ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά, στο βαθµό που το ελληνικό ∆ηµόσιο είχε 
ανεχθεί τη µη πληρωµή ή την ετεροχρονισµένη καταβολή ορισµένων 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, φόρων προστιθέµενης αξίας σε καύσιµα και 
ανταλλακτικά, µισθωµάτων που οφείλονταν σε αεροδρόµια, αερολιµενικών 
τελών και φόρου επιβαλλόµενου σε επιβάτες οι οποίοι αναχωρούν από 
ελληνικούς αερολιµένες, γνωστού µε την ονοµασία ‘σπατόσηµο’. 

(23) Σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση, η Ελλάδα όφειλε να λάβει, χωρίς 
καθυστέρηση, όλα τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική 
νοµοθεσία και υπό την προϋπόθεση ότι τα µέτρα αυτά θα επέτρεπαν την 
άµεση και αποτελεσµατική εκτέλεση της απόφασης, προκειµένου να 
ανακτήσει από το δικαιούχο την κρατική ενίσχυση ύψους 14 δισεκατ. δρχ. (41 
εκατ. ευρώ) που αναφέρεται στο άρθρο 1 της απόφασης, καθώς και τη νέα 
ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 2 της απόφασης. Η προς ανάκτηση 
ενίσχυση θα έπρεπε επίσης να περιλαµβάνει τόκους από την ηµεροµηνία κατά 
την οποία αυτή τέθηκε στη διάθεση του αποδέκτη µέχρι την ηµεροµηνία 
ανάκτησής της. 

(24) Η Ελλάδα υποχρεώθηκε επίσης να ενηµερώσει την Επιτροπή, εντός δύο µηνών 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης, για τα µέτρα τα οποία έλαβε 
προκειµένου να συµµορφωθεί µε την απόφαση. Η εν λόγω απόφαση 
κοινοποιήθηκε στις ελληνικές αρχές µε επιστολή της 13ης ∆εκεµβρίου 2002 
(SG(02) D/233148) και δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  στις 28 Μαΐου 2003. 

(25) Στις 11 Φεβρουαρίου 2003, σε συνέχεια της απόφασης του 2002, η ελληνική 
κυβέρνηση ενηµέρωση την Επιτροπή ότι, σύµφωνα µε τη γνώµη ανεξάρτητου 
συµβούλου, η Ολυµπιακή Αεροπορία δεν είχε τύχει προνοµιακής µεταχείρισης 
και κατά συνέπεια η ελληνική κυβέρνηση δεν επρόκειτο να εφαρµόσει τις 
διατάξεις της απόφασης περί ανάκτησης του ποσού της ενίσχυσης που είχε 
κριθεί ως ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά. 

Η συνέχεια στην απόφαση του 2002 

(26) Στις 24 Φεβρουαρίου 2003, η Ολυµπιακή Αεροπορία προσέφυγε ενώπιον του 
Πρωτοδικείου κατά της αποφάσεως της Επιτροπής (υπόθεση T-68/03). Η 

                                                 
6 ΕΕ L 132 της 28.5.2003, σ. 1. 
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Ελλάδα δεν παρέστη σ’αυτή τη δίκη,  οι δε ελληνικές αρχές δεν άσκησαν κατά 
της αποφάσεως της Επιτροπής προσφυγή ενώπιον του  ∆ικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(27) Στις 6 Μαρτίου 2003, η Επιτροπή ενηµέρωσε την ελληνική κυβέρνηση ότι 
υποχρεούτο να συµµορφωθεί µε την απόφαση του 2002. Στις 26 Ιουνίου 2003, 
η ελληνική κυβέρνηση απάντησε αναφέροντας ότι εξέταζε τις έννοµες 
συνέπειες της αποφάσεως του 2002 και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε 
από την Επιτροπή κατά την έκδοσή της. Παράλληλα, διαβεβαίωσε την 
Επιτροπή για την πρόθεσή της να προβεί στην ανάκτηση. ∆εν το έπραξε όµως 
και ούτε διαβίβασε στην Επιτροπή χρονοδιάγραµµα για την ανάκτηση αυτή. 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υποχρεώθηκε να προσφύγει, στις 3 Οκτωβρίου 
2003, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για µη 
εκτέλεση της απόφασης (υπόθεση C–415/03). 

(28) Στις 12 Μαΐου 2005, το ∆ικαστήριο εξέδωσε απόφαση στην υπόθεση C-
415/037 και δικαίωσε την Επιτροπή. Το ∆ικαστήριο (δεύτερο τµήµα) 
απεφάνθη ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις της επειδή δεν έλαβε εντός 
της ταχθείσας προθεσµίας όλα τα αναγκαία µέτρα για την ανάκτηση των 
ενισχύσεων που κρίθηκαν παράνοµες και ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, 
µε εξαίρεση τις εισφορές προς τον εθνικό οργανισµό κοινωνικών ασφαλίσεων. 

(29) Στις 23 Μαΐου 2005, η Επιτροπή απέστειλε προς τις ελληνικές αρχές επιστολή 
σχετικά µε τα µέτρα που όφειλε να λάβει η Ελλάδα προκειµένου να 
συµµορφωθεί µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(∆ΕΚ) της 12ης Μαΐου 2005 στην υπόθεση C 415/03. 

(30) Με επιστολή της 2ας Ιουνίου 2005, οι ελληνικές αρχές απήντησαν 
επιβεβαιώνοντας την προθυµία τους να συνεργαστούν πλήρως µε την 
Επιτροπή στο θέµα αυτό. Η απάντηση αυτή συνοψίζεται κατωτέρω, στο βαθµό 
που αφορά θέµατα που τέθηκαν κατά τη διαδικασία. 

(31) Μέχρι σήµερα, η ανάκτηση της ενίσχυσης η οποία κηρύχθηκε ασυµβίβαστη µε 
την κοινή αγορά µε την απόφαση της Επιτροπής της 11ης ∆εκεµβρίου 2002, 
δεν έχει ακόµα πραγµατοποιηθεί. Η Επιτροπή µπορεί να λάβει µέτρα βάσει 
του άρθρου 228 της συνθήκης ΕΚ για µη εκτέλεση της εν λόγω αποφάσεως 
του ∆ικαστηρίου. 

(32) Η παρούσα απόφαση, ωστόσο, αφορά µόνο τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες 
λήφθηκαν ή τα µέτρα που τέθηκαν σε εφαρµογή από τις ελληνικές αρχές υπέρ 
της Ολυµπιακής Αεροπορίας και των διαδόχων της µετά την έκδοση της 
απόφασης του 2002. 

3. Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία δυνάµει του άρθρου 88 
παράγραφος 2 βασίστηκε σε µία σειρά ζητήµατα: 

3.1 Η εξακολούθηση της µη πληρωµής των οφειλόµενων από την εταιρεία φόρων και 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

                                                 
7 ∆εν δηµοσιεύθηκε ακόµα στη Συλλογή. 
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(33) Τα ετήσια αποτελέσµατα της Ολυµπιακής Αεροπορίας (εφεξής “OA”) από το 
2002 ήταν αρνητικά, η εταιρεία εξακολουθεί να εµφανίζει αρνητική 
κερδοφορία, η βασική της δραστηριότητα αντί να παράγει έσοδα στην 
πραγµατικότητα µειώνει κάθε χρόνο τη συνολική της αξία και κατά συνέπεια 
είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να θεωρηθεί ότι η εταιρεία συνεχίζει τις 
δραστηριότητές της µόνον επειδή δεν πληρώνει τις οφειλές της προς το 
∆ηµόσιο, κάτι που µε την απόφαση του 2002, κρίθηκε ότι ισοδυναµούσε µε τη 
λήψη παράνοµης κρατικής ενίσχυσης. 

(34) Το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή είναι ότι το ελληνικό 
∆ηµόσιο αποτελεί de facto, αν όχι de jure, τον κύριο δανειστή της OA και εάν 
δεν εξακολουθούσε η κρατική παρέµβαση η εταιρεία θα είχε από καιρό 
σταµατήσει να λειτουργεί. 

3.2 Η διαρθρωτική αναδιοργάνωση της εταιρείας. 

(35) Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή γνώριζε την ύπαρξη του νόµου 
3185/2003 ο οποίος προέβλεπε την απόσχιση των πτητικών κλάδων των 
διαφόρων εταιρειών του Οµίλου της Ολυµπιακής Αεροπορίας (εφεξής 
“OAG”), δηλαδή της Ολυµπιακής Αεροπλοΐας (εφεξής “OAv”) και των 
Μακεδονικών Αερογραµµών (εφεξής “MA”) και τη συγκέντρωσή τους σε ένα 
ενιαίο φορέα (τις πρώην MA) ο οποίος µετονοµάστηκε σε Ολυµπιακές 
Αερογραµµές (εφεξής “NOA”). Το µη πτητικό έργο επρόκειτο να παραµείνει 
εντός της ΟΑ που θα µετονοµαζόταν σε Ολυµπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες 
Α.Ε. (εφεξής “OAS”) και ο νόµος 3185/2003 προέβλεπε ότι θα µπορούσε να 
εφαρµοστεί παρόµοια διαδικασία για τις µονάδες επίγειας εξυπηρέτησης και 
συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών, µολονότι µέχρι σήµερα αυτό δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί. 

 
(36) Κατά τη διαδικασία η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Ελλάδα, 

αδυνατώντας να ιδιωτικοποιήσει στο σύνολό του τον Όµιλο της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας (OAG), αποφάσισε να διαιρέσει τον όµιλο σε ξεχωριστές 
οντότητες προκειµένου να καταστήσει τις νέες αυτές µονάδες περισσότερο 
ελκυστικές για τους δυνητικούς επενδυτές και να τις διαχωρίσει από τις 
υποχρεώσεις της ΟΑ. 

(37) Στην πραγµατικότητα, αυτό που φαίνεται να συνέβη µετά την αναδιάρθρωση 
του OAG είναι ότι µετά το ∆εκέµβριο του 2003 όλες οι πτητικές 
δραστηριότητες έχουν πλέον συγκεντρωθεί στην NOA και όλες οι άλλες 
δραστηριότητες, κυρίως επίγεια εξυπηρέτηση, συντήρηση και επισκευές 
αεροσκαφών, παραµένουν στην παλαιά εταιρεία η οποία ονοµάζεται πλέον 
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Ολυµπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες (OAS). Η εταιρεία αυτή κατέχει επίσης 
ορισµένες πλειοψηφικές µετοχές σε άλλες εταιρείες στην Ελλάδα που 
παρέχουν υπηρεσίες συναφείς µε τις αεροµεταφορές όπως είναι οι υπηρεσίες 
εστίασης, τεχνολογίας των πληροφοριών και εφοδιασµού µε καύσιµα. 

(38) Ο νόµος για την ιδιωτικοποίηση διευκρινίζει ότι η µεταβίβαση των στοιχείων 
του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και άλλων δικαιωµάτων προς τη 
νέα εταιρεία συντελείται αυτοδικαίως και ατελώς, απαλλασσόµενη από κάθε 
φόρο, τέλος και δικαίωµα προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου (ΝΠ∆∆) ή κάθε άλλο οργανισµό του δηµοσίου. Απαλλάσσονται 
επίσης από κάθε βάρος, χρέος ή αξίωση τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου, 
πλην των υποχρεώσεων οι οποίες ρητώς αναγράφονται στον ισολογισµό 
µετασχηµατισµού. Επιπλέον, το άρθρο 27 του νόµου 3185/2003 ορίζει ότι η 
νέα εταιρεία εξαιρείται από την εφαρµογή των άρθρων 479 και 939 του 
Αστικού Κώδικα8 και των άρθρων 537 και εποµένων του Εµπορικού Κώδικα 
όσον αφορά τις οφειλές της ΟΑ που δηµιουργήθηκαν πριν από την 
«απόσχιση» του πτητικού κλάδου. Κατά συνέπεια, µε το µέτρο αυτό, οι 
πιστωτές δύνανται να εγείρουν αξιώσεις µόνο έναντι των χρεών που 
µεταβιβάζονται στη NOA, αλλά δεν θα µπορούν να εγείρουν αξιώσεις έναντι 
της νέας εταιρείας για τα χρέη που θα παραµείνουν στην ΟΑ. Στη συνέχεια, οι 
ελληνικές αρχές εξέδωσαν στις 15 Οκτωβρίου 2004 το νόµο 3259/2004 που 
παρείχε στην ΟΑ προσωρινή ασυλία έναντι της λήψης µέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης από πιστωτές. 

(39) Σε εφαρµογή του νόµου 3185/2003, το ελληνικό ∆ηµόσιο προσέλαβε εταιρεία 
συµβούλων (Deloitte & Touche) προκειµένου να προβεί σε αποτίµηση της 
αξίας των «πτητικών» κλάδων του Οµίλου της Ολυµπιακής Αεροπορίας. Στην 
εταιρεία αυτή ανατέθηκε επίσης η εκπόνηση σχεδίου µετασχηµατισµού καθώς 
και η σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση της Ολυµπιακής Αεροπορίας και 
της Ολυµπιακής Αεροπλοΐας προκειµένου να καθοριστεί ο αριθµός και η 
κατηγορία των εργαζοµένων που επρόκειτο να µεταφερθούν στη NOA. Οι 
σύµβουλοι της Deloitte & Touche ανέφεραν ότι δεν διενήργησαν έλεγχο και 
εργάστηκαν αποκλειστικά βάσει των στοιχείων που τους παρείχε η διοίκηση 
της Ολυµπιακής Αεροπορίας και της Ολυµπιακής Αεροπλοΐας. Επιπλέον, η 
Deloitte & Touche δεν περιέλαβε στην αξιολόγησή της αεροσκάφη 
ιδιοκτησίας Ολυµπιακής Αεροπορίας και Ολυµπιακής Αεροπλοΐας, η αξία των 
οποίων υπολογίστηκε από άλλο εξωτερικό σύµβουλο (Airclaims Ltd.) σε 
αγοραία τιµή 120 εκατ. ευρώ. 

(40) Οι υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας (εφεξής “PSOs”) 
µεταβιβάστηκαν από την Ολυµπιακή Αεροπλοΐα στη NOA χωρίς διαγωνισµό. 
Προκύπτει επίσης ότι η Ολυµπιακή Αεροπλοΐα είχε εξασφαλίσει οφειλή της 
έναντι του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών ύψους 10 εκατ. ευρώ µε την 
εκχώρηση δικαιώµατος επί των απαιτήσεων από επιχορηγήσεις στο πλαίσιο 
των εν λόγω PSOs και ότι η υποχρέωση αυτή παρέµεινε στην Ολυµπιακή 
Αεροπλοΐα, παρά το γεγονός ότι οι PSOs  εκτελούνταν από τη NOA. 

(41) Το προεδρικό διάταγµα 178/2002, µε το οποίο ενσωµατώνεται στο ελληνικό 
δίκαιο η οδηγία 98/50/ΕΚ, αναφέρει ότι στην περίπτωση µεταβίβασης, 
ανεξάρτητα από τη µέθοδο, δραστηριότητας µιας επιχείρησης προς µία άλλη, 

                                                 
8 Και τα δύο άρθρα αναφέρονται στα δικαιώµατα προστασίας των πιστωτών στο πλαίσιο µεταβίβασης 

στοιχείων του ενεργητικού. 
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οι εργαζόµενοι οι οποίοι συνδέονται µε την εν λόγω δραστηριότητα 
µεταφέρονται στη νέα αυτή επιχείρηση µε το ίδιο καθεστώς και τα ίδια 
δικαιώµατα. Πρόθεση των ελληνικών αρχών ήταν ωστόσο να µεταβληθεί το 
καθεστώς των εργαζοµένων. Προκειµένου να συµβεί αυτό, θα έπρεπε 
σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 178/2002 να λάβουν χώρα 
διαπραγµατεύσεις. 

(42) Όσον αφορά το προσωπικό της ΟΑ, κατά το χρόνο της απόσχισης ίσχυαν 
συνολικά για τα θέµατα του προσωπικού περίπου 300 ειδικοί νόµοι, 
συλλογικές συµβάσεις και λοιπές διατάξεις. Οι ελληνικές αρχές θεώρησαν 
συνεπώς σηµαντικό να τροποποιήσουν το νοµοθετικό πλαίσιο και να 
επαναδιαπραγµατευτούν τις συλλογικές συµβάσεις, ειδικότερα καθόσον ο 
όµιλος απασχολούσε τον Ιούνιο 2003 6171 άτοµα (περίπου 1850 εργαζόµενοι 
µετακινήθηκαν στη NOA) και οι δαπάνες προσωπικού αντιπροσώπευαν 38% 
των συνολικών εσόδων, ενώ ο µέσος όρος για τον κλάδο κινείται περίπου στο 
22-26%. Ως εκ τούτου, το άρθρο 27 του νόµου 3185/2003 προέβλεψε 
ορισµένες αλλαγές. Ο νόµος 2190/1994 που αφορά τη διοικητική διαδικασία 
πρόσληψης για εταιρείες του δηµόσιου τοµέα δεν εφαρµόζεται στη NOA. 
Πάντως όλοι οι εργαζόµενοι οι οποίοι, δυνάµει των ισχυουσών συλλογικών 
συµβάσεων, είχαν δικαίωµα συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια των ετών 2003 
ή 2004, διατηρούσαν τα κεκτηµένα δικαιώµατά τους. 

(43) Σε αντίθεση µε την OA η οποία είχε χρηµατοδοτήσει τις δραστηριότητές της 
αποκλειστικά από το χρέος της, για τη NOA προβλεπόταν να χρησιµοποιήσει 
τα ίδια κεφάλαιά της. Η NOA άρχισε τις δραστηριότητές της µε πολύ λίγα έως 
ανύπαρκτα χρέη και αυτό οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στην επιλογή των 
στοιχείων που µεταφέρθηκαν στο νέο φορέα. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της 
NOA, κατά την έναρξη της λειτουργίας της η νέα εταιρεία δεν κληρονόµησε 
καµία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση από τη µητρική εταιρεία, οι οφειλές της 
οποίας ανέρχονταν τη συγκεκριµένη περίοδο σε 207 εκατ. ευρώ. 

(44) Σύµφωνα µε τις εφαρµοζόµενες διατάξεις του ελληνικού Πτωχευτικού ∆ικαίου 
(νόµος 2190/1920), οι µετοχές που προέρχονται από την απόσχιση ενός 
κλάδου, τµήµατος ή υπηρεσίας και την απορρόφηση από µία λειτουργούσα 
εταιρεία, ανήκουν στην αρχική εταιρεία. Αυτό σηµαίνει στη συγκεκριµένη 
περίπτωση ότι οι µετοχές στη NOA θα πρέπει να παραµείνουν στην κατοχή 
της OA. Ωστόσο, το άρθρο 27 του νόµου 3185/2003 προβλέπει ότι, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, οι µετοχές που προέρχονται από την 
απόσχιση διαφόρων κλάδων της ΟΑ περιέρχονται στο ελληνικό ∆ηµόσιο. 
Επιπλέον, τα έσοδα από τη µεταγενέστερη πώληση των κλάδων αυτών θα 
χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των οφειλών και υποχρεώσεων της ΟΑ. Η 
Ελλάδα διευκρίνισε ότι µε τη διαδικασία αυτή, τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού µεταφέρονται στο ∆ηµόσιο και η αξία τους δεν 
µπορεί να αµφισβητηθεί, στο βαθµό που προέρχονται από αποτίµηση την 
οποία έχουν πραγµατοποιήσει ελεγκτές. Επιπλέον, το ελληνικό ∆ηµόσιο 
θεωρεί ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, όταν θα πωληθούν από αυτό, θα 
αποφέρουν µεγαλύτερο όφελος σε σύγκριση µε τη µη µεταβίβαση των 
µετοχών σε αυτό. 

3.2 Η “προπληρωµή” 130.312.450 ευρώ στην OA 

(45) Με την υπουργική απόφαση 2/71992/A0024 της 22/12/2003 και σε εφαρµογή 
του άρθρου 27 του νόµου 3185/2003, συστήθηκε από το ελληνικό ∆ηµόσιο 
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ειδικός λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος µε την ονοµασία "Ελληνικό 
∆ηµόσιο – Λογαριασµός Αποκρατικοποίησης του Οµίλου της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας". Ο λογαριασµός θα πιστωθεί µε τα έσοδα πωλήσεων, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, εταιρειών του Οµίλου της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας (µε πρώτη τη NOA), οι µετοχές των οποίων έχουν περιέλθει στο 
ελληνικό ∆ηµόσιο. Ωστόσο, για να αντιµετωπιστούν οι αναγκαίες δαπάνες 
µέχρι την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών του οµίλου, ο λογαριασµός αυτός 
πιστώθηκε από το ∆ηµόσιο µε ποσό το οποίο περιγράφεται ως “προκαταβολή” 
ή “προπληρωµή”. Η εν λόγω “προκαταβολή” ισούται µε την ονοµαστική αξία 
του µετοχικού κεφαλαίου της NOA (130.312.450 ευρώ).  

(46) Οι οφειλές εκείνες της ΟΑ οι οποίες δεν επρόκειτο να µεταφερθούν στο νέο 
φορέα NOA, και ειδικότερα οι δαπάνες που συνδέονται µε την πρόωρη 
συνταξιοδότηση µέρους του προσωπικού, θα χρηµατοδοτηθούν µέσω του 
ειδικού λογαριασµού και από τα έσοδα που θα προέλθουν από την παροχή 
υπηρεσιών στη ΝΟΑ και σε άλλους τρίτους. 

3.3 Σπατόσηµο και πληρωµές προς το ∆ΑΑ 

(47) Με επιστολή της 19ης Ιανουαρίου 2004, η καταγγέλλουσα εταιρεία (Aegean 
Airlines) διαβίβασε στην Επιτροπή αντίγραφο επιστολής της Ελληνικής 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (έγγραφο DII/A/28751/11626/22-07-2003), 
που απευθύνεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και κοινοποιήθηκε στην 
ΑΕ “∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών”. Από την επιστολή αυτή προκύπτει ότι η 
Ολυµπιακή Αεροπορία όφειλε το ποσό των 26.001.473,33 ευρώ. Το ποσό αυτό 
αφορά το "τέλος εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης αερολιµένων", γνωστό και ως 
"σπατόσηµο", που οι αεροµεταφορείς εισπράττουν από τους επιβάτες και στη 
συνέχεια υποχρεούνται να αποδώσουν στο ∆ηµόσιο. 

(48) Από την επιστολή αυτή προκύπτει επίσης ότι η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΕΥΠΑ) ζήτησε να της καταβληθεί το οφειλόµενο αυτό ποσό των 
26 εκατ. ευρώ. Εξ όλων αυτών φαίνεται ότι η ΟΑ, που αποτελεί τον κύριο 
χρήστη των ελληνικών αεροδροµίων, δεν κατέβαλε το "σπατόσηµο" και µε τον 
τρόπο αυτό υποχρεώθηκε το ελληνικό ∆ηµόσιο να αναζητήσει µέσα 
προκειµένου να βοηθήσει τον ∆ΑΑ, ο οποίος είχε νεοσυσταθεί και εξαρτάτο 
από το σπατόσηµο. Μολονότι η ΟΑ είχε υποχρέωση να αποδώσει τα 
οφειλόµενα ποσά στο µέλλον, η Επιτροπή υποπτεύεται ότι εν τω µεταξύ η ΟΑ 
επωφελήθηκε από την ανοχή του κράτους, το οποίο όχι µόνο δεν της επέβαλε 
κυρώσεις λόγω καθυστέρησης πληρωµών αλλά έθεσε επιπλέον σε εφαρµογή 
µηχανισµούς βάσει των οποίων οι λοιποί ελληνικοί αερολιµένες υποχρεούνται 
να συνεισφέρουν για τις ζηµίες που προκλήθηκαν λόγω καθυστερηµένης ή µη 
πληρωµής εκ µέρους της ΟΑ των οφειλόµενων ποσών για το "σπατόσηµο". 

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

4.1 Αρχικές παρατηρήσεις των ελληνικών αρχών 

(49) Στις 11 Ιουνίου 2004, η Ελλάδα διαβίβασε την απάντησή της στην κίνηση της 
διαδικασίας. Κατ’αρχάς, διευκρίνισε ότι κατά την άποψή της η καταλληλότερη 
λύση για την Ολυµπιακή Αεροπορία θα ήταν η ιδιωτικοποίηση των διαφόρων 
κλάδων και δραστηριοτήτων του οµίλου. Η ιδιωτικοποίηση θα διενεργείτο το 
συντοµότερο δυνατό και µε πλήρη συµµόρφωση προς όλους τους ισχύοντες 
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κανόνες και απαιτήσεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου· η Επιτροπή θα 
ενηµερωνόταν πλήρως για τις εξελίξεις. Η Ελλάδα εξήγησε ότι η 
ιδιωτικοποίηση κρίθηκε ως η περισσότερο επωφελής λύση από οικονοµική 
άποψη, καθώς θα προέκυπταν περισσότερα έσοδα σε σχέση µε εκείνα σε 
περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας. Ενώ οι ελληνικές αρχές παραδέχθηκαν 
ότι η λύση της ιδιωτικοποίησης θα είχε επίσης κοινωνικά και άλλα µη 
οικονοµικά πλεονεκτήµατα, τόνισαν ότι η οικονοµική ανάλυση αποτελούσε το 
µοναδικό κριτήριο για την επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής. 

(50) Η Ελλάδα αναφέρθηκε στην πρόοδο που είχε ήδη σηµειωθεί στη διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης η οποία είχε προηγουµένως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Η 
Ελλάδα επιβεβαίωσε ότι το πτητικό έργο των ΟΑ και OAv είχε απορροφηθεί 
µαζί µε ορισµένα άυλα στοιχεία του ενεργητικού, όπως ο διαθέσιµος χρόνος 
χρήσης (slots), δικαιώµατα βάσει διµερών συµφωνιών, η εµπορική επωνυµία 
και ο λογότυπος και η φήµη και πελατεία της ΟΑ, από την υφιστάµενη 
εταιρεία MA. Η εταιρεία MA άλλαξε την επωνυµία της και µετονοµάστηκε σε 
NOA. Η NOA διαχωρίστηκε από τον Όµιλο της Ολυµπιακής Αεροπορίας 
(OAG) και οι µετοχές της (µετά από αύξηση κεφαλαίου προκειµένου να 
διευκολυνθεί η εισφορά σε είδος των πτητικών δραστηριοτήτων) 
µεταφέρθηκαν απευθείας στο ελληνικό ∆ηµόσιο. Η νέα εταιρεία άρχισε να 
λειτουργεί στις 12 ∆εκεµβρίου 2003, αφού έλαβε όλες τις απαραίτητες άδειες. 

(51) Στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές εξήγησαν ότι το στρατηγικό µοντέλο για τη 
NOA ήταν η δηµιουργία ενός βιώσιµου τακτικού αεροµεταφορέα ο οποίος θα 
λειτουργούσε µε ένα µέσο κόστος εργασίας για τον κλάδο και θα ήταν σε θέση 
να επωφεληθεί από ορισµένους παράγοντες, όπως είναι το σηµαντικό 
εµπορικό κύρος της ΟΑ, η θέση της Ελλάδας ως ενός από τους 15 
επικρατέστερους τουριστικούς προορισµούς και οι Ολυµπιακοί Αγώνες το 
2004 στην Αθήνα. ∆ιορίστηκε νέα διοίκηση στη NOA και άρχισε εκτενής 
επανεξέταση του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

(52) Μετά την έναρξη λειτουργίας της NOA, η ΟΑ έπαυσε να αποτελεί 
αεροµεταφορέα µε άδεια εκµετάλλευσης από την ΕΕ και µετονοµάστηκε σε 
Ολυµπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες (OAS). Η Ολυµπιακή Αεροπλοΐα (OAv) 
σταµάτησε και εκείνη τις πτητικές της δραστηριότητες, µε εξαίρεση την 
παροχή περιορισµένων υπηρεσιών γενικής αεροπορίας και ναύλωσης 
ελικοπτέρων που αναµενόταν να µεταφερθούν στη νέα εταιρεία. 

(53) Όσον αφορά το µη πτητικό έργο (επίγεια εξυπηρέτηση, συντήρηση και 
επισκευή αεροσκαφών και εκπαίδευση χειριστών Ολυµπιακής Αεροπλοΐας) 
που έχουν πλέον ενσωµατωθεί στην OAS, η Ελλάδα ανέφερε ότι είχε την 
πρόθεση να ιδιωτικοποιήσει και αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό άλλωστε 
προβλεπόταν και στο νόµο 3185/2003. Υπήρχε επίσης η πρόθεση να 
πωληθούν συµµετοχές σε άλλες εταιρείες, όπως η Olympic Catering και η 
Galileo Hellas. Η OA συµµετείχε επίσης σε τρεις εταιρείες καυσίµων που 
δραστηριοποιούνταν στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, δηλαδή την Athens 
Airport Pipeline Co, την Olympic Fuel Co και την Olympic IntoPlane Co και 
προβλεπόταν ότι οι συµµετοχές αυτές θα πωλούντο εγκαίρως και µε κανονική 
διαδικασία. Η πώληση των εταιρειών αυτών ήταν σχετικά εύκολη καθώς 
διέθεταν «καθαρούς ισολογισµούς» και οι ιδιώτες µέτοχοί τους είχαν το 
δικαίωµα προαίρεσης για την αγορά τους. 

(54) Οι ελληνικές αρχές επιθυµούσαν να διευκρινίσουν ορισµένα θέµατα 



 13  

αναδιάρθρωσης που τέθηκαν κατά την κίνηση της διαδικασίας. 

(55) Όσον αφορά τις συµφωνίες µεταξύ ΟΑ και NOA, η Ελλάδα διαβεβαίωσε ότι 
όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σε αγοραίες τιµές και είναι σύµφωνες µε τη 
γενικά εφαρµοζόµενη εµπορική πολιτική της ΟΑ. Οι ελληνικές αρχές 
δεσµεύθηκαν επίσης να διαβιβάσουν τις συµφωνίες αυτές στην Επιτροπή. 

(56) Σε σχέση µε τη µίσθωση αεροσκαφών, η Ελλάδα τόνισε ότι µεταβιβάστηκαν 
στις Ολυµπιακές Αερογραµµές µόνο τα εξ ολοκλήρου ιδιόκτητα αεροσκάφη 
της ΟΑ. Τα µισθωµένα από την ΟΑ αεροσκάφη υπεκµισθώθηκαν στη ΝΟΑ σε 
τρέχουσες τιµές αγοράς δεδοµένου ότι η λύση των µισθώσεων πριν από την 
κανονική τους διάρκειά θα ανάγκαζε την ΟΑ να αποζηµιώσει τους εκµισθωτές 
για απώλεια µισθωµάτων. Οι λειτουργικές µισθώσεις θα εκχωρούντο 
απευθείας στη ΝΟΑ, απαλλάσσοντας µε τον τρόπο αυτό την ΟΑ από τη 
µίσθωση. 

(57) Όσον αφορά τη µίσθωση 4 αεροσκαφών τύπου Airbus A340/300 καλυπτόµενη 
εν µέρει από κρατικές εγγυήσεις (έως 45% της αξίας χρηµατοδότησης), οι 
µισθώσεις αυτές δεν επρόκειτο να εκχωρηθούν στη νέα εταιρεία. Η ΝΟΑ θα 
εκµεταλλευόταν τα αεροσκάφη αυτά µε υπεκµίσθωση, καταβάλλοντας στην 
Ολυµπιακή τις τρέχουσες τιµές. Με τον τρόπο αυτό, οι ελληνικές αρχές 
ισχυρίστηκαν ότι δεν θα µεταβιβαζόταν κανένα κρατικό όφελος στη ΝΟΑ. 

(58) Όσον αφορά τις κρατικές εγγυήσεις για τα εν λόγω αεροσκάφη, η Ελλάδα 
ισχυρίστηκε ότι, παρά το γεγονός ότι η απόφαση του 2002 κήρυσσε ως µη 
συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά την ενίσχυση αναδιάρθρωσης που 
χορηγήθηκε στην ΟΑ µε διάφορες µορφές (συµπεριλαµβανοµένων των 
κρατικών εγγυήσεων), η Επιτροπή είχε διατάξει µόνο την ανάκτηση της 
τελευταίας δέσµης (41 εκατ. ευρώ) της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης που 
χορηγήθηκε στην ΟΑ (καθώς και την επιστροφή µη εγκριθείσας νέας 
ενίσχυσης) µε το επιχείρηµα της θεµιτής προσδοκίας. Η Ελλάδα υποστηρίζει 
ότι εφόσον η απόφαση του 2002 δεν προβλέπει ειδικά την ανάκτηση (ή 
ακύρωση) των κρατικών εγγυήσεων, επέτρεψε τη συνέχισή τους. 

(59) Όσον αφορά τη µεταβίβαση PSOs, οι ελληνικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι η 
µεταβίβαση πραγµατοποιήθηκε µε νόµιµες διαδικασίες στο βαθµό που η 
εκµετάλλευση των δροµολογίων αυτών αποτελούσε αναπόσπαστο τµήµα των 
πτητικών δραστηριοτήτων της OAv και οι υπηρεσίες εξακολουθούσαν να 
παρέχονται µε τα ίδια αεροσκάφη και το ίδιο προσωπικό όπως και για το 
υπόλοιπο δίκτυο. 

(60) Όσον αφορά την εικαζόµενη νέα ενίσχυση προς την OA, οι ελληνικές αρχές 
εξέφρασαν κάποια σύγχυση σχετικά µε την έννοια του όρου «φορολογικές 
υποχρεώσεις». Οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι η Επιτροπή δεν κατόρθωσε 
να θεµελιώσει το επιχείρηµα ότι αυτές είχαν «βοηθήσει» την Ολυµπιακή 
Αεροπορία ανεχόµενες τη µη εξόφληση ορισµένων οφειλών (όχι µόνο 
φορολογικών). Ανέφεραν περαιτέρω ότι εφόσον η Επιτροπή προέβη σε ένα 
τέτοιο ισχυρισµό θα έπρεπε και να τον αποδείξει, πράγµα το οποίο δεν συνέβη. 
Οι ελληνικές αρχές επανέλαβαν ότι η ΟΑ υπόκειται στις διατάξεις και 
διαδικασίες γενικής εφαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας που εφαρµόζονται 
στο θέµα αυτό σε όλες τις ελληνικές εταιρείες. 

(61) Σχετικά µε τον ισχυρισµό της µη καταβολής του «σπατόσηµου», η ελληνική 
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κυβέρνηση υποστήριξε ότι έπρεπε να γίνει διάκριση µεταξύ της σχέσης 
ανάµεσα στους αεροµεταφορείς οι οποίοι εισπράττουν το σπατόσηµο και στη 
συνέχεια το αποδίδουν στην Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΕΥΠΑ) και τη σχέση ανάµεσα στην ΕΥΠΑ και τους αερολιµένες στην 
Ελλάδα (συµπεριλαµβανοµένου του ∆ΑΑ) οι οποίοι λαµβάνουν ποσά από το 
σπατόσηµο που υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των επιβατών που έχουν 
ταξιδέψει. Αναφορικά µε τον µηχανισµό είσπραξης, οι αεροµεταφορείς 
εισπράττουν το τέλος αυτό από τους επιβάτες και στη συνέχεια το αποδίδουν 
στο κράτος. Το σπατόσηµο που έχει εισπραχθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί στο 
∆ηµόσιο αποτελεί οφειλή προς αυτό και υπόκειται στις γενικές διατάξεις του 
«Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων» (KE∆E). Αυτό συνέβαινε µε το ποσό 
των 26.001.473,33 ευρώ που η Ολυµπιακή Αεροπορία δεν είχε καταβάλει 
εµπρόθεσµα αλλά στη συνέχεια εξοφλήθηκε σε δόσεις, µε την επιβολή όλων 
των προβλεπόµενων τόκων υπερηµερίας και προστίµων. 

(62) Ο µηχανισµός είσπραξης είναι χωριστός από το µηχανισµό εκταµίευσης, βάσει 
του οποίου το ελληνικό ∆ηµόσιο (µέσω της ΕΥΠΑ) καταβάλλει ποσά στους 
αερολιµένες. Μολονότι οι δύο µηχανισµοί προορίζονται να λειτουργούν 
διαδοχικά (ο ένας να χρηµατοδοτεί τον άλλο), οι ελληνικές αρχές υποστήριξαν 
ότι η υποχρέωση του ελληνικού δηµοσίου να καταβάλει ποσά στους 
αερολιµένες δεν εξαρτάται από την ικανότητά του να εισπράττει τα ποσά που 
οφείλονται από τους αεροµεταφορείς. Αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού είναι 
ότι υπήρξαν καταστάσεις στις οποίες το ελληνικό ∆ηµόσιο υποχρεώθηκε να 
χορηγήσει ποσά τα οποία δεν είχαν ακόµα εισπραχθεί. Υποστήριξαν 
περαιτέρω ότι, ενώ η κατάσταση αυτή δεν ήταν ικανοποιητική για το ∆ηµόσιο 
δεν συνεπαγόταν κρατική ενίσχυση, εφόσον οι αεροµεταφορείς δεν 
απαλλάσσονταν από τις υποχρεώσεις τους να πληρώσουν τα οφειλόµενα ποσά 
(συµπεριλαµβανοµένων τόκων υπερηµερίας και προστίµων). Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση που αναφέρεται στην κίνηση της διαδικασίας, το 
ελληνικό ∆ηµόσιο είχε υποχρεωθεί λόγω στενότητας στις ταµειακές ροές να 
µεταβάλει το ποσοστό κατανοµής του «σπατόσηµου» µεταξύ των 
αερολιµένων, χορηγώντας µεγαλύτερο ποσοστό στον ∆ΑΑ (γεγονός που 
οδήγησε βραχυπρόθεσµα σε µειωµένες πληρωµές έναντι των οφειλόµενων 
ποσών σε άλλους αερολιµένες). Οι ελληνικές αρχές εξήγησαν ότι η ενέργεια 
αυτή ήταν απαραίτητη επειδή η χρηµατοοικονοµική κατάσταση του ∆ΑΑ 
εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από εµπορικούς 
δανειστές και ήταν άσχετη µε το εάν η ΟΑ κατέβαλε τις οφειλές της. 

(63) Το ελληνικό ∆ηµόσιο ισχυρίστηκε ότι η µη καταβολή του «σπατόσηµου» 
αναφέρθηκε από την Επιτροπή ως η µόνη απόδειξη µη εξόφλησης των 
υποχρεώσεων της ΟΑ προς το αυτό. 

(64) Όσον αφορά τον ειδικό λογαριασµό που προβλέπεται από το νόµο 3185/2003, 
οι ελληνικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι η προπληρωµή στην ΟΑ του ποσού των 
130.312.450 ευρώ αποτελούσε προσωρινό µέτρο το οποίο θα ελάµβανε 
οιοσδήποτε συνετός επενδυτής σε οικονοµία αγοράς. Κατά την πώληση της 
ΝΟΑ, όλα τα προκαταβληθέντα ποσά θα επιστραφούν στον ειδικό 
λογαριασµό. Οι ελληνικές αρχές εξήγησαν περαιτέρω ότι οι µετοχές στη ΝΟΑ 
δεν ανήκουν πλέον στον Όµιλο της Ολυµπιακής Αεροπορίας αλλά στο 
ελληνικό ∆ηµόσιο. Πρόσθεσαν ωστόσο ότι, επειδή από τα στοιχεία του 
ενεργητικού της ΟΑ αφαιρέθηκε η αξία του πτητικού κλάδου, η διάταξη για 
την προκαταβολή προς την ΟΑ ποσού το οποίο δεν υπερβαίνει την αξία των 
«απολεσθέντων» περιουσιακών της στοιχείων αποτελούσε αναλογικό και 
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κατάλληλο µέτρο για τους σκοπούς της αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης. 

(65) Στην περίπτωση κατά την οποία τα έσοδα από την πώληση της NOA δεν 
επαρκούν για την επιστροφή του προκαταβληθέντος ποσού των 130.312.450 
ευρώ, η ελληνική κυβέρνηση ανέφερε ότι το έλλειµµα θα καλυπτόταν από την 
πώληση των µη πτητικών λειτουργειών/κλάδων. Ο νόµος 3185/2003 
προβλέπει ότι τα έσοδα από την πώληση των κλάδων αυτών θα πιστώνονται 
στον ειδικό λογαριασµό. Στην περίπτωση κατά την οποία οι 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της ΟΑ υπερβαίνουν την ονοµαστική αξία 
του µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών που πρόκειται να πωληθούν, θα 
εφαρµοστεί η ελληνική νοµοθεσία περί αφερεγγυότητας και οι πιστωτές 
µπορούν να εγείρουν τις αξιώσεις τους ανάλογα. 

(66) Τα ποσά από το προϊόν της πώλησης των εταιρειών που υπερβαίνουν την 
ονοµαστική αξία του µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών παραµένουν 
στο ελληνικό ∆ηµόσιο και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την ΟΑ. Η 
τελευταία θα έχει πρόσβαση στον λογαριασµό µόνον προκειµένου να τηρήσει 
τις υποχρεώσεις της για την καταβολή αποζηµιώσεων και τη συνταξιοδότηση 
του προσωπικού και για να καλύψει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της 
ΟΑ και OAv κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µετασχηµατισµού και 
εκκαθάρισης. 

(67) Οι ελληνικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι ο νόµος 3185/2003 αποτελούσε µία 
προσπάθεια µεγιστοποίησης της αξίας της καθαρής θέσης της επιχείρησης 
προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η ανάκτηση της ενίσχυσης και η απόδοση των 
επενδεδυµένων κεφαλαίων. Η προστασία των πιστωτών δεν θα βελτιωνόταν 
σε περίπτωση πτώχευσης. 

(68) Εναλλακτικά, εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η «προπληρωµή» δεν ήταν 
σύµφωνη µε τη συµπεριφορά ενός ιδιώτη επενδυτή σε συνθήκες οικονοµίας 
αγοράς προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η ανάκτηση των ενισχύσεων και η 
απόδοση των επενδύσεων, τότε οι ελληνικές αρχές θα ζητούσαν από την 
Επιτροπή να εξετάσει το θέµα της προπληρωµής υπό το πρίσµα των 
«κατευθυντήριων γραµµών διάσωσης και αναδιάρθρωσης» ως ενίσχυση 
διάσωσης συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά δυνάµει του άρθρου 87 
παράγραφος 3 στοιχείο (γ). Στην περίπτωση αυτή οι ελληνικές αρχές θα 
µπορούσαν να ισχυριστούν ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση ενίσχυσης 
διάσωσης από το ∆εκέµβριο 2003 και εφεξής και το επιχείρηµα αυτό θα 
τεκµηριωνόταν µε επιχειρηµατικά σχέδια κλπ. 

(69) Σχετικά µε την πιθανή ενίσχυση προς τους µελλοντικούς αγοραστές 
οιασδήποτε από τις επιχειρήσεις του Οµίλου της Ολυµπιακής Αεροπορίας, οι 
ελληνικές αρχές επιθυµούσαν να διαβεβαιώσουν την Επιτροπή σχετικά µε την 
πρόθεσή τους να πωλήσουν τη ΝΟΑ και οιουσδήποτε άλλους 
κλάδους/δραστηριότητες σε αγοραίες τιµές και σύµφωνα µε το ισχύον 
ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. 

(70) Οι ελληνικές αρχές διαφώνησαν µε το συµπέρασµα ότι το ελληνικό ∆ηµόσιο 
προσπαθούσε να προστατεύσει τη NOA από την εκτέλεση της απόφασης του 
∆εκεµβρίου 2002 δεδοµένου ότι απαγορεύει σε δανειστές της OA να εγείρουν 
αξιώσεις κατά της NOA. Υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση, αλλά 
αντίθετα απέβλεπαν στη µεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων. 
∆ιευκρίνισαν ότι η λειτουργία του ειδικού λογαριασµού είναι τέτοια που να 
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εξασφαλίζει στην ΟΑ και στους πιστωτές της διαθέσιµα ποσά µέχρι την 
ονοµαστική αξία του µετοχικού κεφαλαίου της ΝΟΑ, διασφαλίζοντας µε τον 
τρόπο αυτό ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των πιστωτών. Η Ελλάδα  τόνισε 
ότι δικαιούται να αποφασίζει για τα καταλληλότερα µέτρα αναδιάρθρωσης και 
ιδιωτικοποίησης, και η εισαγωγή διασφαλίσεων προκειµένου οι πιστωτές της 
ΟΑ να προστατεύονται στον ίδιο βαθµό µε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
αποτελούσε θεµιτή ενέργεια εκ µέρους της. Η εν λόγω προστασία των 
πιστωτών δεν πρέπει να συγχέεται µε την υποχρέωση ανάκτησης στο πλαίσιο 
της απόφασης του ∆εκεµβρίου 2002. 

(71) Η Ελλάδα διαφώνησε επίσης µε το συµπέρασµα της Επιτροπής ότι η 
δηµιουργία της ΝΟΑ δεν αποτελεί λύση εφόσον δεν είναι εξασφαλισµένη η 
βιωσιµότητά της· οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι ήταν πεπεισµένες για την 
επιτυχή πορεία της ΝΟΑ. 

(72) Όσον αφορά την προτεινόµενη µακρά περίοδο υλοποίησης της γενικότερης 
διαδικασίας αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης, η Ελλάδα ανέφερε ότι έχει 
λάβει υπόψη της τους προβληµατισµούς της Επιτροπής και θα προσπαθούσε 
να επιταχύνει την εν λόγω διαδικασία, στο µέτρο του δυνατού. Πρόθεση των 
ελληνικών αρχών ήταν να παράσχουν στην Επιτροπή ένα νέο χρονοδιάγραµµα 
για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης/ιδιωτικοποίησης και της 
επακόλουθης εκκαθάρισης της ΟΑ. 

(73) Σχετικά µε τους νόµους που παρέχουν στην OA ειδικές απαλλαγές ή ατέλειες, 
η Ελλάδα επανέλαβε ότι οι διατάξεις του νόµου 96/1975 για τη χορήγηση 
ειδικών προνοµίων (όσον αφορά την πληρωµή συµβολαιογραφικών τελών, την 
απαλλαγή από την καταβολή τελών χαρτοσήµου και τελών κυκλοφορίας, 
καθώς και όσον αφορά τις κρατικές εγγυήσεις) προς την ΟΑ είχαν καταργηθεί 
και ότι η ΟΑ υπόκειται σε όλους τους γενικά εφαρµοζόµενους φόρους και 
τέλη και λειτουργεί στο πλαίσιο µιας ελεύθερης οικονοµίας αγοράς. 

4.2 Οι παρατηρήσεις τρίτων µερών 

(74) Μετά τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
επιστολής που απευθύνθηκε προς τις ελληνικές αρχές, λήφθηκαν 
παρατηρήσεις από δύο ενδιαφερόµενα µέρη εντός της προβλεπόµενης 
προθεσµίας. 

4.2.1 Aegean Airlines 

(75) Οι πρώτες παρατηρήσεις διαβιβάστηκαν από ένα ελληνικό αεροµεταφορέα µε 
την επωνυµία Aegean Airlines (εφεξής: Aegean). Οι παρατηρήσεις είχαν ως 
εξής: 

Προτιµησιακοί όροι πληρωµής µεταξύ OA και ∆ΑΑ 

(76) Η Aegean ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας του 
∆ΑΑ, η OA είχε εξοφλήσει λιγότερο από 30% των υποχρεώσεών της προς τον 
∆ΑΑ, και ότι είχαν συναφθεί συµφωνίες µεταξύ ∆ΑΑ και OA (που αποτελεί 
τον µεγαλύτερο µεµονωµένο πελάτη του ∆ΑΑ – 35%) και είχαν εγγραφεί δύο 
προνοµιακές υποθήκες υπέρ του ∆ΑΑ σε τρία αεροσκάφη της ΟΑ 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η πληρωµή ποσών επιπλέον των 29 εκατ. ευρώ, 
συν τους τόκους και τα έξοδα. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές της ΟΑ προς τον 
∆ΑΑ εκτιµήθηκαν από την Aegean σε 70-80 εκατ. ευρώ. Η Aegean 
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ισχυρίστηκε ότι επετράπη στις OA και NOA να δηµιουργήσουν σηµαντικές 
οφειλές στον κατά 55% ελεγχόµενο από το ∆ηµόσιο ∆ΑΑ και ότι η 
δυνατότητα αυτή δεν δόθηκε σε άλλες αεροπορικές εταιρείες. Η Aegean κρίνει 
ότι εάν της είχαν χορηγηθεί οι ίδιες διευκολύνσεις θα µπορούσε να έχει στη 
διάθεσή της κεφάλαιο κίνησης ύψους 40-50 εκατ. ευρώ. 

Οι χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις των εταιρειών του Οµίλου της Ολυµπιακής Αεροπορίας 

(77) Καθόσον αφορά την OAv, η Aegean ισχυρίζεται ότι η εν λόγω εταιρεία 
εµφάνισε ζηµίες ύψους 32,2 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν 39% των 
εσόδων ύψους 83 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι είχε λάβει αντιστάθµιση 
από το ελληνικό ∆ηµόσιο ύψους 8,2 εκατ. ευρώ για “πρόωρη 
µετεγκατάσταση” των δραστηριοτήτων της από το Αεροδρόµιο του Ελληνικού 
στον ∆ΑΑ. Τονίζουν περαιτέρω ότι το χρέος της OAv προς την OA αυξήθηκε 
από 68 εκατ. ευρώ το 2000 σε 127 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2002. Η OA δεν 
ενοποίησε τους λογαριασµούς της OAv το 2001 και 2002 και η Aegean εκτιµά 
ότι αυτό έγινε για να  να βελτιωθεί η εικόνα των λογαριασµών της µητρικής 
εταιρείας. 

(78) Η Aegean παρέχει επίσης ορισµένα στοιχεία σχετικά µε την κερδοφορία της 
ΟΑ το 2003. Σύµφωνα µε τις δηµόσια διαθέσιµες πληροφορίες, η κίνηση της 
ΟΑ µειώθηκε κατά 8% το 2003, ενώ το ποσοστό πληρότητας των αεροσκαφών 
µειώθηκε κατά 5%. Η µείωση ήταν εντονότερη στο ευρωπαϊκό της δίκτυο, 
όπου σηµειώθηκε πτώση κατά 14,4% ενώ ο αριθµός των επιβατών που 
ταξιδεύουν για επιχειρηµατικούς λόγους µειώθηκε κατά 26%. Σύµφωνα µε την 
Aegean, η µείωση αυτή στον αριθµό των επιβατών, παράλληλα µε τις 
αυξανόµενες δυσχέρειες στην αγορά (άνοδος στην τιµή των καυσίµων, 
αυξηµένος ανταγωνισµός από αεροπορικές εταιρείες low cost) συνεπάγονται 
επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης του OAG κατά τη διάρκεια του 
2003. 

Πιθανή επιχορήγηση της NOA µέσω µη πληρωµής οφειλών προς την OAS  

(79) Η Aegean εκφράζει την υποψία ότι η νέα εταιρεία δεν πληρώνει (ή 
τουλάχιστον όχι όσο θα έπρεπε) για τις υπηρεσίες που λαµβάνει από την OAS. 

(80) Σύµφωνα µε την Aegean, η προκαταβολή ποσού ύψους 130.312.450 ευρώ που 
κατατέθηκε στον ειδικό λογαριασµό είχε εξαντληθεί µετά από 8 µήνες. 

(81) Θεσπίστηκε ένας νέος νόµος (νόµος 3259/2004) για την προστασία των OAS 
και OAv από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Σύµφωνα µε τον νόµο 
αυτό, δεν µπορεί να κινηθεί καµία διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή 
λήψης προσωρινών µέτρων εντός και εκτός Ελλάδος σε σχέση µε στοιχεία του 
ενεργητικού (κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία) της OAS ή και της OAv 
µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2005. Ο νόµος αυτός φαίνεται να θεσπίστηκε επειδή 
ορισµένοι δανειστές είχαν προβεί σε κατάσχεση ενός αεροσκάφους τύπου 
Airbus 300-600 και απειλούσαν να προβούν σε εκποίησή του για το 
διακανονισµό των οφειλών προς αυτούς. 

(82) Η Aegean καταγγέλλει ότι το ελληνικό ∆ηµόσιο είχε κατακυρώσει αυτόµατα 
στην ΝΟΑ τα δροµολόγια που καλύπτονταν από PSO, χωρίς να προηγηθεί 
∆ηµόσιος διαγωνισµός. Επιπλέον, όλα τα δικαιώµατα κυκλοφορίας της ΟΑ σε 
κράτη που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ είχαν αναληφθεί από τη νέα εταιρεία χωρίς 
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επαναξιολόγηση των κριτηρίων ορισµού µολονότι άλλοι αεροµεταφορείς, 
συµπεριλαµβανοµένης της Aegean, είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την 
ανάληψη των δικαιωµάτων αυτών. 

(83) Η Aegean θεωρεί ότι η µεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού προς τη NOA 
χωρίς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις ενδέχεται να µην συµβιβάζεται ούτε  µε τη 
συνθήκη ούτε  µε το ελληνικό Σύνταγµα. 

(84) Σύµφωνα µε άρθρο στον τύπο, προτού οι MA µετασχηµατιστούν σε NOA 
είχαν συσσωρεύσει φορολογικές υποχρεώσεις ύψους 3,5 δισεκατ. δρχ., η δε 
Aegean ισχυρίζεται ότι το ελληνικό ∆ηµόσιο δεν είχε εγείρει καµία αξίωση 
κατά της NOA για το εν λόγω ποσό. 

4.2.2 Ryanair 

(85) Παρατηρήσεις διαβιβάστηκαν επίσης και από την Ryanair, ιρλανδική 
αεροπορική εταιρεία low-cost. Η Ryanair έκανε ορισµένα γενικά σχόλια 
σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων της ΕΚ για τις κρατικές ενισχύσεις σε 
κράτη µέλη εκτός από την Ελλάδα και σε σχέση µε αεροπορικές εταιρείες 
πλην της Ολυµπιακής. Όσον αφορά την υπό εξέταση υπόθεση, η Ryanair 
παρατήρησε αρχικά ότι δεν ήταν σε θέση να σχολιάσει την επιστολή που 
εστάλη στην ελληνική κυβέρνηση, δεδοµένου ότι δεν υπήρχε αγγλική 
µετάφραση. 

(86) Στην περίπτωση της Ολυµπιακής, η Ryanair ανέφερε ότι “στην αρχική έρευνα 
που διενεργήθηκε για την υπόθεση της ΟΑ, το ύψος της κρατικής ενίσχυσης 
που διαπιστώθηκε ότι είχε λάβει η ΟΑ υπερέβαινε το 1 δισεκατ. ευρώ πλην 
όµως κλήθηκε να επιστρέψει µόνο 200 εκατ. ευρώ στο ελληνικό ∆ηµόσιο”. 
Στη συνέχεια, η Ryanair ανέφερε ότι άλλες αεροπορικές εταιρείες 
υποχρεώθηκαν να επιδοτήσουν τον ανίκανο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του εθνικό αεροµεταφορέα µέσω υψηλότερων αερολιµενικών τελών επειδή 
στην ΟΑ είχε χορηγηθεί «απαλλαγή» από την καταβολή των τελών αυτών. 
Κατά τη γνώµη της Ryanair, η συνεχιζόµενη παράνοµη στήριξη του εν λόγω 
χρεωκοπηµένου εθνικού µεταφορέα περιορίζει σοβαρά τις δυνατότητες 
εισόδου στην αγορά νέων και αποτελεσµατικότερων αεροµεταφορών. 
Χαρακτήρισαν ως απαράδεκτη τη σύσταση µιας νέας αεροπορικής εταιρείας 
απαλλαγµένης από κάθε χρέος και διερωτήθηκαν εάν είχαν ακολουθηθεί για 
τη νέα εταιρεία οι ισχύουσες διαδικασίες σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 
κανονισµού 2407/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως 
αδειών των αεροµεταφορέων9 κατά την αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού 
αεροµεταφορέα. Καταλήγοντας, η Ryanair ανέφερε ότι δεν πρέπει να 
επιτραπεί στην Ελλάδα να καταστρατηγήσει εκ νέου τους κανόνες και να 
συνεχίσει τη στήριξη του χρεοκοπηµένου εθνικού της αεροµεταφορέα. 

4.3 Η απάντηση της Ελλάδας στις παρατηρήσεις των τρίτων  

(87) Κατά την άποψη της Ελλάδας, οι πληροφορίες που περιέχονται στις 
παρατηρήσεις που υπέβαλαν τρίτα µέρη είναι ανακριβείς και δεν προσέθεσαν 
κανένα νέο στοιχείο στην έρευνα. Οι ελληνικές αρχές υπενθύµισαν στην 
Επιτροπή ότι η προηγούµενη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της αεροπορικής 
εταιρείας είχε λήξει στις 6 Οκτωβρίου 2004 και ότι είχε ορισθεί νέα οµάδα 

                                                 
9 ΕΕ L 240, 24.8.1992, σ. 1. 
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συµβούλων τόσο για την ιδιωτικοποίηση της ΝΟΑ όσο και για τις άλλες 
δραστηριότητες/κλάδους. Η νέα οµάδα συµβούλων άρχισε ήδη τις εργασίες 
της και έχει σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη «φάση της πρότασης». 
Καταρτίστηκε επίσης χρονοδιάγραµµα για την ιδιωτικοποίηση. 

(88) Όσον αφορά τα ειδικότερα σχόλια που υπέβαλαν τρίτοι, η Ελλάδα έδωσε τις 
εξής απαντήσεις: 

4.3.1 Παρατηρήσεις της Aegean Airlines 

(89) Στον ισχυρισµό περί προνοµιακής µεταχείρισης της ΟΑ στον ∆ΑΑ, οι 
ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι το θέµα αυτό είχε εξεταστεί προηγουµένως στο 
πλαίσιο της έρευνας για την παρούσα κρατική ενίσχυση, ενώπιον του 
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση C-415/03) και σε άλλες 
έρευνες περί κρατικών ενισχύσεων (NN27/1996 κατασκευή και εκµετάλλευση 
του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών). Μολονότι ο ∆ΑΑ ανήκει κατά 55% στο 
∆ηµόσιο, λειτουργεί ως ιδιωτική επιχείρηση, ανεξάρτητη από τον έλεγχο του 
δηµοσίου όσον αφορά τις καθηµερινές δραστηριότητές του. Από την άποψη 
αυτή, ο ∆ΑΑ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την είσπραξη των 
αερολιµενικών τελών και τη ρύθµιση των καθυστερηµένων πληρωµών. Από 
τους εννέα διευθυντές του ∆ΑΑ, 4 διορίζονται από το κράτος, 4 από τους 
αναπτυξιακούς φορείς και ο τελευταίος διευθυντής είναι ανεξάρτητος. Οι 
ελληνικές αρχές επανέλαβαν ότι είχαν ήδη διευκρινίσει τα θέµατα που 
συνδέονται µε την καθυστερηµένη καταβολή του σπατόσηµου. 

(90) Η πιθανή επιχορήγηση της NOA µέσω µη καταβολής οφειλών προς την OAS. 
Οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την 
OAS προς τη NOA διέπονται από τους όρους της αγοράς. Οι ελληνικές αρχές 
παρείχαν ορισµένα αποδεικτικά έγγραφα πληρωµών από τη NOA στην OA. 

(91) Γενικότερα, η Ελλάδα υπέβαλε διάφορα έγγραφα προκειµένου να στηρίξει τον 
ισχυρισµό της ότι η NOA δεν είχε εκκρεµείς πληρωµές µε οποιονδήποτε 
κρατικό φορέα. Στο πλαίσιο αυτό, παρασχέθηκαν στοιχεία σχετικά µε 
επικαιροποιηµένες πληρωµές προς τις φορολογικές αρχές για την καταβολή 
του φόρου µισθωτών υπηρεσιών, του ΦΠΑ, των αερολιµενικών τελών, 
συµπεριλαµβανοµένου του ∆ΑΑ, του σπατόσηµου και των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (IKA). 

(92) Όσον αφορά τον ειδικό λογαριασµό, η Ελλάδα δήλωσε ότι τα ποσά στον εν 
λόγω λογαριασµό χρησιµοποιούντο σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
3185/2003. Η προκαταβολή στο λογαριασµό χαρακτηρίστηκε ως «εφήµερο 
µέτρο το οποίο θα είχε λάβει σε µία τέτοια περίπτωση οιοσδήποτε συνετός 
ιδιώτης επενδυτής.» Η προκαταβολή είχε κατά κύριο λόγο χρησιµοποιηθεί για 
την πληρωµή µισθών τόσο στην ΟΑ όσο και στην OAv, των δαπανών για τη 
µίσθωση αεροσκαφών και την πρόωρη συνταξιοδότηση προσωπικού της ΟΑ 
και της OAv. 

(93) Το ελληνικό ∆ηµόσιο ανέφερε επίσης ότι η NOA δεν είχε λάβει κεφάλαια από 
τον ειδικό λογαριασµό, ούτε άµεσα ούτε έµµεσα. Αρνήθηκαν επίσης 
κατηγορηµατικά τον ισχυρισµό ότι κατά τη δηµιουργία της ΝΟΑ δεν είχαν 
περιέλθει σε αυτή στοιχεία του παθητικού της ΟΑ. 

(94) Το ποσό των 130.312.450 ευρώ χορηγήθηκε σε δόσεις µεταξύ 24 ∆εκεµβρίου 
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2003 και 13 Μαΐου 2004 (λιγότερο από 6 µήνες). Αυτός o τρόπος καταβολής 
επελέγη ώστε σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή αποφάσιζε ότι 
αποτελούσε κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 
της συνθήκης, τότε  πληρούντο όλοι οι όροι για να θεωρηθεί η καταβολή του 
ποσού ως ενίσχυση διάσωσης. Προκειµένου να υποστηρίξει το επιχείρηµα ότι 
η ταµειακή προκαταβολή ήταν δυνατόν να αποτελέσει ενίσχυση διάσωσης, η 
Ελλάδα ανέφερε ότι: 

– η Ολυµπιακή Αεροπορία αποτελούσε προβληµατική επιχείρηση κατά την έννοια 
των κατευθυντήριων γραµµών, 

– η προπληρωµή στην Ολυµπιακή Αεροπορία είχε το χαρακτήρα στήριξης της 
ρευστότητας, 

– τα ποσά που αντιστοιχούν στη στήριξη της ρευστότητας αναµενόταν να 
επιστραφούν σε µία περίοδο όχι ανώτερη των 12 µηνών µετά την εκταµίευση της 
τελευταίας δόσης στην ΟΑ· η τελευταία δόση καταβλήθηκε τον Μάιο του 2004 και 
η επιστροφή αναµενόταν να πραγµατοποιηθεί µετά την ιδιωτικοποίηση της ΝΟΑ 
το Μάιο 2005, 

– η χορήγηση ενίσχυσης διάσωσης αποσκοπούσε στην αποφυγή δηµιουργίας 
σοβαρών και οδυνηρών κοινωνικών προβληµάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, 

– η OA έπαυσε να αποτελεί αεροµεταφορέα και προσφέρει µόνο µη πτητικές 
υπηρεσίες· κατά συνέπεια, οι αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα κράτη µέλη είναι 
περιορισµένες, 

– το ποσό που χορηγήθηκε ήταν αναγκαίο ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει η 
εταιρεία για την περιορισµένη περίοδο για την οποία αυτό χορηγήθηκε· το ποσό 
είναι ανάλογο και συγκρίσιµο µε άλλα ποσά ενίσχυσης διάσωσης που έχει εγκρίνει 
η Επιτροπή για επιχειρήσεις παρόµοιου µεγέθους ή που λειτουργούν στον ίδιο 
κλάδο. 

(95) Όσον αφορά το νέο νόµο 3259/2004 που προστατεύει την OAS και την OAv 
από την κίνηση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον τους, η Ελλάδα 
ανέφερε ότι κατά τη γνώµη της το µέτρο αυτό ήταν αναγκαίο προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Το προσωρινό αυτό µέτρο δεν 
στερούσε τους πιστωτές από τα δικαιώµατά τους αλλά ανέστειλε για 
περιορισµέν χρονικό διάστηµα την εκτέλεση διαδικασιών. Η προσωρινή αυτή 
προστασία από τους πιστωτές δεν εφαρµόζεται κατά του ελληνικού δηµοσίου 
ή άλλων οργανισµών του ∆ηµόσιου τοµέα· εφαρµόστηκε µόνο στην ΟΑ και 
OAv. Το προσωρινό µέτρο δεν θεωρήθηκε κρατική ενίσχυση δεδοµένου ότι 
δεν συνεπαγόταν µεταφορά κρατικών πόρων. (Βάσει του νόµου 3185/2003, 
µετά την απόσχιση οι πιστωτές µπορούν να στραφούν µόνο κατά της NOA για 
τα χρέη εκείνα που µεταβιβάστηκαν στην εν λόγω εταιρεία). 

Οι υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας (PSO) και ο καθορισµός αεροµεταφορέα βάσει 
διµερών συµφωνιών 

(96) Kατά τη γνώµη της Ελλάδας, η µεταβίβαση PSOs και διµερών δικαιωµάτων 
καθορισµού στη NOA έλαβε χώρα δυνάµει δικαιωµάτων διαδοχής σύµφωνα 
µε το ελληνικό εταιρικό δίκαιο. Τα εν λόγω δροµολόγια εκτελούνταν είτε από 
την ΟΑ είτε από την OAv, και το πτητικό έργο των εταιρειών αυτών 
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µεταφέρθηκε στη NOA. 

(97) Όσον αφορά την εικαζόµενη εκκρεµή φορολογική οφειλή ύψους 3,5 δισεκατ. 
δρχ. για την ΜΑ, η Ελλάδα εξήγησε ότι εκκρεµής φορολογική οφειλή που 
αφορούσε την περίοδο 1993-1997 αποτελούσε αντικείµενο αντιδικίας ενώπιον 
των δικαστηρίων στην Ελλάδα. Το επίµαχο ποσό (συµπεριλαµβανοµένων 
επιβαρύνσεων και προστίµων) ανέρχεται σε 9.106.481,75 ευρώ και η εκδίκαση 
της υπόθεσης συνεχίζεται. Η εταιρεία εγγράφει τις κατάλληλες προβλέψεις 
στους λογαριασµούς της για την υποχρέωση αυτή, σε αναµονή της τελικής 
έκβασης των υπό εξέλιξη σχετικών διαδικασιών. 

4.3.2 Οι παρατηρήσεις της Ryanair 

(98) Η Ελλάδα απορρίπτει πλήρως τις παρατηρήσεις της Ryanair, σηµειώνοντας ότι 
η εν λόγω εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, δεν 
ανταγωνίζεται τις Ολυµπιακές Αερογραµµές και χρησιµοποιεί τη διαδικασία 
προκειµένου να επιχειρηµατολογήσει σε σχέση µε τη συνεχιζόµενη δική της 
αντιδικία µε την Επιτροπή. 

4.4 Σχόλια της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας µετά την παραλαβή της επίσηµης 
προειδοποιητικής επιστολής σχετικά µε τη διαταγή αναστολής 

(99) Στις 11 Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή απέστειλε επίσηµη προειδοποιητική 
επιστολή ενηµερώνοντας την Ελλάδα για την πρόθεσή της να εκδώσει 
απόφαση µε την οποία καλεί την Ελλάδα να αναστείλει οιαδήποτε παράνοµη 
ενίσχυση µέχρι τη λήψη απόφασης περί του συµβιβάσιµου χαρακτήρα της. Η 
επιστολή αυτή πληροφορούσε τις ελληνικές αρχές ότι η Επιτροπή θα εξέδιδε 
διαταγή αναστολής, εάν εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή της επιστολής, 
δεν της διαβίβαζαν ικανοποιητικά στοιχεία που να δείχνουν ότι η Ελλάδα 
κατέβαλε πλέον ενισχύσεις προς τους δικαιούχους. Η Ελλάδα κλήθηκε επίσης 
να υποβάλει τις παρατηρήσεις της επί του θέµατος. 

(100) Στις 28 Οκτωβρίου 2004, οι ελληνικές αρχές απήντησαν στην εν λόγω 
επίσηµη προειδοποιητική επιστολή. Η Ελλάδα εξέθεσε την άποψη ότι η 
έκδοση διαταγής στην παρούσα φάση θα ήταν δυσανάλογη και αδικαιολόγητη 
και θα έθετε σοβαρά σε κίνδυνο τις τρέχουσες εντατικές προσπάθειές της  να 
βρεθεί λύση στο πρόβληµα των εταιρειών. Επί των θεµάτων ουσίας που έθιγε 
η επίσηµη προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής ανέφεραν ότι, όσον αφορά 
τις πληρωµές του σπατόσηµου, από τη στιγµή που η ΟΑ έπαυσε να αποτελεί 
αεροµεταφορέα δεν εισέπραττε πλέον τον φόρο αυτό. Ανέφερε δε ότι µε τον 
«ειδικό λογαριασµό» και την πληρωµή µέσω αυτού 130.312.450 ευρώ στη 
NOA, αυτό αποτελούσε ενέργεια στην οποία θα προέβαινε κάποιος συνετός 
επενδυτής ή ενδεχοµένως ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Οι ελληνικές αρχές 
ανέφεραν ότι δεν αντιλαµβάνονταν την αναγκαιότητα µιας τέτοιας διαταγής 
στην παρούσα φάση της διαδικασίας έρευνας και δεν θεωρούσαν ότι είχε 
επέλθει σηµαντική αλλαγή των δεδοµένων από την έναρξη της διαδικασίας, 
ούτε και ότι υπήρχαν στοιχεία σηµαντικής και ανεπανόρθωτης ζηµίας που να 
δικαιολογούν την έκδοση έτοιας διαταγής. 

4.5 Παρατηρήσεις της Ελλάδας µετά την απόφαση στην υπόθεση C-415/03 

(101) Όπως προαναφέρθηκε, µετά την απόφαση του ∆ικαστηρίου στις 23 Μαΐου 
2005 στην υπόθεση C-415/03, η Επιτροπή απευθύνθηκε στις ελληνικές αρχές 
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ζητώντας πληροφορίες για τα µέτρα που πρόκειται να λάβει η Ελλάδα 
προκειµένου να συµµορφωθεί µε την απόφαση. 

(102) Οι ελληνικές αρχές απάντησαν µε επιστολή της 2ας Ιουνίου 2005 και, 
µολονότι η επιστολή ασχολείται κυρίως µε το θέµα της ανάκτησης µετά την 
απόφαση του 2002, στο βαθµό που θίγει θέµατα τα οποία συνδέονται µε την 
αναδιάρθρωση και την προτεινόµενη ιδιωτικοποίηση  και αποτελούν την 
ουσία της παρούσας διαδικασίας έρευνας, η απάντηση θα εξεταστεί στο 
πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. 

(103) Οι ελληνικές αρχές θέλησαν αρχικά να θίξουν ορισµένα ζητήµατα που 
συνδέονται µε την ανάκτηση της ενίσχυσης από την ΟΑ. Οι ελληνικές αρχές 
επιθυµούσαν να τονίσουν ότι µολονότι η απόφαση του ∆ΕΚ αναφέρει στο 
σηµείο 33 ότι “ή εν λόγω µεταβίβαση αφορούσε όλα τα στοιχεία του 
ενεργητικού της εταιρείας Ολυµπιακή Αεροπορία […] προς τη νέα εταιρεία 
Ολυµπιακές Αερογραµµές”, η διαπίστωση αυτή δεν ήταν ορθή και ότι αρκετά 
σηµαντικά στοιχεία του ενεργητικού παρέµειναν στην ΟΑ, η οποία 
εξακολουθεί να δραστηριοποιείται σε αρκετές αγορές. 

(104) Η Ελλάδα τόνισε ότι οι εταιρείες εντός του Οµίλου της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας βρίσκονταν σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης και ότι οι 
λεπτοµέρειες της ιδιωτικοποίησης αυτής είχαν ήδη γνωστοποιηθεί στις 
υπηρεσίες της Επιτροπής. Πρόθεση των ελληνικών αρχών ήταν να 
συµµορφωθούν πλήρως µε την υποχρέωση ανάκτησης και τα έσοδα µετά την 
πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της NOA επρόκειτο να περιέλθουν 
απευθείας στο ελληνικό ∆ηµόσιο. Εάν τα έσοδα αυτά δεν επαρκούσαν για να 
καλύψουν τα προς ανάκτηση ποσά, τότε θα χρησιµοποιούντο τα έσοδα από 
την πώληση εταιρειών του Οµίλου της Ολυµπιακής Αεροπορίας που θα 
πιστώνονταν στον ειδικό λογαριασµό και στο όνοµα του ελληνικού δηµοσίου. 
Αφού πλέον θα είχαν εξαντληθεί όλες αυτές οι δυνατότητες, η πρόθεση των 
ελληνικών αρχών ήταν να προβούν σε εκκαθάριση της OA. 

(105) Η Ελλάδα δεσµεύθηκε περαιτέρω ότι, στην περίπτωση κατά την οποία οι 
πωλήσεις από τη NOA δεν επαρκούσαν πλήρως για την ανάκτηση της 
οφειλόµενης ενίσχυσης, θα εγγυάτο ότι καµία γενική ή ειδική διάταξη του 
ελληνικού δικαίου δεν θα προστατεύει τις «διάδοχες εταιρείες» 
(συµπεριλαµβάνοντας ρητά τη NOA) από την υποχρέωση επιστροφής των 
ενισχύσεων, όπως επιβάλλει η απόφαση της Επιτροπής του ∆εκεµβρίου 2002. 
Όσον αφορά, πιο συγκεκριµένα, την ειδική διάταξη του νόµου 3185/2003, η 
οποία παρέχει στη NOA προστασία έναντι των πιστωτών για χρέη της ΟΑ που 
δηµιουργήθηκαν πριν από την αναδιάρθρωση, η επιστολή συνεχίζει ότι «ούτε 
το ελληνικό ∆ηµόσιο δεν µπορεί να στραφεί κατά των Ολυµπιακών 
Αερογραµµών για χρέη της Ολυµπιακής Αεροπορίας», και υπενθυµίζει τη 
θέση της Ελλάδας ότι η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου σηµαίνει ότι, όσον 
αφορά την ανάκτηση, η συγκεκριµένη διάταξη δεν θα µπορούσε να αποτελέσει 
εµπόδιο στην εφαρµογή της απόφασης της Επιτροπής και των κοινοτικών 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. 

(106) Οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι η σκοπιµότητα της συγκεκριµένης 
διάταξης ήταν να προστατευθεί η ΝΟΑ κατά την περίοδο της αναδιάρθρωσης 
και δεν στόχευε στην προστασία της από πιθανή υποχρέωση ανάκτησης των 
ενισχύσεων βάσει της απόφασης του ∆εκεµβρίου 2002. Κατά τη γνώµη της 
Ελλάδας, η µελλοντική πιθανή υποχρέωση ανάκτησης για τη ΝΟΑ, εφόσον η 
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ανάκτηση δεν έχει πραγµατοποιηθεί πλήρως στο επίπεδο του Οµίλου της 
Ολυµπιακής Αεροπορίας, δεν θα είναι εφικτή στην περίπτωση κατά την οποία 
η διάδοχος εταιρεία πωληθεί µε εύλογο αγοραίο τίµηµα υπό το πρίσµα των 
κατευθυντήριων γραµµών της Επιτροπής για τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης. 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(107) Προτού η Επιτροπή προβεί σε αξιολόγηση των σηµείων που εθίγησαν κατά 
την κίνηση της διαδικασίας, καθώς και των πληροφοριών που παρείχαν οι 
ελληνικές αρχές και τρίτα µέρη, κρίθηκε αναγκαία η εξέταση της τρέχουσας 
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της ΟΑ (OAS) και της 
NOA και της προόδου που σηµειώθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης. 

(108) Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προσέλαβε ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα  την 
εταιρεία Moore Stephens, προκειµένου να διενεργήσει µελέτη για την 
αναδιάρθρωση, τις πράξεις και την ιδιωτικοποίηση µέχρι σήµερα των 
διαφόρων εταιρειών του Οµίλου της Ολυµπιακής Αεροπορίας και να 
διατυπώσει τα πορίσµατά του σχετικά µε το τί συνέβη από την αναδιάρθρωση 
και µετά. 

(109) Η εταιρεία Moore Stephens (εφεξής «οι εµπειρογνώµονες») πραγµατοποίησαν 
τη µελέτη της στην Αθήνα µεταξύ 9 και 26 Μαΐου 2005. Κατά την εκπόνηση 
της µελέτης αυτής, διευκολύνθηκε από τις ελληνικές αρχές και τους 
συµβούλους τους και επίσης από το γεγονός ότι είχε προβλεφθεί αίθουσα 
δεδοµένων από τις ελληνικές αρχές και τους συµβούλους ιδιωτικοποίησης 
προκειµένου οι δυνητικοί αγοραστές που συµµετείχαν στη διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης να προβούν στην αναζήτηση χρήσιµων στοιχείων. 

5.1 Τα συµπεράσµατα των εµπειρογνωµόνων σχετικά µε την αναδιάρθρωση 

(110) Οι εµπειρογνώµονες της Επιτροπής εξέτασαν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης 
και τον τρόπο µε τον οποίο αποτιµήθηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού που επρόκειτο να µεταβιβαστούν στη ΝΟΑ καθώς και εκείνα που 
επρόκειτο να παραµείνουν στην ΟΑ και επεσήµαναν ότι ορισµένες εγγραφές 
δεν είναι σύµφωνες ούτε µε τις ελληνικές ούτε µε τις γενικά αποδεκτές 
λογιστικές αρχές (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP). 
Αναφέρουν ότι στον ισολογισµό της ΟΑ είχε αναγραφεί ποσό 30 εκατ. ευρώ 
ως υπεραξία πριν από την αναδιάρθρωση. Το ποσό αυτό αποτελούσε την 
αποτίµηση, εκ µέρους της διοίκησης, της επωνυµίας της Ολυµπιακής, του 
λογότυπου της Ολυµπιακής, του εµπορικού σήµατος της ΝΟΑ, των 
χρονοθυρίδων (slots) και των διµερών συµφωνιών. Οι εµπειρογνώµονες 
τονίζουν ότι ούτε οι ελληνικές ούτε οι διεθνείς GAAP προβλέπουν την 
αναγνώριση στον ισολογισµό παραγόµενων από την επιχείρηση ασώµατων 
ακινητοποιήσεων. 

(111) Ένα άλλο πιθανό σηµείο προβληµατισµού αφορούσε την αποτίµηση 
αεροσκαφών. Οι εµπειρογνώµονες επεσήµαναν ότι κατά τη στιγµή του 
διαχωρισµού, τα ιδιόκτητα αεροσκάφη και οι κινητήρες στην ΟΑ και στην 
OAv αποτιµήθηκαν εκ νέου στην τρέχουσα αγοραία αξία. Η αποτίµηση αυτή 
πραγµατοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2003 από ένα διεθνή σύµβουλο στον 
τοµέα των αεροµεταφορών, την Airclaims Ltd., και οδήγησε σε αύξηση 
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περίπου 43,2 εκατ. ευρώ επί της υφιστάµενης αναπόσβεστης αξίας. 

(112) Οι εµπειρογνώµονες παρατήρησαν ότι ο ισολογισµός ανοίγµατος της ΝΟΑ δεν 
περιελάµβανε καµία πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες στην κατηγορία των 
απαιτήσεων. Ενώ η διοίκηση της ΝΟΑ είναι πεπεισµένη ότι όλα τα υπόλοιπα 
που µεταβιβάστηκαν θα είχαν εισπραχθεί, οι εµπειρογνώµονες θεωρούν ότι 
δεν είναι ρεαλιστική η υπόθεση µηδενικών επισφαλών απαιτήσεων. Ένα 
περαιτέρω ποσό ύψους 825.020 ευρώ µε τίτλο «επισφαλείς απαιτήσεις» είχε 
συµπεριληφθεί στον ισολογισµό µετασχηµατισµού της ΜΑ. Οι 
εµπειρογνώµονες θεωρούν ότι δεν είναι συνετό να συµπεριληφθεί ο 
λογαριασµός αυτός στα στοιχεία του ενεργητικού. 

(113) Οι εµπειρογνώµονες παρατήρησαν επίσης ότι ο ισολογισµός ανοίγµατος της 
ΝΟΑ περιείχε στην κατηγορία του ενεργητικού ποσό 7,9 εκατ. ευρώ από την 
ΟΑ, όπως εκτιµήθηκε από τη διοίκηση, το οποίο προηγουµένως συνιστούσε 
οφειλή προς την ΜΑ. Το αντίστοιχο στοιχείο του παθητικού δεν µεταφέρθηκε 
στη ΝΟΑ επειδή οι διατάξεις του νόµου 3185/2003 προβλέπουν ότι οι 
υποχρεώσεις παραµένουν στην ΟΑ. 

(114) Οι εµπειρογνώµονες ανέφεραν ότι στον ισολογισµό ανοίγµατος είχε 
συµπεριληφθεί λογαριασµός διάφοροι χρεώστες ύψους 24,4 εκατ. ευρώ που 
αφορούσε ποσό οφειλόµενο από την ΟΑ σε σχέση µε αναµενόµενα καθαρά 
έσοδα από την πώληση δύο ιδιόκτητων αεροσκαφών τύπου A300-600, τα 
οποία παρέµεναν στον ισολογισµό της ΟΑ και εκµισθώθηκαν στη ΝΟΑ. Η 
εµφάνιση του λογαριασµού αυτού δεν είναι σύµφωνη ούτε µε τις ελληνικές 
ούτε µε τις διεθνείς GAAP δεδοµένου ότι συνδέεται µε ακόµα 
πραγµατοποιηθείσα πώληση πάγιου στοιχείου που δεν ανήκει στην εταιρεία. 
∆εδοµένου ότι η ΝΟΑ φαίνεται να έχει επωµιστεί το κόστος αλλά και να έχει 
καρπωθεί τα οφέλη των αεροσκαφών αυτών, τα αεροσκάφη θα µπορούσαν να 
έχουν µεταβιβαστεί στη ΝΟΑ µε τα άλλα ιδιόκτητα αεροσκάφη στη λογιστική 
αξία των 19,2 εκατ. ευρώ. 

(115) Επιβεβαιώθηκε επίσης από τους εµπειρογνώµονες ότι ο ισολογισµός της ΝΟΑ 
δεν περιλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα των υποχρεώσεων από το πτητικό 
έργο που υφίσταντο στην ΟΑ και την OAv. Οι εµπειρογνώµονες επισηµαίνουν 
ότι βάσει του ελληνικού εταιρικού δικαίου, πρέπει να µεταβιβαστούν όλα τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που συνδέονται µε 
δραστηριότητες οι οποίες αποσχίστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αναδιάρθρωσης. Μολονότι στη διαδικασία αυτή υπεισέρχεται αναπόφευκτα το 
στοιχείο της υποκειµενικότητας, η νοµοθεσία δεν παρέχει στη διοίκηση τη 
δυνατότητα να είναι επιλεκτική όσον αφορά τα µεταβιβαζόµενα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού. Ο νόµος 3185/2003, ωστόσο, περιλαµβάνει 
διατάξεις οι οποίες επέτρεψαν στη διοίκηση του Οµίλου της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας να παραβλέψει τις επιταγές της νοµοθεσίας και να εξαιρέσει 
επιλεκτικά από τη διαδικασία απόσχισης στοιχεία του παθητικού. 
Εκµεταλλευόµενη το νόµο 3185/2003, η διοίκηση αποφάσισε να εξαιρέσει από 
τη µεταβίβαση όλες τις υποχρεώσεις άνω του ενός µηνός. 

(116) Οι εµπειρογνώµονες προέβησαν σε σύγκριση µεταξύ των στοιχείων του 
παθητικού που µεταβιβάστηκαν και εκείνων που παρέµειναν, µε τη βοήθεια 
αποσπασµάτων των ισολογισµών έναρξης λειτουργίας της ΝΟΑ στις 11.12.03 
και των ισολογισµών τέλους χρήσεως της ΟΑ και της OAv στις 31.12.03 (οι 
OA και OAv δεν είχαν καταρτίσει ισολογισµούς στις 11.12.03). 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Ολυµπιακές 
Αερογραµµές 

Ολυµπιακή 
Αεροπορία 

Ολυµπιακή 
Αεροπλοΐα 

 

   

 

11-
∆εκεµβρίου-

03

31-
∆εκεµβρίου-

03

31-
∆εκεµβρίου-

03 

 

Προβλέψεις για έξοδο 
από την υπηρεσία  

 

Προβλέψεις για 
συνταξιοδοτικές 
παροχές 33.922.469 82.035.663 10.534.535 

Σηµείωση 
1 

Λοιπές προβλέψεις 7.616 89.230.530 709.865 
Σηµείωση 
1 

 33.930.085 171.266.193 11.244.400  
Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις  

 

∆άνεια τραπεζών - 148.036.005 - 

Σηµείωση 
2 / 
Σηµείωση 
1 

Λοιπές 
µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις - 1.018.427 - 

Σηµείωση 
1 

 - 149.054.432 -  
Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις  

 

Προµηθευτές 31.019.022 89.067.738 148.671.366 
Σηµείωση 
1 

Τράπεζες, 
λογαριασµούς 
βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων - 14.504.809 - 

Σηµείωση 
3 / 
Σηµείωση 
1 

Προκαταβολές 
πελατών 824.482 - 392.413 

Σηµείωση 
1 

Υποχρεώσεις από 
φόρους-τέλη 
(συµπεριλαµβανοµένων 
των αερολιµενικών 
τελών) 4.045.699 373.549.262 719.901 

Σηµείωση 
1 

Ασφαλιστικοί 
οργανισµοί 2.495.142 147.554.360 - 

Σηµείωση 
1 

Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην 
επόµενη χρήση - 22.986.786 - 

Σηµείωση 
2 / 
Σηµείωση 
1 

Μερίσµατα πληρωτέα 514.739 - -  
Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις - 4,745,844 - 

Σηµείωση 
1 

∆ιάφοροι πιστωτές 7.009.156 65.838.943 617.392 
Σηµείωση 
1 
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Προπληρωθέντα 
εισιτήρια 32.288.005 - - 

 

 78.196.245 718.247.742 150.401.072  
Μεταβατικοί 
λογαριασµοί 
παθητικού  

 

Έξοδα χρήσεως 
δεδουλευµένα - 49.642.845 751.674 

Σηµείωση 
1 

∆ιάφοροι µεταβατικοί 
λογαριασµοί - 57.328.943 17.664.167 

Σηµείωση 
1 

 - 106.971.788 18.415.841  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 112.126.330 1.145.540.155 180.061.313 

 

 
Σηµείωση 1  Στοιχεία του παθητικού τα οποία παρέµειναν σύµφωνα µε το 

νόµο 3185/2003 
Σηµείωση 2 ∆άνειο ABN Amro 
Σηµείωση 3 ∆άνειο της Εµπορικής Τράπεζας που ρυθµίστηκε µε εισπράξεις 130 εκατ. 

ευρώ τον Φεβρουάριο 2004 
 

(117) Οι εµπειρογνώµονες κατέδειξαν ότι στη ΝΟΑ δεν µεταφέρθηκε καµία 
µακροπρόθεσµη υποχρέωση και µεταβιβάστηκε λιγότερο από το 10% των 
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Το σύνολο των µεταβιβασθεισών 
υποχρεώσεων στη ΝΟΑ (145 εκατ. ευρώ) αποτελεί το 9,9% µόνο του συνόλου 
των υποχρεώσεων των τριών εταιρειών (1,471 εκατ. ευρώ). Οι 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που µεταβιβάστηκαν στη ΝΟΑ (10% του 
συνόλου των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων) είναι οι υποχρεώσεις κάτω του 
ενός µηνός. 

(118) Οι µεγαλύτερες υποχρεώσεις που παρέµειναν στον Όµιλο της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας αφορούν φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς το 
∆ηµόσιο, ύψους 521 εκατ. ευρώ. Οι εµπειρογνώµονες αναφέρουν ότι η 
προφανής πρόθεση της διοίκησης της NOA ήταν, µε την παραµονή των 
περισσότερων οφειλών στον Όµιλο της Ολυµπιακής Αεροπορίας, να µπορέσει 
ο αεροµεταφορέας, µε τη νέα του ονοµασία ΝΟΑ, να εξακολουθήσει τις 
δραστηριότητές του και να προχωρήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης. 
Καταλήγουν, συνεπώς, ότι εάν η διοίκηση του Οµίλου της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας είχε µεταβιβάσει το σύνολο των υποχρεώσεων του πτητικού 
κλάδου στη ΝΟΑ, η νέα εταιρεία θα είχε αντιµετωπίσει τα ίδια προβλήµατα 
ρευστότητας που υφίσταντο ήδη στον Όµιλο της ΟΑ, και τα οποία είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι θα είχαν οδηγήσει στην πτώχευση και το κλείσιµο της 
εταιρείας. ∆ηλαδή, δεν θα υπήρχε λόγος αναδιάρθρωσης εάν είχαν αποσχιστεί 
όλα τα στοιχεία του παθητικού των πτητικών κλάδων του Οµίλου της ΟΑ µαζί 
µε τα στοιχεία του ενεργητικού. 

(119) Σε σχέση µε τη MA, είχε εξαιρεθεί από τον ισολογισµό πρόβλεψη, ανερχόµενη 
σε 9,1 εκατοµ. ευρώ, για φόρους που σχετίζονταν µε τα πορίσµατα ενός 
φορολογικού ελέγχου που κάλυπτε την περίοδο 1992-1997. Οι 
εµπειρογνώµονες διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε καµία φορολογική πρόβλεψη 
για τη ΜΑ σε σχέση µε τα έτη 1998 - 2003. ∆εν είχε ακόµα διενεργηθεί 
φορολογικός έλεγχος. Η διοίκηση δεν προέβη στη δηµιουργία πρόβλεψης 
επειδή θεωρούσε ότι δεν θα υπήρχε φορολογική υποχρέωση επί των κερδών 
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για την περίοδο. Οι ΜΑ πραγµατοποίησαν κέρδη για τα έτη 2001, 2002 και 
2003. 

(120) Οι εµπειρογνώµονες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι υπήρξε υπερεκτίµηση 
των στοιχείων του ενεργητικού που µεταβιβάστηκαν στη ΝΟΑ. Οι 
εµπειρογνώµονες πραγµατοποίησαν ωστόσο οι ίδιοι άλλη αποτίµηση των 
µεταβιβασθέντων στοιχείων του ενεργητικού και κατέληξαν στο συµπέρασµα 
ότι η αποτίµηση που πραγµατοποιήθηκε από τη διοίκηση του Οµίλου της 
Ολυµπιακής Αεροπορίας (130.312.459 ευρώ) και η οποία δεν επικυρώθηκε 
από ανεξάρτητο ελεγκτή, ήταν σηµαντικά υπερτιµηµένη, κατά την άποψή τους 
κατά περισσότερο από 90 εκατ. ευρώ. Οι εµπειρογνώµονες της Επιτροπής, µε 
τη χρησιµοποίηση αναγνωρισµένων λογιστικών τεχνικών σύµφωνα µε τις 
ελληνικές και διεθνείς GAAP, επαναδιατύπωσαν τον ισολογισµό της NOA 
προκειµένου να αντικατοπτρίζει τα ανωτέρω στοιχεία στο βαθµό που αυτά 
µπορούν να ποσοτικοποιηθούν και το αποτέλεσµα είναι ότι η αξία των 
καθαρών στοιχείων του ενεργητικού που µεταβιβάστηκαν στη ΝΟΑ 
εµφανίζεται µειωµένη από 130 εκατ. ευρώ σε 38 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο 
αυτό, αναφέρουν ότι ακόµα και αν ληφθεί υπόψη ρισµένος βαθµός 
υποκειµενικότητας στην αποτίµηση, είναι δύσκολο να εξηγηθεί η απόκλιση 
που εµφανίζεται µεταξύ των δύο ποσών και για το λόγο αυτό καταλήγουν στο 
συµπέρασµα ότι η αξία της ΝΟΑ ήταν υπερτιµηµένη10. 

 

Στοιχεία Ισολογισµός 
ανοίγµατος 

(ευρώ) 

Προσαρµογή
 (ευρώ)

Προσαρµοσµένος 
προϋπολογισµός 

(ευρώ)

Αιτιολόγηση 

1. Υπεραξία 30.000.000 (30.000.000) - Αφαίρεση παραγόµενης 
στην επιχείρηση υπεραξίας 

2. Ιδιόκτητα 
αεροσκάφη 

124.599.144 (43.200.000) 81,399,144 Εµφάνιση των αεροσκαφών 
στην αναπόσβεστη αξία 

3.Λογαριασµοί 
εισπρακτέοι 

51.336.137 Εκτίµηση 
διοίκησης

Εκτίµηση 
διοίκησης

Αφαίρεση επισφαλών 
απαιτήσεων 

4. Ποσά 
οφειλόµενα από 
την OA  

7.904.245 (2.904.245) ευρώ 5,000,000 Εµφάνιση οφειλής OA 
σύµφωνα µε το πραγµατικό 
ποσό 

5.Απαιτήσεις 
(MA) 

825.020 (825.020) - Αφαίρεση επισφαλών 
απαιτήσεων (MA) 

6α. ∆ιάφοροι 
χρεώστες 

24.674.196 (24.674.196) - Αφαίρεση οφειλής σε σχέση 
µε µελλοντική εκποίηση 
αεροσκαφών 

6β. Ιδιόκτητα 
αεροσκάφη 

- 19.175.961 19.175.961 Συµπεριλαµβάνουν 
αεροσκάφη που πρόκειται 
να πωληθούν στη λογιστική 
αξία 

7. Υποχρεώσεις 
> 1 µηνός 

- Εκτίµηση 
διοίκησης

Εκτίµηση 
διοίκησης

Συµπεριλαµβανοµένων 
οφειλών > 1 µηνός 

8.Προβλέψεις 
για φόρους 92-

- (9.106.482) (9.106.482) Συµπεριλαµβανοµένης 
πρόβλεψης για φόρους 

                                                 
10 Οι εµπειρογνώµονες επισηµαίνουν ότι η πράξη αυτή δεν αποτελεί έλεγχο του ισολογισµού έναρξης και 

ότι οι προσαρµογές που πραγµατοποιήθηκαν δεν περιλαµβάνουν αναγκαστικά όλες εκείνες οι οποίες θα 
απαιτούντο εάν είχε διενεργηθεί έλεγχος. 
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97 (MA) 1992-1997 
9.Προβλέψεις 
για φόρους 98-
03 

- Εκτίµηση 
διοίκησης

Εκτίµηση 
διοίκησης

Συµπεριλαµβανοµένης 
πρόβλεψης για φόρους 
(MA) 1998-2003 

Σύνολο  (91.533.982)  

 

(121) Οι εµπειρογνώµονες αναφέρουν ότι ο ισολογισµός ανοίγµατος της ΝΟΑ και οι 
ισολογισµοί µετασχηµατισµού συντάχθηκαν από τους λογιστές της εταιρείας, 
Deloitte και Touche, βάσει πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από τη διοίκηση, 
πλην όµως δεν είχαν ούτε ελεγχθεί ούτε αξιολογηθεί από ανεξάρτητο φορέα. 
Με βάση το ισχύον ελληνικό εταιρικό δίκαιο, ανεξάρτητοι ελεγκτές θα έπρεπε 
να έχουν διατυπώσει γνώµη σχετικά µε το γεγονός ότι τα αριθµητικά στοιχεία 
στους ισολογισµούς µετασχηµατισµού είχαν καταλλήλως ληφθεί από τις 
υποκείµενες λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας. Ωστόσο, ο νόµος 
3185/2003 επέτρεψε στη NOA να αποφύγει τη διαδικασία αυτή και απαιτούσε 
µόνο από τους ελεγκτές να καταρτίσουν τους ισολογισµούς, χωρίς να 
γνωµοδοτήσουν επ’αυτών. 

(122) Οι εµπειρογνώµονες δεν µπορούν να αποφανθούν κατά πόσον η εταιρεία 
Deloitte και Touche όντως κατάρτισε τους ισολογισµούς ή αυτοί είχαν 
συνταχθεί από τη διοίκηση. Η έκθεση της Deloitte και Touche σχετικά µε τις 
ενέργειες στις οποίες προέβησαν είναι µια περιγραφική έκθεση στην οποία 
εξηγείται η σύνθεση των ισολογισµών στην οποία τονίζουν ότι «δεν έχουµε 
διεξαγάγει οι ίδιοι έλεγχο ή άλλου είδους ανεξάρτητη εξέταση» και ότι οι 
ισολογισµοί µετασχηµατισµού παραµένουν «πλήρης, απόλυτη και 
αποκλειστική αρµοδιότητα» της διοίκησης. 

(123) Ως εκ τούτου, οι εµπειρογνώµονες καταλήγουν ότι επιπλέον των ερωτηµάτων 
σχετικά µε τον ορθό λογιστικό χειρισµό που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες 
διαπιστώσεις, παρατηρείται µία συνολική έλλειψη βεβαιότητας για τα στοιχεία 
που αναφέρονται στον ισολογισµό ανοίγµατος λόγω απουσίας εξωτερικού ή 
άλλου είδους ανεξάρτητου ελέγχου. Σε επίρρωση του συµπεράσµατος αυτού, 
οι εµπειρογνώµονες αναφέρονται επίσης στην έκθεση των ελεγκτών για τις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της ΝΟΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2003, δυόµισι εβδοµάδες µετά τον ισολογισµό ανοίγµατος, στην 
οποία εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους σε σχέση µε τους ισολογισµούς 
ανοίγµατος της εταιρείας. Οι ελεγκτές αναφέρουν ότι όσον αφορά την 
υπεραξία, τα αποτιµηθέντα πάγια στοιχεία και τους οφειλέτες και πιστωτές 
που µεταβιβάστηκαν από τις επιµέρους εταιρείες στη ΝΟΑ, δεν είναι σε θέση 
να επιβεβαιώσουν την αξία των στοιχείων αυτών και κατά συνέπεια δεν 
διατυπώνουν γνώµη επί του θέµατος αυτού. 

(124) Ο νόµος 3185/2003 προβλέπει την ταµειακή προκαταβολή από το ελληνικό 
∆ηµόσιο προκειµένου να καλυφθούν χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις των 
ΟΑ και OAv κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µετασχηµατισµού και 
εκκαθάρισης, το ποσό δε αυτό βασίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών 
της ΝΟΑ. Οι εµπειρογνώµονες καταλήγουν ότι εξυπηρετούσε τα συµφέροντα 
[…]∗ του Οµίλου της Ολυµπιακής Αεροπορίας να µεγιστοποιήσουν το αρχικό 

                                                 
∗  Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου. 
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µετοχικό κεφάλαιο της ΝΟΑ, µε µεγιστοποίηση της αξίας των µεταφερόµενων 
στοιχείων του ενεργητικού και ελαχιστοποίηση της αξίας των µεταφερόµενων 
υποχρεώσεων. Η αξία των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού που 
µεταφέρθηκαν και, ακολούθως, η ονοµαστική αξία του µετοχικού κεφαλαίου 
της ΝΟΑ ανήλθε σε 130 εκατ. ευρώ. Η ελληνική κυβέρνηση κατέβαλε το ποσό 
αυτό στην ΟΑ σύµφωνα µε το νόµο 3185/2003. 

(125) Το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν οι εµπειρογνώµονες είναι ότι εάν είχαν 
χρησιµοποιηθεί αναγνωρισµένες λογιστικές πρακτικές, το ποσό που θα 
συνεισέφερε η ελληνική κυβέρνηση προς την Ολυµπιακή Αεροπορία βάσει 
του νόµου 3185/2003 θα ήταν πολύ χαµηλότερο. Λαµβανοµένης υπόψη της 
ταµειακής θέσης της ΟΑ και της ΝΟΑ κατά τη στιγµή της αναδιάρθρωσης, 
µία τέτοια µείωση των ρευστών διαθεσίµων εκ µέρους της κυβέρνησης θα είχε 
σηµαντικές επιπτώσεις για την εξακολούθηση της δραστηριότητας των ΟΑ και 
ΝΟΑ. 

(126) Οι εµπειρογνώµονες καταλήγουν περαιτέρω ότι το τελικό αποτέλεσµα της 
διαδικασίας διαχωρισµού, ιδιωτικοποίησης και πώλησης των στοιχείων του 
ενεργητικού είναι ότι ο Όµιλος της Ολυµπιακής Αεροπορίας θα παραµείνει 
χωρίς εµπορικές δραστηριότητες, µε ελάχιστα στοιχεία ενεργητικού και χρέη 
ανερχόµενα σε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ. Οι διατάξεις περί 
αφερεγγυότητας βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας είναι πιθανόν να 
εφαρµοστούν στην ΟΑ και στην OAν, οι οποίες θα τεθούν υπό εκκαθάριση. Οι 
πιστωτές, και κυρίως το ελληνικό ∆ηµόσιο, θα επιβαρυνθούν µε το σχετικό 
κόστος. 

5.2 Τα συµπεράσµατα των εµπειρογνωµόνων για την OA (OAS) µετά την 
αναδιάρθρωση  

(127) Οι εµπειρογνώµονες εξέτασαν την κατάσταση της ΟΑ (OAS) µετά από την 
απόφαση της 11ης ∆εκεµβρίου 2003. Η εταιρεία εξακολουθούσε να 
πραγµατοποιεί ζηµίες, οι οποίες έφθειραν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και 
έβλαψαν σοβαρά τις δανειοληπτικές της δυνατότητες. 

5.2.1 Η κατάσταση τη OA (OAS) όσον αφορά τους οφειλόµενους φόρους και εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης 

(128) Οι εµπειρογνώµονες διαπίστωσαν ότι ο ισολογισµός της ΟΑ περιλαµβάνει 
µεγάλο ύψος οφειλών σε φόρους και σε οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. 
Οι οφειλές αυτές αυξάνονταν κάθε χρόνο καθώς οι πληρωµές προς τις 
φορολογικές αρχές δεν αντιστοιχούσαν µε τις ετήσιες υποχρεώσεις. Η 
φορολογική υποχρέωση συνδέεται κυρίως µε τον οφειλόµενο επί αρκετά 
χρόνια φόρο µισθωτών υπηρεσιών και περιλαµβάνει επίσης αερολιµενικά 
τέλη, ΦΠΑ και φορολογικές υποχρεώσεις επί των κερδών. Με βάση τη 
διαδικασία απόσχισης και απορρόφησης των πτητικών κλάδων στη ΝΟΑ, 
µεταφέρθηκαν προς τον νεοσυσταθέντα φορέα φορολογικές υποχρεώσεις και 
υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς ενός µόνο µηνός. Οι 
υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης αφορούν βασικά το κύριο συνταξιοδοτικό 
ταµείο της εταιρείας. Το 2003 και 2004, η οφειλή αυξήθηκε συνολικά κατά 
137 εκατ. ευρώ. Στην περίοδο αυτή, η εταιρεία προέβη σε πληρωµές 7,7 εκατ. 
ευρώ σε σχέση µε µία συµφωνία διακανονισµού για τα έτη πριν από το 2003. 
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 2002* (εκατ. 
ευρώ) 

2003* (εκατ. 
ευρώ) 

2004** (εκατ. 
ευρώ) 

Φόροι 219 374 431 

Κοινωνική 
ασφάλιση 

54 148 196 

Σύνολο 273 522 627 

 
* Στοιχεία από ελεγχθείσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (µε επιφυλάξεις, 

παρατηρήσεις) 
 
** Σχέδιο, µη ελεγχθέντα στοιχεία από λογιστικές καταστάσεις της ΟΑ 

Σηµείωση: τα στοιχεία του 2005 δεν είναι διαθέσιµα, δεδοµένου ότι οι λογαριασµοί 
της ΟΑ δεν έχουν επικαιροποιηθεί πέραν της 31.12.04 
 

(129) Οι εµπειρογνώµονες παρατηρούν ότι η έκθεση ελέγχου της ΟΑ για το 2003 
αναφέρει ότι «για τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία δεν έχουν 
ακολουθηθεί σε µεγάλο βαθµό οι προβλεπόµενες από τη φορολογική 
νοµοθεσία διατάξεις». Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι «από τον φορολογικό 
έλεγχο για τα έτη 1998 και 1999 προέκυψε ότι τα λογιστικά βιβλία και οι 
καταστάσεις ήταν ανεπαρκείς» και «επίσης ότι η εταιρεία δεν είχε ελεγχθεί 
από τις φορολογικές αρχές για τα έτη 2000 έως 2003 συµπεριλαµβανοµένου, 
οι δε φορολογικές υποχρεώσεις για τα έτη 1998 έως 2003, 
συµπεριλαµβανοµένου, δεν είναι οριστικές». 

(130) Οι εµπειρογνώµονες καταλήγουν ότι η ΟΑ έχει ιστορικό, χρονολογούµενο εδώ 
και αρκετά έτη, µη πλήρους εξόφλησης των φορολογικών της υποχρεώσεων 
καθώς και εκείνων προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αναφέρουν ότι η 
συνολική οφειλή στο τέλος του 2002 ήταν ήδη υψηλή, ανερχόµενη σε 273 
εκατ. ευρώ, και ότι η οφειλή αυτή εξακολουθούσε να αυξάνεται σηµαντικά 
έκτοτε. Οι εµπειρογνώµονες επισηµαίνουν ότι η εκτιµώµενη οφειλή στο τέλος 
του 2004, ύψους 627 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύει άνω του 75% του 
συνδυασµένου ετήσιου κύκλου εργασιών των NOA και OAG για το 2003. 
Προσθέτουν επίσης ότι η µη εξόφληση στο ακέραιο των φορολογικών 
υποχρεώσεων από την ΟΑ προσέφερε ταµειακό όφελος στην ΟΑ πριν και 
µετά την αναδιάρθρωση. 

5.2.2 Τα 130.312.459 ευρώ που µεταφέρθηκαν στην ΟΑ (OAS) 

(131) Η ελληνική κυβέρνηση προέβη σε ταµειακές µεταβιβάσεις συνολικού ύψους 
130.312.459 ευρώ προς τον Όµιλο της Ολυµπιακής Αεροπορίας, σε επτά 
δόσεις µεταξύ 24 ∆εκεµβρίου 2003 και 13 Μαΐου 2004. Τα ποσά αυτά 
εξετάστηκαν από τους εµπειρογνώµονες προκειµένου να διευκρινιστεί ο 
τρόπος καταβολής τους καθώς και µεταγενέστερης χρησιµοποίησής τους. 

(132) Τα ποσά αυτά καταβλήθηκαν βάσει των διατάξεων του νόµου 3185/2003 και 
βασίστηκαν στην ονοµαστική αξία του µετοχικού κεφαλαίου της 
νεοσυσταθείσας NOA. Σύµφωνα µε τον νόµο, το ποσό αυτό προοριζόταν «για 
την καταβολή αποζηµιώσεων και λοιπών δαπανών για την µε οιοδήποτε τρόπο 
αποχώρηση των εργαζοµένων, καθώς και για την κάλυψη των οικονοµικών 
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υποχρεώσεων της Ολυµπιακής Αεροπορίας κατά τη διαδικασία 
µετασχηµατισµού και εκκαθάρισης». 

(133) Οι εµπειρογνώµονες διαπίστωσαν ότι οι µεταβιβάσεις πραγµατοποιήθηκαν σε 
χρονικές στιγµές που ο λογαριασµός της ΟΑ δεν είχε πλέον κεφάλαια. Ο 
τρόπος µε τον οποίο αξιοποιήθηκαν σταδιακά οι κεφαλαιακές µεταβιβάσεις εκ 
µέρους του ∆ηµοσίου στη διάρκεια εβδοµάδων ήταν προφανής, δεδοµένου ότι 
οι ταµειακές εισπράξεις από άλλες πηγές υπολείποντο των ταµειακών 
εκταµιεύσεων. Λίγο πριν από την εξάντληση του τραπεζικού λογαριασµού 
πραγµατοποιείτο νέα µεταφορά και η διαδικασία επαναλαµβανόταν. 

Ηµεροµηνία µεταβίβασης ευρώ 
24 ∆εκεµβρίου 03 32.960.288 
14 Ιανουαρίου 04 10.091.143 
30 Ιανουαρίου 04 35.356.335 
13 Φεβρουαρίου 04 10.000.000 
8 Απριλίου 04 8.000.000 
22 Απριλίου 04 12.000.000 
13 Μαΐου 04 21.904.693 
Σύνολο 130.312.459  

 

(134) Με βάση το εν λόγω χρονοδιάγραµµα πληρωµών και τις πληροφορίες που 
παρείχε η διοίκηση της ΟΑ, […]∗. Οι εµπειρογνώµονες διαπίστωσαν ότι η 
διοίκηση της ΟΑ φαίνεται να έχει ερµηνεύσει τις δαπάνες αποχώρησης και τις 
λοιπές δαπάνες αναδιάρθρωσης υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια προκειµένου 
να καλύψει κάθε είδους δαπάνη της ΟΑ για την περίοδο µεταξύ της απόσχισης 
της ΝΟΑ και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης. Ενώ η 
ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκε η χρηµατοδότηση από την 
ΟΑ δεν µπορεί εύκολα να επαληθευτεί επειδή τα κεφάλαια από τον «ειδικό 
λογαριασµό» δεν διαχωρίζονταν από άλλα κεφάλαια τα οποία εισέρεαν στον 
κύριο τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας, η διοίκηση της ΟΑ ανέφερε στους 
εµπειρογνώµονες της Επιτροπής ότι οι πόροι δαπανήθηκαν ως εξής: 

 

Κατηγορία δαπάνης ευρώ 

Μίσθωση αεροσκαφών 51.012.257 

Πληρωµές συνταξιοδοτικών 
παροχών 

29.953.077 

Μισθοδοσία 34.407.994 

Εξόφληση δανείου – Εµπορική 
Τράπεζα 

14.939.131 

Σύνολο 130.312.459  

                                                 
∗  Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου.  
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5.2.3 Αποπληρωµή από το ελληνικό ∆ηµόσιο µέρους του δανείου της ABN Amro Bank 
προς την ΟΑ 

(135) Στις 9 Φεβρουαρίου 2001, η OA συνήψε δανειακή συµφωνία µε την ABN 
Amro Bank για τη λήψη δανείου ύψους 182.198.160 ευρώ προκειµένου να 
χρηµατοδοτηθεί η µετεγκατάσταση της ΟΑ στον νέο ∆ιεθνή Αερολιµένα 
Αθηνών. 

(136) Το δάνειο επρόκειτο να εξοφληθεί σε δεκαέξι εξαµηνιαίες δόσεις 11.387.385 
ευρώ, συν τόκους, µεταξύ 9 Αυγούστου 2003 και 9 Φεβρουαρίου 2011, και 
εξασφαλίστηκε µε κρατική εγγύηση η οποία παρείχε στην ABN Amro το 
δικαίωµα να απαιτήσει την εξόφληση των οφειλών της ΟΑ απευθείας από το 
∆ηµόσιο. 

(137) Σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν την απορρόφηση των πτητικών κλάδων 
από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές στις 11 ∆εκεµβρίου 2003, το δάνειο 
παρέµεινε ως υποχρέωση στην Ολυµπιακή Αεροπορία. Στις 31 ∆εκεµβρίου 
2003, η ΟΑ είχε εξοφλήσει µία προγραµµατισµένη πληρωµή του δανείου και η 
οφειλή στον ισολογισµό της ΟΑ ανερχόταν σε 170.810.775 ευρώ. 

(138) Κατά την εξέταση των λογιστικών καταστάσεων της ΟΑ, οι εµπειρογνώµονες 
της Επιτροπής διαπίστωσαν ότι η ABN Amro είχε επικαλεστεί την κρατική 
εγγύηση σε σχέση µε τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη δόση του δανείου. Κατά 
συνέπεια, το ελληνικό ∆ηµόσιο κατέβαλε τις ακόλουθες δόσεις για 
λογαριασµό της ΟΑ: 

 

Ηµεροµηνία πληρωµής Καταβληθέν ποσό (ευρώ) 

10 Μαΐου 2004 12.390.090* 

8 Οκτωβρίου 2004 12.288.017* 

9 Μαρτίου 2005 12.267.250* 

Σύνολο 36.945.357 ευρώ 

* Κεφάλαιο συν τόκοι 

 

(139) Οι εµπειρογνώµονες διαπίστωσαν επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε 
από τις ελληνικές φορολογικές αρχές να ανακτήσουν τα χρήµατα από την ΟΑ. 
Οι φορολογικές αρχές απέστειλαν χρεωστικά σηµειώµατα στην ΟΑ ζητώντας 
την καταβολή των οφειλόµενων ποσών. Το ποσό είναι καταχωρισµένο στα 
βιβλία της ΟΑ ως οφειλή προς τις φορολογικές αρχές αλλά δεν έχει ακόµα 
αποπληρωθεί. 

5.2.4 Πληρωµές για τη χρηµατοδοτική µίσθωση αεροσκαφών (A340) 

(140) Κατά την εξέταση των λογαριασµών της ΟΑ, οι εµπειρογνώµονες της 
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Επιτροπής διαπίστωσαν ότι στις 24 Σεπτεµβρίου 2004, το ελληνικό ∆ηµόσιο 
κατέβαλε ως εγγυητής ποσά για µισθώµατα συνολικού ύψους 11.774.684 
ευρώ, βάσει δύο συµφωνιών χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την Credit 
Lyonnais για δύο αεροσκάφη τύπου A340. Οι πληρωµές αυτές αφορούν την 
εξαµηνιαία δόση της 29ης Ιουλίου 2004, η οποία οφειλόταν σύµφωνα µε τις 
συµβάσεις µίσθωσης για τα αεροσκάφη. 

(141) Οι εµπειρογνώµονες διαπίστωσαν ότι το ∆ηµόσιο ζήτησε από τις ελληνικές 
φορολογικές αρχές να ανακτήσουν τα ποσά από την ΟΑ. Οι φορολογικές 
αρχές απέστειλαν χρεωστικά σηµειώµατα προς την ΟΑ, ζητώντας την 
πληρωµή των οφειλόµενων χρηµάτων. Το ποσό είναι καταχωρισµένο στα 
βιβλία της ΟΑ ως υποχρέωση προς τις φορολογικές αρχές αλλά δεν έχει ακόµα 
εξοφληθεί. 

5.2.5 Άµεση ταµειακή χρηµατοδότηση της ΟΑ από το ∆ηµόσιο 

(142) Οι εµπειρογνώµονες της Επιτροπής διαπίστωσαν επίσης ότι στις 9 Αυγούστου 
2004, το ελληνικό ∆ηµόσιο προέβη σε ταµειακή πληρωµή 8,2 εκατ. ευρώ προς 
την ΟΑ. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από το ∆ηµόσιο ως προκαταβολή προς 
την ΟΑ για χρήµατα τα οποία είχε καταβάλει η ΟΑ σε δεσµευµένο 
λογαριασµό ως εγγύηση για τις πληρωµές χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
αεροσκαφών προς την Credit Lyonnais για δύο αεροσκάφη A340. Η Credit 
Lyonnais συµφώνησε να επιτρέψει την αποδέσµευση των χρηµάτων από τον 
δεσµευµένο λογαριασµό µε την ολοκλήρωση το ∆εκέµβριο του 2004 της 
µεταβίβασης (επαναδιαπραγµάτευση/υποκατάσταση) των συµβάσεων 
εκµίσθωσης από την ΟΑ στο ελληνικό ∆ηµόσιο. Η µεταβίβαση των 
συµβάσεων προς το ∆ηµόσιο ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο 2004. 

(143) Οι εµπειρογνώµονες διαπίστωσαν επίσης ότι όταν η ΟΑ ανέκτησε τα χρήµατα 
από τον δεσµευµένο λογαριασµό το ∆εκέµβριο 2004, δεν επέστρεψε την 
προκαταβολή από το ∆ηµόσιο. Στις 23 Μαρτίου 2005, το ελληνικό ∆ηµόσιο 
έστειλε επιστολή προς την ΟΑ απαιτώντας την επιστροφή του ποσού, πλέον 
των τόκων. Κατά την ηµεροµηνία υποβολής της τελικής τους έκθεσης προς 
την Επιτροπή (14 Ιουνίου 2005), οι εµπειρογνώµονες βεβαίωσαν ότι η ΟΑ δεν 
είχε επιστρέψει το εν λόγω ποσό. 

5.2.6 Λοιπές δαπάνες 

(144) Κατά την εξέταση των βιβλίων της ΟΑ, οι εµπειρογνώµονες διαπίστωσαν ότι 
οι λογαριασµοί πιστωτών εµφάνιζαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 υπόλοιπο ύψους 
8 εκατ. ευρώ προς τον (κρατικό) Εθνικό Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών (OTE). 
Το γενικό καθολικό της ΟΑ έδειχνε ότι η ΟΑ δεν είχε εξοφλήσει τον ΟΤΕ το 
2003 και 2004 για υπηρεσίες που της είχαν παρασχεθεί. Το ποσό των 4,5 εκατ. 
ευρώ του υπολοίπου αφορά περιόδους πριν από το 2003. 

5.3 Τα συµπεράσµατα των εµπειρογνωµόνων για τη NOA µετά την αναδιάρθρωση  

5.3.1 Τα αποτελέσµατα της NOA το 2004 

(145) Οι εµπειρογνώµονες διαπίστωσαν ότι η NOA αντιµετώπισε µεγάλες 
δυσχέρειες το 2004, οι οποίες οδήγησαν σε ζηµίες εκµετάλλευσης 94,5 εκατ. 
ευρώ, επί κύκλου εργασιών 616,7 εκατ. ευρώ και σε καθαρή ζηµία προ φόρων 
για τη χρήση ύψους 87,1 εκατ. ευρώ. Ακόµα και σε επίπεδο µεικτού 
αποτελέσµατος εκµετάλλευσης (κύκλος εργασιών µείον άµεσο κόστος 
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παροχής υπηρεσιών), η εταιρεία κατέγραψε κέρδος µόλις 4 εκατ. ευρώ. 
Επισηµαίνουν επίσης ότι στα έκτακτα αποτελέσµατα του 2003 περιλαµβάνεται 
πρόβλεψη 13 εκατ. ευρώ, από τα οποία 12,6 εκατ. ευρώ αντιλογίστηκαν στα 
έσοδα του 2004. Θα ήταν συνεπώς ορθότερο να θεωρηθεί η ζηµία για το 2004 
ως 99,7 εκατ. ευρώ αντί για 87,1 εκατ. ευρώ. 

(146) Οι εµπειρογνώµονες επισηµαίνουν ότι η καθαρή θέση της εταιρείας (24,3 
εκατ. ευρώ) µειώθηκε σε 18,6% του µετοχικού κεφαλαίου (130,4 εκατ. ευρώ) 
στο τέλος του 2004. Επιπλέον, εάν διαγραφόταν η υπεραξία ύψους 18 εκατ. 
ευρώ, η καθαρή θέση θα µειωνόταν σε 4,8% του µετοχικού κεφαλαίου. 
Σύµφωνα µε τον νόµο 2190 για τις ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, σε 
περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων µιας εταιρείας γίνει κατώτερο 
από το ήµισυ του µετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να συγκληθεί γενική 
συνέλευση των µετόχων προκειµένου να αποφασιστεί η λήψη µέτρων για την 
αποκατάσταση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της εταιρείας και άρα την 
προστασία των πιστωτών. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη στην παρούσα υπόθεση. 
Βάσει του ιδίου νόµου, εάν η καθαρά θέση µιας εταιρείας µειωθεί σε λιγότερο 
από το 10% του µετοχικού κεφαλαίου, το Ελληνικό Υπουργείο Εµπορίου 
δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της εταιρείας. Οι 
εµπειρογνώµονες τονίζουν, ωστόσο, ότι το µέτρο αυτό αποτελεί την έσχατη 
λύση και σπάνια εφαρµόζεται στην πράξη. 

(147) Οι κυριότεροι λόγοι τους οποίους προέβαλε η διοίκηση της ΝΟΑ για το 
αποτέλεσµα αυτό ήταν: 

– Η αρνητική ανταπόκριση του τουριστικού κλάδου στην αναδιάρθρωση του 
Οµίλου της Ολυµπιακής Αεροπορίας, µε αποτέλεσµα την µείωση των κρατήσεων 
για την περίοδο διακοπών των Χριστουγέννων 2003/Νέου Έτους 2004. 

– Απεργίες του πληρώµατος θαλάµου επιβατών µεταξύ ∆εκεµβρίου 2003 και 
Φεβρουαρίου 2004, που οδήγησαν στην ακύρωση πτήσεων, µείωση των 
κρατήσεων και αυξηµένο κόστος κατά την εν λόγω περίοδο. 

– Πρόσθετες δαπάνες συνδεόµενες µε την αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης 
της ανάγκης απασχόλησης σηµαντικά περισσότερων χειριστών σε σχέση µε τις 
προβλέψεις, υψηλότερες δαπάνες µίσθωσης, καθώς και αυξηµένες σε σχέση µε τις 
αναµενόµενες συµφωνίες πλήρους εκµίσθωσης αεροσκαφών. 

(148) ∆εδοµένου ότι η NOA δεν διέθετε ταµειακά αποθέµατα για τη χρηµατοδότηση 
των ζηµιών αυτών, οι εµπειρογνώµονες κατέληξαν ότι οι µόνες επιλογές τις 
οποίες είχε ήταν να ή να δανειστεί χρήµατα ή να λάβει παράταση των 
προθεσµιών αποπληρωµής εκ µέρους των προµηθευτών της. Οι 
εµπειρογνώµονες της Επιτροπής προέβησαν σε ανάλυση των ταµειακών ροών 
της εταιρείας στη διάρκεια του 2004 και ήταν σε θέση να αποδείξουν ότι 
ακολουθήθηκε η δεύτερη επιλογή, µε αύξηση των οφειλών προς τους πιστωτές 
κατά […]∗ εκατ. ευρώ για το έτος αυτό. Μεταξύ των σηµαντικότερων 
αυξήσεων που σηµειώθηκαν στο λογαριασµό τω προµηθευτών σηµειώνεται το 
ποσό των […]* εκατ. ευρώ οφειλής προς τον ∆ΑΑ (το 2003, το ποσό αυτό 
ανερχόταν σε […]* εκατ. ευρώ). Τον Απρίλιο 2005, η NOA συνήψε συµφωνία 
διακανονισµού µε τον ∆ΑΑ για την πληρωµή […]* εκατ. ευρώ από το χρέος 

                                                 
∗  Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου. 
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των […]* εκατ. ευρώ που εκκρεµούσε κατά την ηµεροµηνία εκείνη. Οι όροι 
της συµφωνίας προέβλεπαν την πραγµατοποίηση καθορισµένων µηνιαίων 
πληρωµών µεταξύ 30 Απριλίου 2005 και 30 Νοεµβρίου 2005. Ένα άλλο 
σηµαντικό στοιχείο του χρέους της ΝΟΑ στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 ήταν 
οφειλόµενο υπόλοιπο […]* εκατ. ευρώ προς την OAv· το ποσό αυτό 
ανερχόταν σε […]* εκατ. ευρώ στις 31 ∆εκεµβρίου 2003. 

(149) Σε σχέση µε τις δραστηριότητες της ΝΟΑ το 2005, οι εµπειρογνώµονες 
σηµειώνουν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
για τις περιόδους µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2004· πλην όµως, από άλλα 
οικονοµικά στοιχεία και συζητήσεις µε τη διοίκηση συµπεραίνουν ότι η ΝΟΑ 
εµφάνισε περαιτέρω ζηµίες το πρώτο τρίµηνο του 2005. Όπως και κατά τα 
προηγούµενα έτη, το αποτέλεσµα αυτό οδήγησε σε συµπίεση των ταµειακών 
ροών και ανάγκασε τη διοίκηση να αναζητήσει λύσεις βραχυπρόθεσµης 
χρηµατοδότησης. Επιπλέον θετικές ταµειακές ροές δηµιουργήθηκαν µέσω της 
καθυστερηµένης πληρωµής τελών στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών και 
προσφέρθηκε εγγύηση µε τη µορφή υποθήκης επί αεροσκαφών συνολικού 
ύψους 36 εκατ. ευρώ. 

(150) Οι εµπειρογνώµονες αναφέρουν ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα της NOA 
έχει έντονα κυκλικό χαρακτήρα, όπως προκύπτει από τις αρνητικές ταµειακές 
ροές κατά τους µήνες Οκτώβριο έως Μάρτιο, που αντισταθµίζεται από θετικές 
ταµειακές ροές στους µήνες από Απρίλιο έως Σεπτέµβριο. Ο κύκλος αυτός 
επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο. Οι καθαρές εισροές κατά τους θερινούς µήνες 
δεν αντισταθµίζουν πλήρως τις καθαρές εκροές κατά τους χειµερινούς µήνες 
και άρα, συνολικά, υπάρχει µία συνεχής ανάγκη για συµπληρωµατικές 
διευκολύνσεις. Οι εµπειρογνώµονες επισηµαίνουν ότι δεν είναι σαφές το πότε 
θα καταστεί η εταιρεία θετική από απόψεως ταµειακών ροών, σε ετήσια βάση, 
πλην όµως η διοίκηση ελπίζει ότι αυτό θα συµβεί το νωρίτερο το 2006 και το 
αργότερο το 2007, µε νέα ιδιοκτησία. 

5.3.2 Φόροι (φόρος εισοδήµατος, εταιρικός φόρος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 
ΦΠΑ) 

(151) Οι εµπειρογνώµονες της Επιτροπής εξέτασαν τους λογαριασµούς, τα βιβλία 
και τα µητρώα της ΝΟΑ σε σχέση µε το φόρο µισθωτών υπηρεσιών, τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τον ΦΠΑ για την περίοδο από τον 
∆εκέµβριο 2003 έως τον Μάιο 2005. Παρατηρούν ότι βάσει των όρων της 
διαδικασίας διαχωρισµού των πτητικών κλάδων και απορρόφησής τους από 
την ΝΟΑ, στη νέα εταιρία µεταβιβάστηκαν µόνο οι ενός µηνός φορολογικές 
υποχρεώσεις και οφειλές προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς σε σχέση µε 
το προσωπικό της ΟΑ που µεταφέρθηκε στην ΝΟΑ. 

(152) Οι εµπειρογνώµονες διαπίστωσαν επίσης ότι η συνολική οφειλή της NOA 
προς το ελληνικό ∆ηµόσιο από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
αυξήθηκε κατά 20,2 εκατ. ευρώ από το ∆εκέµβριο του 2003 µέχρι το 
∆εκέµβριο του 2004. Το ποσό αυτό αποτελεί µέρος των 94,4 εκατ. ευρώ που 
όφειλε η NOA. 

(153) Όσον αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (IKA), οι εισφορές των 
εργαζοµένων και των εργοδοτών καταλογίστηκαν και καταβλήθηκαν εγκαίρως 
στο ∆ηµόσιο µέχρι τον Οκτώβριο 2004. Μεταξύ Οκτωβρίου 2004 και 
Φεβρουαρίου 2005 δεν πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές. Το Μάρτιο 2005, η 
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εταιρία συνήψε συµφωνία διακανονισµού µε τις φορολογικές αρχές 
προκειµένου να καταβάλει την εκκρεµή οφειλή των […]∗ εκατ. ευρώ σε 18 
µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης τον Μάρτιο 2005, πράξη η οποία µετέτρεψε 
το οφειλόµενο υπόλοιπο σε 18µηνη δανειακή διευκόλυνση. Από τον Μάρτιο 
2005, η εταιρία συµµορφώθηκε µε τη συµφωνία αυτή, παράλληλα µε τις 
τρέχουσες µηνιαίες υποχρεώσεις της. 

(154) Όσον αφορά το ΦΠΑ, οι εµπειρογνώµονες διαπίστωσαν ότι η NOA 
καταλόγισε ορθά και κατέβαλε τον ΦΠΑ στη διάρκεια της περιόδου. 

5.3.3 Αεροσκάφη 

Τύπος 
αεροσκάφους 

Αριθµός […]* Αριθ. θέσεων Ιδιοκτησία 

Airbus A340-313 4 […]* 295 Μισθωµένα 

Airbus A300-65 3 […]* 269 Μισθωµένα 

Boeing 737-400 14 […]* 150 Ιδιόκτητα 7 / 
Μισθωµένα 7 

Boeing 737-300 2 […]* 136 Μισθωµένα 

Boeing 717-200 3 […]* 100 Μισθωµένα 

ATR-72-320 7 […]* 68 Ιδιόκτητα 

ATR-42-320 6 […]* 50 Ιδιόκτητα 4 / 
Μισθωµένα 2 

DHC-8 4 […]∗ 37 Μισθωµένα 

Σύνολο 43    

 

(155) Οι εµπειρογνώµονες αναφέρουν ότι η NOA ξεκίνησε τις δραστηριότητές της 
µε στόλο 43 αεροσκαφών, 18 ιδιόκτητων και 25 µισθωµένων. Από την έναρξη 
των δραστηριοτήτων της µέχρι σήµερα, τα ιδιόκτητα αεροσκάφη της NOA 
παρέµειναν τα ίδια και ο αριθµός των µισθωµένων αεροσκαφών της µειώθηκε 
κατά τρία. Τον Φεβρουάριο 2005 πωλήθηκαν δύο αεροσκάφη τύπου Airbus 
A300-600 ιδιοκτησίας της OA και µισθωµένα από την NOA και η µίσθωση 
ενός αεροσκάφους τύπου Boeing 737-3000 δεν ανανεώθηκε όταν έληξε η 
σχετική σύµβαση το Μάρτιο 2005. 

5.3.3.1 Λειτουργικές µισθώσεις 

                                                 
∗  Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου. 

∗  Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου. 
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(156) Η NOA υποµισθώνει αεροσκάφη από την OA, την OAv (OAS) και, στην 
περίπτωση τεσσάρων χρηµατοδοτικών µισθώσεων, απευθείας από το ελληνικό 
∆ηµόσιο (βλ. τµήµα 5.3.3.2). Επί του παρόντος, 18 αεροσκάφη είναι υπό 
καθεστώς λειτουργικής µίσθωσης, είτε απευθείας από τους εκµισθωτές είτε 
υποµισθωµένα από την OA ή την OAv (OAS). ∆εδοµένου ότι οι συµβάσεις 
αυτές µεταξύ των εκµισθωτών και των OA και OAv (OAS) λήγουν, η NOA 
συνάπτει απευθείας µε τους εκµισθωτές νέες συµβάσεις µίσθωσης. 

(157) Οι εµπειρογνώµονες διαπίστωσαν ότι οι δαπάνες υποµίσθωσης για τα 
αεροσκάφη που υπεκµισθώνονται από την OA ή την OAv (OAS) είναι 
χαµηλότερες από εκείνες σύµφωνα µε την κύρια σύµβαση εκµίσθωσης. Όταν 
ζήτησαν από την διοίκηση της NOA να εξηγήσει και να αιτιολογήσει το 
γεγονός αυτό, η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι οι υποµισθώσεις γίνονταν σε 
τρέχουσες τιµές. Σύµφωνα µε τη διοίκηση της NOA, η OA (OAS) επωφελείται 
από την ύπαρξη µισθωτή για τα αεροσκάφη της. Η NOA τονίζει επίσης ότι θα 
µπορούσε να µισθώσει αεροσκάφη από άλλες πηγές εάν η OA δεν προσέφερε 
τιµές αγοράς. Η NOA επωφελείται από το γεγονός ότι είναι σε θέση να 
µισθώνει τα αεροσκάφη καταβάλλοντας αυτές που θεωρεί ως τρέχουσες 
αγοραίες τιµές αντί για τις υψηλότερες τιµές οι οποίες ίσχυαν βάσει των 
αρχικών συµβάσεων. 

(158) Οι εµπειρογνώµονες προέβησαν σε σύγκριση των τιµών µεταξύ κύριων 
µισθώσεων και υπεκµισθώσεων και διαπίστωσαν ότι, για το έτος µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου 2004, το σύνολο της επιβάρυνσης για υποµίσθωση από την OA 
προς την NOA ήταν 29,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε το συνολικό κόστος της 
κύριας µίσθωσης που καταβλήθηκε από την OA για τα ίδια αεροσκάφη και 
κατά την ίδια περίοδο, που ανερχόταν σε 67,3 εκατ. ευρώ. Το κόστος 
µίσθωσης που τελικά επιβάρυνε την OA ανέρχεται σε 37,6 εκατ. ευρώ (55% 
του συνολικού κόστους µίσθωσης). 

5.3.3.2 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

(159) Οι εµπειρογνώµονες αναφέρουν ότι σε σχέση µε τα 4 αεροσκάφη τύπου 
Airbus A340-300, για τη µίσθωση των οποίων είχε ληφθεί εγγύηση από την 
Ελλάδα, µετά από την αρχική απόσχιση, τα αεροσκάφη αυτά αρχικά 
υπεκµισθώθηκαν από την OA στην NOA. Ωστόσο, λόγω της αβεβαιότητας 
σχετικά µε το µέλλον της OA και της NOA κατά τον χρόνο της απόσχισης, τα 
εµπλεκόµενα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα (εκµισθωτές) είχαν επιβάλει 
επαχθέστερους όρους εξόφλησης και εγγύησης στις σχετικές συµβάσεις. 
Προκειµένου να ελαφρυνθούν οι όροι αυτοί, τόσο για την OA όσο και για το 
ίδιο το κράτος που παρείχε τις εγγυήσεις, το ελληνικό ∆ηµόσιο αποφάσισε να 
λάβει τη θέση της ΟΑ ως εκµισθωτής και οι κύριες εκµισθώσεις για τα 4 
αεροσκάφη µεταβιβάστηκαν (υποκατάσταση συµβαλλοµένου) από την OA 
στο ∆ηµόσιο, 2 το ∆εκέµβριο 2004 και 2 τον Απρίλιο 2005. Οι 
εµπειρογνώµονες αναφέρουν ότι προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πράξη 
αυτή νοµίµως χρειάστηκε να ψηφιστεί νέος νόµος από την ελληνική Βουλή 
(άρθρο 53 του νόµου 3283/2004). 

 
Αεροσκάφος Αριθ. 

νηολόγησης 
Τιµή ανά κύρια 
µίσθωση  
OA/Ε∆- 
Εκµισθωτής 

Τιµή ανά 
υπεκµίσθωση 
OA-NOA 

Τιµή ανά 
υπεκµίσθωση Ε∆-
NOA (µετά την 
υποκατάσταση) 
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AIRBUS A340-300  
MSN 280 
Ηµ/νία συµφωνίας 
εκµίσθωσης 

SX-DFC ευρώ789,648 
 
08/10/1999 

US$600,000 
 
27/05/2004 

US$ 600,000 
 
27/04/2004 

AIRBUS A340-300  
MSN 292 
Ηµ/νία συµφωνίας 
εκµίσθωσης 

SX-DFD ευρώ770,599 
 
08/10/1999 

US$600,000 
 
27/05/2004 

US$ 600,000 
 
25/04/2004 

AIRBUS A340-300  
MSN 235 
Ηµ/νία συµφωνίας 
εκµίσθωσης 

SX-DFA ευρώ744,509 
 
08/10/1999 

US$525,000 
 
12/12/2003 

ευρώ395,000 
 
17/12/2004 

AIRBUS A340-300  
MSN 239 
Ηµ/νία συµφωνίας 
εκµίσθωσης 

SX-DFB ευρώ744,509 
 
08/10/1999 

US$525,000 
 
12/12/2003 

ευρώ395,000 
 
17/12/2004 

 
Σηµείωση 1: Τα κύρια µισθώµατα καταβάλλονται στο τέλος κάθε εξαµήνου. 
Σηµείωση 2: Οι υπεκµισθώσεις καταβάλλονται κάθε µήνα προκαταβολικά. 
Σηµείωση 3:     Όλες οι πληρωµές που εµφανίζονται στον πίνακα είναι σε µηνιαία βάση.  
                         Οι µηνιαίες πληρωµές των κύριων µισθωµάτων βασίζονται σε ετήσιες 

πληρωµές για το 2004 διαιρεµένες δια του 12. 
Σηµείωση 4: Από όλα τα ποσά εξαιρούνται οι τόκοι. 
 

(160) Οι εµπειρογνώµονες διεξήγαγαν επίσης σύγκριση µεταξύ των τιµολογίων για 
τις κύριες µισθώσεις και των τιµολογίων για τις υπεκµισθώσεις σε σχέση µε τα 
εν λόγω 4 αεροσκάφη. ∆ιαπίστωσαν ότι τα κύρια µισθώµατα που 
καταβλήθηκαν από το ∆ηµόσιο ανέρχονται περίπου σε 750.000 ευρώ µηνιαίως 
ενώ η επιβάρυνση για τις υποµισθώσεις κυµαίνονται από περίπου 400.000 
ευρώ έως 500.000 ευρώ µηνιαίως. Στην πραγµατικότητα, το ελληνικό ∆ηµόσιο 
ζηµιώνεται κάθε µήνα από 250.000 ευρώ έως 350.000 ευρώ για καθένα από τα 
4 αυτά αεροσκάφη. 

(161) Οι εµπειρογνώµονες ανέφεραν επίσης ότι µεταξύ ∆εκεµβρίου 2004 και τέλους 
Μαρτίου 2005, η NOA δεν πραγµατοποίησε πληρωµές προς το ελληνικό 
∆ηµόσιο για 2 αεροσκάφη A340 που είχε υποµισθώσει από το ∆ηµόσιο. Στο 
τέλος Μαρτίου 2005, η οφειλή της NOA προς το ∆ηµόσιο για τις δύο αυτές 
υποµισθώσεις ήταν 5,1 εκατ. ευρώ. Η NOA κατέβαλε το ποσό, τον Απρίλιο 
του 2005, συν το κόστος µίσθωσης για τον Απρίλιο. 

5.3.4 Σπατόσηµο 

(162) Οι εµπειρογνώµονες αναφέρουν ότι από την έναρξη των δραστηριοτήτων της 
NOA τον ∆εκέµβριο του 2003 και µέχρι της 31 ∆εκεµβρίου 2004, ο φόρος 
αεροδροµίου που εισέπραξε η NOA από τους πελάτες της ανήλθε σε […]∗ 
εκατ. ευρώ και το ποσό που καταβλήθηκε στις φορολογικές αρχές ανήλθε σε 
[…]* εκατ. ευρώ. Τον Μάρτιο 2004, και από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέµβριο 
2004, οι πληρωµές προς τις φορολογικές αρχές πραγµατοποιήθηκαν εγκαίρως 
(µέχρι την 20ή ηµέρα του µηνός που ακολουθεί την είσπραξη). Για τους 

                                                 
∗  Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου.  
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υπόλοιπους µήνες µεταξύ ∆εκεµβρίου 2003 και Μαρτίου 2005, οι πληρωµές 
πραγµατοποιήθηκαν µε καθυστέρηση 1 έως 5 µηνών. Το υπόλοιπο στις 31 
∆εκεµβρίου 2004, ύψους […]* εκατ. ευρώ, αντιπροσώπευε τις εισπράξεις 3 
περίπου µηνών. Στις 31 Μαρτίου 2005, το οφειλόµενο ποσό φόρων 
αεροδροµίου ήταν […]* εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσε περίπου σε εισπράξεις 
δυόµισι µηνών. 

5.3.5 Ποσά τα οποία κατέβαλε η NOA στην OAS για την παροχή υπηρεσιών εδάφους και 
τεχνικής υποστήριξης 

(163) Επειδή η NOA περιλαµβάνει µόνο τους πτητικούς κλάδους των OA και OAv, 
δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει η ίδια την παροχή των βοηθητικών εκείνων 
υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία µιας αερογραµµής 
(συντήρηση γραµµής πτήσης, ανεφοδιασµός σε καύσιµα, επίγεια 
εξυπηρέτηση, κλπ) και πρέπει να πληρώσει προκειµένου να λάβει τις 
υπηρεσίες αυτές. Η Επιτροπή ανέθεσε στους εξωτερικούς εµπειρογνώµονες να 
εξακριβώσουν τον ισχυρισµό των ελληνικών αρχών ότι η NOA κατέβαλε τις 
τιµές της αγοράς για τις εν λόγω υπηρεσίες και ότι οι συµβάσεις είχαν, 
συνεπώς, συναφθεί σύµφωνα µε τους όρους που ισχύουν στην αγορά. 

(164) Οι εµπειρογνώµονες ανέφεραν ότι είχαν συναφθεί 7 συµβάσεις µεταξύ της 
NOA και της OAS (συµπεριλαµβανοµένης της OAv και της Olympic Catering 
S.A.) για την παροχή σειράς υπηρεσιών όπως η επίγεια εξυπηρέτηση, η 
τεχνική συντήρηση, η µεταφορά εµπορευµάτων και ταχυδροµείου, η 
διαχείριση αποθηκευτικών χώρων, η λογιστική υποστήριξη και παροχή 
συµβουλών, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού και οι γενικές 
υπηρεσίες προγραµµατισµού δροµολογίων πτήσεων, υπηρεσίες τεχνολογίας 
πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών και εστίαση. Οι εµπειρογνώµονες 
διαπίστωσαν ότι το 2004, εταιρίες του οµίλου της Ολυµπιακής Αεροπορίας 
παρείχαν υπηρεσίες προς την NOA αξίας περίπου […]∗ εκατ. ευρώ. Οι 
κυριότερες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µεταξύ της NOA και του οµίλου 
της Ολυµπιακής Αεροπορίας αφορούν την επίγεια εξυπηρέτηση και 
συντήρηση. Η NOA χρησιµοποιεί τον OAG για το […]*% των παρεχόµενων 
υπηρεσιών εδάφους και για όλες τις υπηρεσίες συντήρησης. Το συµβατικό 
αντίτιµο για το 2004, βάσει της τακτικής πτητικής δραστηριότητας, ανήλθε σε 
[…]* εκατ. ευρώ για τις υπηρεσίες εδάφους και […]* εκατ. ευρώ για την 
συντήρηση. 

(165) Οι εµπειρογνώµονες της Επιτροπής εξέτασαν τα τιµολόγια που εφάρµοζε ο 
OAG σε σχέση µε την NOA και µε άλλες αεροπορικές εταιρίες. Μολονότι οι 
τιµές ήταν χαµηλότερες για τις υπηρεσίες εδάφους, η διοίκηση της NOA 
απέδωσε το γεγονός αυτό σε εµπορικούς λόγους, καθώς η ΝΟA είναι ο 
µεγαλύτερος πελάτης και επωφελείται από εκπτώσεις λόγω όγκου 
συναλλαγών. Όσον αφορά την τροφοδοσία (catering), η NOA φαίνεται να 
καταβάλει τις τιµές που ισχύουν στην αγορά για τις υπηρεσίες τις οποίες 
λαµβάνει και, σε σχέση µε τις υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης, η OA χρεώνει 
την NOA σε διαφορετική βάση από άλλους πελάτες, γεγονός που καθιστά 
αδύνατη την ουσιαστική σύγκριση. Η διοίκηση της NOA ανέφερε ότι, κατά 
την άποψή της, οι τιµές για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την OA 

                                                 
∗  Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου. 
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αποτέλεσαν αντικείµενο αµερόληπτης διαπραγµάτευσης και αντιπροσωπεύουν 
εύλογη αγοραία αξία. 

5.3.6 Αερολιµενικά τέλη του ∆ΑΑ 

(166) Ο ∆ΑΑ είναι εταιρεία που ανήκει κατά 55% στο ∆ηµόσιο, υπεύθυνη για την 
κατασκευή, λειτουργία και ανάπτυξη του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών. 
Μολονότι ανήκει κατά πλειοψηφία στο ∆ηµόσιο, λειτουργεί ως ιδιωτική 
εταιρία βάσει της συµφωνίας για την ανάπτυξη των αερολιµένων και δεν 
υπόκειται στη νοµοθεσία για τους οργανισµούς που ελέγχονται από το 
ελληνικό ∆ηµόσιο. 

(167) Ο ∆ΑΑ αποτελούσε/αποτελεί τον µεγαλύτερο πιστωτή της OA/NOA, µε 
ετήσια τέλη περίπου 60 εκατ. ευρώ. ∆εδοµένου ότι οι δαπάνες προς τον ∆ΑΑ 
αποτελούν µία τόσο σηµαντική συνιστώσα της βάσης κόστους της NOA, οι 
εµπειρογνώµονες της Επιτροπής χρειάστηκε να εξετάσουν τη σχέση µεταξύ 
της NOA και του ∆ΑΑ προκειµένου να διαπιστώσουν εάν η αεροπορική 
εταιρία επωφελήθηκε από ευνοϊκότερους όρους, γεγονός που ίσως συνιστούσε 
έµµεση κρατική στήριξη. Οι εµπειρογνώµονες µπόρεσαν να προσδιορίσουν ότι 
οι οφειλές και πληρωµές της NOA προς τον ∆ΑΑ, για την περίοδο από την 
έναρξη των δραστηριοτήτων της µέχρι τις 19 Μαΐου 2005, έχουν ως εξής : 

 

[…]* […]* […]* […]* 

[…]* […]* […]* […]* 

[…]* […]* […]* […]* 

[…]* […]* […]* […]* 

[…]* […]* […]* […]∗ 

 

(168) Οι εµπειρογνώµονες αναφέρουν ότι ο ∆ΑΑ επιβάλλει στις αεροπορικές 
εταιρίες τέλη για την παροχή ενός ευρέως φάσµατος υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένων των τελών προσγείωσης και στάθµευσης των 
αεροσκαφών, ασφάλειας και υποδοµής επίγειας εξυπηρέτησης. Οι χρεώσεις 
επιβάλλονται σε καθορισµένες τιµές, οι οποίες αναγράφονται στις Οδηγίες 
προς τους χρήστες του αερολιµένα, στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και 
στον κατάλογο χρεώσεων κίνησης που έχουν εκδοθεί από τον αερολιµένα τον 
Ιούνιο του 2003. Η κανονική περίοδος πληρωµής είναι 20 ηµερολογιακές 
ηµέρες. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής, οφείλεται τόκος µε επιτόκιο 
3% άνω του EURIBOR. 

(169) Οι εµπειρογνώµονες της Επιτροπής έµαθαν ότι στο τέλος του 2004 η NOA 
συνήψε συµφωνία “οικονοµικού διακανονισµού” µε τον ∆ΑΑ, βάσει της 
οποίας η ΝOA είχε τη δυνατότητα να εξοφλήσει οφειλές προς τον ∆ΑΑ εντός 
45 ηµερών αντί των 20 ηµερών που ισχύουν σύµφωνα µε τους συνήθεις όρους 

                                                 
∗  Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου. 
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πληρωµής του ∆ΑΑ. Η παράταση της προθεσµίας πληρωµής εφαρµόσθηκε 
από την 1η Ιουλίου 2004 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2005. Για να τύχει των 
ευνοϊκότερων αυτών όρων, ζητήθηκε από τη NOA η παροχή ασφάλειας µε τη 
µορφή εγγραφής υποθήκης υπέρ του ∆ΑΑ σε 2 αεροσκάφη […]*, ανώτατου 
ποσού […]* εκατ. ευρώ. Η οφειλή στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 αντιπροσώπευε 
περίπου επιβάρυνση από τέλη 4 µηνών και τον Μάιο του 2005 αντίστοιχη 
επιβάρυνση 5 µηνών, που υπερβαίνει σαφώς την προθεσµία πληρωµής των 45 
ηµερών µε βάση την συµφωνία οικονοµικού διακανονισµού. 

(170) Στις 22 Απριλίου 2005, η NOA συνήψε περαιτέρω συµφωνία διακανονισµού 
µε τον ∆ΑΑ για την πληρωµή […]* εκατ. ευρώ από τα […]* εκατ. ευρώ 
υφιστάµενου χρέους κατά την ηµεροµηνία εκείνη. Η συµφωνία αυτή 
περιελάµβανε περαιτέρω εξασφάλιση […]* εκατ. ευρώ. Οι όροι της 
συµφωνίας αυτής προέβλεπαν την πραγµατοποίηση µεταβλητών µηνιαίων 
πληρωµών µεταξύ 30 Απριλίου 2005 και 30 Νοεµβρίου 2005. […]* εκατ. 
ευρώ από τα […]* εκατ. ευρώ θα προέρχονταν από έσοδα στο πλαίσιο των 
PSO. Η εξασφάλιση για το ποσό των […] εκατ. ευρώ παρέχεται µέσω 
προνοµιούχων υποθηκών επί 2 αεροσκαφών τύπου […]* και 4 κινητήρων. 

(171) Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών, οι εµπειρογνώµονες θεωρούν ότι η 
δυνατότητα σώρευσης υποχρεώσεων […]* εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της 
χειµερινής περιόδου και µετατροπή τους στη συνέχεια σε 18µηνο 
βραχυπρόθεσµο δάνειο προς εξόφληση κατά την θερινή περίοδο, ισοδυναµεί 
στην πραγµατικότητα µε χρηµατοδότηση της NOA µε εποχικό κεφάλαιο 
κίνησης. Η χρηµατοδότηση αυτή, παράλληλα µε την συνεχιζόµενη ανοχή 
καθυστέρησης των πληρωµών, υπονοεί ότι η NOA τυγχάνει µεταχείρισης από 
το ∆ΑΑ η οποία δεν θα παρείχετο σε άλλες αεροπορικές εταιρίες. 

6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

6.1 Νοµική βάση για την αξιολόγηση 

(172) ∆υνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, ενισχύσεις που 
χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από κράτος µέλος ή µε κρατικούς 
πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό µε την 
ευνοϊκή µεταχείριση ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων 
παραγωγής είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, κατά το µέτρο που 
επηρεάζουν τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών. 

(173) Η έννοια της κρατικής ενίσχυσης εφαρµόζεται σε οιοδήποτε πλεονέκτηµα 
παρέχεται άµεσα ή έµµεσα, µε κρατικούς πόρους, χορηγείται από το ίδιο το 
κράτος ή από ενδιάµεσο φορέα που ενεργεί δυνάµει εξουσιών που του έχουν 
εκχωρηθεί. 

(174) Η παρούσα απόφαση αφορά µόνο την ενίσχυση που χορηγήθηκε µετά την 
απόφαση του 2002. ∆εν καλύπτει πιθανό στοιχείο ενίσχυσης σε σχέση µε 
µελλοντική δικαιοπραξία ή δικαιοπραξίες αναφορικά µε µετοχές ή 
περιουσιακά στοιχεία οιασδήποτε των εµπλεκοµένων εταιρειών. 

(175) Το άρθρο 228 της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι εάν το ∆ικαστήριο διαπιστώσει 
ότι κράτος µέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ της συνθήκης, το κράτος 
αυτό οφείλει να λάβει τα µέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως 
του ∆ικαστηρίου. Στην υπό κρίση περίπτωση η ενίσχυση κηρύχθηκε, µε την 
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απόφαση του 2002, παράνοµη και ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά. Το 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε την απόφαση της 12ης Μαΐου 
2005 στην υπόθεση C-415/03 απεφάνθη ότι το κράτος µέλος δεν έλαβε τα 
αναγκαία µέτρα. 

(176) Το άρθρο 228, παράγραφος 2, προβλέπει ότι εάν η Επιτροπή κρίνει ότι το 
συγκεκριµένο κράτος µέλος δεν έλαβε τα προαναφερόµενα µέτρα, αφού 
παράσχει στο κράτος αυτό µε επίσηµη προειδοποιητική επιστολή τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, εκδίδει αιτιολογηµένη γνώµη 
διευκρινίζοντας τα σηµεία ως προς τα οποία το συγκεκριµένο κράτος µέλος 
δεν έχει συµµορφωθεί µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου. 

6.2 Ύπαρξη ενίσχυσης 

(177) Η Επιτροπή προέβη σε διεξοδική ανάλυση των παρατηρήσεων που λήφθηκαν 
κατά τη διαδικασία, καθώς και των παρατηρήσεων της Ελλάδας και της 
µελέτης που διενήργησαν οι εµπειρογνώµονες για την αναδιάρθρωση της OA 
και της συµπεριφοράς των OA και NOA από την αναδιάρθρωση. Στο πλαίσιο 
αυτό, αποφάσισε να πραγµατοποιήσει την αξιολόγησή της σχετικά µε την 
ύπαρξη ενίσχυσης βάσει τεσσάρων κυρίων παραµέτρων : (i) της ίδιας της 
αναδιάρθρωσης, (ii) του κατά πόσον η NOA έχει λάβει άλλη κρατική ενίσχυση 
από το 2003, (iii) της χορήγησης 130 εκατ. ευρώ στην OA και (iv) του κατά 
πόσον η OA έχει λάβει άλλη κρατική ενίσχυση. 

6.2 (i) Ποιος ήταν ο χαρακτήρας της αναδιάρθρωσης του οµίλου της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας που πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο 2003; 

(178) Πρόθεση των ελληνικών αρχών κατά την εκπόνηση και εφαρµογή του νόµου 
3185/2003 φαίνεται να ήταν η δυνατότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων των 
πτητικών κλάδων του οµίλου της Ολυµπιακής Αεροπορίας, µε την 
απορρόφησή τους στην NOA, και η διενέργεια της ιδιωτικοποίησης. Η 
Επιτροπή πρέπει συνεπώς να εξετάσει τη σχέση µεταξύ της ΟΑ και της ΝΟΑ. 
Η ΝΟΑ δηµιουργήθηκε από τους πτητικούς κλάδους εταιρειών του οµίλου της 
ΟΑ και συνεχίζει την (κύρια) πτητική δραστηριότητα της ΟΑ, παρέλαβε 
αρχικά όλα τα αεροσκάφη της ΟΑ και επί του παρόντος λειτουργεί µε 40 
αεροσκάφη, σε σύγκριση µε τα 43 που διέθετε προηγουµένως η ΟΑ, µε το ίδιο 
πλήρωµα και τα ίδια δροµολόγια. Όσον αφορά τα δροµολόγια, η ΝΟΑ 
απέκτησε µε «διαδοχή» το αεροπορικό δίκτυο, τις συµβάσεις PSO και τα 
βάσει διµερών συµφωνιών µε χώρες που δεν είναι µέλη της ΕΕ δικαιώµατα 
αεροπορικών δροµολογίων της ΟΑ. Όπως προαναφέρθηκε, η ΝΟΑ 
δηµιουργήθηκε µε το νόµο 3185/2003, οι διατάξεις του οποίου αφορούν ειδικά 
την ΟΑ/ΝΟΑ και προβλέπουν παρέκκλιση από τις ισχύουσες κανονικά 
διατάξεις του ελληνικού εταιρικού δικαίου. 

(179) Στην παρούσα υπόθεση, η απόσχιση οδήγησε στην αφαίρεση από τον ήδη 
υπερχρεωµένο όµιλο της Ολυµπιακής Αεροπορίας, για τον οποίο η Επιτροπή 
είχε προηγουµένως διαπιστώσει ότι είχε λάβει παράνοµη και ασυµβίβαστη µε 
την κοινή αγορά κρατική ενίσχυση, των πτητικών του κλάδων οι οποίοι 
παρήγαν έσοδα, ενώ παράλληλα µεταβιβάστηκαν πολύ λίγα από τα αντίστοιχα 
στοιχεία του παθητικού. Όλες οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις παρέµειναν 
στις προκατόχους εταιρείες και από τους φόρους, τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και τα λοιπά τέλη που οφείλονταν από τον όµιλο της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας στο Ελληνικό ∆ηµόσιο µεταφέρθηκαν στην NOA µόνον οι 
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υποχρεώσεις ενός µηνός. Επιπλέον των φορολογικών υποχρεώσεων που 
οφείλονταν άµεσα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, η οφειλή της OA στον ∆ΑΑ κατά 
την ηµεροµηνία της απόσχισης ανερχόταν περίπου σε 93 εκατ. ευρώ. Κανένα 
µέρος της οφειλής αυτής δεν µεταβιβάστηκε στην ΝΟΑ βάσει των όρων της 
διαδικασίας µετασχηµατισµού, αλλά αντίθετα η οφειλή παρέµεινε εξ 
ολοκλήρου στην OA. 

(180) Η Επιτροπή συµπεραίνει επίσης ότι, επειδή η διαδικασία ιδιωτικοποίησης την 
οποία προβλέπει ο νόµος 3185/2003 συνεχίζεται, ο ήδη υπερχρεωµένος όµιλος 
της Ολυµπιακής Αεροπορίας θα παραµείνει χωρίς εµπορικές δραστηριότητες, 
ελάχιστα στοιχεία ενεργητικού και οφειλές που ανέρχονται σε εκατοντάδες 
εκατοµµύρια ευρώ. Κατά συνέπεια µειώνεται ακόµη περισσότερο η 
πιθανότητα να επιστρέψει την ασύµβατη κρατική ενίσχυση, όπως προβλέπει η 
απόφαση του 2002. Πρόθεση των ελληνικών αρχών είναι να εφαρµοστούν στις 
ΟΑ και OAv οι διατάξεις περί αφερεγγυότητας και να τεθούν σε εκκαθάριση. 
Οι πιστωτές, κατά κύριο λόγο το Ελληνικό ∆ηµόσιο, θα επιβαρυνθούν µε το 
σχετικό κόστος. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι εφόσον η ΟΑ και η ΝΟΑ ανήκουν 
κατά 100% στο ∆ηµόσιο, η δηµιουργία της ΝΟΑ αποτελεί λιγότερο 
αναδιάρθρωση και περισσότερο τεχνητή αναδιοργάνωση εντός του ιδίου 
οµίλου. Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται επίσης και από την εξέταση του νόµου 
3185/2003, βάσει του οποίου παρέχεται στη ΝΟΑ «προστασία» από τις 
κανονικά εφαρµοστέες διατάξεις του ελληνικού Αστικού ∆ικαίου και του 
ελληνικού Εµπορικού Κώδικα για τα χρέη που δηµιούργησε η ΟΑ πριν την 
«απόσχιση» του πτητικού κλάδου. Η διαπίστωση αυτή σηµαίνει ότι, εάν δεν 
υπήρχε ο ειδικός αυτός νόµος, η εφαρµογή των κανονικών διατάξεων του 
εθνικού δικαίου θα οδηγούσε επίσης στο συµπέρασµα της «συνέχειας» µεταξύ 
των δυο εταιρειών. 

(181) Η Επιτροπή παρατηρεί περαιτέρω ότι ο χαρακτηρισµός της ΝΟΑ ως διαδόχου 
εταιρείας της ΟΑ αναγνωρίστηκε ρητώς από την Ελλάδα στην επιστολή της 
τής 2ας Ιουνίου 2005 προς την Επιτροπή, στην οποία αναφέρεται στην ΝΟΑ 
ως «διάδοχο εταιρεία» της ΟΑ για τους σκοπούς της ανάκτησης. 

(182) Το ∆ΕΚ, στην απόφασή του στην υπόθεση C-415/2003, εκτίµησε επίσης τη 
µεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού προς τη ΝΟΑ, που αποτελεί την 
ουσιαστική πτυχή της αναδιάρθρωσης. Το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε11 ότι η 
µεταβίβαση «των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας Ολυµπιακή 
Αεροπορία, ελεύθερα χρεών, προς τη νέα εταιρία Ολυµπιακές Αερογραµµές … 
τελέστηκε κατά τρόπο ώστε να καταστήσει αδύνατη, δυνάµει του εθνικού 
δικαίου, την ανάκτηση των οφειλών της παλαιάς εταιρίας Ολυµπιακή Αεροπορία 
από τη νέα εταιρία Ολυµπιακές Αερογραµµές». Προσέθεσε ότι «η εν λόγω 
πράξη εµπόδισε την αποτελεσµατική εκτέλεση της αποφάσεως 2003/372 (η 
απόφαση του 2002) και την ανάκτηση των ενισχύσεων µε τις οποίες το Ελληνικό 
∆ηµόσιο στήριξε τις εµπορικές δραστηριότητες της εταιρίας αυτής. Ως εκ τούτου, 
διακυβεύθηκε σοβαρά ο σκοπός της αποφάσεως αυτής, που αποβλέπει στην 
αποκατάσταση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού στον τοµέα της πολιτικής 
αεροπορίας». Το ∆ΕΚ αποφάνθηκε συνεπώς ότι η αναδιάρθρωση απέβλεπε 
ουσιαστικά στην τεχνητή αποµόνωση των πτητικών κλάδων της ΟΑ από τα 
βάρη του παρελθόντος. 

                                                 
11 Παράγραφος 33. 
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(183) Είναι άρα προφανές ότι ενώ η αναδιάρθρωση της ΟΑ το 2003 - από την οποία 
προέκυψε η ΝΟΑ - οδήγησε στη δηµιουργία µιας ανεξάρτητης νοµικής 
οντότητας, πραγµατοποιήθηκε εν τούτοις κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί η 
ανάκτηση των ενισχύσεων βάσει της απόφασης του 2002, και ότι η ΝΟΑ είναι 
διάδοχος εταιρεία της ΟΑ, τουλάχιστον για τους σκοπούς της ανάκτησης 
κρατικών ενισχύσεων πριν την απόσχιση. 

6.2 (ii) Έλαβε η NOA κρατικές ενισχύσεις µετά την ίδρυσή της; 

(184) Σύµφωνα µε το πόρισµα του εµπειρογνώµονα της Επιτροπής, η NOA 
εµφανίζει από την ίδρυσή της συνεχώς οικονοµικές ζηµίες. Σχετικά µε τα 
σηµεία που έχουν  θιγεί στο πλαίσιο της έναρξης της διαδικασίας, οι 
εµπειρογνώµονες της Επιτροπής διαπίστωσαν ότι, όσον αφορά τις πληρωµές 
του «σπατόσηµου», η ΝΟΑ έχει από την ίδρυσή της διενεργήσει όλες τις 
απαιτούµενες πληρωµές, ενώ επί του ζητήµατος των παρεχόµενων από την ΟΑ 
στη ΝΟΑ υπηρεσιών µε επίγεια µέσα και συντήρησης, η Επιτροπή δεν 
διαθέτει επαρκείς πληροφορίες ώστε να µπορεί να διατυπώσει άποψη κατά 
πόσον εµπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Αναφορικά µε τις 
φορολογικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης της ΝΟΑ, 
οι εµπειρογνώµονες διαπίστωσαν ότι, µε εξαίρεση ορισµένες εκπρόθεσµες 
πληρωµές (που συνεπάγονταν χρηµατικές ποινές), η ΝΟΑ έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της. 

(185) Συνεπώς, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι η ΝΟΑ, όσον αφορά το «Σπατόσηµό» 
και τις φορολογικές υποχρεώσεις της όπως και τις υποχρεώσεις κοινωνικής 
ασφάλισης, δεν έχει λάβει, από το χρόνο της σύστασής της, καµία κρατική 
ενίσχυση. Εντούτοις, κατά την εξέταση των βιβλίων της εταιρείας, ο 
εµπειρογνώµονας διαπίστωσε ότι η ΝΟΑ έτυχε ευνοϊκών όρων εκ µέρους των 
προµηθευτών της, από δύο απόψεις. 

(186) Στο πεδίο των µισθώσεων αεροσκαφών, στην NOA υπεκµισθώνουν 
αεροσκάφη η OA, η OAv και, στην περίπτωση 4 χρηµατοδοτικών µισθώσεων, 
απευθείας το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Όπως απέδειξε ο εµπειρογνώµονας της 
Επιτροπής, σε όλες τις περιπτώσεις, το τίµηµα των υπεκµισθώσεων είναι 
χαµηλότερο από αυτό των κυρίων µισθώσεων που έχουν συναφθεί µε τους 
κύριους εκµισθωτές. Στην περίπτωση των 4 χρηµατοδοτικών µισθώσεων, το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο απορροφά για κάθε αεροσκάφος, κατά µήνα ζηµία ύψους 
µεταξύ 250.000 και 350.000 ευρώ. Στην περίπτωση των αεροσκαφών που έχει 
εκµισθώσει η OA στην NOA, η διαφορά µεταξύ του ποσού (µισθώµατος) που 
καταβάλλει η NOA και αυτού που καταβάλλει η OA είχε ως απόρροια ότι, το 
2004, η OA ζηµιώθηκε κατά 37,6 εκατ. ευρώ (ή ποσοστό 55% του κόστους 
της µίσθωσης). 

(187) Εξετάζοντας τις σχέσεις µεταξύ της NOA και του ∆ΑΑ, οι εµπειρογνώµονες 
της Επιτροπής κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι επιτρέποντας τη βαθµιαία 
δηµιουργία, κατά την χειµερινή περίοδο, πιστωτικού λογαριασµού ύψους […]∗ 
εκατ. ευρώ, και µετατρέποντάς το στη συνέχεια σε 8µηνο βραχυπρόθεσµο 
δάνειο πληρωτέο στη διάρκεια της θερινής περιόδου, το γεγονός αυτό 
συνιστούσε παροχή στην NOA εποχιακής χρηµατοδότησης σε κεφάλαια 
κινήσεως. Η χρηµατοδότηση αυτή, σε συνδυασµό µε την συνεχιζόµενη ανοχή 

                                                 
∗  Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου. 



 45  

υπερήµερων πληρωµών, υποδεικνύει ότι η NOA τυγχάνει εκ µέρους του ∆ΑΑ 
µεταχείρισης που δεν θα επιφυλασσόταν σε άλλες αερογραµµές. 

(188) Εξετάζοντας αυτή την ευνοϊκή µεταχείριση, η Επιτροπή δύναται εν πρώτοις να 
συµπεράνει ότι η απόφαση των ελληνικών αρχών να υπεκµισθώσουν 
αεροσκάφη στην NOA και, ως εκ τούτου, να απορροφήσουν ζηµίες ύψους 
µεταξύ 250.000 και 350.000 ευρώανά αεροσκάφος και κατά µήνα, συνιστά 
σαφώς µεταφορά κρατικών πόρων από το ∆ηµόσιο στην NOA. Με το µέτρο 
αυτό επέρχεται ελάφρυνση κόστους το οποίο θα όφειλε, κατά τ’ άλλα, να 
βαρύνει τη NOA. Το µέτρο αυτό είναι ειδικού χαρακτήρα, κατά το ότι 
απευθύνεται αποκλειστικά στην NOA και νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον 
ανταγωνισµό, δεδοµένου ότι η NOA λειτουργεί σε µία πλήρως 
απελευθερωµένη αγορά αεροπορικών µεταφορών. 

(189) Αποτελεί πάγια νοµολογία ότι δεν πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ 
υποθέσεων στις οποίες η ενίσχυση χορηγείται απευθείας από το κράτος και 
υποθέσεων στις οποίες χορηγείται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς 
τους οποίους το κράτος ιδρύει ή ορίζει, µε προοπτική  την χορήγηση της 
ενίσχυσης12. Εντούτοις, για να µπορούν τα παρεχόµενα πλεονεκτήµατα να 
χαρακτηρίζονται ως ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 
της συνθήκης, αυτά πρέπει, πρώτον, να παρέχονται άµεσα ή έµµεσα από 
πόρους του ∆ηµοσίου13 και, δεύτερον, να είναι καταλογιστέα σ’ αυτό14.  

(190) Κατά συνέπεια, όσον αφορά τις ενέργειες της OA και του ∆ΑΑ, η Επιτροπή 
πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον αυτές µπορούν να καταλογιστούν στο 
∆ηµόσιο. Όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 192, η δυνατότητα καταλογισµού 
στο κράτος ενός µέτρου που έλαβε δηµόσια επιχείρηση, µπορεί να συναχθεί 
από ένα σύνολο ενδείξεων οι οποίες προκύπτουν από τις περιστάσεις της 
υποθέσεως και από το πλαίσιο εντός του οποίου ελήφθησαν τα µέτρα. 

(191) Αναφορικά µε την απόφαση της OA να υπεκµισθώσει το αεροσκάφος της 
στην NOA σε τιµές σηµαντικά κατώτερες από αυτές της κύριας 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και, πράττοντας τούτο, να ζηµιωθεί 37,6 εκατ. 
ευρώ, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το ελληνικό ∆ηµόσιο κατέχει το 100% των 
µετοχών τόσο της OA όσο και της NOA. Επιπλέον, όλα τα στελέχη και τα 
διοικητικά συµβούλια και των δύο εταιρειών έχουν διοριστεί από το κράτος. 
Υπό τις συνθήκες αυτές, οφείλουµε να συµπεράνουµε ότι η OA και η NOA 
τελούσαν (και ευρίσκονται ακόµη) υπό κρατικό έλεγχο. Η Ελλάδα ήταν σε 
θέση, άµεσα και έµµεσα ως ο µεγαλύτερος δανειστής της ΟΑ, να ασκεί 
κυριαρχική επιρροή και στις δύο επιχειρήσεις. Αυτή καθεαυτή, η απόφαση της 
OA, να υπεκµισθώσει αεροσκάφος στην NOA, δεν αποτελούσε πράξη 
ανεξάρτητης επιχείρησης. 

(192) Σχετικά µε τον ∆ΑΑ, και παρά την επιµονή της Ελλάδας ότι δεν έχει να 
διαδραµατίσει κανένα ρόλο επιρροής στην εµπορική συµπεριφορά του ∆ΑΑ, η 
Επιτροπή σηµειώνει ότι το ∆ηµόσιο κατέχει ποσοστό 55% του εταιρικού 
κεφαλαίου του ∆ΑΑ και διορίζει 4 από τους 9 διευθυντές του. Αποφασίζοντας 

                                                 
12 Υπόθεση 78/76, Steinike & Weinlig κατά Γερµανίας, Συλλογή 1977, σ. 595, σκέψη 21. 
13 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-72/91 και C-73/91, Sloman Neptun κατά Bodo Ziesemer, Συλλογή 1993, 

σ. Ι-887, σκέψη 19. 
14 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 67/85, 68/85 και 70/85, Van der Kooy and Others κατά Επιτροπής, Συλλογή 

1988, σ. 219, σκέψη 35. 
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σχετικά µε τη δυνατότητα καταλογισµού στο ∆ηµόσιο, το ∆ΕΚ15 έχει 
αναφέρει άλλα κριτήρια, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να 
προσδιοριστεί κατά πόσον ένα µέτρο ενίσχυσης που ελήφθη από δηµόσια 
επιχείρηση είναι καταλογιστέο στο ∆ηµόσιο. Στα κριτήρια αυτά 
συµπεριλαµβάνονται η ένταξη της επιχείρησης στις δοµές της δηµόσιας 
διοίκησης, η φύση των δραστηριοτήτων της και η άσκησή τους στην αγορά 
υπό συνθήκες συνήθους ανταγωνισµού προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, το 
νοµικό καθεστώς της επιχείρησης (δηλαδή αν διέπεται από το ∆ηµόσιο δίκαιο 
ή το κοινό εταιρικό δίκαιο), ο βαθµός της εποπτείας που ασκούν οι δηµόσιες 
αρχές επί της διαχειρίσεως της επιχειρήσεως ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη από 
την οποία να συνάγεται στην συγκεκριµένη περίπτωση ότι έχουν εµπλακεί ή 
ότι είναι απίθανο να µην έχουν εµπλακεί οι δηµόσιες αρχές στη λήψη 
ορισµένου µέτρου, το περιεχόµενό του ή οι συνθήκες που δηµιουργεί. Στην 
παρούσα υπόθεση, παρά το ότι ο ∆ΑΑ ανήκει κατά πλειοψηφία στο ∆ηµόσιο, 
λειτουργεί, στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών του, ως ιδιωτική 
επιχείρηση ανεξάρτητη από τον έλεγχο του ∆ηµοσίου (4 µόνον από τους 9 
διευθυντές του διορίζονται από το κράτος),  δεδοµένου δε ότι όλα τα χρέη της 
OA/NOA  προς τον ∆ΑΑ εξοφλούνται εντόκως και διασφαλίζονται µε 
υποθήκες σε αεροσκάφη, η Επιτροπή δεν µπορεί να συµπεράνει οριστικά ότι 
οι ενέργειες του ∆ΑΑ είναι καταλογιστέες στο ∆ηµόσιο.  

(193) Κατά συνέπεια, και για τους προεκτεθέντες λόγους, η Επιτροπή συµπεραίνει 
ότι µε τις συµφωνίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ OA και NOA 
νοθεύεται ή απειλείται µε νόθευση ο ανταγωνισµός, καθώς αυτές είναι ειδικού 
χαρακτήρα, κατά την έννοια ότι ευνοούν µια επιχείρηση απαλλάσσοντάς την 
από οικονοµικές υποχρεώσεις το βάρος των οποίων θα όφειλε, κατά τα άλλα, 
να φέρει. Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι τα σχετικά µέτρα επηρεάζουν τις 
µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές και νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον 
ανταγωνισµό στα πλαίσια της αγοράς αυτής, στο µέτρο που αφορούν έναν 
κοινοτικό αεροµεταφορέα (όπως εκτίθεται στην παράγραφο 193). Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι οι συµφωνίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 
βάσει των οποίων η NOA µισθώνει αεροσκάφη είτε από την OA είτε από το 
∆ηµόσιο, συνιστούν χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στην NOA, για τους 
σκοπούς του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. 

6.2 (iii) Ποιο ήταν το καθεστώς της “προκαταβολής” από τον προβλεπόµενο βάσει του 
νόµου 3185/2003 ειδικό λογαριασµό, πώς διατέθηκαν και αναλώθηκαν τα 
χρήµατα; Ποιος ωφελήθηκε από τις εκταµιεύσεις; 

(194) Εξετάζοντας την πληρωµή αυτή, η Επιτροπή είναι σε θέση πρώτον να 
συµπεράνει ότι το εν λόγω ποσό αποτελεί µεταφορά πόρων του ∆ηµοσίου, 
δεδοµένου ότι τα χρήµατα προέρχονται απευθείας από τον κρατικό 
προϋπολογισµό και ρητά προβλέπονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 
του νόµου 3185/2003, είναι δε ατοµικό µέτρο καθόσον απευθύνεται 
αποκλειστικά προς την OA. 

(195) Οι ελληνικές αρχές προβάλλουν το επιχείρηµα ότι η χορήγηση 130.312.459 
ευρώ στην OA αποτελούσε ενέργεια συνετού επενδυτή. Σύµφωνα µε την 
εφαρµοστέα κοινοτική νοµολογία, η συµπεριφορά του ∆ηµοσίου ως επενδυτή 
πρέπει να συγκρίνεται µε αυτήν ενός θεωρητικού ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος 

                                                 
15 Υπόθεση C-482/99, Επιτροπή κατά Γαλλίας (Stardust), Συλλογή 2002, σ. Ι-4397, σκέψη 56. 
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καθοδηγείται από τις δυνατότητες µακροπρόθεσµης κερδοφορίας16. Μια 
αναγκαία αύξηση κεφαλαίου ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση µιας εταιρίας η 
οποία αντιµετωπίζει παροδικά προβλήµατα, η οποία όµως είναι σε θέση, αφού 
λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα αναδιάρθρωσης, να γίνει και πάλι προσοδοφόρος, 
δεν αποτελεί κατ΄ανάγκη ενίσχυση, εάν ένας ιδιώτης επενδυτής θα είχε 
καταλήξει στο ίδιο συµπέρασµα. Το ∆ΕΚ έχει επίσης αναφέρει ότι δεν υπάρχει 
ενίσχυση στις περιπτώσεις που η αύξηση κεφαλαίου γίνεται υπό όρους οι 
οποίοι θα ήταν αποδεκτοί από έναν ιδιώτη επενδυτή που λειτουργεί κάτω από 
κανονικές συνθήκες της αγοράς17. 

(196) Στην τρέχουσα κατάσταση, κατά το χρόνο προκαταβολής του ποσού των 
130.312.459 ευρώ στην OA, η OA ευρίσκετο ήδη σε ιδιαίτερα δυσχερή 
οικονοµική κατάσταση. Η Επιτροπή είχε διαπιστώσει (απόφαση του 2002) ότι 
είχε λάβει παράνοµη και µη συµβιβάσιµη κρατική ενίσχυση, την ανάκτηση της 
οποίας προσαυξηµένη µε τόκους είχε διατάξει η Επιτροπή µε την απόφασή της 
αυτή. Επίσης, είχαν µόλις αφαιρεθεί από την ΟΑ οι πτητικοί κλάδοι της και 
είχε επιβαρυνθεί µε τις περισσότερες από τις υποχρεώσεις που κανονικά ήταν 
συνυφασµένες µε τους κλάδους αυτούς. Στο τέλος του 2003, η ΟΑ είχε έναντι 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου συνολικές οφειλές ύψους 522 εκατ. ευρώ, σε 
απλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις και σε υποχρεώσεις κοινωνικής 
ασφάλισης. ∆εδοµένης της χρηµατοοικονοµικής κατάστασής της, η Επιτροπή 
οφείλει να συµπεράνει ότι η ΟΑ θα ήταν πρόδηλα ανίκανη να λάβει ανάλογη 
χρηµατική προκαταβολή από ένα ιδιώτη επενδυτή στην ίδια κατάσταση. Πόσο 
µάλλον δε όταν ο «επενδυτής» στην παρούσα περίπτωση είναι επίσης ο 
µεγαλύτερος δανειστής της ΟΑ και έχει ρεαλιστικά µικρή πιθανότητα 
ανάκτησης των ποσών που του οφείλει ήδη η ΟΑ. Ένας τέτοιος δανειστής δεν 
θα είχε επιτρέψει µια κατάσταση στην οποία εξακολουθούν να αυξάνονται τα 
χρέη ενώ εξαφανίζονται τα στοιχεία ενεργητικού που θα µπορούσαν να 
χρησιµεύσουν για την πληρωµή των χρεών αυτών18. Αντίθετα, ένας ιδιώτης 
πιστωτής θα είχε λάβει όλα τα νόµιµα µέτρα για να επιτύχει την πληρωµή των 
ληξιπρόθεσµων χρεών ή την κατάπτωση των εγγυήσεών του. Συνεπώς, η 
Επιτροπή δεν µπορεί να συµφωνήσει µε τον ισχυρισµό της Ελλάδας ότι η 
προκαταβολή του εν λόγω ποσού στην ΟΑ αποτελούσε πράξη συνετού 
επενδυτή. 

(197) Η Επιτροπή οφείλει στη συνέχεια να εξετάσει κατά πόσον, το ποσό των 
130.312.459 ευρώ µπορεί να θεωρηθεί ότι ισοδυναµεί µε κάποια µορφή 
παροχής από το ∆ηµόσιο αποζηµίωσης στην ΟΑ, για στοιχεία ενεργητικού 
που είχαν αφαιρεθεί από την ΟΑ και τοποθετηθεί από το κράτος στη ΝΟΑ, 
όπως ισχυρίστηκαν αρχικά οι ελληνικές αρχές. Προκειµένου να εκτιµήσει το 
κύρος του επιχειρήµατος αυτού, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την αξία των 
στοιχείων ενεργητικού που αποσχίστηκαν από την ΟΑ και µεταφέρθηκαν στη 
ΝΟΑ. Σύµφωνα µε την αποτίµησή τους εκ µέρους της διοίκησης της ΟΑ, τα 
µεταβιβασθέντα στη ΝΟΑ στοιχεία ενεργητικού ανέρχονταν στο ποσό των 
130.312.459 ευρώ. Σε περίπτωση που ίσχυε αυτό, δεν θα υπήρχε κρατική 
ενίσχυση στη µεταφορά του ποσού αυτού προς την ΟΑ, καθώς δεν θα είχε 
χορηγηθεί κανένα πλεονέκτηµα στην ΟΑ. 

                                                 
16 Υπόθεση C-305/89, Ιταλία κατά Επιτροπής,  (Alfa Romeo), Συλλογή 2002, σ.Ι-1603, σκέψη 20. 
17 Βλέπε συνεκδικασθείσες υποθέσεις C296/82 & C-318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek, Συλλογή 

1985, σ. 3727. 
18 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Mischo, υπόθεση C-480/98, Magefesa, Συλλογή 2000, σ. I-8717 

σκέψεις 32 έως 43. 
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(198) Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή θεωρεί αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι ίδιοι 
οι ελεγκτές της Olympic (Deloitte & Touche) σηµειώνουν, στους ετήσιους 
λογαριασµούς µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, την επιφύλαξή τους όσον αφορά 
τις αποτιµήσεις των στοιχείων ενεργητικού που αποσχίστηκαν και 
µεταφέρθηκαν από την ΟΑ στη ΝΟΑ. Οι ελεγκτές δήλωσαν ότι όσον αφορά 
τα άυλα αγαθά, τα αποτιµηµένα πάγια στοιχεία ενεργητικού και τους 
λογαριασµούς χρέωσης και πίστωσης που µεταφέρθηκαν από τις συνιστώσες 
εταιρείες στη ΝΟΑ, δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν την αξία των 
στοιχείων αυτών και συνεπώς δεν διατυπώνουν επ’αυτού γνώµη. 

(199) Στη µελέτη που εκπόνησε εξ ονόµατος της Επιτροπής, ο εµπειρογνώµονας της 
Επιτροπής έχει πειστικά αποδείξει ότι υπήρξε υπερεκτίµηση της αξίας των 
στοιχείων ενεργητικού που µεταβιβάστηκαν στη ΝΟΑ. Προς το σκοπό αυτό, 
και µετά από εντολή της Επιτροπής, οι εµπειρογνώµονες διενήργησαν οι ίδιο 
αποτίµηση των µεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού χρησιµοποιώντας 
λογιστικές τεχνικές και πρότυπα τα οποία είναι αποδεκτά τόσο στην Ελλάδα 
όσο και διεθνώς. Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αξία του καθαρού 
ενεργητικού που µεταβιβάστηκε στη ΝΟΑ δεν ήταν της τάξεως των 130 εκατ. 
ευρώ, αλλά θα πρέπει µάλλον να αποτιµηθεί σε περίπου 38 εκατ. ευρώ. Η 
Επιτροπή έχει προσεκτικά εξετάσει τα στοιχεία και τη µεθοδολογία που 
χρησιµοποίησαν οι εµπειρογνώµονες και συµµερίζεται την ανάλυσή τους ως 
προς το σηµείο αυτό. Έτσι, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι η δηλωθείσα αξία των 
µεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού υπερέβαλε κατά περίπου 91,5 εκατ. 
ευρώ. 

(200) Συνεπώς, και ενώ θα πρέπει να διενεργηθεί πλήρης λογιστικός έλεγχος όλων 
των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων, κατά τρόπο που να 
προκύψει µια εντελώς ακριβής εκτίµηση των σχετικών ποσών, η Επιτροπή 
είναι σε θέση να υπολογίσει ότι το υπερβάλλον ποσό είναι της τάξεως των 
91,5 εκατ. ευρώ. 

(201) Η Επιτροπή, έχοντας αποφασίσει έτσι, παρατηρεί ότι η υπερβάλλουσα 
αποτίµηση είναι ειδικού χαρακτήρος, καθώς ρητά χορηγεί απευθείας χρήµατα 
στην ΟΑ και παρέχει πλεονέκτηµα στην εταιρεία αυτή, το οποίο θα 
χρησιµοποιηθεί για την πληρωµή «αποζηµιώσεων και λοιπών δαπανών για την 
µε οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των εργαζοµένων, καθώς και για την κάλυψη 
οικονοµικών υποχρεώσεων της Ολυµπιακής Αεροπορίας και Ολυµπιακής 
Αεροπλοΐας κατά τη διαδικασία µετασχηµατισµού και εκκαθάρισης”19 , 
προκειµένου να “καλύψει τις οικονοµικές υποχρεώσεις της”. Παρεµπιπτόντως, 
η Επιτροπή σηµειώνει ότι η διάταξη αυτή έτυχε ευρείας ερµηνείας και ότι το 
εν λόγω ποσό χρησιµοποιήθηκε για την πληρωµή γενικών λειτουργικών 
εξόδων της ΟΑ, συγκεκριµένα ποσό πάνω από 51 εκατ. ευρώ 
χρησιµοποιήθηκε, από το ποσό που προκαταβλήθηκε, για την πληρωµή 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων αεροσκαφών. 

(202) Η Επιτροπή συµπεραίνει επίσης ότι αυτό νοθεύει ή απειλεί µε νόθευση τον 
ανταγωνισµό και επηρεάζει το διακρατικό εµπόριο καθόσον εµπλέκει µία  
εταιρεία η οποία ευρίσκεται σε ανταγωνισµό µε άλλες κοινοτικές εταιρείες, 
ιδιαίτερα µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 96/67/ΕΚ της 15ης Οκτωβρίου 
1996 για την πρόσβαση στην αγορά παροχής επίγειων υπηρεσιών στα 

                                                 
19 Άρθρο 27, παράγραφος 5, στοιχείο β), του νόµου 3185/2003. 



 49  

κοινοτικά αεροδρόµια20, όπου ο ανταγωνισµός για επίγειες υπηρεσίες είναι 
ανοικτός σε αεροδρόµια µε ετήσια επιβατική κίνηση άνω των 2 εκατ. 
επιβατών ή µεταφοράς άνω των 50.000 τόνων εµπορευµάτων. Συνεπώς, η 
Επιτροπή οφείλει να συµπεράνει ότι το ποσό κατά το οποίο υπερτιµήθηκαν τα 
στοιχεία του ενεργητικού που µεταβιβάστηκαν στην ΝΟΑ, το οποίο  
καταβλήθηκε στην ΟΑ, ισοδυναµεί µε χορήγηση κρατικής ενίσχυσης προς την 
ΟΑ, κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. 

6.2 (iv) Έλαβε κρατική ενίσχυση η ΟΑ (OAS) µετά το ∆εκέµβριο του 2002; 

(203) Όπως απεδείχθη από τον εµπειρογνώµονα της Επιτροπής, από την ηµεροµηνία 
της τελευταίας απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε την ΟΑ (12 ∆εκεµβρίου 
2002) και µετά την απόσχιση από τη ΝΟΑ, η ΟΑ έχει λάβει χρηµατικές 
προκαταβολές από το κράτος, οι δε υποχρεώσεις της έναντι του ∆ηµοσίου, 
τόσο φορολογικές όσο και κοινωνικής ασφάλισης, έχουν αυξηθεί. 

(204) Όσον αφορά τις αποπληρωµές του δανείου ύψους 36.945.357 ευρώ που 
συνήφθη µε την ABN Amro, τις πληρωµές ύψους 11.774.684 ευρώ για τη 
χρηµατοδοτική µίσθωση του A340 και την άµεση χρηµατοδότηση σε µετρητά 
ύψους 8,2 εκατ. ευρώ προς την ΟΑ, είναι σαφές ότι σ’ αυτές ενυπάρχουν 
άµεσες µεταφορές πόρων του ∆ηµοσίου προς την ΟΑ. Είναι επίσης σαφές, για 
τους λόγους που αναφέρθηκαν στο σηµείο 7 της παρούσας απόφασης, ότι τα 
µέτρα αυτά συνιστούν νέα παράνοµη ενίσχυση στο βαθµό που δεν αποτελούν 
απλή εκπλήρωση υποχρεώσεων βάσει των εγγυήσεων  τις οποίες είχε 
χορηγήσει το ελληνικό ∆ηµόσιο. Όπως έχει ήδη εκτεθεί αναλυτικά στο 
πλαίσιο της εξέτασης της «προκαταβολής» προς την ΟΑ, ακόµη και αν το 
κράτος καταλογίζει τα ποσά αυτά στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες ως 
χρέη της ΟΑ και ακόµη και αν καταχωρούνται στα βιβλία της ΟΑ ως 
φορολογικές υποχρεώσεις, το κράτος έχει µικρή αν όχι καθόλου ρεαλιστική 
πιθανότητα να εξασφαλίσει ότι κάποτε θα πληρωθούν τα ποσά αυτά και, 
κατ’αυτόν τον τρόπο, δεν µπορεί να λεχθεί ότι ενεργούσε κατά τρόπο 
ορθολογικό ή εµπορικό, όταν διενεργούσε τις πληρωµές αυτές. 

(205) Η δυσχερής και επιδεινούµενη κατάσταση της OA (OAS) από την άποψη της 
φορολογίας και της κοινωνικής ασφάλισης, έχει περιγραφεί ανωτέρω. Οι 
υποχρεώσεις, φορολογικές και κοινωνικής ασφάλισης, της ΟΑ ήταν ήδη 
µεγάλες στο τέλος του 2002, ανερχόµενες σε 273 εκατ. ευρώ. Η κατάσταση 
εξακολουθεί έκτοτε να επιδεινώνεται σηµαντικά. Οι υποχρεώσεις εκτιµώνται, 
στο τέλος του 2004, σε 627 εκατ. ευρώ, πράγµα που σηµαίνει ότι κατά τη 
διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η παρούσα απόφαση, οι υποχρεώσεις της 
ΟΑ έναντι του ∆ηµοσίου έχουν αυξηθεί κατά 354 εκατ. ευρώ. 

(206) Σχετικά µε τις αυξανόµενες φορολογικές υποχρεώσεις της ΟΑ, το ίδιο το 
κράτος είναι αυτό που µέσω των φορολογικών αρχών ανέχεται τη συνεχή 
αναβολή και µη καταβολή των διαφόρων φόρων και τελών που οφείλει η ΟΑ. 
Σχετικά µε τις ασφαλιστικές εισφορές, ο φορέας που είναι επιφορτισµένος µε 
την είσπραξή τους είναι δηµόσιος οργανισµός που έχει συσταθεί µε ελληνικό 
νόµο21 και έχει καταστεί υπεύθυνος, υπό κρατική εποπτεία, για τη διαχείριση 
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, και για την είσπραξη των 

                                                 
20 ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ. 36. 
21 Νόµος 1846/1951, άρθρο 11. 
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υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών. Έχει το δικαίωµα22, αλλά όχι την 
υποχρέωση, να συνάπτει συµφωνίες διακανονισµού πληρωµής υπερήµερων 
οφειλών. Συνεπώς, οι ολοένα αυξανόµενες φορολογικές υποχρεώσεις της ΟΑ 
προς το ∆ηµόσιο είναι σαφώς καταλογιστέες στο κράτος. 

(207) Στη συνέχεια, η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει κατά πόσον αυτή η αδράνεια 
του κράτους συνεπάγεται µεταφορά πόρων του ∆ηµοσίου. ∆εδοµένου ότι στην 
έννοια των κρατικών ενισχύσεων περιλαµβάνονται όχι µόνον τα θετικά οφέλη 
αλλά και µέτρα ελάφρυνσης των κανονικών βαρών, τότε αυτή η παράλειψη 
του ∆ηµοσίου να ενεργήσει για την πληρωµή των οφειλών, σαφώς 
συνεπάγεται µία τέτοια µεταφορά πόρων. 

(208) Αφού διαπίστωσε ότι έχει λάβει χώρα µεταφορά πόρων καταλογιστέα στο 
κράτος, η Επιτροπή οφείλει να προσδιορίσει κατά πόσον µε την ενίσχυση αυτή 
νοθεύεται ο ανταγωνισµός. Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι τόσο οι παροχές 
άµεσων ενισχύσεων όσο και η παράλειψη του κράτους να ενεργήσει για την 
είσπραξη εκκρεµών οφειλών, παρέχουν στην ΟΑ σηµαντικό εµπορικό 
πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της. Το κράτος δεν ενεργεί έναντι της 
ΟΑ κατά τρόπο ορθολογικό και εµπορικό. Υπάρχει κατά συνέπεια νόθευση 
του ανταγωνισµού στα πλαίσια ενός απελευθερωµένου τοµέα της εσωτερικής 
αγοράς, όπως παρατίθεται στην παράγραφο 209. Η Επιτροπή πρέπει άρα να 
συµπεράνει ότι αφενός µεν η ανοχή του κράτους όσον αφορά τη µη πληρωµή 
και τη σώρευση των οφειλοµένων φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
της ΟΑ, αφετέρου δε οι πληρωµές του ∆ηµοσίου αντί της ΟΑ, ισοδυναµούν µε 
κρατική ενίσχυση προς την ΟΑ κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 
της Συνθήκης. 

6.3 Το συµβιβάσιµο των ενισχύσεων 

6.3 (i) Το συµβιβάσιµο της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στη NOA 

(209) Έχοντας καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η ΝΟΑ έλαβε κρατική ενίσχυση ήδη 
από την ίδρυσή της, η Επιτροπή πρέπει στη συνέχεια να εξετάσει τα µέτρα 
προς όφελος της ΝΟΑ, υπό το φως των διατάξεων του άρθρου 87 παράγραφοι 
2 και 3 της συνθήκης , στις οποίες προβλέπονται παρεκκλίσεις από τον γενικό 
κανόνα του ασυµβίβαστου των ενισχύσεων του άρθρου 87 παράγραφος 1. 

(210) Οι παρεκκλίσεις του άρθρου 87 παράγραφος 2 της συνθήκης  δεν µπορούν να 
εφαρµοστούν στην παρούσα υπόθεση, επειδή το µέτρο ενίσχυσης δεν έχει 
χαρακτήρα κοινωνικό και δεν χορηγείται σε µεµονωµένους καταναλωτές, ούτε 
επανορθώνει ζηµιές προκληθείσες από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, 
και δεν αφορούν την οικονοµία ορισµένων περιοχών της Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, οι οποίες θίγονται από τη διαίρεση της χώρας 
αυτής. 

(211) Περαιτέρω παρεκκλίσεις από τη γενική απαγορευτική διάταξη για τις κρατικές 
ενισχύσεις, προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3. Οι παρεκκλίσεις οι 
προβλεπόµενες από το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχεία (β) και (δ) δεν 
εφαρµόζονται στην περίπτωση αυτή, επειδή δεν πρόκειται για ενισχύσεις για 
την προώθηση σηµαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή για 
την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονοµίας κράτους µέλους, ούτε αφορούν 

                                                 
22 Νόµος 2676/1999. 
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την προώθηση του πολιτισµού και της διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. 

(212) Τα άρθρα 87 παράγραφος 3 στοιχεία (α) και (γ) της συνθήκης  προβλέπουν 
παρέκκλιση όσον αφορά ενισχύσεις χορηγούµενες για την προώθηση της 
οικονοµικής αναπτύξεως περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι 
ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση. Η Ελλάδα 
αποτελεί περιοχή πλήρως εµπίπτουσα στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87 
παράγραφος 3 στοιχείο (α). 

(213) Αναφορικά µε τους στόχους περιφερειακών ενισχύσεων σε σχέση µε τις 
υπηρεσίες αεροπλοΐας, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι στόχοι αυτοί κανονικά 
επιτυγχάνονται ευκολότερα µε την επιβολή PSO. Στην περίπτωση της 
Ελλάδας, η παροχή των υπηρεσιών αυτών επιβάλλεται από το κράτος στις 
εταιρείες που εξυπηρετούν τις συνδέσεις µεταξύ της ελληνικής ηπειρωτικής 
χώρας και των νησιών καθώς και µεταξύ των νησιών, και σε ορισµένες 
περιπτώσεις, τις επονοµαζόµενες άγονες γραµµές,αυτές µπορούν να 
συνοµολογηθούν µεταξύ του κράτους και ενός παρόχου υπηρεσιών ο οποίος 
αποζηµιώνεται για την παροχή τους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, γενικότερα, το 
αντιστάθµισµα για την παροχή PSO αποτελεί, κατ’ανάγκη, στοχοθετηµένη 
στήριξη, και, υπό τον όρο ότι ο φορέας παροχής των υπηρεσιών επιλέγεται 
βάσει µιας διαφανούς και άνευ διακρίσεων διαδικασίας, και εφόσον δεν 
λαµβάνει υπερβολικό αντιστάθµισµα, µια τέτοια κρατική στήριξη γενικά δεν 
δηµιουργεί ζητήµατα µη συµβιβάσιµων κρατικών ενισχύσεων. Αυτό 
συνέβαινε στην περίπτωση των συµβάσεων που εκτελούσε η OAv. Σύµφωνα 
µε τους όρους της αναδιάρθρωσης, τα δροµολόγια αυτά εκτελεί τώρα η ΝΟΑ 
ως «διάδοχος» εταιρεία. Λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµένων στοιχείων 
που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποκλείσει, σε σχέση µε 
τον τρόπο µε τον οποίο µεταφέρθηκαν από την OAv στη ΝΟΑ οι συµβάσεις 
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, ενδεχοµένως να µην τηρήθηκαν, όσον αφορά τις 
PSO, οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισµό 2408/92 του 
Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 σχετικά µε την πρόσβαση των κοινοτικών 
αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών23. Σε 
κάθε περίπτωση, και σχετικά µε τα ποσά που χορηγήθηκαν στη ΝΟΑ από την 
ίδρυσή της, η Ελλάδα δεν µπορεί να τύχει της παρεκκλίσεως που προβλέπεται 
από το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο (α). 

(214) Αναφορικά µε την προβλεπόµενη παρέκκλιση στο άρθρο 87 παράγραφος 3 
στοιχείο (γ) της συνθήκης, όσον αφορά ενισχύσεις για την προώθηση της 
ανάπτυξης ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων εφόσον δεν αλλοιώνουν 
τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπου που θα αντέκειτο προς το κοινό 
συµφέρον, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον η διάταξη αυτή 
µπορεί να τύχει εφαρµογής στην παρούσα κατάσταση. Για να προβεί στην 
εξέταση αυτή, η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη της τις εφαρµοστέες 
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της 
αεροπλοΐας24 καθώς και τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά 
τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών 
επιχειρήσεων25. 

                                                 
23 ΕΕ L 240 της 24.08.1992, σ. 8. 
24 “Εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 61 της συµφωνίας ΕΟΧ στις 

κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της αεροπλοΐας” (ΕΕ C 350 της 10.12.94, σ. 5). 
25 ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2. 
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(215) Όσον αφορά την ενίσχυση που χορηγήθηκε στη ΝΟΑ µέσω του µειωµένου 
κόστους µίσθωσης αεροσκαφών, η Επιτροπή αναφέρεται και πάλι στις 
κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των 
αεροπορικών µεταφορών. Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές προβλέπουν στο 
σηµείο 14 ότι οι άµεσες ενισχύσεις για την κάλυψη λειτουργικών ζηµιών, κατά 
γενικό κανόνα, δεν συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά και δεν δικαιούνται του 
ευεργετήµατος της εξαίρεσης από τη γενική απαγόρευση των κρατικών 
ενισχύσεων. Περαιτέρω, οι κατευθυντήριες γραµµές ορίζουν ότι η άµεση 
λειτουργική επιδότηση των αεροπορικών δροµολογίων µπορεί να γίνει δεκτή 
µόνο στην περίπτωση των υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας (PSO) 
και των ενισχύσεων κοινωνικής φύσεως που χορηγούνται σε µεµονωµένους 
καταναλωτές. 

(216) Στην παρούσα υπόθεση, οι χορηγούµενες στη ΝΟΑ ενισχύσεις, είτε απευθείας από το 
ελληνικό ∆ηµόσιο µέσω των εκµισθώσεών του είτε έµµεσα, µέσω της ΟΑ, δεν 
µπορούν να εµπίπτουν σε καµία από τις δύο αποδεκτές κατηγορίες λειτουργικής 
επιδότησης των δροµολογίων. Αποτελεί επίσης πάγια νοµολογία 26, σχετικά µε τις 
κρατικές ενισχύσεις, ότι κάθε νέα ενίσχυση δεν µπορεί να συµβιβάζεται µε την κοινή 
αγορά καθόσο χρόνο δεν έχει επιστραφεί η ενίσχυση που προηγουµένως κρίθηκε 
παράνοµη, στο µέτρο που το συνδυαστικό αποτέλεσµα όλων των ενισχύσεων θα είναι 
να στρεβλώνεται σε σηµαντικό βαθµό ο ανταγωνισµός στην κοινή αγορά. Επειδή, για 
τους προαναφερόµενους λόγους η ΝΟΑ είναι η διάδοχος εταιρεία του πτητικού 
κλάδου της ΟΑ, και αποτελεί άρα διάδοχο εταιρεία για τους σκοπούς ανάκτησης της 
ενίσχυσης, η όποια νέα ενίσχυση στη ΝΟΑ δεν µπορεί να συµβιβάζεται µε την κοινή 
αγορά, καθ’όσο διάστηµα η προηγούµενη ενίσχυση δεν έχει ανακτηθεί. Επιπλέον, η 
χορήγηση ενισχύσεων αποτελεί παράβαση προηγουµένων δεσµεύσεων που είχε 
αναλάβει η Ελλάδα, να µην χορηγήσει καµία περαιτέρω ενίσχυση (άρθρο 1(ε) της 
απόφασης του 1994) στην ΟΑ και κατ’επέκταση στις διαδόχους εταιρείες. 

(217) Μολονότι οι ελληνικές αρχές δεν υπεστήριξαν ότι τα ποσά που έλαβε η ΝΟΑ από την 
ίδρυσή της προέκυψαν ως αποτέλεσµα της αναδιάρθρωσης, και παρόλο που η 
Επιτροπή έχει συµπεράνει ότι η ΝΟΑ αποτελεί διάδοχο εταιρεία της ΟΑ, τουλάχιστον 
για τους σκοπούς ανάκτησης της κρατικής ενίσχυσης που προηγήθηκε της απόσχισης, 
η Επιτροπή, για λόγους πληρότητας, θα εξετάσει την πρόσθετη χορηγηθείσα στη 
ΝΟΑ ενίσχυση, µε γνώµονα τις κατευθυντήριες γραµµές του 1999 για τη διάσωση και 
την αναδιάρθρωση. Στο σηµείο 7 αυτών των κατευθυντήριων γραµµών προβλέπεται 
ότι µία επιχείρηση που δηµιουργήθηκε πρόσφατα δεν είναι επιλέξιµη για ενισχύσεις 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης, ακόµη και αν η αρχική της χρηµατοοικονοµική θέση 
είναι επισφαλής· συνεπώς, η ενίσχυση αυτή δεν µπορεί να καλυφθεί από τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραµµές. 

(218) Κατά συνέπεια, οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στη ΝΟΑ από την ίδρυσή της, δεν 
πληρούν τους όρους για να χορηγηθεί η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 3 στοιχείο (γ). Η Επιτροπή κρίνει ότι η Ελλάδα έχει χορηγήσει παράνοµα 
µια µη κοινοποιηµένη νέα ενίσχυση που αφορά τη ΝΟΑ, µέσω των υπεκµισθώσεων 
µε έκπτωση, που συνήφθησαν µε τη ΝΟΑ. 

6.3 (ii) (α) Το συµβιβάσιµο των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στην OA 

(219) Έχοντας συµπεράνει ότι το ποσό κατά το οποίο υπερτιµήθηκαν τα στοιχεία του 
ενεργητικού της ΝΟΑ το οποίο στη συνέχεια καταβλήθηκε από το ελληνικό ∆ηµόσιο 

                                                 
26 Υπόθεση C-355/95 Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995,σ. II-2265. 
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στην ΟΑ, ισοδυναµεί προς κρατική ενίσχυση, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το µέτρο 
αυτό µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 87 παράγραφοι 2 και 3 της συνθήκης, οι 
οποίες προβλέπουν παρεκκλίσεις από το γενικό κανόνα ασυµβίβαστου των 
ενισχύσεων, που ορίζεται στο άρθρο 87 παράγραφος 1. 

(220) Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 87 παράγραφος 2 της συνθήκης  εξαιρέσεις δεν 
µπορούν να τύχουν εφαρµογής στην παρούσα υπόθεση, επειδή το µέτρο ενισχύσεως 
δεν είναι κοινωνικού χαρακτήρα και δεν χορηγείται σε µεµονωµένους καταναλωτές, 
ούτε επανορθώνει ζηµίες που προκαλούνται από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, 
ούτε χορηγείται στην οικονοµία ορισµένων περιοχών της Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, οι οποίες θίγονται από τη διαίρεση της χώρας αυτής. 

(221) Περαιτέρω απαλλαγές από τη γενική απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων 
προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3. Οι παρεκκλίσεις του άρθρου 87 
παράγραφος 3 στοιχεία (β) και (δ) δεν εφαρµόζονται στην προκειµένη περίπτωση, 
επειδή το εν λόγω µέτρο δεν προωθεί σηµαντικό σχέδιο κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος και δεν χορηγείται για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονοµίας 
κράτους µέλους, ούτε για την προώθηση του πολιτισµού και της διατήρησης της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

(222) Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχεία (α) και (γ) τους συνθήκης  προβλέπει 
παρέκκλιση για τις ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση της οικονοµικής 
ανάπτυξης περιοχών,  το βιοτικό επίπεδο των οποίων είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις 
οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση. Παρόλο που η Ελλάδα αποτελεί περιοχή 
εµπίπτουσα πλήρως στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο (α), 
η διάταξη αυτή δεν µπορεί να εφαρµοστεί, για τους λόγους που παρατίθενται στην 
παράγραφο 211. 

(223) Αναφορικά προς την παρέκκλιση που προβλέπεται από το άρθρο 87 παράγραφος 3 
στοιχείο (γ) της συνθήκης, όσον αφορά ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως 
ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των 
συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον, οι ελληνικές 
αρχές ζήτησαν από την Επιτροπή, στην περίπτωση που συµπεράνει ότι η σχετική 
προκαταβολή δεν αποτελεί ενέργεια επενδυτή στα πλαίσια οικονοµίας της αγοράς και, 
συνεπώς, πρέπει να χαρακτηριστεί ως κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 
87 παράγραφος 1 της συνθήκης , να εξετάσει το µέτρο µε στόχο να κρίνει κατά πόσον 
δύναται να θεωρηθεί ως ενίσχυση διάσωσης. 

6.3 (ii) (β) Πιθανή ενίσχυση διάσωσης 

(224) Ως προς το ζήτηµα αυτό, επειδή το εν λόγω ποσό εκταµιεύθηκε µεταξύ ∆εκεµβρίου 
2003 και Μαΐου 2004, το εφαρµοστέο κοινοτικό πλαίσιο για να κριθεί το 
συµβιβάσιµο της ενίσχυσης είναι οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές του 1999 
όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση 
προβληµατικών επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε το σηµείο 104 των κατευθυντήριων 
γραµµών του 200427, οι κατευθυντήριες γραµµές του 1999 εφαρµόζονται στα µέτρα 
εκείνα στα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση πριν από τις 10 Οκτωβρίου 2004. 

6.2 (ii) (γ) Εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών του 1999 για τη διάσωση και 
την αναδιάρθρωση. 

                                                 
27 ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2. 
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(225) Η παράγραφος 4 των κατευθυντηρίων γραµµών του 1999 αναφέρει ότι δεν υπάρχει 
κοινοτικός ορισµός της προβληµατικής επιχείρησης, και προσθέτει ότι «η Επιτροπή 
θεωρεί ότι µία επιχείρηση είναι προβληµατική κατά την έννοια των παρουσών 
κατευθυντηρίων γραµµών, εφόσον δεν είναι ικανή, µε δικούς της οικονοµικούς πόρους 
ή µε τους πόρους που είναι πρόθυµοι να συνεισφέρουν οι ιδιοκτήτες/µέτοχοί της και οι 
πιστωτές της, να ανακόψει τη ζηµιογόνο πορεία της, η οποία θα την οδηγήσει, ελλείψει 
εξωτερικής παρέµβασης από το κράτος, προς µία σχεδόν βέβαιη οικονοµική εξαφάνιση 
βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα». 

(226) Στη συνέχεια, οι κατευθυντήριες γραµµές διευκρινίζουν ότι «µια επιχείρηση θεωρείται 
σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως µεγέθους, ως προβληµατική, στο πλαίσιο των 
παρουσών κατευθυντηρίων γραµµών: (α) εάν πρόκειται για εταιρεία οι εταίροι της 
οποίας έχουν περιορισµένη ευθύνη, εφόσον έχει εξαφανιστεί πάνω από το ήµισυ του 
εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει 
χαθεί στη διάρκεια των 12 τελευταίων µηνών». 

(227) Στην παράγραφο 6 αναφέρει επίσης ότι «συνήθως, οι δυσχέρειες µιας επιχείρησης 
εκδηλώνονται µε αύξηση των ζηµιών, µείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των 
αποθεµάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, µείωση του ακαθάριστου 
περιθωρίου αυτοχρηµατοδότησης, αυξανόµενη δανειοληψία, αύξηση των οικονοµικών 
επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού». 

(228) Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ΟΑ είναι µια χρόνια χρεωµένη εταιρεία η οποία έχει ήδη 
χάσει σηµαντικό µέρος του εγκεκριµένου της κεφαλαίου. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι 
το χρέος της ΟΑ προς το ελληνικό ∆ηµόσιο σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές 
ανήλθε από 273 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2002, σε 522 εκατ. ευρώ στο τέλος 
του 2003 όταν διενεργήθηκε η προς αυτήν προπληρωµή. Όπως έχει προαναφερθεί, η 
εταιρεία αυτή δεν ήταν ικανή να εξασφαλίσει καµία πηγή εµπορικής χρηµατοδότησης 
και έχει µικρές ρεαλιστικές πιθανότητες να είναι σε θέση να επιστρέψει τα χρέη της 
προς το ∆ηµόσιο. Η Επιτροπή µπορεί συνεπώς να συµπεράνει ότι η ΟΑ είναι 
προβληµατική επιχείρηση κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραµµών για τη 
διάσωση και την αναδιάρθρωση του 1999. 

6.3 (ii) (δ) Προϋποθέσεις έγκρισης µιας ενίσχυσης διάσωσης 

(229) Οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη 
διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων, του 1999, θέτουν 
πέντε σωρευτικούς όρους υπό τους οποίους µπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση διάσωσης. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύσει ότι στην παρούσα περίπτωση έχουν πληρωθεί 
όλοι οι εν λόγω όροι. 

(230) Πρώτον, «οι ενισχύσεις διάσωσης πρέπει να αποτελούν ενισχύσεις ρευστότητας υπό τη 
µορφή εγγυήσεων δανείου ή δανείων. Και στις δύο περιπτώσεις, τα δάνεια πρέπει να 
συνάπτονται µε επιτόκια ανάλογα µε εκείνα που ισχύουν για τα δάνεια σε υγιείς 
επιχειρήσεις, και ιδίως µε τα επιτόκια αναφοράς που ορίζει η Επιτροπή. Κάθε δάνειο 
πρέπει να έχει αποπληρωθεί και κάθε εγγύηση πρέπει να έχει λήξει εντός διαστήµατος 
όχι µεγαλύτερου των έξι µηνών από την εκταµίευση της πρώτης δόσης προς την 
επιχείρηση». 

(231) Στην παρούσα υπόθεση, η ενίσχυση διάσωσης λαµβάνει τη µορφή χρηµατικής 
επιχορήγησης (περιγραφόµενης ως «προκαταβολής») ποσού 130.312.450 ευρώ, που 
χορηγήθηκε από την Ελλάδα στην ΟΑ και στην OAv, προφανώς για να στηρίξει την 
αναδιάρθρωση των δύο αυτών εταιρειών µετά την απόσχιση των πτητικών 
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λειτουργιών τους και την ίδρυση της ΝΟΑ. Στην περίπτωση αυτή δεν χρεώνονται 
τόκοι δανείου στην ΟΑ και στην OAv και διατυπώνεται η πρόθεση να επιστραφεί το 
ποσό των 130.312.450 ευρώ στην Ελλάδα απευθείας, από το προϊόν των πωλήσεων 
ιδιωτικοποίησης της ΝΟΑ, εταιρεία για την οποία η Ελλάδα επιµένει ότι ευρίσκεται 
εκτός ιδιοκτησίας του OAG. Εάν από την πώληση της ΝΟΑ δεν προκύψουν επαρκή 
κεφάλαια για την επιστροφή της εν λόγω «προκαταβολής», τότε θα πωληθούν και 
άλλα στοιχεία ενεργητικού της ΟΑ για την κάλυψη της διαφοράς. Υπό τις συνθήκες 
αυτές, δεν µπορούµε να συµπεράνουµε ότι πληρούται ο πρώτος όρος που τίθεται από 
τις κατευθυντήριες γραµµές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση, του 1999. 

(232) ∆εύτερον, οι ενισχύσεις πρέπει «να συνδέονται µε δάνεια η περίοδος αποπληρωµής 
των οποίων δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την καταβολή της τελευταίας δόσης 
τους στην επιχείρηση». Στην παρούσα περίπτωση, όπως αναφέρεται ανωτέρω, το εν 
λόγω ποσό δεν µπορεί κανονικά να περιγραφεί ως δάνειο προς την ΟΑ και την OAv 
στο µέτρο που η επιστροφή του τελεί υπό την αίρεση της πώλησης µιας άλλης 
εταιρείας. Το ποσό των 130.312.450 ευρώ εκταµιεύθηκε σε δόσεις, ανάλογα µε τις 
ανάγκες της ΟΑ και της OAv στο χρονικό διάστηµα από 24 ∆εκεµβρίου 2003 έως 13 
Μαΐου 2004. Μέχρι σήµερα, πάνω από ένα έτος αργότερα, δεν έχει διενεργηθεί καµία 
επιστροφή του ποσού αυτού και άρα δεν µπορεί να πληρούται ο δεύτερος όρος. 
∆εδοµένου ότι το εν λόγω µέτρο δεν πληροί τους πρώτους δύο όρους, περαιτέρω 
εξέταση των λοιπών τριών όρων καθίσταται περιττή. 

(233) Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η επιχορήγηση προς την ΟΑ το 
2003 έγινε επίσης κατά παράβαση των παλαιοτέρων δεσµεύσεων που είχε αναλάβει η 
Ελλάδα να µη χορηγήσει περαιτέρω ενίσχυση στην ΟΑ (άρθρο 1(ε) της απόφασης 
του 1994). Η Επιτροπή θεωρεί ότι το εν λόγω µέτρο δεν πληροί τις απαιτούµενες από 
τις κατευθυντήριες γραµµές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προϋποθέσεις, 
ώστε να θεωρηθεί ως ενίσχυση διάσωσης. 

(234) Η Επιτροπή οφείλει επίσης να λάβει υπόψη της τις επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 
σχεδόν 57 εκατ. ευρώ που δόθηκαν από το ελληνικό ∆ηµόσιο στην ΟΑ όπως και την 
αδράνεια του ∆ηµοσίου ως πιστωτή της ΟΑ, αποτέλεσµα της οποίας ήταν να 
αυξηθούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της ΟΑ από 273 εκατ. ευρώ 
στο τέλος του 2002, όταν έλαβε χώρα η αναδιάρθρωση, σε 627 εκατ. ευρώ στο τέλος 
του 2004, ως προς τις οποίες έχει  προηγουµένως αποφασίσει ότι ισοδυναµούν µε 
επιχορηγήσεις κρατικής ενίσχυσης. Λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι οι 
προβλεπόµενες στο άρθρο 87 παράγραφος 2 και  παράγραφος 3 στοιχεία (α), (β) και 
(δ) εξαιρέσεις δεν µπορούν να ισχύσουν ως προς την ΟΑ (βλέπε παραγράφους 219 
έως 221), η Επιτροπή πρέπει να εκτιµήσει κατά πόσον µπορεί να εφαρµοστεί στην 
παρούσα περίπτωση η παρέκκλιση που προβλέπεται από το άρθρο 87 παράγραφος 3 
στοιχείο (γ) της συνθήκης. 

(235) Όπως προαναφέρθηκε, κάθε νέα ενίσχυση προς την ΟΑ αποτελεί παράβαση 
προηγούµενων δεσµεύσεων να µην χορηγηθεί καµία περαιτέρω ενίσχυση (άρθρο 1(ε) 
της απόφασης του 1994). Είναι ακόµη σηµαντικότερο ότι, η χορήγηση νέας 
παράνοµης ενίσχυσης πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο του ότι η ΟΑ έχει ήδη λάβει 
ενισχύσεις στο παρελθόν, κατά τρόπο που η σηµερινή κατάσταση να υποδεικνύει µια 
σαφή παραβίαση της αρχής της «εφάπαξ ενίσχυσης» που προβλέπεται τόσο στις 
κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των αεροπορικών 
µεταφορών όσο και στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων. 
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Επιπλέον, η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου28 οι 
νέες ενισχύσεις δεν µπορούν να συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά καθ’όσο χρόνο 
δεν έχουν επιστραφεί οι ενισχύσεις που έχουν προηγουµένως κριθεί ως παράνοµες. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι νέες χορηγηθείσες ενισχύσεις δεν πληρούν τους 
όρους εφαρµογής της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 
στοιχείο (γ) της συνθήκης. 

(236) Συνεπώς, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι µε την υπερβολική αποτίµηση των στοιχείων 
ενεργητικού που µεταβιβάστηκαν στη ΝΟΑ, το ελληνικό κράτος χορήγησε παράνοµη 
και µη συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά κρατική ενίσχυση στην ΟΑ, το ποσό της 
οποίας αντιστοιχεί προς το υπερβάλλον ποσό της αποτίµησης. Συµπεραίνει επίσης ότι 
οι επιχορηγήσεις συνολικού ποσού σχεδόν 57 εκατ. ευρώ προς την ΟΑ και η ανοχή 
που επέδειξε το ελληνικό ∆ηµόσιο για τις εκπρόθεσµες πληρωµές και την απουσία 
πληρωµών του λογαριασµού φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της ΟΑ, 
ισοδυναµεί προς παράνοµη και µη συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά κρατική 
ενίσχυση. 

 

 

 

 

7. ΝΟΜΙΜΗ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

(237) Αναφορικά µε τις τέσσερις χρηµατοδοτικές µισθώσεις για το αεροσκάφος Α340/3000 
και, επίσης, µε το δάνειο από την ABN Amro, του οποίου πολλές δόσεις 
αποπληρωµής διενήργησε η Ελλάδα, οι εγγυήσεις των δανείων αυτών από το κράτος 
για την ΟΑ προηγούνται χρονικά της αποφάσεως του 2002. Η Ελλάδα 
επιχειρηµατολογεί ότι, καθώς µε την απόφαση του 2002 δεν απαιτείτο ρητά η 
αναστολή ή η άρση των εγγυήσεων που χορηγήθηκαν από το ελληνικό ∆ηµόσιο στην 
ΟΑ µετά το 1998, τούτο σηµαίνει σιωπηρά ότι η Επιτροπή έκανε αποδεκτή τη 
συνέχισή τους και τις όποιες πληρωµές διενεργήθηκαν βάσει αυτών. Η Επιτροπή δεν 
µπορεί να κάνει δεκτό τον ισχυρισµό αυτό για τους εξής λόγους. 

(238) Γνώµη της Επιτροπής είναι ότι η διατύπωση του διατακτικού της απόφασης του 2002 
είναι επαρκώς σαφής και αναµφίλεκτος «Άρθρο 1: η ενίσχυση αναδιάρθρωσης που 
χορηγήθηκε από την Ελλάδα στην Ολυµπιακή Αεροπορία υπό τη µορφή:…(β) νέων 
εγγυήσεων δανείων συνολικού ύψους 378 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για τα δάνεια που 
επρόκειτο να συναφθούν πριν από τις 31 Μαρτίου 2001 µε σκοπό την αγορά νέων 
αεροσκαφών και για τις επενδύσεις που είναι αναγκαίες για τη µετεγκατάσταση της 
Ολυµπιακής Αεροπορίας στον νέο αερολιµένα των Σπάτων· ... κηρύσσεται ασυµβίβαστη 
µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης …» 
ώστε να µην προκύπτει οποιαδήποτε σύγχυση όσον αφορά το ασυµβίβαστο των 
εγγυήσεων αυτών. 

 Όσον αφορά την υποχρέωση για ανάκτηση, η απόφαση του 2002 διέκρινε µεταξύ της 
περιόδου 1994-1998, και της περιόδου 1998-2002. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 

                                                 
28 Υπόθεση C-355/95 ό. π. 
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παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου29 και σχετικά µε 
την περίοδο 1994-1998, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν ήταν αναγκαία καµία 
ανάκτηση ενισχύσεων που χορηγήθηκαν πριν τις 14 Αυγούστου 1998. Ωστόσο, οι 
επίµαχες εγγυήσεις χορηγήθηκαν από το ∆ηµόσιο πολύ µετά την ηµεροµηνία αυτή 
(τον Οκτώβριο 1999 για τα τέσσερα αεροσκάφη και το Φεβρουάριο 2001 για το 
δάνειο της ABN Amro).  

(239) Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι προκειµένου να µην συνιστά 
χορήγηση νέας ενίσχυσης η απλή εκπλήρωση υποχρέωσης βάσει χορηγηθείσας 
κρατικής εγγύησης, τα επίµαχα µέτρα πρέπει να πληρούν στο ακέραιο τους όρους της 
αρχικής εγγύησης (όπως είναι η ταυτότητα του δικαιούχου, οι προθεσµίες, το 
καλυπτόµενο ποσό, η υποχρέωση προηγούµενης κήρυξης σε πτώχευση, κ.λ.π.). Εάν 
κάποιο κράτος µέλος πραγµατοποιήσει πληρωµή σε σχέση µε εγγυηµένο δάνειο υπό 
όρους διαφορετικούς από εκείνους που είχαν αρχικά συµφωνηθεί στο στάδιο της 
χορήγησης της εγγύησης, τότε η Επιτροπή θα θεωρήσει την πληρωµή αυτή ως νέα 
εγγύηση η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί δυνάµει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης30  

(240) Για την ακρίβεια, φαίνεται ότι οι πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν πρόσφατα από 
το ελληνικό ∆ηµόσιο σε σχέση µε τα προαναφερόµενα δάνεια δεν µπορούσαν να 
πληρούν τους όρους που προβλέπονται στις αρχικές εγγυήσεις, µε βάση τα τότε 
στοιχεία των ελληνικών αρχών. Για παράδειγµα: 

• Όσον αφορά το δάνειο της ABN Amro, το ∆ηµόσιο κατέβαλε απευθείας τις 
οφειλόµενες δόσεις (περίπου 36 εκατοµµύρια ευρώ) για λογαριασµό της 
επιχείρησης, χωρίς να έχει υπάρξει προηγουµένως καθυστέρηση πληρωµής και 
χωρίς να έχει προηγηθεί κήρυξη σε πτώχευση ή αφερεγγυότητα. Το γεγονός 
ότι το ∆ηµόσιο ζήτησε στη συνέχεια την επιστροφή των ποσών από την 
εταιρεία δείχνει ότι δεν πρόκειται για απλή εκπλήρωση υποχρεώσεων δυνάµει 
χορηγηθείσας εγγύησης. 

• Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση των δανείων που αφορούν τις πληρωµές 
των µισθωµάτων για τη χρηµατοδοτική µίσθωση αεροσκαφών και την άµεση 
ταµειακή χρηµατοδότηση 11 και 8 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου. 

• Επιπλέον, στις περιπτώσεις που αφορούν τα τέσσερα αεροσκάφη, οι 
συµβάσεις δανεισµού τροποποιήθηκαν επισήµως (novatio) προκειµένου 
αντικατασταθεί η επιχείρηση από το ∆ηµόσιο ως αποδέκτης των δανείων. Οι 
πολύ ουσιαστικές αυτές αλλαγές προηγήθηκαν χρονικά των επίµαχων 
πληρωµών. 

• Όσον αφορά την προκαταβολή των 8 εκατοµµυρίων ευρώ ενόψει της 
τροποποίησης δυο εκ των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, πρόκειται 
σαφώς για µέτρο που δεν προβλεπόταν στην αρχική εγγύηση. 

                                                 
29 «Η Επιτροπή δεν απαιτεί ανάκτηση της ενίσχυσης εάν αυτό αντίκειται σε κάποια γενική αρχή του 

κοινοτικού δικαίου». 
30  βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της 

συνθήκης ΕΚ σε κρατικές ενισχύσεις µε τη µορφή εγγυήσεων, Επίσηµη Εφηµερίδα C 
71της 11.03.2000, σελίδες 14-18. 
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(241) Στο βαθµό που υπάρχουν αλλαγές, και εφόσον αυτές δεν κοινοποιήθηκαν ποτέ στην 
Επιτροπή ούτε και εγκρίθηκαν από αυτήν, οι εν λόγω πληρωµές αποτελούν σαφώς 
παράνοµη ενίσχυση. Η Επιτροπή προτίθεται ωστόσο να εξετάσει κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της παρούσας απόφασης οιοδήποτε νέο στοιχείο υποβάλλουν οι ελληνικές 
αρχές αναφορικά µε τις πληρωµές 36 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου για τις δόσεις του 
δανείου ABN Amro και/ή την καταβολή µισθωµάτων ποσού 11 εκατοµµυρίων ευρώ 
περίπου στο πλαίσιο της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε σχέση µε την 
απόκτηση των τεσσάρων αεροσκαφών, καθώς και το συµβιβάσιµο ή µη χαρακτήρα 
µέρους ή του συνόλου των πληρωµών αυτών µε τους όρους των αρχικών εγγυήσεων. 

 

8. ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

1. Η αποδοχή από την Ολυµπιακή Αεροπορία και από την Ελλάδα της καταβολής εκ 
µέρους των Ολυµπιακών Αερογραµµών µισθωµάτων για την υπεκµίσθωση 
αεροσκαφών, το ποσό των οποίων είναι κατώτερο των καταβαλλόµενων για κύριες 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις µε συνέπεια να υποστούν ζηµιές η µεν Ολυµπιακή 
Αεροπορία της τάξεως των 37 εκατ. ευρώ το 2004, το δε ελληνικό ∆ηµόσιο της τάξεως 
των 2,75 εκατ. ευρώ µέχρι τον Μάιο 2005, συνιστά παράνοµη κρατική ενίσχυση προς 
τις Ολυµπιακές Αερογραµµές που δεν συµβιβάζεται µε τη Συνθήκη. 

2. Η Ελλάδα χορήγησε παράνοµη και ασυµβίβαστη µε τη συνθήκη κρατική ενίσχυση στην 
Ολυµπιακή Αεροπορία, το ποσό της οποίας ανέρχεται στο ποσό κατά το οποίο 
υπερεκτιµήθηκε η αξία των στοιχείων ενεργητικού των Ολυµπιακών Αερογραµµών 
κατά το χρόνο συστάσεως των, το ύψος του οποίου εκτιµάται προσωρινά από την 
Επιτροπή σε περίπου 91,5 εκατ. ευρώ. 

3. Η χορήγηση, µεταξύ Μαΐου 2004 και Μαρτίου 2005, από το ελληνικό ∆ηµόσιο στην 
Ολυµπιακή Αεροπορία ποσού συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ περίπου και η επιπλέον 
πληρωµή από το ελληνικό ∆ηµόσιο αντί της Ολυµπιακής Αεροπορίας ορισµένων 
δόσεων τραπεζικού δανείου και µισθωµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, στο βαθµό που 
οι πληρωµές αυτές δεν συνιστούν απλή εκπλήρωση υποχρέωσης δυνάµει των εγγυήσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) της απόφασης 2003/372/ΕΚ, και των 
συναφών όρων, συνιστούν παράνοµη κρατική ενίσχυση προς την Ολυµπιακή Αεροπορία 
που δεν συµβιβάζεται µε τη Συνθήκη. 

4. Η συνεχής ανοχή που επέδειξε το ελληνικό ∆ηµόσιο προς την Ολυµπιακή Αεροπορία  
όσον αφορά τις οφειλές φόρων και εισφορών  κοινωνικής ασφάλισης, ύψους 354 εκατ. 
ευρώ περίπου, µεταξύ ∆εκεµβρίου 2002 και ∆εκεµβρίου 2004, συνιστά παράνοµη 
κρατική ενίσχυση προς την Ολυµπιακή Αεροπορία που δεν συµβιβάζεται µε τη 
Συνθήκη. 

Άρθρο 2 

1. Η Ελλάδα ανακτά την αναφερόµενη στο άρθρο 1 ενίσχυση από τους αποδέκτες της. 

2. Η ανάκτηση γίνεται αµελλητί και σύµφωνα µε τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου, 
υπό τον όρο ότι αυτές επιτρέπουν την άµεση και αποτελεσµατική εκτέλεση της 
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απόφασης. Η προς ανάκτηση ενίσχυση συµπεριλαµβάνει τόκους από την ηµεροµηνία 
που τέθηκε στη διάθεση του αποδέκτη, µέχρι την ηµεροµηνία της ανάκτησής της. Οι 
τόκοι υπολογίζονται µε το επιτόκιο αναφοράς που χρησιµοποιείται για τον 
υπολογισµό του ισοδύναµου επιδότησης των περιφερειακών ενισχύσεων. 

Άρθρο 3 

Η Ελλάδα αναστέλλει αµελλητί  κάθε περαιτέρω πληρωµή ενίσχυσης στην Ολυµπιακή 
Αεροπορία  και στις Ολυµπιακές Αερογραµµές. 

Άρθρο 4 

Η Ελλάδα ενηµερώνει την Επιτροπή, εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
παρούσας απόφασης, σχετικά µε τα µέτρα που έλαβε για να συµµορφωθεί µε τα άρθρα 2 
και 3. 

Άρθρο 5 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία. 

Βρυξέλλες, 04/07/2006 

Για την Επιτροπή 

 

Jacques Barrot 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
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Εάν η απόφαση αυτή περιέχει εµπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να δηµοσιευθούν, 
καλείστε να ενηµερώσετε σχετικά την Επιτροπή, εντός προθεσµίας δεκαπέντε εργασίµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει εντός της διορίας 
αυτής σχετικό αιτιολογηµένο αίτηµα, θα θεωρήσει ότι συµφωνείτε µε τη δηµοσίευση 
ακεραίου του κειµένου της απόφασης. Η αίτησή σας, στην οποία εξειδικεύονται οι σχετικές 
εµπιστευτικές πληροφορίες, πρέπει να σταλεί, µε συστηµένη επιστολή ή µε τηλεοµοιοτυπία 
στη διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών 
∆ιεύθυνση A 
DM 28 6/100 
B-1049 Brussels 

Φαξ αριθ.: 00322 2964104 

Για περισσότερες λεπτοµέρειες, παρακαλούµε να ανατρέξετε στην ΕΕ C ........., ..........200..., 
σ....... 

 


