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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0219/2011, του Siegfried Klattner, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη συνεχή μη συμμόρφωση του ελληνικού κράτους με την οδηγία 
83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τις φορολογικές 
ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές 
εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στην απόφαση του Δικαστηρίου της 29ης Μαΐου 1997 στην 
υπόθεση C-389/95 Siegfried Klattner κατά Ελληνικού Δημοσίου (ελληνικού κράτους) 
σχετικά με αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης ως προς την ερμηνεία της οδηγίας
83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό 
της Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων, βάσει της οποίας 
οι ελληνικές αρχές όφειλαν να αποσύρουν τις κατηγορίες τους κατά του αναφέροντος για την 
παράνομη εισαγωγή μηχανοκίνητου οχήματος ταξινομημένου στο εξωτερικό. Ο αναφέρων 
ζήτησε στη συνέχεια αποζημίωση για υλική και ηθική βλάβη (κατάσχεση του μηχανοκίνητου 
οχήματός του και επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας του στην Ελλάδα) αλλά, λόγω 
ποικίλων διαδικαστικών καθυστερήσεων, η αίτησή του για αποζημίωση χαρακτηρίστηκε 
εκπρόθεσμη. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση αντιβαίνει στην απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην προσφυγή αριθ. 38460/97 
(Πλατάκου κατά Ελλάδας), σύμφωνα με την οποία οι ελληνικοί κανόνες περί προθεσμιών 
αντιβαίνουν στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(δικαίωμα σε δίκαιη δίκη) και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου. Ως εκ 
τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα συμμορφωθεί επιτέλους με τις διατάξεις της ως άνω οδηγίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ο αναφέρων παραπέμπει στην απόφαση αριθ. 2963/2010 του ελληνικού διοικητικού 
δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2010. Στο πλαίσιο της 
απόφασης απορρίπτεται το αίτημά του για αποζημίωση λόγω παρέλευσης της προθεσμίας. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία ευθύνεται για ζημίες που υπέστη ο ίδιος λόγω 
παραβίασης της υποχρέωσης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 83/182/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας 
στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων. Κατά την άποψή του, 
καταδικάστηκε για τελωνειακό αδίκημα εξαιτίας της εικαζόμενης παραβίασης. Ομοίως, η 
ακίνητη περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα επιβαρύνθηκε με προσωρινή υποθήκη. 

Στην αναφορά του επισημαίνει ότι η προθεσμία παραγραφής της ευθύνης του Δημοσίου, η 
οποία ορίζεται στην ελληνική εθνική νομοθεσία, είναι υπερβολικά σύντομη· αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο το ελληνικό διοικητικό δικαστήριο της Θεσσαλονίκης παραβιάζει το 
δίκαιο της ΕΕ. Εξάλλου, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι παραβιάστηκε το δικαίωμά του σε 
δίκαιη δίκη που προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, της Σύμβασης για την Προστασία 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Εν προκειμένω, 
παραπέμπει στην απόφαση αριθ. 38460/97 (Πλατάκου κατά Ελλάδας) του ΕΔΑΔ που 
εκδόθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2001. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Αν και τα κράτη μέλη υποχρεούνται να παρέχουν αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
λόγω παραβίασης του δικαίου της ΕΕ, οι προθεσμίες παραγραφής της ευθύνης του Δημοσίου 
διέπονται από την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών1. Εντούτοις, παραβίαση του δικαίου 
της ΕΕ μπορεί να υπάρξει σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, αν ένα κράτος μέλος ορίσει 
προθεσμίες παραγραφής που είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που σχετίζονται με 
παρόμοια αιτήματα σε εγχώριο επίπεδο. Δεύτερον, αν ένα κράτος μέλος καταστήσει 
πρακτικά αδύνατη ή υπερβολικά δύσκολη τη λήψη αποζημίωσης. Σύμφωνα με τις 
παρασχεθείσες πληροφορίες, καμία από τις εν λόγω περιπτώσεις δεν ισχύει στην περίπτωση 
του αναφέροντος. 

Συμπέρασμα

Όσον αφορά τις προθεσμίες παραγραφής, δεν υπάρχει παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. 
Επομένως, η Επιτροπή δεν έχει καμία αρμοδιότητα να παρέμβει στην εν λόγω υπόθεση.

                                               
1 ΔΕΚ, C-6/90 και C-9/90 (Francovich και λοιποί κατά Ιταλικής Δημοκρατίας) [1991], 42 s· 
ΔΕΚ, C-224/01 (Gerhard Köbler κατά Republik Österreich) [2003], 58. 


