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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ  

Η ΔΛΛΑΓΑ ΔΝΩΠΙΟΝ ΣΩΝ ΓΙΚΑΣΗΡΙΩΝ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ  

ΠΔΡΙΟΓΟ 2019 

Επιμέλεια, Πρόλογος: Μ. Δ. Χρσσομάλλης 

Καθηγητής Νομικής Στολής, ΔΠΘ  

Πξνινγηθφ ζεκείσκα 

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ πξνζεγγίδνπκε ηελ παξνπζία ηεο Διιάδαο ελψπηνλ ησλ 

δηθαζηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
1
 θαηά ην έηνο 2019. Πξφθεηηαη γηα κία 

θαηαγξαθή, πνπ γίλεηαη εθ κέξνπο καο απφ ην 2004, ησλ απνθάζεσλ ησλ ελσζηαθψλ 

Γηθαζηεξίσλ κε ειιεληθφ ελδηαθέξνλ, ηαμηλνκεκέλσλ θαηά ζεκαηηθή ελφηεηα θαη φρη 

θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ή ην είδνο δηαδηθαζίαο / πξνζθπγήο. Σέηνηεο 

ζεσξνχκε, θπξίσο, ηηο απνθάζεηο επί πξνζθπγψλ γηα παξάβαζε πνπ αζθήζεθαλ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηηο απνθάζεηο επί 

πξνζθπγψλ αθπξψζεσο, θαηά παξαιείςεσλ θαη απνδεκηψζεσο πνπ αζθήζεθαλ απφ 

ηελ ειιεληθή Κπβέξλεζε ή απφ Έιιελεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) θαηά ησλ 

θνηλνηηθψλ νξγάλσλ, ηηο πξνδηθαζηηθέο παξαπνκπέο ζην ΓΔΔ εθ κέξνπο ειιεληθψλ 

δηθαζηεξίσλ θαη, ελδερνκέλσο, ηηο παξαπνκπέο ζην Γηθαζηήξην εθ κέξνπο 

δηθαζηεξίσλ άιισλ Κξαηψλ-κειψλ, ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη Έιιελαο σο δηάδηθνο 

ζηελ θχξηα δίθε θαη, ηέινο, ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ΓΔΔ) επί αλαηξέζεσλ 

θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ (ΓΓΔΔ).  

Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη κφλν νη νξηζηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΓΔΔ ή ηνπ ΓΓΔΔ θαη φρη 

νη εηζαρζείζεο ππνζέζεηο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ή νη ππνζέζεηο επί ησλ νπνίσλ 

δελ έρεη εθδνζεί νξηζηηθή απφθαζε αιιά βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην (π.ρ. 

έρνπλ δεκνζηεπζεί νη πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα). Δμάιινπ, έρνπλ 

παξαιεθζεί κφλν νη ππαιιειηθέο πξνζθπγέο Διιήλσλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά 

ησλ ελσζηαθψλ Οξγάλσλ ζηα νπνία απαζρνινχληαη, ζην βαζκφ πνπ απηέο 

παξνπζηάδνπλ κφλν πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη ζα επηβάξπλαλ αδηθαηνιφγεηα ηελ 

παξνπζίαζε. Η αλαθνξά παξαθάησ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο απφθαζεο 

(Γηθαζηήξην, αξηζκφο απφθαζεο, δηάδηθνη, εκεξνκελία εθδφζεσο), ζηε ζπλνπηηθή 

πεξίιεςε θαζψο θαη ην δηαηαθηηθφ ηεο ελψ δελ πεξηιακβάλεη άιια κέξε θαη, θπξίσο, 

                                                           
1
Καηά ην άξζξν 19 ΔΔ ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειείηαη απφ ην Γηθαζηήξην, ην 

Γεληθφ Γηθαζηήξην θαη ηα Δηδηθεπκέλα Γηθαζηήξηα  
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ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο. Οη ελδηαθεξφκελνη, πάλησο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΓΔΔ (http://curia.eu.int) γηα λα 

αληιήζνπλ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ κίαο απνθάζεσο. 

Απφ ηε κειέηε ησλ ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο απνθάζεσλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο ΔΔ 

παξαηεξνχκε ηα εμήο: 

1. Καηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο (2019) θαηαγξάθηεθαλ δψδεθα (12) απνθάζεηο κε 

ειιεληθφ ελδηαθέξνλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ παξαπάλσ. Ο αξηζκφο 

απηφο, πνπ είλαη ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ απνθάζεσλ ηνπ 2018 θαη θηλείηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηνλ αξηζκνχο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά θαλφλα ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία 

(κφιηο 11 απνθάζεηο ην 2011 θαη ην 2013, 13 ην 2012 θαη 17 ην 2016, 12 ην 2018). 

ην ίδην δηάζηεκα, βέβαηα, παξαηεξήζεθαλ θαη αξθεηά πςειφηεξνη αξηζκνί (40 ην 

2014 θαη 21 ην 2017), σζηφζν, φπσο είρακε παξαηεξήζεη, ν ηδηαίηεξα πςεινί απηνί 

αξηζκνί νθείινληαλ ζην κεγάιν αξηζκφ απνθάζεσλ ζηελά ηδησηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ζήκα) ην 2014 θαη ζε απνθάζεηο επί ππνζέζεσλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ ην 2017. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ ζπλάγεηαη απφ ηε δηαρξνληθή 

έξεπλα ηεο παξνπζίαο ηεο Διιάδαο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ είλαη φηη ν εηήζηνο 

αξηζκφο απνθάζεσλ κε ειιεληθφ ελδηαθέξνλ δελ κπνξεί λα απμεζεί ζεακαηηθά φζν ν 

αξηζκφο ειιεληθψλ πξνδηθαζηηθψλ παξαπνκπψλ παξακέλεη εμαηξεηηθά ρακειφο θαη 

απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηνπο αξηζκνχο άιισλ Κξαηψλ-κειψλ (βι. παξαθάησ). 

Δλδεηθηηθνί είλαη νη αξηζκνί πξνδηθαζηηθψλ παξαπνκπψλ πνπ πεξηήιζαλ ζην 

Γηθαζηήξην θαηά ην 2018
2
: Γεξκαλία 78, Ιηαιία 68, Ιζπαλία 67, Γαιιία 41 θαη Βέιγην 

40
3
.  

2. Σν 2019 παξνπζηάδεηαη ε ίδηα βειηησκέλε εηθφλα ηεο ρψξαο καο ζε φηη αθνξά ηηο 

παξαβηάζεηο ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, πνπ παξαηεξείηαη απφ ην 2010 θαη κεηά. 

Έηζη, απφ ηνλ εμαηξεηηθά πςειφ αξηζκφ ησλ είθνζη δχν (22) απνθάζεσλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, πνπ εθδφζεθαλ ην 2009, κε ηηο νπνίεο αλαγλσξίζηεθε ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 258 ΛΔΔ (πξνζθπγή θαηά Κξάηνπο-κέινπο) ε παξαβίαζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, θαηαγξάθνληαη δχν (2) 

                                                           
2
 Όηαλ γξάθνληαλ απηέο νη γξακκέο δελ είρε εθδνζεί ε Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ γηα ην 2019, νπφηε 

πεξηνξηδφκαζηε ζε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2018 
3
Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ 2018 – Αλαζθφπεζε Έηνπο, ζει. 42, 

δηαζέζηκε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-

06/20190650_ra_pan_el_2019-06-06_09-48-19_869.pdf 
 

http://curia.eu.int/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/20190650_ra_pan_el_2019-06-06_09-48-19_869.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/20190650_ra_pan_el_2019-06-06_09-48-19_869.pdf
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κφλν θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο
4
. Ο αξηζκφο απηφο 

απνηειεί ηελ θαιχηεξε επίδνζε ηεο ρψξαο καο ζε ζρέζε κε ηε ζπκκφξθσζε ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο θαη θηλείηαη θνληά ζην κέζν φξν ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαδηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ αλά Κξάηνο-κέινο ζηελ Έλσζε ησλ 28, πνπ είλαη πεξίπνπ 1 έσο 1,2 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. Οη ιφγνη απηήο ηεο βειηίσζεο έρνπλ εθηεζεί δηεμνδηθά 

ζην αληίζηνηρν ζεκείσκά καο γηα ην 2014
5
, νπφηε παξέιθεη ε εθηελήο επαλάιεςή 

ηνπο. Δπηγξακκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηή, θαηά ηε γλψκε καο, νθείιεηαη: 

ηε ζεκαζία πνπ θαίλεηαη λα απνδίδεη πιένλ ε ρψξα καο ζηελ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη ηεο Έλσζεο, ζηελ πξνζπάζεηα λα απνηηλάμεη απφ πάλσ ηεο 

ηελ θαηεγνξία ηνπ Κξάηνπο – παξαβάηε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα 

ελδπλακψζεη ηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο δπλαηφηεηέο ηεο εληφο ηεο ελσζηαθψλ ζεζκψλ 

θαη, ηέινο, ζηε βειηίσζε ησλ ξπζκψλ κε ηνπο νπνίνπο ε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε 

πξνσζεί ηελ ελζσκάησζε θαλφλσλ ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε 

ηάμε αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ ζπλελλφεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ Δπηηξνπή, 

κε ζθνπφ ηε δηεπζέηεζε ησλ παξαβηάζεσλ ζε πξνδηθαζηηθφ ζηάδην
6
. Η βειηησκέλε 

απηή εηθφλα «ζακπψλεη» αλ ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα παξακέλεη ε 

πξψηε ρψξα ζε εηζεγκέλεο πξνζθπγέο γηα παξάβαζε θαηά ηελ πεληαεηία 2014 – 

2018, αθνχ ε Δπηηξνπή πξνζέθπγε θαηά ηεο ρψξαο καο ζπλνιηθά είθνζη ηέζζεξηο 

(22) θνξέο γηα παξάβαζε ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο (ζηελ επφκελε ζέζε βξίζθεηαη ε 

Γεξκαλία κε 17 ελψ αθνινπζνχλ ε Πνισλία θαη ε Ιζπαλία κε 16 πξνζθπγέο). ην 

ίδην δηάζηεκα εθδφζεθαλ είθνζη (20) θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο θαηά ηεο ρψξαο καο, 

πνπ θαη πάιη ηελ θέξλνπλ ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ 28 Κξαηψλ-κειψλ (ηηο 

επφκελεο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ ε Ιζπαλία κε 14, ε Πνισλία θαη ε Γεξκαλία κε 13 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο)
7
. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, εμάιινπ, φηη θαηά κέζν 

                                                           
4

Η απνθιηκάθσζε μεθίλεζε ην 2010 κε επηά (7) θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, ελψ ην 2011 

θαηαγξάθεθαλ ηέζζεξεηο (4), ην 2012 πέληε (5), ην 2013 δχν (2), 2014 ηέζζεξηο (4), ην 2015 ηξεηο (3), 

ην 2016 ηέζζεξεηο (4), ην 2017 πέληε (5) θαη ην 2018 ηέζζεξεηο (4) θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ζε 

βάξνο ηεο ρψξαο καο. 
5
 Μηρ. Υξπζνκάιιε, Η Διιάδα ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο ΔΔ 2012 – 2013, ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ 

DIGESTA, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://digestaonline.gr/index.php/2-uncategorised/3-

digesta-online-2014 
6
ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί απηφλνκα αλ ε θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη θαη ζηελ πίεζε 

πνπ αζθείηαη απφ ηελ ππαγσγή ηεο ρψξαο καο ζε θαζεζηψο εληζρπκέλεο επνπηείαο (ηξφηθα θαη 

θνπαξηέην) θαηφπηλ ηεο πξνζθπγήο ηεο ζηνπο επξσπατθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο απφ ην 

Μάην 2010.  
7
 Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ 2018 – Γηθαηνδνηηθφ Έξγν, ζει. 125 επ., 

δηαζέζηκε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-

05/_ra_2018_el.pdf 

http://digestaonline.gr/index.php/2-uncategorised/3-digesta-online-2014
http://digestaonline.gr/index.php/2-uncategorised/3-digesta-online-2014
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/_ra_2018_el.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/_ra_2018_el.pdf
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φξν ηα ηειεπηαία έηε αληηζηνηρεί 1 έσο 1,2 θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο αλά Κξάηνο-

κέινο (ΔΔ/28)
8
.  

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί σο ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη κεηαμχ ησλ δχν (2) 

θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ 2019 δελ θαηαγξάθεηαη απφθαζε κε ηελ νπνία 

αλαγλσξίδεηαη παξαβίαζε απ’ απηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη «πεηζκαηηθέο», δειαδή 

απηέο κε ηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 260 ΛΔΔ, επηβάιινληαη ρξεκαηηθέο 

θπξψζεηο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ζε πξνεγνχκελε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ 

ΓΔΔ
9
. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δχν (2) θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο αθνξνχλ ε κία 

ηελ ειεπζεξία εγθαηαζηάζεσο θαη ε άιιε ηε θνξνινγία. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην 

γεγνλφο φηη δελ παξνπζηάδνληαη γηα πξψηε ρξφληα θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ηζηνξηθά απνηειεί ηνλ ηνκέα ηεο ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο, ζηνλ νπνίν ζεκεηψλνληαη νη πεξηζζφηεξεο παξαβηάζεηο ηφζν απφ ηελ 

ρψξα καο φζν θαη απφ ηα ππφινηπα Κξάηε-κέιε. Έθπιεμε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη 

ην Γηθαζηήξην δελ αζρνιήζεθε ην 2019 κε ππνζέζεηο επεμεξγαζίαο ησλ αζηηθψλ 

ιπκάησλ θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί ζηα θπξηφηεξα 

δεηήκαηα ηξηβήο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
10

.  

3. Σν 2019 εληνπίδνληαη κφιηο δχν (2) απνθάζεηο ηνπ ΓΔΔ επί πξνδηθαζηηθψλ 

παξαπνκπψλ θαηά ην άξζξν 267 ΛΔΔ, πνπ πξνήιζαλ απφ πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο θαη ηνλ Άξεην Πάγν. Η ζηαζεξά κηθξή έσο ειάρηζηε ζπλεξγαζία ησλ 

ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ κε ην ΓΔΔ κέζσ ηεο πξνδηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην 

2019
11

 επηβεβαηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε 

παξνπζηάδνληαο ηελ ειιεληθή παξνπζία ζηα δηθαζηηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο γηα ηελ 

πξνεγνχκελε πεληαεηία, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζε γεληθέο 

γξακκέο λα επαλαιάβνπκε:  

                                                           
8
 Έηζη ην 2018 ην Γηθαζηήξην εμέδσζε ηξηάληα (30) θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ζε βάξνο δέθα επηά 

(17) Κξαηψλ-κειψλ 
9
Σν 2009 ν αξηζκφο ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο επηβιήζεθαλ ρξεκαηηθέο θπξψζεηο 

θαηά ηεο ρψξαο καο έθηαζε ζηηο έμη (6), πνπ ζπληζηνχζε κηα εμαηξεηηθά αξλεηηθή θαη επψδπλε 

νηθνλνκηθά γηα ηε ρψξα καο επίδνζε. 
10

Μηρ. Υξπζνκάιιε, Η Διιάδα ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο ΔΔ 2018, ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ 

DIGESTA, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.digestaonline.gr/pdfs/Digesta%202019/chris2019b.pdf 
11

Οη αληίζηνηρνη αξηζκνί γηα ηα ακέζσο πξνεγνχκελα έηε ήηαλ: ηξείο (3) ην 2012, ηέζζεξεηο (4) ην 

2013, κία (1) ην 2014, κία (1) ην 2015 θαη ηξεηο (3) ην 2016, δχν (2) ην 2017 θαη κία (1) ην 2018 

http://www.digestaonline.gr/pdfs/Digesta%202019/chris2019b.pdf
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 Πξψηνλ, ν εμαηξεηηθά κηθξφο αξηζκφο ησλ πξνδηθαζηηθψλ παξαπνκπψλ εθ κέξνπο 

ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θηλείηαη ζε ξπζκνχο αληίζεηνπο κε ηελ επξσπατθή ηάζε 

αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνδηθαζηηθψλ παξαπνκπψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζα πξέπεη 

λα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηφζν απφ ηηο Ννκηθέο 

ρνιέο φζν θαη απφ ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά φξγαλα ηεο δηθαηνζχλεο.  

Γεχηεξνλ, δελ θαίλεηαη λα νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνδηθαζηηθψλ 

παξαπνκπψλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα ηα εμήο γεγνλφηα: ε 

αλαγλψξηζε απφ ην ΓΔΚ, κε ηε γλσζηή απφθαζε Köbler
12

, ηεο επζχλεο ησλ Κξαηψλ-

κειψλ ζε απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη κε απνθάζεηο ησλ αλσηάησλ 

δηθαζηεξίσλ, φηαλ απηέο είλαη αληίζεηεο κε ελσζηαθφ δίθαην (εμσζπκβαηηθή επζχλε), 

ε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο ηνπ ΓΔΔ φζνλ αθνξά ην ρξφλν, πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ έθδνζε εθ κέξνπο ηνπ απνθάζεσλ επί πξνδηθαζηηθψλ παξαπνκπψλ (θαηά 

κέζν φξν 16 κήλεο
13

), ε θαζηέξσζε ηαρείαο δηαδηθαζίαο πξνδηθαζηηθήο 

παξαπνκπήο
14

, θαζψο θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δηθαζηηθήο χιεο ζην πιαίζην ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ Υψξνπ Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο (Μεηαλάζηεπζε, 

Άζπιν, Αζηπλνκηθή θαη Γηθαζηηθή πλεξγαζία ζηηο Πνηληθέο Τπνζέζεηο, Γηθαζηηθή 

πλεξγαζία ζηηο Αζηηθέ Τπνζέζεηο).  

4. ην πιαίζην απηνχ ηνπ ζεκεηψκαηνο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, σο έρνπζεο 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ηηο παξαθάησ απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ: 

(α) Τπφζεζε C-729/17, Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Με 

ηελ πξνζθπγή ηεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δήηεζε απφ ην Γηθαζηήξην λα 

αλαγλσξίζεη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία, πεξηνξίδνληαο ηε λνκηθή κνξθή ησλ 

θνξέσλ θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ ζε κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο, πνπ πξέπεη λα 

απνηεινχληαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν θαη έλα ηνπιάρηζηνλ 

Δπηκειεηήξην ζηελ Διιάδα, παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ην άξζξν 

49 ΛΔΔ θαη απφ ην άξζξν 15, παξ. 2, ζηνηρεία βʹ θαη γʹ, θαη παξ. 3, ηεο Οδεγίαο 

2006/123/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο 

ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Δπηπιένλ, Η Δπηηξνπή δήηεζε απφ ην Γηθαζηήξην 

                                                           
12

 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 30
εο

 επηεκβξίνπ 2003, ππφζεζε C-224/01, Köbler, πιι. 2003, ζει. Ι - 10239 
13

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Τπεξεζία Σχπνπ θαη Πιεξνθφξεζεο), ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΔΝ 

ΣΤΠΟΤ αξηζ. 23/13, ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηθαηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην 2012: 

ζηαζεξνπνίεζε ζηηο επηδφζεηο πνπ επηηεχρζεθαλ ηα ηειεπηαία έηε, Λνπμεκβνχξγν, 6 Μαξηίνπ 2013, 

δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-

03/cp130023el.pdf 
14

 Άξζξν 267 ΛΔΔ θαη 23α Οξγαληζκνχ ΓΔΔ 
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λα δηαπηζηψζεη φηη, ππνβάιινληαο ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ αθαδεκατθψλ 

πξνζφλησλ ζε πξνυπνζέζεηο επηβνιήο πξφζζεησλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη επηβνιήο αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ ρσξίο 

πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε ησλ νπζησδψλ δηαθνξψλ θαη δηαηεξψληαο ζε ηζρχ 

δηαηάμεηο πνπ εηζάγνπλ δπζκελείο δηαθξίζεηο, ππνρξεψλνληαο ηνπο αηηνχληεο 

δηαπίζηεπζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηακεζνιαβεηή, πνπ θαηέρνπλ ηίηινπο δηαπίζηεπζεο 

απνθηεζέληεο ζηελ αιινδαπή ή απφ αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θνξέα θαηάξηηζεο 

αιινδαπήο πξνέιεπζεο, θαηφπηλ εθπαίδεπζεο παξαζρεζείζαο ζηελ Διιάδα, λα 

δηαζέηνπλ εκπεηξία ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ζπκκεηνρψλ ζε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο, ε 

Διιεληθή Γεκνθξαηία παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ην άξζξν 49 ΛΔΔ, 

θαζψο θαη απφ ηα άξζξα 13 θαη 14, απφ ην άξζξν 50, παξ. 1, θαη απφ ην παξάξηεκα 

VII ηεο Οδεγίαο 2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ νδεγία 2013/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο 

Ννεκβξίνπ 2013 (ζην εμήο: νδεγία 2005/36). ε αληίθξνπζε ηεο πξνζθπγήο ηεο 

Δπηηξνπήο ε Διιεληθή Γεκνθξαηία ππνζηήξημε πξνθαηαξηηθά φηη ε επίδηθε 

λνκνζεζία είρε θαηαξγεζεί απφ ηηο 17 Ιαλνπαξίνπ 2018, εκεξνκελία ηεο 

δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ 4512/2018, κε απνηέιεζκα νη αηηηάζεηο πνπ δηαηχπσζε ε 

Δπηηξνπή κε ηελ πξνζθπγή ηεο λα έρνπλ πιένλ θαηαζηεί θελέο πεξηερνκέλνπ. ε 

απάληεζε ζηελ σο άλσ επηρεηξεκαηνινγία ε Δπηηξνπή ππνζηήξημε φηη ε θξηλφκελε 

πξνζθπγή αθνξά θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ πξνέθπςε απφ ηηο ελ ιφγσ λνκνζεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο, πνπ εηζήρζεζαλ κε ηνλ λφκν 4512/2018, ζην κέηξν πνπ κε ηα λέα 

κέηξα πνπ έιαβε ε Διιάδα κεηά ηελ αηηηνινγεκέλε γλψκε δηαηεξήζεθε ζην ζχλνιφ 

ηνπ ην ζχζηεκα πνπ είρε ζεζπηζηεί κε ηε λνκνζεζία πνπ απνηέιεζε ην αληηθείκελν 

ηεο πξν ηεο αζθήζεσο ηεο πξνζθπγήο δηαδηθαζίαο. Σν Γηθαζηήξην απέξξηςε ην 

αίηεκα ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο, ππελζπκίδνληαο ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ 

ζχκθσλα κε ηελ φπνηα ε χπαξμε παξαβάζεσο πξέπεη λα εθηηκάηαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο κέινπο σο είρε θαηά ηελ εθπλνή ηεο ηαρζείζαο κε ηελ 

αηηηνινγεκέλε γλψκε πξνζεζκίαο, ελψ ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε απφ ην Γηθαζηήξην. Απέξξηςε, εμάιινπ, θαη ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο 

Δπηηξνπήο ηνλίδνληαο φηη ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο δελ κπνξεί λα δηεπξπλζεί ψζηε 

λα θαιχπηεη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ λέεο δηαηάμεηο, αληίζηνηρεο ησλ νπνίσλ 

δελ ππήξραλ ζην αξρηθφ θείκελν ηεο επίκαρεο πξάμεο, δηφηη ηνχην ζα ζπληζηνχζε 

παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσο. Δπί ηεο 
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νπζίαο θαη ζε φηη αθνξά ηελ πξψηε αηηίαζε ε Διιεληθή Κπβέξλεζε πεξηνξίζηεθε 

ζηελ επηζήκαλζε φηη, κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ λφκνπ 4512/2018, απηή αηηίαζε έρεη 

θαηαζηεί θελή πεξηερνκέλνπ. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε ηειηθά φηη ε Διιεληθή 

Γεκνθξαηία, πεξηνξίδνληαο ηε λνκηθή κνξθή ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο 

δηακεζνιαβεηψλ ζε κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπληζηνχλ απφ 

θνηλνχ έλαο ηνπιάρηζηνλ δηθεγνξηθφο ζχιινγνο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ επηκειεηήξην 

ηεο Διιάδαο, παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ην άξζξν 15, παξ. 2, ζηνηρεία 

βʹ θαη γʹ, θαη παξ. 3, ηεο Οδεγίαο 2006/123. ρεηηθά κε ηελ δεχηεξε αηηίαζε ε 

Διιεληθή Κπβέξλεζε πεξηνξίζηεθε ζηελ επηζήκαλζε φηη ε ππνπξγηθή απφθαζε 

109088, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, θαηαξγήζεθε κε ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λφκνπ 

4512/2018 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζεσξεί φηη ε εμεηαδφκελε αηηίαζε έρεη θαηαζηεί θελή 

πεξηερνκέλνπ. Σν Γηθαζηήξην δελ έθαλε δεθηή απηήλ επηρεηξεκαηνινγία θαη έθξηλε 

φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία, επηβάιινληαο, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο 

ησλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ, πξφζζεηεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ 

απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη αληηζηαζκηζηηθά κέηξα ρσξίο πξνεγνχκελε 

αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο πηζαλψλ νπζησδψλ δηαθνξψλ κε ηελ εζληθή εθπαίδεπζε, 

θαζψο θαη δηαηεξψληαο ζε ηζρχ δηαηάμεηο πνπ εηζάγνπλ δπζκελείο δηαθξίζεηο, 

θαζφζνλ ππνρξεψλνπλ ηνπο αηηνχληεο δηαπίζηεπζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηακεζνιαβεηή 

πνπ θαηέρνπλ ηίηινπο δηαπίζηεπζεο απνθηεζέληεο ζηελ αιινδαπή ή απφ 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θνξέα θαηάξηηζεο αιινδαπήο πξνέιεπζεο, θαηφπηλ 

εθπαίδεπζεο παξαζρεζείζαο ζηελ Διιάδα, λα δηαζέηνπλ εκπεηξία ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ 

ζπκκεηνρψλ ζε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο, παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ 

ηα άξζξα 13 θαη 14, απφ ην άξζξν 50, παξάγξαθνο 1, θαζψο θαη απφ ην παξάξηεκα 

VII ηεο νδεγίαο 2005/36. 

 

(β) Τπφζεζε C-91/18, Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Με 

πξνζθπγή ηεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δήηεζε απφ ην Γηθαζηήξην λα δηαπηζηψζεη φηη 

ε Διιεληθή Γεκνθξαηία παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη δπλάκεη ηεο Οδεγίαο 

92/83/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ δηαξζξψζεσλ ησλ εηδηθψλ 

θφξσλ θαηαλάισζεο πνπ επηβάιινληαη ζηελ αιθνφιε θαη ηα αιθννινχρα πνηά 

θαζψο θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 110 ΛΔΔ, θαζφζνλ ζέζπηζε θαη δηαηήξεζε ζε ηζρχ 

λνκνζεζία ε νπνία ππνβάιιεη ζε ζπληειεζηή εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο κεησκέλν 

θαηά 50 % ζε ζρέζε κε ηνλ θαλνληθφ εζληθφ ζπληειεζηή (α) ην παξαγφκελν απφ ηνπο 

«ζπζηεκαηηθνχο απνζηαγκαηνπνηνχο» πξντφλ ηζίπνπξν/ηζηθνπδηά θαη (β) ην 
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παξαγφκελν απφ ηνπο απνθαινχκελνπο κηθξνχο, «δηήκεξνπο» απνζηαγκαηνπνηνχο 

πξντφλ ηζίπνπξν/ηζηθνπδηά ζε ζεκαληηθά κεησκέλν ζπληειεζηή εηδηθνχ θφξνπ 

θαηαλάισζεο, ελψ ηα αιθννινχρα πνηά πνπ εηζάγνληαη απφ άιια θξάηε κέιε 

ππφθεηληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο. Πξνο ζηήξημε 

ηεο πξνζθπγήο ηεο ε Δπηηξνπή ηζρπξίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη ην επίδηθν ειιεληθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο νδήγεζε ζηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ απφ ην 2010 ησλ 

εηζαγφκελσλ ζηελ Διιάδα αιθννινχρσλ πνηψλ, φπσο ην νπίζθη, ην ηδηλ θαη ε βφηθα, 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ πψιεζε ησλ εγρσξίσο παξαγφκελσλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ην 

πξνζηαηεπηηθφ απνηέιεζκα ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί εηδηθψλ θφξσλ 

θαηαλάισζεο. Η Διιεληθή Γεκνθξαηία αληηθξνχνληαο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο 

Δπηηξνπήο ππνζηήξημε, κεηαμχ άιισλ, φηη (α) ην νχδν, αθελφο, θαη ην ηζίπνπξν θαη ε 

ηζηθνπδηά, αθεηέξνπ, αλήθνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 110/2008, ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αιθννινχρσλ πνηψλ, δειαδή ην νχδν ζηελ θαηεγνξία 

«απνζηαγκέλν anis» θαη ην ηζίπνπξν θαζψο θαη ε ηζηθνπδηά ζηελ θαηεγνξία 

«απφζηαγκα ζηεκθχισλ ζηαθπιήο». Ωζηφζν, ηνχην δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ηα 

ελ ιφγσ αιθννινχρα πνηά έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή ηνπ ίδηνπ, κεησκέλνπ θαηά 50 %, ζπληειεζηή εηδηθνχ θφξνπ 

θαηαλάισζεο ηφζν ζην ηζίπνπξν θαη ηελ ηζηθνπδηά φζν θαη ζην νχδν κπνξεί λα 

ζηεξηρζεί ζην άξζξν 23, παξάγξαθνο 2, ηεο Οδεγίαο 92/83, παξά ην γεγνλφο φηη ε 

ηειεπηαία απηή δηάηαμε πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζηελά, (β) ε επίκαρε ειιεληθή 

λνκνζεζία πεξί εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο δελ αληηβαίλεη ζην άξζξν 110, πξψην 

εδάθην, ΛΔΔ, ην νπνίν απαγνξεχεη ζηα θξάηε κέιε λα επηβάιινπλ ζηα πξντφληα 

άιισλ θξαηψλ κειψλ πςειφηεξνπο θφξνπο απφ εθείλνπο πνπ βαξχλνπλ ηα νκνεηδή 

εγρψξηα πξντφληα. πγθεθξηκέλα ην ηζίπνπξν θαη ε ηζηθνπδηά, είηε είλαη 

αξσκαηηζκέλα είηε φρη, δηαθνξνπνηνχληαη απφ άιια εηζαγφκελα αιθννινχρα πνηά, 

φρη κφλνλ φπσο ην νπίζθη, ην ηδηλ ή ε βφηθα, αιιά θαη φπσο ε grappa ή ε δηβαλία θαη, 

γεληθά, απφ ηα αιθννινχρα πνηά ηεο θαηεγνξίαο ηνπ απνζηάγκαηνο ζηεκθχισλ 

ζηαθπιήο, (γ) ηα έηε 2010 έσο 2012 απνηέιεζαλ πεξίνδν θξίζεο θαη φηη, σο εθ 

ηνχηνπ, δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε ζπλαγσγή αζθαιψλ θαη αμηφπηζησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

αιθννινχρσλ πνηψλ. Έηζη, δελ απνδεηθλχεηαη ν πξνβαιιφκελνο απφ ηελ Δπηηξνπή 

πξνζηαηεπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο πξνο φθεινο ηνπ 

ηζίπνπξνπ θαη ηεο ηζηθνπδηάο, (δ) νη κηθξνί απνζηαγκαηνπνηνί ηνπ ηζίπνπξνπ θαη ηεο 

ηζηθνπδηάο, νη απνθαινχκελνη «δηήκεξνη», ιεηηνπξγνχλ εληφο ζπγθεθξηκέλνπ εζληθνχ 
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πιαηζίνπ, ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε κηα καθξνρξφληα παξαδνζηαθή πξαθηηθή. Η 

πψιεζε ηνπ ηζίπνπξνπ θαη ηεο ηζηθνπδηάο, πξντφλησλ παξαγφκελσλ ζε εμαηξεηηθά 

απιά κεραλήκαηα, πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ρχκα, απφ ηδηψηε ζε 

ηδηψηε, ηα πξντφληα δε απηά δελ έρνπλ πνηέ απνηειέζεη αληηθείκελν ελδνθνηλνηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ.  

Σν Γηθαζηήξην ηειηθά δελ έθαλε δεθηή ηελ αλσηέξσ επηρεηξεκαηνινγία θαη θάλνληαο 

δεθηή ηελ πξνζθπγή ηεο Δπηηξνπήο έθξηλε φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία παξέβε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη:  

(1) απφ ηα άξζξα 19 θαη 21 ηεο Οδεγίαο 92/83/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο 

Οθησβξίνπ 1992, γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ δηαξζξψζεσλ ησλ εηδηθψλ θφξσλ 

θαηαλάισζεο πνπ επηβάιινληαη ζηελ αιθνφιε θαη ηα αιθννινχρα πνηά, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 23, παξ. 2, ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο, θαζφζνλ ζέζπηζε θαη 

δηαηήξεζε ζε ηζρχ λνκνζεζία ε νπνία πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή ζπληειεζηή εηδηθνχ 

θφξνπ θαηαλάισζεο κεησκέλνπ θαηά 50 % ζε ζρέζε κε ηνλ θαλνληθφ εζληθφ 

ζπληειεζηή ζην ηζίπνπξν θαη ηελ ηζηθνπδηά πνπ παξάγνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

απφζηαμεο, ηνπο απνθαινχκελνπο «ζπζηεκαηηθνχο απνζηαγκαηνπνηνχο», θαη 

(2) απφ ηα άξζξα 19 θαη 21 ηεο Οδεγίαο 92/83, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 22, παξ. 1, 

ηεο ίδηαο Οδεγίαο θαη κε ην άξζξν 3, παξ. 1, ηεο Οδεγίαο 92/84/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Οθησβξίνπ 1992, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπληειεζηψλ ησλ 

εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο γηα ηελ αιθνφιε θαη ηα αιθννινχρα πνηά, θαζφζνλ 

ζέζπηζε θαη δηαηήξεζε ζε ηζρχ λνκνζεζία ε νπνία πξνβιέπεη, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ ε ίδηα θαζνξίδεη, ηελ εθαξκνγή ζεκαληηθά κεησκέλνπ ζπληειεζηή εηδηθνχ θφξνπ 

θαηαλάισζεο ζην ηζίπνπξν θαη ηελ ηζηθνπδηά πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο κηθξνχο 

απνζηαγκαηνπνηνχο, ηνπο απνθαινχκελνπο «δηήκεξνπο». 

 

(γ) Τπφζεζε C-431/17, Μνλαρφο Δηξελαίνο, θαηά θφζκνλ Αληψληνο Γηαθνπκάθεο 

ηνπ Δκκαλνπήι θαηά Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ. Η δηαθνξά ζηελ θχξηα δίθε 

πξνέθπςε φηαλ ν Δηξελαίνο, θαηά θφζκνλ Αληψληνο Γηαθνπκάθεο, κνλαρφο ζηελ 

Ιεξά Μνλή Πέηξαο (Καξδίηζα) κε αίηεζή ηνπ πξνο ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν Αζελψλ 

(ΓΑ) δήηεζε λα εγγξαθεί ζην εηδηθφ κεηξψν ηνπ πιιφγνπ απηνχ σο δηθεγφξνο, 

πνπ απέθηεζε ηε δηθεγνξηθή ηδηφηεηα ζε άιιν θξάηνο κέινο, θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

Κχπξν. Ο ΓΑ απέξξηςε ηελ αίηεζε απηή, βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε 

ην αζπκβίβαζην ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κνλαρνχ κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ 

επαγγέικαηνο, εθηηκψληαο φηη νη δηαηάμεηο απηέο θαηαιακβάλνπλ θαη ηνπο 
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δηθεγφξνπο πνπ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ δηθεγνξία ζηελ Διιάδα ππφ ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπο ηίηιν θαηαγσγήο. Καηφπηλ ηνχηνπ ν Μνλαρφο Δηξελαίνο 

θαηέζεζε αίηεζε αθπξψζεσο θαηά ηεο απνθάζεσο απηήο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπηθξαηείαο. Πξνο ζηήξημε ηεο αηηήζεσο αθπξψζεσο, πξνέβαιιε ηδίσο φηη ε 

εζληθή λνκνζεζία δελ ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 98/5, δηφηη επηβάιιεη 

πξνυπφζεζε ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη ζηελ Οδεγία απηή. Πιελ φκσο, θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ, ε ελ ιφγσ Οδεγία ελαξκνλίδεη πιήξσο ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζηα κεηξψα ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ππνδνρήο ησλ δηθεγφξσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα ζε 

άιιν θξάηνο κέινο. Ο ΓΑ ππνζηήξημε φηη ε εζληθή λνκνζεζία θαηά ηελ νπνία νη 

κνλαρνί θσιχνληαη λα απνθηήζνπλ ηε δηθεγνξηθή ηδηφηεηα δηθαηνινγείηαη απφ 

ζεκειηψδεηο αξρέο θαη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ 

επαγγέικαηνο ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. Ωο πξνο ην δήηεκα απηφ, ε σο άλσ αξρή 

πξνβάιιεη φηη νη κνλαρνί, εμαηηίαο ηεο ηδηφηεηάο ηνπο, δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ θαλφλεο θαη αξρέο, ερέγγπα, κεηαμχ άιισλ, αλεμαξηεζίαο 

έλαληη ησλ εθθιεζηαζηηθψλ αξρψλ ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη, δπλαηφηεηαο πιήξνπο 

απαζρνιήζεσο κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο, ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ 

ππνζέζεσλ ππφ ζπλζήθεο αληηδηθίαο, πξαγκαηηθήο εγθαηαζηάζεσο ζηελ πεξηθέξεηα 

ηνπ πξσηνδηθείνπ φπνπ είλαη δηνξηζκέλνη θαη ζπκκνξθψζεσο πξνο ηελ απαγφξεπζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ άλεπ ακνηβήο. Τπφ ηηο πεξηζηάζεηο απηέο, ην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο απνθάζηζε λα αλαζηείιεη ηε δηαδηθαζία θαη λα ππνβάιεη ζην Γηθαζηήξην 

ην εμήο πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα: «Σν άξζξν 3 ηεο νδεγίαο [98/5] έρεη ηελ έλλνηα φηη ε 

εγγξαθή ελφο κνλαρνχ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο σο δηθεγφξνπ ζηα κεηξψα ηεο 

αξκφδηαο αξρήο θξάηνπο κέινπο δηαθνξεηηθνχ απφ εθείλν ζην νπνίν έρεη απνθηήζεη ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπ ηίηιν, πξνθεηκέλνπ λα αζθεί εθεί ην επάγγεικά ηνπ ππφ ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπ ηίηιν θαηαγσγήο, κπνξεί λα απαγνξεχεηαη απφ ηνλ εζληθφ λνκνζέηε, 

γηα ηνλ ιφγν φηη νη κνλαρνί ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο δελ δχλαληαη, θαηά ην εζληθφ 

δίθαην, λα εγγξάθνληαη ζηα κεηξψα ησλ δηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ, επεηδή δελ παξέρνπλ, 

ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο απηήο, νξηζκέλα απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο δηθεγνξίαο 

ερέγγπα;». 

Σν Γηθαζηήξην (ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο) έθξηλε φηη ην άξζξν 3, παξ. 2, ηεο 

Οδεγίαο 98/5/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο κφληκεο άζθεζεο ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο ζε θξάηνο κέινο 

δηάθνξν εθείλνπ ζην νπνίν απνθηήζεθε ν επαγγεικαηηθφο ηίηινο, έρεη ηελ έλλνηα φηη 
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αληηηίζεηαη ζε εζληθή λνκνζεζία θαηά ηελ νπνία δηθεγφξνο πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

κνλαρνχ θαη είλαη εγγεγξακκέλνο σο δηθεγφξνο ζηα κεηξψα ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο απαγνξεχεηαη λα εγγξαθεί ζηα κεηξψα ηεο αξκφδηαο 

αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθεί εθεί ην επάγγεικά ηνπ 

ππφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ηίηιν θαηαγσγήο, ιφγσ ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε 

λνκνζεζία απηή αζπκβίβαζηνπ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κνλαρνχ κε ηελ άζθεζε ηεο 

δηθεγνξίαο. 

 

Κιείλνληαο απηφ ην πξνινγηθφ ζεκείσκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θα Κπξηαθή 

Ραθηνπνχινπ, Γηδάθηνξα ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ ΓΠΘ, γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

έξεπλα, ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη ηαμηλφκεζε ηνπ πιηθνχ, πνπ αθνινπζεί. 

 Μ.Γ.Υ. 

Διεπζεξία εγθαηάζηαζεο 

 

-ππφζεζε C-729/17, Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

 

 «Παξάβαζε θξάηνπο κέινπο – Άξζξν 258 ΛΔΔ – Άξζξν 49 ΛΔΔ – Οδεγία 

2006/123/ΔΚ – Άξζξν 15, παξάγξαθνη 2 θαη 3 – Οδεγία 2005/36/ΔΚ – Άξζξα 13, 14, 

50 θαη παξάξηεκα VII – Διεπζεξία εγθαηάζηαζεο – Αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ – Δζληθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο παξφρνπο θαηάξηηζεο 

δηακεζνιαβεηψλ» 

 

Σν Γηθαζηήξην (ηέηαξην ηκήκα) απνθαζίδεη: 

 

 1)- Η Διιεληθή Γεκνθξαηία, πεξηνξίδνληαο ηε λνκηθή κνξθή ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο 

δηακεζνιαβεηψλ ζε κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπληζηνχλ 

απφ θνηλνχ έλαο ηνπιάρηζηνλ δηθεγνξηθφο ζχιινγνο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ 

επηκειεηήξην ηεο Διιάδαο, παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ην άξζξν 15, 

παξάγξαθνο 2, ζηνηρεία βʹ θαη γʹ, θαη παξάγξαθνο 3, ηεο νδεγίαο 2006/123/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006, 

ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά· 

 - ε Διιεληθή Γεκνθξαηία, επηβάιινληαο, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο 

ησλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ, πξφζζεηεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν 

ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη αληηζηαζκηζηηθά κέηξα ρσξίο 

πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο πηζαλψλ νπζησδψλ δηαθνξψλ κε ηελ 

εζληθή εθπαίδεπζε θαη δηαηεξψληαο ζε ηζρχ δηαηάμεηο πνπ εηζάγνπλ δπζκελείο 

δηαθξίζεηο, θαζφζνλ ππνρξεψλνπλ ηνπο αηηνχληεο δηαπίζηεπζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

δηακεζνιαβεηή πνπ θαηέρνπλ ηίηινπο δηαπίζηεπζεο απνθηεζέληεο ζηελ 

αιινδαπή ή απφ αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θνξέα θαηάξηηζεο αιινδαπήο 

πξνέιεπζεο, θαηφπηλ εθπαίδεπζεο παξαζρεζείζαο ζηελ Διιάδα, λα δηαζέηνπλ 

εκπεηξία ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ζπκκεηνρψλ ζε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο, 

παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ηα άξζξα 13 θαη 14, απφ ην άξζξν 50, 

παξάγξαθνο 1, θαζψο θαη απφ ην παξάξηεκα VII ηεο νδεγίαο 2005/36/ΔΚ, ηνπ 
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Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ηελ νδεγία 2013/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2013. 

2) Καηαδηθάδεη ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζηα δηθαζηηθά έμνδα. 

 

-ππφζεζε C-431/17, Μνλαρφο Δηξελαίνο, θαηά θφζκνλ Αληψληνο Γηαθνπκάθεο ηνπ 

Δκκαλνπήι θαηά Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ, Αίηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο 

 

 «Πξνδηθαζηηθή παξαπνκπή – Οδεγία 98/5/ΔΚ – Πξφζβαζε ζην επάγγεικα ηνπ 

δηθεγφξνπ – Μνλαρφο πνπ έρεη απνθηήζεη ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν ηνπ δηθεγφξνπ ζε 

άιιν θξάηνο κέινο θαη φρη ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο – Άξζξν 3, παξάγξαθνο 2 – 

Πξνυπφζεζε εγγξαθήο ζηα κεηξψα ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο 

– Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζηα κεηξψα ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο 

θαηαγσγήο – Απφξξηςε ηεο αηηήζεσο εγγξαθήο – Δπαγγεικαηηθνί θαη δενληνινγηθνί 

θαλφλεο – Αζπκβίβαζην ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κνλαρνχ κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ 

επαγγέικαηνο» 

 

Σν Γηθαζηήξην (ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο) απνθαίλεηαη: 

 

Σν άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, ηεο νδεγίαο 98/5/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 1998, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

κφληκεο άζθεζεο ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο ζε θξάηνο κέινο δηάθνξν 

εθείλνπ ζην νπνίν απνθηήζεθε ν επαγγεικαηηθφο ηίηινο, έρεη ηελ έλλνηα φηη 

αληηηίζεηαη ζε εζληθή λνκνζεζία θαηά ηελ νπνία δηθεγφξνο πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ κνλαρνχ θαη είλαη εγγεγξακκέλνο σο δηθεγφξνο ζηα κεηξψα ηεο αξκφδηαο 

αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο απαγνξεχεηαη λα εγγξαθεί ζηα κεηξψα 

ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθεί εθεί ην 

επάγγεικά ηνπ ππφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ηίηιν θαηαγσγήο, ιφγσ ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηε λνκνζεζία απηή αζπκβίβαζηνπ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

κνλαρνχ κε ηελ άζθεζε ηεο δηθεγνξίαο. 

 

Κξαηηθέο εληζρχζεηο 

 

- ππφζεζε C-332/18 P, Μπηηιελαίνο Αλψλπκνο Δηαηξία – Όκηινο Δπηρεηξήζεσλ, κε 

έδξα ην Μαξνχζη (Διιάδα), πξψελ Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο ΒΔΑΔ θαηά Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή,  

  

 «Αίηεζε αλαηξέζεσο – Κξαηηθέο εληζρχζεηο – Παξαγσγή αινπκηλίνπ – Πξνηηκεζηαθφ 

ηηκνιφγην παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ζπκβάζεσο – Απφθαζε θεξχζζνπζα ηελ 

ελίζρπζε ζπκβαηή κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά – Καηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο – Αλαζηνιή 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηαγγειίαο κε δηθαζηηθή απφθαζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ – 

Απφθαζε θεξχζζνπζα ηελ ελίζρπζε παξάλνκε» 

 

Σν Γηθαζηήξην (φγδνν ηκήκα) απνθαζίδεη: 

 

 1)Απνξξίπηεη ηελ αίηεζε αλαηξέζεσο. 

 2)Καηαδηθάδεη ηελ Μπηηιελαίνο Αλψλπκνο Δηαηξία – Όκηινο Δπηρεηξήζεσλ ζηα 

δηθαζηηθά έμνδα. 
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Φνξνινγία 

 

- ππφζεζε C-91/18, Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο,  

 

 «Παξάβαζε θξάηνπο κέινπο – Δηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο γηα ηελ αιθνφιε θαη ηα 

αιθννινχρα πνηά – Άξζξν 110 ΛΔΔ – Οδεγία 92/83/ΔΟΚ – Οδεγία 92/84/ΔΟΚ – 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 110/2008 – Δθαξκνγή ρακειφηεξνπ ζπληειεζηή εηδηθνχ θφξνπ 

θαηαλάισζεο ζηελ παξαγσγή ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ κε ηελ νλνκαζία ηζίπνπξν θαη 

ηζηθνπδηά» 

 

Σν Γηθαζηήξην (έβδνκν ηκήκα) απνθαζίδεη: 

 

 1) Η Διιεληθή Γεκνθξαηία παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη: 

 – απφ ηα άξζξα 19 θαη 21 ηεο Οδεγίαο 92/83/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο 

Οθησβξίνπ 1992, γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ δηαξζξψζεσλ ησλ εηδηθψλ θφξσλ 

θαηαλάισζεο πνπ επηβάιινληαη ζηελ αιθνφιε θαη ηα αιθννινχρα πνηά, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 23, παξάγξαθνο 2, ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο, θαζφζνλ 

ζέζπηζε θαη δηαηήξεζε ζε ηζρχ λνκνζεζία ε νπνία πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή 

ζπληειεζηή εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο κεησκέλνπ θαηά 50 % ζε ζρέζε κε ηνλ 

θαλνληθφ εζληθφ ζπληειεζηή ζην ηζίπνπξν θαη ηελ ηζηθνπδηά πνπ παξάγνληαη 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο απφζηαμεο, ηνπο απνθαινχκελνπο «ζπζηεκαηηθνχο 

απνζηαγκαηνπνηνχο», θαη 

 – απφ ηα άξζξα 19 θαη 21 ηεο Οδεγίαο 92/83, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 22, 

παξάγξαθνο 1, ηεο ίδηαο Οδεγίαο θαη κε ην άξζξν 3, παξάγξαθνο 1, ηεο Οδεγίαο 

92/84/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Οθησβξίνπ 1992, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ζπληειεζηψλ ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο γηα ηελ αιθνφιε θαη ηα 

αιθννινχρα πνηά, θαζφζνλ ζέζπηζε θαη δηαηήξεζε ζε ηζρχ λνκνζεζία ε νπνία 

πξνβιέπεη, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ε ίδηα θαζνξίδεη, ηελ εθαξκνγή ζεκαληηθά 

κεησκέλνπ ζπληειεζηή εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην ηζίπνπξν θαη ηελ 

ηζηθνπδηά πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο κηθξνχο απνζηαγκαηνπνηνχο, ηνπο 

απνθαινχκελνπο «δηήκεξνπο». 

 2)Καηαδηθάδεη ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζηα δηθαζηηθά έμνδα. 

  

Κνηλσληθή πνιηηηθή 

 

-ππφζεζε C-664/17, Διιεληθά Ναππεγεία AE θαηά Παλαγηψηε Αλαγλσζηφπνπινπ 

θ.ιπ., Αίηεζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο 

 

 «Πξνδηθαζηηθή παξαπνκπή – Κνηλσληθή πνιηηηθή – Οδεγία 2001/23/ΔΚ – Πεδίν 

εθαξκνγήο – Μεηαβίβαζε ηκήκαηνο επηρεηξήζεσο – Γηαηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ – Έλλνηα ηνπ φξνπ ‟κεηαβίβαζε” – Έλλνηα ηνπ φξνπ ‟νηθνλνκηθή 

νληφηεηα” – Μεηαβίβαζε ηκήκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηξηθήο εηαηξίαο 

ζε λεντδξπζείζα ζπγαηξηθή – Σαπηφηεηα – Απηνλνκία – Άζθεζε νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο – Κξηηήξην ηεο αζθήζεσο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο επί κνλίκνπ 

βάζεσο – Αλαδήηεζε ζπληειεζηψλ παξαγσγήο απφ ηξίηνπο – Πξφζεζε εθθαζαξίζεσο 

ηεο κεηαβηβαζζείζαο νληφηεηαο» 

 

Σν Γηθαζηήξην (ηξίην ηκήκα) απνθαίλεηαη: 
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Η νδεγία 2001/23/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2001, πεξί 

πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε κεηαβηβάζεσλ επηρεηξήζεσλ, 

εγθαηαζηάζεσλ ή ηκεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ ή επηρεηξήζεσλ, θαη ηδίσο ην άξζξν 

ηεο 1, παξάγξαθνο 1, ζηνηρεία αʹ θαη βʹ, εθαξκφδεηαη ζηε κεηαβίβαζε 

παξαγσγηθήο κνλάδαο ζηελ πεξίπησζε πνπ, αθελφο, ν κεηαβηβάδσλ, ν δηάδνρνο 

ή θαη νη δχν απφ θνηλνχ δελ έρνπλ σο πξννπηηθή κφλν λα ζπλερίζεη ν δηάδνρνο 

ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθνχζε ν κεηαβηβάδσλ, αιιά επίζεο λα 

παχζεη κειινληηθά ν ίδηνο ν δηάδνρνο λα πθίζηαηαη, ηηζέκελνο ζε εθθαζάξηζε, 

θαη, αθεηέξνπ, ε επίκαρε κνλάδα δελ είλαη πιήξσο απηφλνκε, επεηδή δελ κπνξεί 

λα επηηχρεη ηνλ νηθνλνκηθφ ζθνπφ ηεο ρσξίο ηελ αλαδήηεζε ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο απφ ηξίηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, ηε ζπλδξνκή ηεο νπνίαο 

απφθεηηαη ζην αηηνχλ δηθαζηήξην λα εμαθξηβψζεη, φηη, αθελφο, ηεξείηαη ε γεληθή 

αξρή ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ε νπνία δελ επηηξέπεη ζηνλ κεηαβηβάδνληα θαη 

ζηνλ δηάδνρν λα επηρεηξήζνπλ δφιηα ή θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληιήζνπλ απφ ηελ νδεγία 2001/23 θαη 

φηη, αθεηέξνπ, ε επίκαρε παξαγσγηθή κνλάδα δηαζέηεη επαξθή ερέγγπα πνπ ηεο 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο ηξίηνπ πξνθεηκέλνπ 

λα κελ εμαξηάηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο επηινγέο ζηηο νπνίεο ν ηξίηνο απηφο 

πξνβαίλεη κνλνκεξψο. 

 

Γεκφζηεο δαπάλεο 

 

-ππφζεζε C-341/17 P, Διιεληθή Γεκνθξαηία θαηά Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 

 «Αίηεζε αλαηξέζεσο – Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ 

(ΔΓΣΠΔ), ηκήκα Δγγπήζεσλ, Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) θαη 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) – Γαπάλεο απνθιεηφκελεο 

απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία – Καλνληζκφο (ΔΚ) 1782/2003 – Καλνληζκφο (ΔΚ) 

796/2004 – Καζεζηψο ζηξεκκαηηθψλ εληζρχζεσλ – Έλλνηα ηνπ “κφληκνπ βνζθφηνπνπ” 

– Καη’ απνθνπήλ δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε – Αθαίξεζε πξνεγνχκελεο δηνξζψζεσο» 

 

Σν Γηθαζηήξην (φγδνν ηκήκα) απνθαζίδεη: 

 

 1) Αλαηξεί ηα ζεκεία 2 θαη 3 ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 30ήο Μαξηίνπ 2017, Διιάδα θαηά 

Δπηηξνπήο (T-112/15, EU:T:2017:239), θαζφζνλ ην Γεληθφ Γηθαζηήξην, αθελφο, 

απέξξηςε ηελ πξνζθπγή ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο πεξηνξίδνληαο ηελ εμέηαζή 

ηνπ ζηε δηφξζσζε γηα ην έηνο ππνβνιήο αηηήζεσλ 2008 πνπ θαηαινγίζηεθε ζην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2009 φζνλ αθνξά ηε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε 5 % πνπ 

επηβιήζεθε γηα ηηο εληζρχζεηο ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα ηεο θνηλήο γεσξγηθήο 

πνιηηηθήο (ΚΓΠ), ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, θαη κε 

εμεηάδνληαο ηε δηφξζσζε γηα ην έηνο ππνβνιήο αηηήζεσλ 2008 πνπ 

θαηαινγίζηεθε ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, χςνπο 5 496 524,54 επξψ, φζνλ αθνξά 

ηε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε 5 % πνπ επηβιήζεθε γηα ηηο εληζρχζεηο ηνπ 

δεχηεξνπ ππιψλα ηεο ΚΓΠ, ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, 

θαη, αθεηέξνπ, απνθάλζεθε επί ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ. 

 2) Απνξξίπηεη ηελ αίηεζε αλαηξέζεσο θαηά ηα ινηπά. 
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 3) Αθπξψλεη ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε 2014/950/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 19εο 

Γεθεκβξίνπ 2014, γηα ηνλ απνθιεηζκφ νξηζκέλσλ δαπαλψλ απφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα 

θξάηε κέιε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΠΔ), ηκήκα Δγγπήζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γεσξγηθνχ Σακείνπ Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) θαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γεσξγηθνχ Σακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), θαζφζνλ αθνξά ηε 

ζπλεθηίκεζε ηεο απφθαζεο 2013/214/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 2αο Μαΐνπ 2013, 

γηα ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νξηζκέλσλ 

δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα θξάηε κέιε ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΠΔ), 

ηκήκα Δγγπήζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Δγγπήζεσλ 

(ΔΓΣΔ) θαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο δηφξζσζεο χςνπο 

5 496 524,54 επξψ, ηεο κείσζεο θαηά 270 175,45 επξψ θαη ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

αληίθηππνπ ησλ 5 226 349,09 επξψ, ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

ε Διιεληθή Γεκνθξαηία ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ΔΓΣΑΑ – Άμνλαο 

2 (2007-2013, κέηξα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηθάλεηα) θαη πνπ θαηαινγίζηεθαλ 

ζην πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010, ιφγσ ειιείςεσλ ηνπ ΑΑ θαη ησλ 

επηηφπησλ ειέγρσλ (δεχηεξνο ππιψλαο, έηνο ππνβνιήο αηηήζεσλ 2008). 

 4) Η Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θέξνπλ ηα δηθαζηηθά έμνδα 

ζηα νπνία ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο αλαηξεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 5) Σν Βαζίιεην ηεο Ιζπαλίαο θέξεη ηα δηθαζηηθά ηνπ έμνδα. 

  

-ππφζεζε C-670/17 P, Διιεληθή Γεκνθξαηία θαηά Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

  

 «Αίηεζε αλαηξέζεσο – Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ 

(ΔΓΣΠΔ) – Σκήκα Πξνζαλαηνιηζκνχ – Μείσζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο – 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 1260/1999 – Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα – Γεκνζηνλνκηθέο 

δηνξζψζεηο – Άξζξν 39 – Ννκηθή βάζε – Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο» 

 

Σν Γηθαζηήξην (πξψην ηκήκα) απνθαζίδεη: 

 

1) Αλαηξεί ηελ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηεο  

19εο επηεκβξίνπ 2017, Διιάδα θαηά Δπηηξνπήο (T-327/15, κε 

δεκνζηεπζείζα, EU:T:2017:631). 

 2) Αθπξψλεη ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε C(2015) 1936 ηειηθφ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 25εο 

Μαξηίνπ 2015, γηα ηελ εθαξκνγή δεκνζηνλνκηθήο δηνξζψζεσο ζη[ε ζπλδξνκή] 

ηνπ ΔΓΣΠΔ – Σκήκα Πξνζαλαηνιηζκνχ, [πνπ είρε ρνξεγεζεί ζην πιαίζην] ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο CCI 2000GR061PO021 (Διιάδα – ηφρνο 1 – 

Αλαζπγθξφηεζε ηεο Τπαίζξνπ). 

 3) Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θέξεη, πέξαλ ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ηεο, ηα δηθαζηηθά 

έμνδα ζηα νπνία ππνβιήζεθε ε Διιεληθή Γεκνθξαηία ζε ακθνηέξνπο ηνπο 

βαζκνχο δηθαηνδνζίαο. 

 

-ππφζεζε C-6/18 P, Διιεληθή Γεκνθξαηία θαηά Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
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 «Αίηεζε αλαηξέζεσο – Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) – Δπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) – Καλνληζκφο (ΔΚ) 1290/2005 – 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο – Απνθιεηφκελεο δαπάλεο – Γαπάλεο 

ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε ε Διιεληθή Γεκνθξαηία» 

 

Σν Γηθαζηήξην (φγδνν ηκήκα) απνθαζίδεη: 

 

 1)Απνξξίπηεη ηελ αίηεζε αλαηξέζεσο. 

 2)Καηαδηθάδεη ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζηα δηθαζηηθά έμνδα. 

 

-ππφζεζε T-480/17, Διιεληθή Γεκνθξαηία θαηά Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

 

 «ΔΓΣΔ θαη ΔΓΣΑΑ – Γαπάλεο απνθιεηφκελεο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε – Γαπάλεο ηηο 

νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε ε Διιάδα – Δθάπαμ θαη θαη’ απνθνπήλ δεκνζηνλνκηθέο 

δηνξζψζεηο – Πνιιαπιή ζπκκφξθσζε – Έιεγρνο ησλ θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ 

δηαρεηξίζεσο – Αλάιπζε θηλδχλνπ – Δθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο δεκίαο – Τπνρξέσζε 

αηηηνινγήζεσο – Αλαινγηθφηεηα» 

 

Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην απνθαζίδεη: 

 

1) Απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή. 

2) Καηαδηθάδεη ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζηα δηθαζηηθά έμνδα. 

 

-ππφζεζε T-14/18, Διιεληθή Γεκνθξαηία θαηά Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

 

 «ΔΓΣΔ θαη ΔΓΣΑΑ – Γαπάλεο πνπ απνθιείνληαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε – 

Απνζπλδεκέλεο άκεζεο εληζρχζεηο – Καη’ απνθνπήλ δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε – 

Άξζξν 52 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1306/2013 – Άξζξν 12 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) 907/2014 – Τπνρξέσζε αηηηνιφγεζεο – Δθηίκεζε ηεο δεκίαο – 

Αλαινγηθφηεηα» 

 

Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην απνθαζίδεη: 

 

1) Απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή. 

2) Καηαδηθάδεη ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζηα δηθαζηηθά έμνδα. 

 

-ππφζεζε T-295/18, Διιεληθή Γεκνθξαηία θαηά Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

 

 «ΔΓΣΔ θαη ΔΓΣΑΑ – Γαπάλεο πνπ απνθιείνληαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε – Γαπάλεο ηηο 

νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε ε Διιάδα – Αγξνηηθή αλάπηπμε – Απνζπλδεδεκέλεο άκεζεο 

εληζρχζεηο – Βαζηθνί έιεγρνη – Καη’ απνθνπήλ δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο» 

 

Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην απνθαζίδεη: 
 

1) Απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή. 

2) Καηαδηθάδεη ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζηα δηθαζηηθά έμνδα. 

 

Δκπνξηθφ δίθαην 
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 -ππφζεζε T-628/18, Βηνκεραλία Μπηζθφησλ θαη Δηδψλ Γηαηξνθήο Δ.Ι 

Παπαδφπνπινο Α.Δ θαηά European Union Intellectual Property Office (EUIPO) 

 

Κνηλνηηθφ ζήκα - Λφγνη απαξαδέθηνπ - Άξζξν 8, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν β ', ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 207/2003 ηνπ πκβνπιίνπ, 2009 (λπλ άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 

ζηνηρείν ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2017/1001) 

 

Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην απνθαζίδεη: 

 

1. Απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή.  

2.Καηαδηθάδεη ηελ Βηνκεραλία Μπηζθφησλ θαη Δηδψλ Γηαηξνθήο Δ.Ι 

Παπαδφπνπινο Α.Δ λα πιεξψζεη ηα δηθαζηηθά έμνδα 

 

Αλαπηπμηαθή πνιηηηθή 

 

-ππφζεζε T-244/18, d.d. Synergy Hellas Αλψλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο θαηά Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

 

 «Έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε – Γεκνζηνλνκηθφο θαλνληζκφο – Έθην πξφγξακκα-

πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη επίδεημεο (2002-2006) – 

πκθσλία επηρνξεγήζεσο J-Web – Δθηειεζηή απφθαζε αλάθηεζεο – Αλαινγηθφηεηα – 

Τπνρξέσζε αηηηνινγήζεσο» 

 

Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην απνθαζίδεη: 

 

1) Απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή. 

2) Καηαδηθάδεη ηελ d.d. Synergy Hellas Αλψλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο ζηα δηθαζηηθά έμνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμφδσλ ηεο δηαδηθαζίαο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 

 

Ρήηξα δηαηηεζίαο 

 

-ππφζεζε Σ-166/17, Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) 

θαηά Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

 

«Ρήηξα δηαηηεζίαο – χκβαζε Sensation ζπλαθζείζα ζην πιαίζην ηνπ έθηνπ 

πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ – Δπηιέμηκεο δαπάλεο – Υξεσζηηθφ ζεκείσκα εθδνζέλ απφ ηελ 

ελαγνκέλε γηα ηελ αλάθηεζε ησλ πξνθαηαβιεζέλησλ πνζψλ – Αμηνπηζηία ησλ θχιισλ 

θαηαγξαθήο ρξφλνπ απαζρφιεζεο – χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ» 

 

Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην απνθαζίδεη: 

 

1) Τπνρξεψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα θαηαβάιεη ζην Δζληθφ Κέληξν 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ), πξψηνλ, ην πνζφ ησλ 19 522,57 

επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε επηιέμηκε δαπάλε πξνζσπηθνχ, πξνζαπμεκέλν κε 

ηηο ζπλδεφκελεο πξνο απηφ έκκεζεο δαπάλεο θαη ηφθνπο ππεξεκεξίαο επί ηνπ 

πνζνχ απηνχ κε επηηφθην 3,50 %, απφ ηηο 12 Μαΐνπ 2017 έσο θαη ηελ πιήξε 

θαηαβνιή ηνπ πνζνχ απηνχ, δεχηεξνλ, ηφθνπο ππεξεκεξίαο επί ηνπ πνζνχ ησλ 

2 950 επξψ, ππνινγηδφκελνπο, κε επηηφθην 3,50 %, απφ ηηο 12 Μαΐνπ 2017 έσο ηηο 
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28 Ννεκβξίνπ 2017 θαη, ηξίηνλ, ηφθνπο ππεξεκεξίαο επί ηνπ πνζνχ ησλ 8 988,21 

επξψ ππνινγηδφκελνπο, κε επηηφθην 3,50 %, απφ ηηο 12 Μαΐνπ 2017 έσο ηελ 

θαηαβνιή ηνπ πνζνχ απηνχ ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2017. 

2) Απνξξίπηεη ηελ αγσγή θαηά ηα ινηπά. 

3) Σν ΔΚΔΣΑ θέξεη ηα δηθαζηηθά έμνδά ηνπ θαη ηα ελλέα δέθαηα ησλ εμφδσλ 

ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία θέξεη ην έλα δέθαην ησλ εμφδσλ ηεο. 

 

-ππφζεζε T-198/17, Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΚΔΣΑ), κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε (Διιάδα) θαηά Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

 

 «Ρήηξα δηαηηεζίαο – χκβαζε Actibio ζπλαθζείζα ζην πιαίζην ηνπ έθηνπ 

πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ – Δπηιέμηκεο δαπάλεο – Υξεσζηηθφ ζεκείσκα εθδνζέλ απφ ηελ 

ελαγνκέλε γηα ηελ αλάθηεζε ησλ πξνθαηαβιεζέλησλ πνζψλ – Αμηνπηζηία ησλ θχιισλ 

θαηαγξαθήο ρξφλνπ απαζρφιεζεο – χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ» 

 

Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην απνθαζίδεη: 

 

1) Απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή. 

2) Καηαδηθάδεη ην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΚΔΣΑ) ζηα δηθαζηηθά έμνδα. 


