ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 10.12.2008
E(2008) 7853 τελικό
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό
έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται µόνο
για ενηµέρωση.

Θέµα:

C 48/2008 (πρώην NN 61/2008) – Εικαζόµενη κρατική ενίσχυση προς την
εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. - Ελλάδα

Κύριε Υπουργέ,
Η Επιτροπή επιθυµεί να ενηµερώσει την Ελλάδα ότι, αφού εξέτασε τις πληροφορίες που
χορηγήθηκαν από τις ελληνικές αρχές σχετικά µε την ανωτέρω υπόθεση, αποφάσισε να κινήσει
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.
1.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

H Επιτροπή έλαβε επιστολή µε ηµεροµηνία 9/7/2007 από καταγγέλλοντα ο οποίος
επιθυµεί να παραµείνει ανώνυµος και ο οποίος ισχυρίζεται ότι η εταιρεία Ελληνικός
Χρυσός Α.Ε. έχει λάβει διάφορες κρατικές ενισχύσεις.

(2)

Μετά την καταγγελία, η Επιτροπή διεβίβασε µη εµπιστευτική εκδοχή της στις
ελληνικές αρχές ζητώντας τους να την σχολιάσουν. Η Ελλάδα έστειλε απάντηση µε
ηµεροµηνία 7/11/2007. Στις 7/4/2008, εστάλη αίτηµα παροχής πληροφοριών στο
οποίο η Ελλάδα απάντησε εν µέρει µε επιστολή µε ηµεροµηνία 14/5/2008. Στις
26/6/2008, εστάλησαν ορισµένες συµπληρωµατικές πληροφορίες. ∆εύτερο αίτηµα
παροχής πληροφοριών µε υπενθύµιση εστάλη στις 25/6/2008, στο οποίο οι
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ελληνικές αρχές απάντησαν εν µέρει µε επιστολές µε ηµεροµηνία 1/8/2008 και
27/11/2008.
2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(3)

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας ευρίσκονται στον Νοµό Χαλκιδικής της Βορείου
Ελλάδος. Περιλαµβάνουν τα µεταλλεία χρυσού Στρατωνίου και Ολυµπιάδος, καθώς
και
το
µεταλλείο
χαλκού
και
χρυσού
Σκουριών.

(4)

Το 1996, τα κρατικής ιδιοκτησίας Μεταλλεία Κασσάνδρας επωλήθησαν στην TVX
HELLAS A.E. µε δηµόσιο διαγωνισµό για το ισοδύναµο των 32 εκατ. €. Η πώληση
περιλάµβανε όλα τα πάγια και κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας,
τα µεταλλευτικά δικαιώµατα, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τις
σχετικές άδειες για τις µεταλλευτικές δραστηριότητες περιλαµβανοµένης της
ακίνητης περιουσίας. Σε συµφωνία που συνήψε µε την TVX HELLAS A.E., το
ελληνικό δηµόσιο εγγυήθηκε την παροχή ορισµένων αδειών εκµετάλλευσης που θα
επέτρεπαν στην τελευταία να εφαρµόσει το επενδυτικό της πρόγραµµα (εφεξής
«συµφωνία του 1996»). Η αξία της ακίνητης περιουσίας είχε υπολογισθεί από
ανεξάρτητο εκτιµητή το 1996 σε 19,8 εκατ. €.

(5)

Μετά την ακύρωση µεταλλευτικών αδειών από το Συµβούλιο της Επικρατείας της
Ελλάδας το 2002, η "TVX Gold Inc", η καναδική µεταλλευτική εταιρεία,
ιδιοκτήτρια της TVX HELLAS A.E., αναγκάσθηκε να παύσει τη χρηµατοδότηση της
τελευταίας, προκειµένου να διαφυλάξει την αξία των µετοχών της. Η ενέργεια αυτή
προξένησε ζηµία στην οικονοµική βιωσιµότητα της TVX HELLAS A.E. εξαιτίας
των σηµαντικών οικονοµικών της υποχρεώσεων και την ανάγκασε να κινήσει
πτωχευτική διαδικασία η οποία κατέληξε στην κήρυξή της σε πτώχευση από
ελληνικό δικαστήριο.

(6)

Στις 12/12/2003, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας µεταβιβάσθηκαν από την TVX
HELLAS A.E. στο ελληνικό δηµόσιο έναντι 11 εκατ. € µε βάση τους όρους
εξώδικου διακανονισµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της TVX HELLAS
A.E.

(7)

Την ίδια ηµέρα, το ελληνικό δηµόσιο πώλησε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έναντι 11 εκατ. €. Σύµφωνα µε τον καταγγέλλοντα, η
συνολική έκταση των ακινήτων που µεταβιβάσθηκαν από το ελληνικό δηµόσιο στην
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. ήταν 2.142.621,31 m², συν 70 ακίνητα συνολικής έκτασης
411.779,26 m² τα οποία η TVX HELLAS A.E. είχε αποκτήσει την περίοδο 19962003.

(8)

Σύµφωνα µε πληροφορίες που είχε λάβει η Επιτροπή από τις ελληνικές αρχές, η τιµή
των 11 εκατ. € µε την οποία τα Μεταλλεία Κασσάνδρας µεταβιβάσθηκαν στην
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. αποτελούσε την λογιστική αξία της TVX HELLAS A.E.,
ιδιοκτήτριας των µεταλλείων την εποχή εκείνη.
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(9)

Μέτοχοι της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. είναι επί του παρόντος η European Goldfields
(95% των µετοχών) και η Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ Α.Ε. (5% των µετοχών). Η
European Goldfields είναι καναδική εταιρεία που ασχολείται µε την απόκτηση,
έρευνα και ανάπτυξη µεταλλευτικών ακινήτων στα Βαλκάνια.

(10) Στις 9/2/2004, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. ανακοίνωσε τη σύναψη σύµβασης µε το
ελληνικό δηµόσιο στις 9/12/2003 (ηµεροµηνία ίδρυσης της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.)
για την αγορά των στοιχείων ενεργητικού των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η Ελλάδα
έδωσε τέλος στη συµφωνία µε την TVX HELLAS A.E. στις 9/12/2003.
(11) Η πώληση των ακινήτων αυτών στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. πραγµατοποιήθηκε
χωρίς διαφανή και ανοικτό διαγωνισµό. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα των ελληνικών
αρχών, ο αγοραστής δεσµεύθηκε να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο απασχόλησης
στα µεταλλεία και να τηρήσει ορισµένους περιβαλλοντικούς όρους. Ωστόσο, µετά
από εξέταση της σύµβασης πώλησης η Επιτροπή δεν διαπίστωσε την ύπαρξη όρων
περί ελάχιστου επιπέδου απασχόλησης, αλλά µια αόριστη αναφορά σε προσλήψεις
προσωπικού αναλόγως των αναγκών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.. Όσον αφορά τους
περιβαλλοντικούς όρους, η εταιρεία είχε αναλάβει βάσει της σύµβασης την
υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την
προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις οδηγίες των ελληνικών αρχών.
(12) Σήµερα η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. είναι µια µεγάλη εταιρεία µε περίπου 300
εργαζόµενους και κύκλο εργασιών το 2007 ύψους 57,87 εκατ. € (έναντι 41,12 εκατ.
€ το 2006).
(13) Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της European Goldfields, η εύλογη αγοραία αξία των
στοιχείων ενεργητικού των Μεταλλείων Κασσάνδρας ήταν 408 εκατ. € στις
30/6/2004, δηλαδή έξι µήνες µετά την πώληση των µεταλλείων στην Ελληνικός
Χρυσός Α.Ε., σύµφωνα µε εκτίµηση της Behre Dolbear International Ltd, έγκριτης
εταιρείας παροχής συµβουλών στον µεταλλευτικό κλάδο, όπως την χαρακτηρίζει η
European Goldfields, για λογαριασµό της τελευταίας.
(14) Το 2007, τρία έτη µετά την πώληση των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., η µέτοχος εταιρεία, η Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ Α.Ε.
αντάλλαξε το 30% των µετοχών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. µε µετοχές της
European Goldfields και µετρητά συνολικής αξίας 132 εκατ. €, πράγµα το οποίο
ανεβάζει τη συνολική αξία των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων σε 440 εκατ. €.
3.

ΤΑ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
(15) Οι εικαζόµενες παράνοµες ενισχύσεις που περιλαµβάνει η καταγγελία και για τις
οποίες η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές τη γνώµη τους και
συµπληρωµατικές πληροφορίες, µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
(16) Μέτρο αριθ. 1: Η τιµή την οποία κατέβαλε η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για την αγορά των
Μεταλλείων Κασσάνδρας από το ελληνικό δηµόσιο είναι κατώτερη της αγοραίας αξίας
της.
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(17) Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι χορηγήθηκε κρατική ενίσχυση στην Ελληνικός
Χρυσός Α.Ε. στο πλαίσιο της πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας προς αυτήν
και υποστηρίζει ότι το ελληνικό δηµόσιο δεν ενήργησε ως επενδυτής της οικονοµίας
της αγοράς διότι πώλησε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας σε τιµή κατώτερη εκείνης της
αγοράς.
(18) Συγκεκριµένα, ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι η αγοραία αξία των Μεταλλείων
Κασσάνδρας ήταν πολύ ανώτερη των 11 εκατ. € που κατέβαλε η Ελληνικός Χρυσός
Α.Ε. Η καταγγελία προβάλλει δύο επιχειρήµατα για να στηρίξει την άποψη αυτή:
πρώτον, µετά από ανοικτό διαγωνισµό, η τιµή που προσέφερε η TVX HELLAS A.E
το 1996 για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας ήταν 32 εκατ. €· δεύτερον, ο καταγγέλλων
ανέφερε ότι το ελληνικό δηµόσιο, κατά τη µεταβίβαση των Μεταλλείων
Κασσάνδρας από την TVX HELLAS A.E στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., µεταβίβασε
και 70 άλλα στοιχεία ενεργητικού τα οποία η TVX HELLAS A.E είχε αποκτήσει
µετά την αγορά των Μεταλλείων Κασσάνδρας το 1996.
(19) Σύµφωνα µε τον καταγγέλλοντα η αξία των Μεταλλείων Κασσάνδρας επηρεάζεται σε
µεγάλο βαθµό από την ακίνητη περιουσία τους.
(20) Οι ελληνικές αρχές ισχυρίσθηκαν ότι τα Μεταλλεία Κασσάνδρας δεν πωλήθηκαν
στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. κάτω της αγοραίας τιµής διότι η αξία των στοιχείων
του ενεργητικού είχε µειωθεί κατά την προηγηθείσα οκταετία. Κατακόρυφη µείωση
επήλθε µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µε τις οποίες έπαυσε η
έκδοση ορισµένων αδειών ζωτικής σηµασίας για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων
της TVX HELLAS A.E. Εξαιτίας των αποφάσεων αυτών, η εταιρεία δεν έθεσε σε
εφαρµογή το επενδυτικό της πρόγραµµα µε αποτέλεσµα να περιέλθει σε δύσκολη
οικονοµική κατάσταση.
(21) Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα πάγια στοιχεία των Μεταλλείων
Κασσάνδρας, και ιδίως η ακίνητη περιουσία τους, συνδέονται άµεσα µε τα
µεταλλευτικά δικαιώµατα. Η µείωση της αξίας των µεταλλευτικών δικαιωµάτων
συνεπάγεται αυτοµάτως µείωση της αξίας των ακινήτων. Οι ελληνικές αρχές
υποστηρίζουν ότι ένας ιδιώτης επενδυτής θα θεωρούσε τα ακίνητα των Μεταλλείων
Κασσάνδρας και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού ως αναπόσπαστο µέρος της
συνολικής επιχείρησης και ότι η γη από µόνη της δεν έχει αξία.
(22) Εκτός αυτού, οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι δεν προέβησαν στην προκήρυξη
ανοικτού διαγωνισµού το 2003, όταν τα Μεταλλεία Κασσάνδρας πωλήθηκαν στην
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., διότι υπήρχε κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη
µεταβίβασης των στοιχείων ενεργητικού της TVX HELLAS A.E σε νέο επενδυτή.
Οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι, λόγω του ότι η TVX HELLAS A.E κηρύχθηκε σε
πτώχευση το 2003, υπήρχε φόβος απόλυσης των 600 εργαζοµένων της καθώς και
ρύπανσης του περιβάλλοντος σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της µονάδας. Για
τον λόγο αυτόν, η µεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας πραγµατοποιήθηκε
χωρίς προσφυγή σε ανοικτό διαγωνισµό διότι αυτό θα ήταν, υποθετικά, ανέφικτο
λόγω του πολύ χρονοβόρου χαρακτήρα της διαδικασίας αυτής. Αντ’ αυτού, έγιναν
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αµέσως ενέργειες για την αντιµετώπιση των µειζόνων περιβαλλοντικών και
κοινωνικών προβληµάτων.
(23) Μέτρο 2: Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του φόρου µεταβίβασης ή
οιουδήποτε άλλου φόρου και µείωση των δικηγορικών, συµβολαιογραφικών και
λοιπών αµοιβών.
(24) Η καταγγελία αναφέρει ότι η µεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. απηλλάγη από την υποχρέωση καταβολής φόρου
µεταβίβασης και οιουδήποτε άλλου φόρου. Η καταγγελία αναφέρει επίσης ότι
υπήρξε µείωση των δικηγορικών, συµβολαιογραφικών και λοιπών αµοιβών σε 5%
µόνον του πραγµατικού ποσού που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί, υπέρ της
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε..
(25) Οι ελληνικές αρχές διεβίβασαν στην Επιτροπή αντίγραφο της σύµβασης για τη
µεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. όπου
αναφέρεται σαφώς ότι η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. απαλλάσσεται από την καταβολή
του φόρου µεταβίβασης ή οιουδήποτε άλλου φόρου και ότι µειώνονται οι
δικηγορικές, συµβολαιογραφικές και λοιπές αµοιβές, χωρίς αιτιολόγηση. Οι
ελληνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι εφάρµοσαν τα µέτρα αυτά προκειµένου να
διευκολυνθεί η µεταβίβαση. Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι σύµφωνα µε
τον ελληνικό νόµο περί φόρου µεταβιβάσεως ακινήτου, ΦΕΚ 2941, ο σχετικός φόρος
ανέρχεται σε 7% της αξίας του µεταβιβαζόµενου ακινήτου για τα πρώτα 15.000 €
και σε 9% για το υπόλοιπο της αξίας.
4.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
(26) Προκειµένου να θεωρηθεί ως ενίσχυση υπαγόµενη στις διατάξεις του άρθρου 87
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, ένα µέτρο οφείλει να πληροί τα εξής τέσσερα
κριτήρια:
(27) Πρώτον, το µέτρο πρέπει να προσπορίζει κάποιο όφελος στον δικαιούχο. Στην
προκειµένη περίπτωση ένας πωλητής της οικονοµίας της αγοράς κατά κανόνα
προσπαθεί να επιτύχει την υψηλότερη τιµή πώλησης. Ως εκ τούτου, το δηµόσιο δεν
ενεργεί ως πωλητής της οικονοµίας της αγοράς (ΠΟΑ) εάν δεν έχει σκοπό να
επιτύχει την µεγαλύτερη δυνατή τιµή κατά την πώληση περιουσιακών στοιχείων του
δηµοσίου µε αποτέλεσµα η σχετική συναλλαγή να περιλαµβάνει, ενδεχοµένως,
ενισχύσεις.
(28) Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διεβίβασαν οι ελληνικές αρχές, δεν υπήρξε ανοικτή,
διαφανής, άνευ διακρίσεων και άνευ όρων διαδικασία διαγωνισµού για τη
µεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.. Οι όροι
πώλησης καθορίσθηκαν σε άµεση συµφωνία µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και
της εταιρείας τρεις ηµέρες πριν την πώληση καθεαυτή. Συνεπώς, δεν µπορεί να
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Νόµος 1521/1950 που κυρώθηκε µε τον νόµο 1587/1950 στο ΦΕΚ 294 A'
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θεωρηθεί, στη φάση αυτή, ότι η Ελλάδα ενήργησε ως ΠΟΑ κατά την πώληση των
Μεταλλείων Κασσάνδρας.
(29) Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το 1996, το ελληνικό δηµόσιο φαίνεται ότι ενήργησε ως
ΠΟΑ κατά την πώληση των µεταλλείων στην TVX HELLAS A.E, στο πλαίσιο
ανοικτού διαγωνισµού. Η τιµή που επέτυχε το 1996 ήταν τριπλάσια από την τιµή µε
την οποία τα προσέφερε στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. µια οκταετία αργότερα. Εκτός
αυτού, η πώληση του 1996 δεν περιελάµβανε τα 70 επιπλέον ακίνητα που
πωλήθηκαν το 2003 στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε..
(30) Η Επιτροπή έχει σοβαρές αµφιβολίες ως προς το εάν η αγοραία αξία των ακινήτων το
2003 ήταν µόνον 11 εκατ. €. Φαίνεται εξωπραγµατικό το ότι µόνον ένα εξάµηνο
µετά την απόκτηση των µεταλλείων για 11 εκατ. € η αξία τους ανήλθε σε 408 εκατ.
€ σύµφωνα µε την αποτίµησή τους από την Behre Dolbear International Ltd. Εξ
αυτού συνάγεται ότι η τιµή αγοράς συνιστούσε όφελος για την Ελληνικός Χρυσός
Α.Ε..
(31) Οι ελληνικές αρχές τόνισαν στην απάντησή τους ότι η τιµή που κατέβαλε η
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. ήταν τόσο χαµηλή λόγω του ότι το δηµόσιο έπρεπε να λάβει
υπόψη τις δεσµεύσεις που είχε αναλάβει η επιχείρηση όσον αφορά το περιβάλλον
και την απασχόληση προκειµένου να αµβλυνθεί ο αντίκτυπος της πτώχευσης της
TVX HELLAS A.E. Όπως προαναφέρθηκε, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. είχε
αναλάβει, βάσει της σύµβασης, την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες και διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις
οδηγίες των ελληνικών αρχών. Οι ελληνικές αρχές, ως εκ τούτου, παραδέχθηκαν ότι
η τιµή δεν αποτελούσε τον µόνο παράγοντα στην πώληση αυτή και ότι το δηµόσιο
δεν ενήργησε ως ιδιώτης επενδυτής, επιβεβαιώνοντας έτσι τις υποψίες της
Επιτροπής όσον αφορά την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης στη σύµβαση πώλησης.
(32) Η Επιτροπή εξέτασε την σύµβαση πώλησης και δεν διαπίστωσε την ύπαρξη όρων
περί ελάχιστου επιπέδου απασχόλησης, αλλά µια αόριστη αναφορά σε προσλήψεις
προσωπικού αναλόγως των αναγκών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε..
(33) Οι ελληνικές αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι η λογιστική αξία TVX HELLAS
A.E. των Μεταλλείων Κασσάνδρας κατά τον χρόνο της πώλησης το 2003 ήταν 11
εκατ. €. Η πληροφορία αυτή δεν αλλάζει την εκτίµηση της Επιτροπής στο στάδιο
αυτό, δεδοµένου ότι η λογιστική αξία δεν είναι αντιπροσωπευτική της αγοραίας
αξίας. Η αγοραία αυτή αξία πρέπει να καθορίζεται είτε µέσω µιας άνευ όρων
διαδικασίας υποβολής προσφορών είτε µέσω εκτίµησης από ανεξάρτητο
εµπειρογνώµονα. Οι ελληνικές αρχές δεν ανέφεραν ποτέ στην Επιτροπή ότι πριν από
την πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. είχε
πραγµατοποιηθεί µελέτη από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα.
(34) Επιπλέον, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των σχετικών φόρων φαίνεται,
επί του παρόντος, ότι συνιστά όφελος. Όσον αφορά τη µείωση των δικηγορικών,
συµβολαιογραφικών και λοιπών αµοιβών, η Επιτροπή έχει αµφιβολίες ως προς τον
ρόλο του ελληνικού δηµοσίου, όσον αφορά την αντιστάθµιση αυτών.
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(35) ∆εύτερον, το όφελος πρέπει να χορηγείται από το δηµόσιο ή µε κρατικούς πόρους. Η
χορήγηση φορολογικής απαλλαγής περιλαµβάνει την απώλεια φορολογικών εσόδων
τα οποία, σύµφωνα µε το σηµείο 10 της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την
εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα µέτρα που σχετίζονται µε
την άµεση φορολογία των επιχειρήσεων, ισοδυναµεί µε κατανάλωση ισόποσων
κρατικών πόρων υπό µορφή δηµοσιονοµικών δαπανών. Όσον αφορά τη µείωση των
δικηγορικών, συµβολαιογραφικών και λοιπών αµοιβών, η Επιτροπή έχει αµφιβολίες
ως προς τον ρόλο του ελληνικού δηµοσίου, στη διαδικασία αυτή και ως προς το εάν
είναι δυνατόν να καταλογιστεί στο ελληνικό δηµόσιο µια πιθανή αποζηµίωση για τις
αµοιβές αυτές. Η εικαζόµενη αποδοχή από µέρους του ελληνικού δηµοσίου
χαµηλότερης τιµής κατά την πώληση των στοιχείων των Μεταλλείων Κασσάνδρας
θα αποτελούσε σαφή παραίτηση από κρατικούς πόρους.
(36) Τρίτον, το µέτρο πρέπει να επηρεάζει το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών. Τα µέτρα
φαίνεται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό, δεδοµένου ότι η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
είναι σε θέση να συναλλάσσεται µε εταιρείες εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη µέλη
και δραστηριοποιείται σε τοµέα του οποίου τα προϊόντα αποτελούν αντικείµενο
συναλλαγών ευρείας κλίµακας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(37) Τέλος, το µέτρο πρέπει να είναι ειδικό ή επιλεκτικό, δηλαδή να ευνοεί «ορισµένες
επιχειρήσεις ή ορισµένους κλάδους παραγωγής». ∆ικαιούχος των µέτρων είναι
αποκλειστικά η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.. Συνεπώς, τα µέτρα είναι επιλεκτικά καθότι
ευνοούν µόνον τη συγκεκριµένη επιχείρηση.
(38) Συµπερασµατικά, η Επιτροπή κρίνει, στην τρέχουσα φάση, ότι τα µέτρα συνιστούν
κρατική ενίσχυση. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να εκτιµήσει τη συµβατότητά τους.
5.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
(39) Στο µέτρο που τα µέτρα συνιστούν καθεστώς ενισχύσεων κατά την έννοια του
άρθρου 87 παράγραφος 1, η συµβατότητά τους πρέπει να εκτιµηθεί υπό το πρίσµα
των απαλλαγών που θεσπίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του ιδίου άρθρου.
(40) Οι απαλλαγές που θεσπίζονται στο άρθρο 87 παράγραφος 2 και παράγραφος 3
στοιχεία β), δ) και ε) είναι σαφές ότι δεν ισχύουν στην προκειµένη περίπτωση και οι
ελληνικές αρχές δεν τις επικαλέσθηκαν. Αφετέρου, οι απαλλαγές που αφορούν την
ανάπτυξη ορισµένων περιοχών ή τοµέων που θεσπίζονται στο άρθρο 87 παράγραφος
3 στοιχείο α) πρέπει να ληφθούν υπόψη δεδοµένου ότι η δικαιούχος επιχείρηση είναι
εγκατεστηµένη σε ενισχυόµενη περιοχή. Όσον αφορά την απαλλαγή που θεσπίζεται
στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σχετικά µε ενισχύσεις για την προώθηση
ορισµένων τοµέων, λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των επίµαχων µέτρων τα
µόνα συναφή κριτήρια είναι εκείνα που αφορούν ενισχύσεις για τη διάσωση και
αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.
(41) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα προβεί σε ανάλυση του µέτρου υπό το πρίσµα των
κανόνων που διέπουν τις περιφερειακές ενισχύσεις. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση
της Επιτροπής για τον καθορισµό των εφαρµοστέων κανόνων για την αξιολόγηση
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παράνοµης κρατικής ενίσχυσης2, το µέτρο πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσµα των
κατευθυντήριων γραµµών που ίσχυαν την εποχή της χορήγησης της ενίσχυσης. Στο
πλαίσιο αυτό, οι εφαρµοστέοι κανόνες είναι, πρώτον και κύριον, οι κανόνες του
ισχύοντος σήµερα κανονισµού απαλλαγής, και µόνον εναλλακτικά θα εφαρµοσθούν
οι ανακοινώσεις που ίσχυαν την εποχή που χορηγήθηκε η ενίσχυση.
(42) Σύµφωνα µε τον γενικό κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία για την κήρυξη
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης3, η απόκτηση παγίων στοιχείων ενεργητικού
που συνδέονται άµεσα µε µια εγκατάσταση, εφόσον έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει,
αν δεν είχε αγορασθεί, θεωρείται ότι αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη υπό τον όρο ότι η
συναλλαγή είχε πραγµατοποιηθεί υπό τους όρους της αγοράς4. Οι ελληνικές αρχές
δεν διαβίβασαν στην Επιτροπή καµία πληροφορία από την οποία να απορρέει ότι η
συναλλαγή είχε πραγµατοποιηθεί υπό τους όρους της αγοράς, δηλαδή µε ανοικτό,
άνευ όρων και διαφανή διαγωνισµό ή µε ανεξάρτητη αποτίµηση της αγοραίας αξίας
των περιουσιακών στοιχείων των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Σε κάθε περίπτωση, η
Επιτροπή δεν έχει ενδείξεις ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες εντάσεις ενίσχυσης.
(43) ∆εδοµένου ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι του γενικού κανονισµού απαλλαγής κατά
κατηγορία, η Επιτροπή πρέπει να εκτιµήσει το µέτρο υπό το πρίσµα των
κατευθυντήριων γραµµών για τις περιφερειακές ενισχύσεις του 19985 που ίσχυαν
την εποχή της πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός
Α.Ε.. Κατ’ ουσίαν, οι κατευθυντήριες γραµµές ήδη περιλάµβαναν τις ίδιες διατάξεις
όσον αφορά τη δυνατότητα να ενταχθεί στις επιλέξιµες δαπάνες ο αριθµός των
θέσεων απασχόλησης που επρόκειτο να διατηρηθούν στο πλαίσιο της πώλησης της
εγκατάστασης6, και σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες, η Επιτροπή
αµφιβάλλει κατά πόσο είναι αυτό δυνατόν δεδοµένου ότι η σύµβαση πώλησης
µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. δεν περιλαµβάνει
ρήτρα βάσει της οποίας η τελευταία όφειλε να διατηρήσει ένα δεδοµένο επίπεδο
απασχόλησης, αλλά αντίθετα, της επιτρέπει να προσαρµόσει τον αριθµό των
εργαζοµένων στις ανάγκες της. Και στην περίπτωση αυτή, ακόµη και αν προβληθεί
το επιχείρηµα ότι διατηρήθηκαν ορισµένες θέσεις απασχόλησης που θα µπορούσαν
να θεωρηθούν ως επιλέξιµη επένδυση, η Επιτροπή δεν διαθέτει καµία ένδειξη ότι
τηρήθηκαν οι εφαρµοστέες εντάσεις ενίσχυσης.
(44) Σύµφωνα µε την παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), η Επιτροπή
αµφιβάλλει επίσης ως προς το εάν τηρήθηκαν οι όροι που τέθηκαν µε τις κοινοτικές
κατευθυντήριες γραµµές του 1999 όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη
2

ΕΕ C 119 της 22.5.2002, σ. 22.

3

ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3.

4

ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 22.

5

ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 9.

6

Βλ. απόφαση της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 2003 σχετικά µε το καθεστώς ενισχύσεων που εφάρµοσε η
Γαλλία για την ανάληψη των δραστηριοτήτων προβληµατικών επιχειρήσεων. ΕΕ L 108 της 16.4.2004, σ.3.
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διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων. Πράγµατι, όπως
αναφέρεται στο σηµείο 7 των κατευθυντήριων γραµµών, «[…] µία επιχείρηση που
δηµιουργήθηκε πρόσφατα δεν είναι επιλέξιµη για ενισχύσεις διάσωσης και
αναδιάρθρωσης, ακόµη και αν η αρχική της χρηµατοοικονοµική θέση είναι επισφαλής.
Αυτό ισχύει ιδίως όταν µια νέα επιχείρηση προκύπτει κυρίως από εκκαθάριση
προϋπάρχουσας επιχείρησης ή από ανάληψη µόνο του ενεργητικού της»7. Η Ελληνικός
Χρυσός Α.Ε. συστάθηκε τρεις ηµέρες πριν αγοράσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, µε
αποτέλεσµα να µην θεωρείται επιλέξιµη για ενισχύσεις διάσωσης και
αναδιάρθρωσης.
(45) Τέλος, όσον αφορά τη δυνατότητα να θεωρηθεί η ενίσχυση συµβατή υπό το πρίσµα
των διατάξεων για τις ενισχύσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, οι
συναφείς διατάξεις του γενικού κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία και των
κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος8 δεν φαίνεται ότι έχουν εφαρµογή στην προκειµένη
περίπτωση. Πράγµατι, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. δεσµεύθηκε µόνον να τηρήσει την
υφιστάµενη ελληνική νοµοθεσία.
(46) Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αµφιβάλλει κατά πόσο το µέτρο µπορεί να
θεωρηθεί συµβατό µε την κοινή αγορά.
6.

∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(47) Με επιστολή της 7/4/2008 και υπενθύµιση της 25/6/2008, η Επιτροπή ζήτησε
λεπτοµερή στοιχεία προκειµένου να προσδιορίσει ποσοτικά το ύψος της εικαζόµενης
κρατικής ενίσχυσης προς την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε..
(48) Συγκεκριµένα, η Επιτροπή ζήτησε τις εξής πληροφορίες:
•

την τιµή που κατέβαλε η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για τα 70 επιπλέον περιουσιακά
στοιχεία, που είχε αγοράσει η TVX HELLAS A.E. µεταξύ 1996 και 2003 και τα
οποία αναφέρει ο καταγγέλλων,

•

το ποσό που αντιπροσωπεύει η µείωση των δικηγορικών, συµβολαιογραφικών και
λοιπών αµοιβών,

•

το συνολικό ύψος της απαλλαγής από τον φόρο µεταβίβασης ή οποιοδήποτε άλλο
φόρο τον οποίο θα έπρεπε να καταβάλει η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στο πλαίσιο
της πώλησης.

(49) Ανταποκρινόµενη στο αίτηµα της Επιτροπής, η Ελλάδα εξήγησε µόνον ότι οι µέθοδοι
υπολογισµού της αξίας των 70 περιουσιακών στοιχείων δεν είναι αντικειµενικές και
ότι αυτά δεν µπορούν να αποτιµηθούν βάσει των τιµών που ισχύουν στην αγορά
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ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

8

ΕΕ C 37 της 3.2.2001, σ. 3
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ακινήτων δεδοµένου ότι έχουν αξία µόνον στο µέτρο που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για βιοµηχανικούς/µεταλλευτικούς σκοπούς.
(50) Η Ελλάδα δεν προσδιόρισε ποσοτικά το ύψος της µείωσης των δικηγορικών,
συµβολαιογραφικών και λοιπών αµοιβών και απλώς ανέφερε ότι η µείωση αυτή
εφαρµόσθηκε προκειµένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η µεταβίβαση.
(51) Όσον αφορά τις απαλλαγές από τον φόρο µεταβίβασης και άλλους φόρους, η Ελλάδα
αναφέρθηκε µόνον στον νόµο 1521/1950 βάσει του οποίου χορηγήθηκαν οι
απαλλαγές αυτές χωρίς να προσδιορίζεται ποσοτικά η συνολική τους αξία.
∆εδοµένου ότι η Ελλάδα δεν διαβίβασε τις πληροφορίες αυτές παρά την αποστολή
υπενθύµισης, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να εκδώσει διαταγή παροχής
πληροφοριών.
7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(52) Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία
του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ και καλεί την Ελλάδα να υποβάλει
τις παρατηρήσεις της και να παράσχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για την
αξιολόγηση της ενίσχυσης εντός ενός µηνός από τη λήψη της παρούσας. Η Επιτροπή
ζητεί από τις αρχές της χώρας σας να διαβιβάσουν αµελλητί αντίγραφο της
παρούσας επιστολής στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης.
(53) Η Επιτροπή υπενθυµίζει στην Ελλάδα ότι το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης
ΕΚ έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα και εφιστά την προσοχή στο άρθρο 14 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, το οποίο προβλέπει την
ανάκτηση των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί παράνοµα.
(54) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφασίζει να διατάξει την Ελλάδα, βάσει του άρθρου 10
παράγραφος 3 του κανονισµού αριθ. 659/99 του Συµβουλίου να παράσχει εντός
προθεσµίας ενός µηνός όλη την σχετική τεκµηρίωση ώστε να δοθεί στην Επιτροπή η
δυνατότητα να προσδιορίσει ποσοτικά την εικαζόµενη κρατική ενίσχυση που
χορηγήθηκε στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και ιδίως:
•

την τιµή που κατέβαλε η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για τα 70 επιπλέον περιουσιακά
στοιχεία, που είχε αγοράσει η TVX HELLAS A.E. µεταξύ 1996 και 2003 και τα
οποία αναφέρει ο καταγγέλλων,

•

το ποσό που αντιπροσωπεύει η µείωση των δικηγορικών, συµβολαιογραφικών και
λοιπών αµοιβών,

•

το συνολικό ύψος της απαλλαγής από τον φόρο µεταβίβασης ή οποιοδήποτε άλλο
φόρο τον οποίο ήταν υποχρεωµένη να καταβάλει η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στο
πλαίσιο της πώλησης.

(55) Σε περίπτωση που η Ελλάδα, παρά την παρούσα διαταγή παροχής πληροφοριών, δεν
παράσχει τις αιτούµενες πληροφορίες εµπρόθεσµα, η Επιτροπή θα λάβει απόφαση
για την υπόθεση βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της. Συγκεκριµένα,
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δύναται να θεωρήσει ότι η προαναφερθείσα εκτίµηση της αξίας των στοιχείων
ενεργητικού των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την Behre Dolbear International Ltd,
διεθνή εταιρεία παροχής συµβουλών στον µεταλλευτικό τοµέα, για λογαριασµό της
European Goldfields, αποτελεί την εύλογη αγοραία αξία την οποία θα έπρεπε να είχε
καταβάλει η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. την εποχή της πώλησης.
(56) Επιπλέον, η Επιτροπή θα ήθελε να λάβει από την Ελλάδα ή τρίτα µέρη πληροφορίες
σχετικά µε την αγοραία αξία των Μεταλλείων Κασσάνδρας.
(57) Η Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι θα ενηµερώσει τα ενδιαφερόµενα µέρη µε
τη δηµοσίευση της παρούσας επιστολής και περίληψής της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενηµερώσει επίσης τα ενδιαφερόµενα µέρη
στις χώρες ΕΖΕΣ οι οποίες έχουν υπογράψει τη συµφωνία ΕΟΧ, µε δηµοσίευση
ανακοίνωσης στο συµπλήρωµα ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και θα ενηµερώσει την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ αποστέλλοντας
αντίγραφο της παρούσας επιστολής. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη θα κληθούν να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία της
δηµοσίευσης αυτής.
Σε περίπτωση που η επιστολή αυτή περιέχει στοιχεία εµπιστευτικά τα οποία δεν πρέπει να
δηµοσιευθούν, καλείστε να ενηµερώσετε σχετικά την Επιτροπή, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της. Αν η Επιτροπή δεν λάβει σχετική
αιτιολογηµένη αίτηση µέσα στην οριζοµένη προθεσµία, θα θεωρήσει ότι είστε σύµφωνοι µε την
δηµοσίευση ολόκληρου του κειµένου της επιστολής. Η αίτηση αυτή όπου θα αναφέρονται οι
προαναφερθείσες πληροφορίες θα πρέπει να σταλεί µε συστηµένη επιστολή ή µε φαξ στην
ακόλουθη διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate E
Building SPA3
B-1049 Brussels
Φαξ: +32-2-296 12 42
Με τιµή,
Για την Επιτροπή
Neelie Kroes
Μέλος της Επιτροπής
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