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Ολυµπιακή Αεροπορία.

Κύριε Υπουργέ,

∆ιαδικασία

Με την επιστολή της της 17ης Ιουλίου 2000 (πρωτοκολλήθηκε στις 20 Ιουλίου 2000),η
Ελληνική κυβέρνηση γνωστοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή της να κάνει χρήση του

υπολοίπου των κρατικών εγγυήσεων που επετράπησαν δυνάµει της αποφάσεως

1999/332της Επιτροπής για δάνεια που αφορούν την µετεγκατάσταση της Ολυµπιακής

Αεροπορίας στον νέο αερολιµένα των Σπάτων, ο οποίος ανοίγει την 1η Μαρτίου 2001.
Στην επιστολή επισυνάπτεται ενδεικτικός προϋπολογισµός µετεγκατάστασης που

ανέρχεται σε 70,2δισ. δραχµές.

Με την επιστολή της της 18ης Αυγούστου 2000,η Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα τις

ακόλουθες συµπληρωµατικές πληροφορίες προκειµένου να συµπληρώσει την

γνωστοποίηση: το ποσό των δαπανών µετεγκατάστασης που προέκυψαν µέχρι της

ηµεροµηνίας εκείνης, καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την χρήση του

υπολοίπου προϋπολογισµού. Επιπλέον, ζητείται από την ελληνική κυβέρνηση να

επιβεβαιώσει το γεγονός ότι οι κρατικές εγγυήσεις που επετράπησαν το 1998 και δεν

χρησιµοποιήθηκαν µέχρι στιγµής ανέρχονται σε ποσό 168 εκατοµ. δολαρίων ΗΠΑ και

ότι µέχρι στιγµής δεν έχουν εγκριθεί κρατικές εγγυήσεις για άλλους σκοπούς.



Με την επιστολή της της 1ης Σεπτεµβρίου 2000 (πρωτοκολλήθηκε στις

4 Σεπτεµβρίου 2000),η ελληνική κυβέρνηση αναφέρει ότι το ποσό που δαπανήθηκε ήδη
από τον όµιλο της Ολυµπιακής Αεροπορίας για την µετεγκατάστασή του στα Σπάτα

ανέρχεται σε 6,5 δισ. δραχµές. Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση αποστέλλει ενδεικτικό

χρονοδιάγραµµα για τις υπολειπόµενες δαπάνες και επιβεβαιώνει ότι οι εναποµένουσες

εγγυήσεις ανέρχονται σε 167,4εκατοµ. δολάρια ΗΠΑ και ότι έχουν εκδοθεί εγγυήσεις

µόνο σύµφωνα µε την απόφαση 1999/332 της Επιτροπής. Επιπλέον, η ελληνική

κυβέρνηση ζητεί επέκταση του χρονικού διαστήµατος για τη χρήση των εγγυήσεων

µέχρι τον Απρίλιο 2001.

Λεπτοµερής περιγραφή του µέτρου της ενίσχυσης

Στις 7 Οκτωβρίου 1994, η Επιτροπή ενέκρινε αναδιαρθρωτική ενίσχυση για την

Ολυµπιακή Αεροπορία µε τον σκοπό της εφαρµογής αναδιαρθρωτικού σχεδίου και µε

την προϋπόθεση συµµόρφωσης της Ελλάδας προς ορισµένες δεσµεύσεις1. Η δέσµη

ενισχύσεων που εγκρίθηκε το 1994περιλαµβάνει κρατικές εγγυήσεις που ανέρχονται σε
ποσό 378 εκατοµ. δολαρίων ΗΠΑ για δάνεια που πρέπει να συναφθούν πριν τις

31∆εκεµβρίου 1997για την αγορά νέων αεροσκαφών.

Σε απόφαση που εγκρίθηκε στις 14Αυγούστου του 1998,η Επιτροπή ενέκρινε εκ νέου
τις ενισχύσεις, οι οποίες είχαν εγκριθεί βάσει της αρχικής αποφάσεως αλλά δεν είχαν
χορηγηθεί µέχρι την ηµεροµηνία εκείνη στην Ολυµπιακή Αεροπορία2. Η περίοδος

αναδιάρθρωσης επεκτάθηκε στο 2002 και το χρονικό διάστηµα για την χρήση των

κρατικών εγγυήσεων επεκτάθηκε αναλόγως3.

Η απόφαση 1999/332βασίζεται σε αναθεωρηµένο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης για το

χρονικό διάστηµα από το 1998 έως το 2002 και αποσκοπεί στη διασφάλιση

µακροχρόνιας βιωσιµότητας της εταιρίας µέσω µειώσεων του κόστους και βελτιώσεων

της απόδοσης. Το πρόγραµµα στηρίζεται σε πρόγραµµα επενδύσεων µεγάλης κλίµακος,
το οποίο περιλαµβάνει: (i) την αγορά 12 νέων αεροσκαφών που θα αντικαταστήσουν

παλαιότερα συνολικού κόστους 980 εκατοµ. δολαρίων ΗΠΑ, (ii) την µετακίνηση στον
νέο αερολιµένα Αθηνών στα Σπάτα το 2001,υπολογιζόµενου κόστους 75 δισ.δραχµών,
και (iii) συµπληρωµατικές επενδύσεις υποδοµής, µέσου κόστους 10 δισ. δραχµών

ετησίως.

Με την επιστολή της της 17ης Ιουλίου 2000, η ελληνική κυβέρνηση πληροφορεί την

Επιτροπή ότι το Ελληνικό κράτος χορήγησε ήδη εγγυήσεις δανείων ύψους

210.6εκατοµ. δολαρίων ΗΠΑ για την αγορά τεσσάρων Αirbus 340.Επίσης, η ελληνική
κυβέρνηση γνωστοποιεί την πρόθεσή της να κάνει χρήση της υπόλοιπης εγκριθείσας

ενίσχυσης εγγυήσεων δανείων για δάνεια που αφορούν την µετεγκατάσταση της

Ολυµπιακής Αεροπορίας στον νέο αερολιµένα των Σπάτων, ο οποίος ανοίγει την

1η Μαρτίου 2001. Στην επιστολή, επισυνάπτεται ενδεικτικός προϋπολογισµός

µετεγκατάστασης ύψους 70.2 δισ. δραχµών. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι η

προτεινόµενη αντικατάσταση µίας µορφής επενδύσεως από άλλη (οι οποίες είναι και οι
δυο απαραίτητες για την αναδιάρθρωση της εταιρίας) δεν επηρεάζει την ισορροπία

1 Απόφαση 94/696της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 1994σχετικά µε τις ενισχύσεις που χορηγεί το

ελληνικό δηµόσιο στην Ολυµπιακή Αεροπορία, ΕΕ L 273, 25.10.1994,σ. 22.
2 Απόφαση 1999/332της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 1998για ενίσχυση που χορήγησε η Ελλάδα

στην Ολυµπιακή Αεροπορία, ΕΕ L 128, 21.5.1999,σ. 1.
3 Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (ii) της Απόφασης 1999/332.



της απόφασης 1999/332.Η ελληνική κυβέρνηση αναφέρει ότι το προτεινόµενο µέτρο

δεν δηµιουργεί αµφιβολίες όσον αφορά την συµβατότητά του µε την κοινή αγορά και θα

εξυπηρετήσει καλύτερα την αναδιάρθρωση της εταιρίας προκειµένου να ευρεθεί

στρατηγικός επενδυτής.

Με την επιστολή της 1ης Σεπτεµβρίου 2000, η ελληνική κυβέρνηση ζητεί επίσης

επέκταση του χρονικού διαστήµατος για τη χρήση των εγγυήσεων έως τις

31Μαρτίου 2001.Η επέκταση αυτή πρόκειται να εξασφαλίσει την απαραίτητη ευελιξία

στην εταιρία όσον αφορά τις προετοιµασίες της για την ιδιωτικοποίηση, η οποία

αναµένεται να συµβεί στις αρχές του 2001.

Το παράρτηµα της επιστολής της 1ης Σεπτεµβρίου του 2000περιλαµβάνει ανάλυση του
συνολικού ποσού των 75 δισ. δραχµών που προβλέπεται για επενδύσεις στα Σπάτα ανά
τρίµηνο και ανά εργασίες που πρέπει να διεξαχθούν. Εν κατακλείδι, περίπου το ήµισυ
των δαπανών θα καταβληθεί πριν το τέλος του 2000και το άλλο ήµισυ κατά τη διάρκεια
του πρώτου εξαµήνου του 2001.Περίπου 50 δισ. δραχµές αφορούν το κατασκευαστικό
έργο για τις επιχειρησιακές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις συντήρησης της

Ολυµπιακής Αεροπορίας στα Σπάτα, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτει άλλες

εγκαταστάσεις, εξοπλισµό, υλικά, δαπάνες κινήσεως και άλλες σχετικές δαπάνες. Έχουν
ήδη συναφθεί συµβάσεις συνολικού ύψους 40 εκατοµ. δραχµών.

Εκτίµηση του µέτρου

Η Επιτροπή εξέτασε την συµβατότητα του γνωστοποιηθέντος µέτρου µε τα άρθρα 87
και 88 της συνθήκης ΕΚ για τις κρατικές ενισχύσεις και θεωρεί ότι το µέτρο είναι

απαραίτητο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας και δεν αφήνει

αµφιβολίες όσον αφορά τη συµβατότητά του µε την κοινή αγορά.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι η ενίσχυση που χορηγήθηκε ήδη αποσκοπούσε ειδικά στην

εφαρµογή σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο θα εγγυάται τη βιωσιµότητα της εταιρείας.
Επ’ αυτού υπήρχαν ορισµένες προϋποθέσεις, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί τυχόν

αντιανταγωνιστική επίπτωση και προκειµένου να διευκολύνεται η αποτελεσµατική

παρακολούθησή της από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ισορροπία αυτή που

επιτυγχάνεται στην απόφαση 1999/332δεν επηρεάζεται από το υπό εξέταση µέτρο, για
τους λόγους που περιγράφονται κατωτέρω.

Αφενός, οι δαπάνες επενδύσεων που αφορούν την µετεγκατάσταση της Ολυµπιακής

Αεροπορίας στον νέο αερολιµένα των Σπάτων αποτελούν βασικό συστατικό του

σχεδίου αναδιάρθρωσης, επί του οποίου βασίζεται η απόφαση 1999/332.Πράγµατι, η
επιτυχής ολοκλήρωση των έργων µετεγκατάστασης είναι ζωτική για το µέλλον της

Ολυµπιακής Αεροπορίας στη νέα έδρα της στα Σπάτα. Εποµένως, το προτεινόµενο

µέτρο συνεισφέρει στον στόχο της ενίσχυσης που επετράπη το 1998, δηλαδή την

ενίσχυση της βιωσιµότητας της εταιρείας.

Αφετέρου, ο ανταγωνισµός δεν θα στρεβλωθεί, δεδοµένου ότι το συνολικό ποσό

ενίσχυσης και οι σχετικές προϋποθέσεις παραµένουν άθικτα. Επιπλέον, η θετική

επίπτωση στο έργο των Σπάτων αντισταθµίζεται από την καθυστέρηση του

προγράµµατος εκσυγχρονισµού του στόλου της εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι η

µετεγκατάσταση στα Σπάτα είχε όντως προβλεφθεί την εποχή της έκδοσης της

αποφάσεως 1999/332,η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι οι ανάγκες της προς το παρόν
θα εξυπηρετηθούν καλύτερα χρησιµοποιώντας τις ήδη εγκεκριµένες κρατικές εγγυήσεις

για το σκοπό αυτό. Αυτό σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στο ότι η παρούσα διοίκηση είναι



µεταβατική, εν αναµονή της ιδιωτικοποίησής της στις αρχές του επόµενου έτους και,
εποµένως, θεωρεί σκοπιµότερο να αναβάλει απόφαση επί της αγοράς νέων

αεροσκαφών. ∆εδοµένου του επείγοντος χαρακτήρα των επενδύσεων που απαιτούνται
για τον νέο αερολιµένα στα Σπάτα, προτάθηκε αντ’ αυτού να αναπροσανατολιστεί το
υπόλοιπο ποσό των ήδη εγκεκριµένων κρατικών εγγυήσεων από επένδυση µικρότερης

προτεραιότητας (αεροσκάφη) προς επένδυση υψηλότερης προτεραιότητας (υποδοµή
στον νέο αερολιµένα των Σπάτων). Επιπλέον, η επέκταση του χρονικού διαστήµατος για
την χρήση των εγγυήσεων συµπίπτει µε το χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση της

µετεγκατάστασης της εταιρίας στα Σπάτα και τις απαραίτητες προετοιµασίες για την

ιδιωτικοποίησή της και εξασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία κατά τη διάρκεια της

µεταβατικής περιόδου. Τελικά, το σχετικό ποσό (περίπου 60 δισ. δραχµές) είναι µικρό
σε σύγκριση προς τη συνολική δέσµη ενίσχυσης που εγκρίθηκε το 1994
(περίπου 500δισ. δραχµές).

Όσον αφορά την διαδικασία, η Επιτροπή θεωρεί ότι, για τους προαναφερθέντες λόγους,
η χρήση µέρους των ήδη εγκεκριµένων εγγυήσεων δανείων που πρόκειται να

συναφθούν πριν τις 31 Μαρτίου 2001 για την µετεγκατάσταση της Ολυµπιακής

Αεροπορίας στον νέο αερολιµένα των Σπάτων δεν αφήνει αµφιβολίες όσον αφορά την

συµβατότητα της αναθεωρηµένης δέσµης ενισχύσεων µε την κοινή αγορά. ∆εδοµένου
ότι το µέτρο αποτελεί µικρή απόκλιση από την απόφαση 1999/332της Επιτροπής, δεν
κρίθηκε απαραίτητο να κινηθεί η τυπική διερευνητική διαδικασία4.

4 «88. Επιπλέον, το ∆ικαστήριο θεωρεί ότι, εφόσον η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση που εγκρίνει την
ενίσχυση βάσει προϋποθέσεων στο τέλος διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 93, παράγραφος 2,
δεν έχει δικαίωµα να αποκλίνει από το πεδίο εφαρµογής της αρχικής αποφάσεώς της χωρίς να

κινήσει εκ νέου τη διαδικασία. Προκύπτει ότι, εάν µία από τις προϋποθέσεις, στην οποία
υπόκειτο η έγκριση µιας ενίσχυσης, δεν πληρούται, η Επιτροπή µπορεί κανονικά να εκδώσει
απόφαση που αποκλίνει από την προϋπόθεση αυτή χωρίς να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία

δυνάµει του άρθρου 93, παράγραφος 2, δεν έχει δικαίωµα να αποκλίνει από το πεδίο εφαρµογής
της αρχικής αποφάσεώς της χωρίς να κινήσει εκ νέου την διαδικασία. Προκύπτει ότι, εάν µία
από τις προϋποθέσεις, στην οποία υπόκειται η έγκριση µιας ενίσχυσης, δεν πληρούται, η
Επιτροπή µπορεί κανονικά να εκδόσει απόφαση που αποκλίνει από την προϋπόθεση αυτή χωρίς

να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία δυνάµει του άρθρου 93,παράγραφος 2 της συνθήκης µόνο στην
περίπτωση σχετικά µικράς σηµασίας αποκλίσεων από την αρχική προϋπόθεση, πράγµα το οποίο
δεν αφήνει αµφιβολίες ως προς το κατά πόσο η εν λόγω ενίσχυση εξακολουθεί να είναι συµβατή

µε την κοινή αγορά.
89. Πρέπει να προστεθεί ότι όσον αφορά ενίσχυση που έχει ήδη εγκριθεί κατ’αρχήν, έχει καταβληθεί

σε επακόλουθες δόσεις κατά τη διάρκεια σχετικά µακράς περιόδου σε συνδυασµό µε πρόγραµµα

αναδιάρθρωσης, τα αποτελέσµατα του οποίου θα επιτευχθούν µόνο µετά από αρκετά χρόνια,
όπως συµβαίνει στην παρούσα περίπτωση, η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει αρµοδιότητα να
διαχειρίζεται και να παρακολουθεί την εφαρµογή τέτοιου είδους ενισχύσεως, προκειµένου,
ιδίως, να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει εξελίξεις, οι οποίες είναι δυνατόν να µην είχαν
προβλεφθεί όταν εκδόθηκε η αρχική απόφαση. Εποµένως, είναι πιθανόν, βάσει αλλαγής στις
εξωτερικές περιστάσεις που συµβαίνει µετά την αρχική απόφαση, ότι η Επιτροπή µπορεί, µεταξύ
άλλων, να µεταβάλει τις προϋποθέσεις που διέπουν την εφαρµογή του προγράµµατος

αναδιάρθρωσης ή της παρακολουθήσεώς του, χωρίς να ξεκινήσει εκ νέου τη διαδικασία δυνάµει
του άρθρου 93, παράγραφος 2 της συνθήκης, εξασφαλίζοντας οπωσδήποτε ότι τέτοιου είδους
αποκλίσεις δεν δηµιουργούν αµφιβολίες ως προς την συµβατότητα της εν λόγω ενίσχυσης µε την

κοινή αγορά.»
Απόφαση του Πρωτοδικείου της 15ης Σεπτεµβρίου 1998, Ryanair/Επιτροπή, T-140/95, ECR 1998,
σ. II-3327,παράγραφος 89.



Τελικά, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι η έγκριση της ενισχύσεως εκ µέρους της, όπως
τροποποιήθηκε από την παρούσα απόφαση, υπόκειται σε ορισµένες προϋποθέσεις,
περιλαµβανοµένης της δέσµευσης από το ελληνικό κράτος να µη χορηγήσει περαιτέρω

ενίσχυση στην Ολυµπιακή Αεροπορία, σύµφωνα µε την αρχή της µιας και τελευταίας
φοράς5.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να µην προβάλει αντιρρήσεις στην χρήση
των ήδη εγκεκριµένων κρατικών εγγυήσεων για επενδύσεις που είναι απαραίτητες για

την µετεγκατάσταση της Ολυµπιακής Αεροπορίας στον νέο αερολιµένα των Σπάτων και

στην επέκταση του χρονικού διαστήµατος για τη χρήση τους στις 31Μαρτίου 2001.

Απόφαση

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει το άρθρο 1, παράγραφος 1,
στοιχείο (ii) της απόφασης 1999/332ως εξής:

«νέων εγγυήσεων δανείων συνολικού ύψους 378 εκατοµ. δολαρίων ΗΠΑ για δάνεια που
πρόκειται να συναφθούν πριν από τις 31Μαρτίου 2001για την αγορά νέων αεροσκαφών
και για επενδύσεις απαραίτητες για την µετεγκατάσταση της Ολυµπιακής Αεροπορίας στον

νέο αερολιµένα των Σπάτων».

Εάν αυτή η επιστολή περιέχει εµπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες δεν πρέπει

να αποκαλυφθούν σε τρίτους, παρακαλώ να ενηµερώσετε την Επιτροπή

εντός δεκαπέντε εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της. Εάν η

Επιτροπή δεν λάβει αιτιολογηµένη γνώµη µέχρι την προθεσµία αυτή, θεωρείστε

ότι συµφωνείτε µε την αποκάλυψη σε τρίτους και µε την δηµοσίευση του

πλήρους κειµένου της επιστολής στην αυθεντική γλώσσα στην ιστοσελίδα Internet:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/. Το αίτηµά σας πρέπει να σταλεί µε

συστηµένη επιστολή ή φαξ στη διεύθυνση:

European Commission
Directorate-General for Transport and Energy
Directorate F
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B-1049 Brussels
Fax No: 02/296.06.58

Με εκτίµηση,
Για την Επιτροπή

Loyola de PALACIO

Μέλος της Επιτροπής

5 Βλέπε τµήµα V.2 για την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης ΕΚ και άρθρο 61 της

Συµφωνίας ΕΟΧ για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της αεροπλοΐας, ΕΕ C 350, 10.12.1994,σ.
5.


