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Κύριε Υπουργέ, 
 
Η Επιτροπή ενηµερώνει την Ελλάδα ότι, αφού εξέτασε τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
της αρχές της χώρας σχετικά µε το προαναφερόµενο µέτρο, αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης1. 

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

(1) Η Επιτροπή έλαβε δύο καταγγελίες σχετικά µε τα µέτρα που αποτελούν αντικείµενο 
της παρούσας απόφασης: 

• η πρώτη υποβλήθηκε στις 3 Ιουλίου 2008 από εταιρεία που επιθυµεί να παραµείνει 
ανώνυµη και 

                                                 
1 Από 1ης ∆εκεµβρίου 2009, τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ έχουν γίνει, αντιστοίχως, άρθρα 107 και 108 της 

ΣΛΕΕ. Οι δύο σειρές των σχετικών διατάξεων είναι ουσιαστικά ταυτόσηµες. Για τους σκοπούς της παρούσας 
απόφασης, οι αναφορές στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ νοούνται ως αναφορές στα άρθρα 87 και 88 της 
συνθήκης ΕΚ, κατά περίπτωση. 
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• η δεύτερη υποβλήθηκε στις 24 Ιουλίου 2008 από µια οµάδα τεσσάρων ελληνικών 
συνδικάτων και ενώσεων καταναλωτών, και συγκεκριµένα από τους ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ, 
INKA, ΕΚΠΟΙΖΩ και την Εθνική Οµοσπονδία Ενώσεων Προστασίας Πολιτών, 
Καταναλωτών-∆ανειοληπτών. 

(2) Η Επιτροπή διαβίβασε µη εµπιστευτική εκδοχή των καταγγελιών στις ελληνικές 
αρχές και ζήτησε να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε µια σειρά 
εικαζόµενων κρατικών ενισχύσεων υπέρ της Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε (στο 
εξής: Αλουµίνιον της Ελλάδος), εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
αλουµινίου ως πρώτης ύλης, και των διαδόχων της: 

• της Αλουµίνιον Α.Ε. (στο εξής: «Αλουµίνιον»), µε την ίδια δραστηριότητα και 

• της Endesa Hellas Α.Ε. (στο εξής: «Endesa»), εταιρεία που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή ενέργειας. 

(3) Οι ελληνικές αρχές απάντησαν στις 26 Αυγούστου 2008. Στις 9 Οκτωβρίου 2008 
απεστάλη το πρώτο αίτηµα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών. Οι ελληνικές 
αρχές απάντησαν µε επιστολή της 12ης ∆εκεµβρίου 2008 και της 31ης ∆εκεµβρίου 
2008. Στις 25 Μαΐου 2009 η Επιτροπή απέστειλε δεύτερο αίτηµα παροχής 
συµπληρωµατικών πληροφοριών και κάλεσε τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους επί νέων αιτιάσεων που υπεβλήθησαν από ένα εκ των 
καταγγελλόντων, σχετικά µε νέο µέτρο κρατικής ενίσχυσης υπέρ των εικαζόµενων 
δικαιούχων. Οι ελληνικές αρχές απάντησαν εν µέρει στις 29 Ιουνίου 2009 και δεν 
σχολίασαν τις νέες αιτιάσεις. Στις 15 Σεπτεµβρίου 2009 απεστάλη µια πρώτη 
υπενθύµιση, µε προειδοποίηση για πιθανή έκδοση διαταγής παροχής πληροφοριών. 
Στις 21 Οκτωβρίου 2009 οι ελληνικές αρχές απέστειλαν αίτηση για παράταση της 
προθεσµίας, η οποία χορηγήθηκε από την Επιτροπή µε καταληκτική ηµεροµηνία την 
16η Νοεµβρίου 2009. Ωστόσο, µέχρι σήµερα οι ελληνικές αρχές δεν έχουν 
απαντήσει. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

(4) Η Αλουµίνιον της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1960 και ήταν µια µεγάλη εταιρεία που 
ασκούσε δραστηριότητες στην παραγωγή αλουµινίου ως πρώτης ύλης, µε 1047 
εργαζόµενους στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και ετήσιο κύκλο εργασιών 471 εκατοµ. EUR 
(έναντι 382 εκατοµ. EUR το 2005). Τον Ιούλιο του 2007, η εταιρεία διασπάστηκε σε 
δύο εταιρείες, την Αλουµίνιον και την Endesa Hellas. Η Αλουµίνιον ανέλαβε την 
παραγωγή αλουµινίου από την Αλουµίνιον της Ελλάδος, και είναι µεγάλη εταιρεία, 
µε 1005 εργαζόµενους στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και ετήσιο κύκλο εργασιών 469 
εκατοµ. EUR (έναντι 353 εκατοµ. EUR το 2007). Η Endesa Hellas, τµήµα του 
µεγαλύτερου οµίλου Endesa, δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρισµού και το 
2008 είχε ετήσιο κύκλο εργασιών 1,4 εκατοµ. EUR. 

(5) Οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι οι εταιρείες Αλουµίνιον της Ελλάδος και οι 
διάδοχοί της Αλουµίνιον και Endesa Hellas έλαβαν µια σειρά κρατικών ενισχύσεων 
µε τη µορφή: 
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(α) ∆ιαφόρων προνοµίων που χορηγήθηκαν από το ελληνικό κράτος από την ίδρυση της 
εταιρείας το 1960, και συγκεκριµένα: 

• φορολογικές απαλλαγές· 
• αναβολή φορολογικών υποχρεώσεων· 
• δάνεια µε ευνοϊκούς όρους· 
• απαλλοτριώσεις εκτάσεων· 
• αποκλειστικότητα χρήσης παράκτιων και θαλάσσιων εκτάσεων· 
• προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε χαµηλότερες τιµές. 

Σχετικά µε την τελευταία, οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι υπήρξε ενίσχυση 
υπέρ των εταιρειών Αλουµίνιον και Endesa Hellas, ίση µε τη διαφορά µεταξύ: 

(1) της προνοµιακής τιµής που χρεώνεται στις εταιρείες αυτές από τον 
προµηθευτή, τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (στο εξής: ∆ΕΗ), µιας 
επιχείρησης υπό κρατική ιδιοκτησία κατά 51% η οποία εκµεταλλεύεται το 
ελληνικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας· 

(2) της υψηλότερης τιµής που χρεώνουν οι εταιρείες ως παραγωγοί ηλεκτρικής 
ενέργειας που πωλούν το προϊόν τους στο σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, ιδιοκτήτης του οποίου είναι η ∆ΕΗ. Η τιµή στην οποία οι 
ιδιωτικοί παραγωγοί ηλεκτρισµού πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγουν ορίζεται στο πλαίσιο της συµµετοχής τους στον ηµερήσιο 
ενεργειακό προγραµµατισµό (στο εξής: ΗΕΠ), βάσει του οποίου είναι 
υποχρεωµένοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά µε την παραγωγή 
ενέργειας. Ο ΗΕΠ χρησιµεύει για τη σύγκριση της συνολικής ζήτησης 
ενέργειας µε τις χρηµατοοικονοµικές προσφορές ενέργειας στο πλαίσιο της 
διαχείρισης των ενεργειακών αποθεµάτων. 

(β) Τριών ενισχύσεων µε τη µορφή επιχορηγήσεων για περιφερειακές επενδύσεις 
συνολικού ύψους 39,26 εκατοµ. EUR για την κατασκευή τριών µονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής για ιδία χρήση. Όσον αφορά αυτές τις επιχορηγήσεις, οι 
καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι δεδοµένου ότι οι µονάδες παραγωγής είχαν αρχικά 
επιχορηγηθεί υπό τον όρο ότι η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια θα παραγόταν µόνο 
για ιδία χρήση (και ότι δεν θα πωλείτο στο δίκτυο), η µεταφορά τους στην Endesa 
Hellas θα έπρεπε να είχε οδηγήσει στην επιστροφή των τριών περιφερειακών 
επιχορηγήσεων. Οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται επίσης ότι η ρήτρα εξόφλησης δεν 
τέθηκε ποτέ σε εφαρµογή από τις ελληνικές αρχές; 

(γ) Της επιδότησης του κόστους κατασκευής του αγωγού αερίου της Αλουµίνιον της 
Ελλάδος. Σύµφωνα µε τους καταγγέλλοντες, η ελληνική κυβέρνηση χορήγησε 
περαιτέρω ενίσχυση στην Αλουµίνιον της Ελλάδος, µε τη µορφή µερικής κάλυψης 
του κόστους για την κατασκευή αγωγού αερίου. Συνήθως το κόστος τέτοιων αγωγών 
βαρύνει τον πελάτη, αλλά στην προκειµένη περίπτωση µόνο 3 εκατοµ. EUR 
πληρώθηκαν από την Αλουµίνιον της Ελλάδος, ενώ το υπόλοιπο θα καλυπτόταν από 
τον προµηθευτή, τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου (στο εξής: ∆ΕΠΑ). Η επιχείρηση 
αυτή ανήκει κατά 65% στο δηµόσιο και ελέγχεται από αυτό, ενώ εκµεταλλεύεται το 
δίκτυο αερίου της Ελλάδας. Επίσης σύµφωνα µε τους καταγγέλλοντες, η εθνική 
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Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) της Ελλάδας εξέδωσε ήδη επίσηµη απόφαση στην 
οποία αναφέρεται ότι το σύνολο του κόστους σύνδεσης, εκτός από το κόστος των δύο 
πρώτων χιλιοµέτρων του αγωγού, πρέπει να αναληφθεί από τον πελάτη. 

3. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΩΝ  

(6) Οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές σχετικά µε τα εικαζόµενα 
µέτρα κρατικών ενισχύσεων µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

Μέτρο 1: Προνόµια κατά την ίδρυση. 

(7) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι κατά το χρόνο ίδρυσής της, δηλαδή πριν από 
την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, δόθηκε στην 
Αλουµίνιον της Ελλάδος µια σειρά προνοµίων, όπως αυτά περιγράφονται από τους 
καταγγέλλοντες. Υπογράµµισαν ωστόσο ότι τα προνόµια αυτά επρόκειτο να αρθούν 
το Μάρτιο του 2006. 

(8) Με εξαίρεση την προνοµιακή τιµολόγηση της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τα 
υπόλοιπα προνόµια έληξαν κατά τη συµφωνηθείσα ηµεροµηνία. ∆εν έγινε 
οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράτασή τους µετά την προσχώρηση της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα το 1981. 

(9) Όσον αφορά την προνοµιακή τιµολόγηση της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, η 
Αλουµίνιον της Ελλάδος πέτυχε την παράτασή της µε απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών τον Ιανουάριο του 2007. Πριν αυτήν την απόφαση του 
∆ικαστηρίου, από το Μάρτιο του 2006 έως τον Ιανουάριο του 2007, η χρέωση της 
εταιρείας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη ∆ΕΗ γινόταν στις κανονικές 
τιµές της αγοράς. 

(10) Η ανωτέρω δικαστική απόφαση του Μαρτίου 2007 προσβλήθηκε από τη ∆ΕΗ, και 
στη συνέχεια ακυρώθηκε το Μάρτιο του 2008 από το Πολυµελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών. Σύµφωνα µε τις υποβληθείσες πληροφορίες, η δεύτερη αυτή απόφαση δεν 
επέβαλε την ανάκτηση των ποσών που προέκυπταν από τη χαµηλότερη χρέωση της 
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που παρατάθηκε µε την πρώτη δικαστική 
απόφαση. 

(11) Μετά την απόφαση του Μαρτίου 2008, η χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας της 
Αλουµίνιον, της διαδόχου της Αλουµίνιον της Ελλάδος στην παραγωγή αλουµινίου, 
γινόταν και πάλι σε αγοραίες τιµές. Τον Ιούνιο του 2008 υπεγράφη νέα συµφωνία 
µεταξύ της ∆ΕΗ και της Αλουµίνιον, που προέβλεπε την ίδια τιµολόγηση όπως και 
για κάθε άλλο βιοµηχανικό πελάτη, µε ισχύ από το Μάρτιο του 2008. 

(12) Για την περίοδο µεταξύ των δύο δικαστικών αποφάσεων (δηλαδή από τον Ιανουάριο 
του 2007 έως το Μάρτιο του 2008), η χρέωση της Αλουµίνιον της Ελλάδος και της 
Αλουµίνιον ανήλθε σε µόνο 131,4 εκατοµ. EUR αντί των 148,8 εκατοµ. EUR, που θα 
ήταν η κανονική βιοµηχανική τιµολόγηση. 
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Μέτρο 2: Επιχορηγήσεις, τροποποίηση αδειών και µη ανάκτηση των 
επιχορηγήσεων. 

(13)  Στην Αλουµίνιον της Ελλάδος χορηγήθηκαν τρεις περιφερειακές επενδυτικές 
επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 39,26 εκατοµ. EUR τον Ιούνιο του 2002, το Μάρτιο 
του 2003 και τον Οκτώβριο του 2006, αντιστοίχως. Οι τρεις αυτές επιχορηγήσεις 
χορηγήθηκαν για την ανέγερση τριών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής για ιδία χρήση. 

(14) Οι δύο πρώτες επιχορηγήσεις εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, βάσει του 
τρίτου κοινοτικού επιχειρησιακού προγράµµατος πλαισίου «Ανταγωνιστικότητα» 
(περιφερειακή ενίσχυση 2000-2006). Η τρίτη επιχορήγηση εγκρίθηκε από το 
Υπουργείο Οικονοµικών βάσει περιφερειακού καθεστώτος ενισχύσεων. Το εν λόγω 
καθεστώς βασιζόταν στον εθνικό επενδυτικό νόµο 3299/04 ο οποίος αξιολογήθηκε ως 
συµβατός από την Επιτροπή το 2005 (N573/2004)2. 

(15) Τον Απρίλιο του 2008, το Υπουργείο Ανάπτυξης τροποποίησε τις προαναφερθείσες 
άδειες και τις µετέφερε στην Αλουµίνιον. Η επιχείρηση αυτή ήταν διάδοχος της 
Αλουµίνιον της Ελλάδος, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 4. Η τροποποίηση 
αυτή επέτρεψε στην Αλουµίνιον να παράγει ηλεκτρική ενέργεια για εµπορικούς 
σκοπούς, δηλαδή για να πωλείται σε νοικοκυριά και βιοµηχανικούς χρήστες. Η 
απόφαση του υπουργείου απαιτούσε συγχρόνως από την εταιρεία να επιστρέψει τις 
κρατικές επιχορηγήσεις που είχε λάβει ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία 
χρήση. 

(16) Το Νοέµβριο του 2004, το ∆εκέµβριο του 2004 και το ∆εκέµβριο του 2006 
καταβλήθηκαν δύο προκαταβολές και δύο ενδιάµεσες δόσεις συνολικού ύψους 15,79 
εκατοµ. EUR από την επιχορήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης. ∆εν έχει πληρωθεί 
ακόµη κανένα ποσό από την επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι 
ελληνικές αρχές δήλωσαν επίσης ότι µέχρι στιγµής δεν έχουν απαιτήσει την 
επιστροφή των επιχορηγήσεων µετά την τροποποίηση των αδειών.  

Μέτρο 3: Ανάληψη κόστους για την κατασκευή αγωγού αερίου. 

(17) Παρά τα επανειληµµένα αιτήµατα της Επιτροπής, η Ελλάδα δεν χορήγησε 
πληροφορίες σχετικά µε το ανωτέρω ζήτηµα.  

                                                 
2 ΕΕ C 248 της 7.10.2005, σ. 3. 
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4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

4.1. ΥΠΑΡΞΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 4.1.1. Μέτρο 1: Προνόµια κατά την ίδρυση 

A: Φορολογικές απαλλαγές, αναβολή φορολογικών υποχρεώσεων, δάνεια µε 
ευνοϊκούς όρους, απαλλοτριώσεις εκτάσεων και αποκλειστικότητα χρήσης 
παράκτιων και θαλάσσιων εκτάσεων. 

-Ενίσχυση. 

(18) Ένα µέτρο, για να θεωρηθεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια: 

(19) Πρώτον, για να θεωρηθεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, 
το µέτρο πρέπει να χορηγείται από κράτος µέλος ή να αφορά κρατικούς πόρους. 

- Η απόφαση για τη χορήγηση προνοµίων κατά την ίδρυση της εταιρείας λήφθηκε 
από το ελληνικό κράτος. Όσον αφορά τις φορολογικές απαλλαγές και την 
αναβολή των φορολογικών υποχρεώσεων, είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση των 
εσόδων του κράτους. 

- Όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις, είναι αµφίβολο κατά πόσο συνιστούσαν 
µεταφορά κρατικών πόρων. Οι εκτάσεις ανήκαν σε ιδιώτες και φαίνεται ότι το 
τίµηµα της απαλλοτρίωσης καταβλήθηκε απευθείας από την εταιρεία και όχι το 
κράτος.  

- Η αποκλειστική χρήση παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, χορηγήθηκε χωρίς 
κανένα αντάλλαγµα για το κράτος που ήταν ο ιδιοκτήτης των παράκτιων και 
θαλάσσιων περιοχών. 

- Όσον αφορά τα δάνεια µε ευνοϊκούς όρους, το ελληνικό κράτος ήταν 
υποχρεωµένο βάσει της συµφωνίας ίδρυσης να πράξει ό,τι ήταν απαραίτητο έτσι 
ώστε τα δάνεια να χορηγηθούν στην Ελλάδα µε επιτόκιο όχι υψηλότερο από τα 
δάνεια που χορηγούνται στο εξωτερικό. Αυτό θα αποτελούσε ένδειξη δανείων 
που χορηγούνται µε ευνοϊκούς όρους από τράπεζες δηµόσιας ιδιοκτησίας ή ότι 
υπήρχε κάποιο είδος επιδότησης επιτοκίου από το ελληνικό κράτος. 

(20) Συνεπώς, το κριτήριο των κρατικών πόρων φαίνεται να πληρούται τουλάχιστον για τα 
προνόµια των φορολογικών απαλλαγών, της αναβολής των φορολογικών 
υποχρεώσεων, της παροχής αποκλειστικότητας στη χρήση παράκτιων και θαλάσσιων 
εκτάσεων και των δανείων µε ευνοϊκούς όρους. 
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(21) ∆εύτερον, το µέτρο πρέπει να παρέχει πλεονέκτηµα στο δικαιούχο.  

- Στην περίπτωση των προνοµίων των φορολογικών απαλλαγών και της 
αναβολής των φορολογικών υποχρεώσεων, το πλεονέκτηµα που εξασφάλισε ο 
δικαιούχος έλαβε τη µορφή µείωσης των φορολογικών του δαπανών. 

- Το προνόµιο της αποκλειστικής χρήσης των παράκτιων και θαλάσσιων 
εκτάσεων µπορεί να θεωρηθεί εµπορική συναλλαγή. Όταν το κράτος συµµετέχει 
σε εµπορικές συναλλαγές, η αρχή του πωλητή της οικονοµίας της αγοράς 
(ΑΠΟΑ) χρησιµεύει ως κριτήριο αναφοράς για την αξιολόγηση της παρουσίας 
ή της απουσίας πλεονεκτήµατος. Στόχος είναι να προσδιοριστεί εάν το κράτος 
ενεργεί βάσει των κανονικών συνθηκών της οικονοµίας της αγοράς (το κράτος 
ως εµπορικός φορέας) ή εάν ενεργεί ως δηµόσια αρχή.  
Η Επιτροπή δεν κατανοεί για ποιο λόγο ένας πωλητής θα δεχόταν να µη λάβει 
αντάλλαγµα για τη χρήση των περιουσιακών του στοιχείων. Συνεπώς, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η απονοµή αποκλειστικής χρήσης των παράκτιων και 
θαλάσσιων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγµα πράγµατι αποτέλεσε πλεονέκτηµα για 
το δικαιούχο. 

- Όσον αφορά το προνόµιο της απαλλοτρίωσης εκτάσεων, σύµφωνα µε τις 
ελληνικές αρχές, η µεταβίβαση των εκτάσεων πραγµατοποιήθηκε βάσει των 
αγοραίων τιµών που ορίστηκαν από τις αρµόδιες δικαστικές αρχές. Εάν 
συµβαίνει αυτό, η πράξη απαλλοτρίωσης δεν έχει χορηγήσει πλεονέκτηµα στην 
Αλουµίνιον της Ελλάδος. 

(22) Τρίτον, για να θεωρηθεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το 
µέτρο πρέπει να είναι επιλεκτικό. Τα προνόµια εφαρµόστηκαν µόνο στην Αλουµίνιον 
της Ελλάδος. Συνεπώς, πληρούται πράγµατι το κριτήριο της επιλεκτικότητας. 

(23) Τέλος, το µέτρο πρέπει να προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισµού και να επηρεάζει 
τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών. Η Αλουµίνιον της Ελλάδος ήταν εταιρεία 
που ασκούσε δραστηριότητες σε τοµέα τα προϊόντα του οποίου αποτελούν 
αντικείµενο εκτεταµένων συναλλαγών µεταξύ των κρατών µελών. Κατά συνέπεια, 
πληρούται πράγµατι το κριτήριο της στρέβλωσης του ανταγωνισµού και του 
επηρεασµού των συναλλαγών µεταξύ των κρατών µελών. 

(24) Μπορεί να θεωρηθεί ότι τα προνόµια κατά την ίδρυση που συνίστανται σε 
φορολογικές απαλλαγές, αναβολή των φορολογικών υποχρεώσεων, αποκλειστικότητα 
στη χρήση παράκτιων και θαλάσσιων εκτάσεων και δάνεια µε ευνοϊκούς όρους 
συνιστούν κρατική ενίσχυση υπέρ της Αλουµίνιον της Ελλάδος κατά την έννοια του 
άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η πράξη απαλλοτρίωσης µπορεί να µην 
συνιστά κρατική ενίσχυση. 

- Υφιστάµενη ή νέα ενίσχυση.  

(25) Τα προνόµια κατά την ίδρυση χορηγήθηκαν στην εταιρεία µε τη συµφωνία ίδρυσης 
του 1960 και τις τροποποιήσεις της το 1966, το 1969 και το 1980, δηλαδή πριν από 
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την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα το 1981. Η 
Επιτροπή επισηµαίνει ακόµη ότι τα προνόµια δεν τροποποιήθηκαν µε οποιοδήποτε 
τρόπο µετά την προσχώρηση της Ελλάδας και ότι έπαυσαν να ισχύουν όπως κανονικά 
προβλεπόταν το Μάρτιο του 2006 ή ακόµη και πριν από την ηµεροµηνία αυτή. 

(26) Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι, στο βαθµό που συνιστούν κρατική ενίσχυση, τα 
προνόµια κατά την ίδρυση που αναφέρονται στο παρόν τµήµα, συνιστούν υφιστάµενη 
ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος β) του κανονισµού αριθ. 
659/1999 του Συµβουλίου 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων 
εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ. 

Β: Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε χαµηλότερες τιµές 

-Ενίσχυση. 

(27) Η Επιτροπή σηµειώνει τον ισχυρισµό των καταγγελλόντων ότι υπήρξε ενίσχυση υπέρ 
των εταιρειών Αλουµίνιον και Endesa Hellas, ως η διαφορά µεταξύ: 

• της προνοµιακής τιµής που χρεώνεται στις εταιρείες αυτές από τη ∆ΕΗ· 

• της υψηλότερης τιµής που χρεώνουν οι εταιρείες ως παραγωγοί ηλεκτρικής 
ενέργειας που πωλούν το προϊόν τους στο σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, ιδιοκτήτης του οποίου είναι η ∆ΕΗ. 

(28) Η Επιτροπή πρέπει να εκτιµήσει εάν η διαφορά µεταξύ των δύο τιµολογήσεων 
παρέχει πλεονέκτηµα στις εταιρείες, προκειµένου να εκτιµήσει εάν αποτελεί ενίσχυση 
βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να εξετάσει εάν οι δύο τιµολογήσεις µπορούν πράγµατι να συγκριθούν. 

(29) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η τιµή που επιβάλλεται από την Αλουµίνιον ή την Endesa 
Hellas στη ∆ΕΗ και η τιµή που επιβάλλεται από τη ∆ΕΗ σε αυτές τις δύο εταιρείες 
δεν µπορούν να συγκριθούν στο πλαίσιο του κριτηρίου του ΑΠΟΑ (όπως αναλύθηκε 
στην παράγραφο 21), και συνεπώς δεν µπορεί να προσδιοριστεί τυχόν πλεονέκτηµα: 
οι δύο τιµές αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικούς ρόλους του κράτους, εκείνο του 
πωλητή και τον εκείνο του πελάτη, οι οποίοι, ως εκ τούτου, δεν είναι συγκρίσιµοι. 
Συγχρόνως, δεν αποτελούν µέρος µιας συνολικής συµφωνίας που αποτέλεσε 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ της ∆ΕΗ και των εταιρειών αλλά εµπίπτουν σε 
δύο διαφορετικές καταστάσεις, άσχετες µεταξύ τους. 

(30) Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι η τιµή στην οποία οι 
ιδιώτες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας πωλούν την παραγόµενη ενέργεια 
καθορίζεται στο πλαίσιο της συµµετοχής τους στον ΗΕΠ (βλ. ανωτέρω παράγραφο 
5), όπου υποβάλλουν τις χρηµατοοικονοµικές προσφορές τους για την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγουν. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η τιµή που 
καταβάλλεται από τη ∆ΕΗ στην Αλουµίνιον ή την Endesa Hellas δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ότι αποτελεί συµπεριφορά επενδυτή ασυµβίβαστη µε τους κανόνες της 
οικονοµίας της αγοράς. 
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(31) Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω (παράγραφοι 27-30) και όσον αφορά τους ισχυρισµούς 
των καταγγελλόντων, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει χορηγηθεί πλεονέκτηµα στην 
Endesa Hellas και, συνεπώς, ούτε ενίσχυση υπέρ της εταιρείας αυτής. 

(32) Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή θεωρεί ότι στην εξεταζόµενη υπόθεση υπάρχει 
πράγµατι διαφορά τιµών που πρέπει να εξεταστεί ως πιθανή ενίσχυση βάσει του 
άρθρου 107 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, αλλά µόνο υπέρ της Αλουµίνιον της 
Ελλάδος και της Αλουµίνιον ως διαδόχου της, και συγκεκριµένα η διαφορά µεταξύ: 

• της προνοµιακής τiµής που χρέωνε η ∆ΕΗ στην Αλουµίνιον της Ελλάδος µέχρι 
τον Ιούλιο του 2007 και στην Αλουµίνιον µετά τον Ιούλιο του 2007· και 

• της κανονικής βιοµηχανικής τιµής που χρεωνόταν την ίδια περίοδο σε όλους τους 
άλλους βιοµηχανικούς χρήστες. 

(33) Ένα µέτρο για να θεωρηθεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, 
πρέπει να πληροί τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια: 

(34) Πρώτον, για να θεωρηθεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, 
το µέτρο πρέπει να χορηγείται από κράτος µέλος ή να αφορά κρατικούς πόρους. Η 
απόφαση για την παράταση της προνοµιακής τιµολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας 
αποδίδεται στο ελληνικό κράτος, δεδοµένου ότι λήφθηκε από το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών, που αποτελεί δικαστική αρχή και συνεπώς κρατική αρχή. Η 
χαµηλότερη τιµολόγηση είχε ως αποτέλεσµα την είσπραξη µειωµένων εσόδων για τη 
∆ΕΗ, εταιρεία που ανήκει στο δηµόσιο κατά 51%, πράγµα που σηµαίνει ότι 
πληρούται το κριτήριο των κρατικών πόρων. 

(35) ∆εύτερον, για να θεωρηθεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ 
το µέτρο πρέπει επίσης να παρέχει πλεονέκτηµα στο δικαιούχο. Η Επιτροπή θα 
εξετάσει την ύπαρξη αυτού του πλεονεκτήµατος στο πλαίσιο της ΑΠΟΑ, όπως 
αναλύθηκε στην παράγραφο 21. 

(36) Στην προκειµένη υπόθεση, η Επιτροπή δεν κατανοεί για ποιο λόγο ένας πωλητής θα 
δεχόταν να χρεώσει µειωµένες τιµές. Πράγµατι, η ∆ΕΗ αρχικά αρνήθηκε να 
παρατείνει τις συµφωνίες του 1960 και του 1966, πράγµα που αποτελεί βάσιµη 
ένδειξη ότι η παράταση της συµφωνίας εξασφάλισε πλεονέκτηµα δεδοµένου ότι δεν 
αντιστοιχούσε στην αγοραία τιµή.  

(37) Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η περίοδος εφαρµογής του µέτρου ήταν από τον Ιανουάριο 
του 2007 µέχρι το Μάρτιο του 2008, άρχισε δηλαδή µε την πρώτη δικαστική 
απόφαση παράτασης και έληξε µε τη δεύτερη δικαστική απόφαση ακύρωσης. 

(38) Τρίτον, για να θεωρηθεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το 
µέτρο πρέπει να είναι επιλεκτικό. Η προνοµιακή τιµολόγηση εφαρµόστηκε µόνο στην 
Αλουµίνιον της Ελλάδος µέχρι τον Ιούλιο του 2007 και στην Αλουµίνιον µετά την 
ηµεροµηνία αυτή. Συνεπώς ικανοποιείται πράγµατι το κριτήριο της επιλεκτικότητας.  
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(39) Τέλος, για να θεωρηθεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το 
µέτρο πρέπει να προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισµού και να επηρεάζει τις 
συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών. Η προνοµιακή τιµολόγηση εφαρµόστηκε σε 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τοµέα τα προϊόντα του οποίου αποτελούν 
αντικείµενο εκτεταµένων συναλλαγών µεταξύ των κρατών µελών. Έτσι, 
ικανοποιείται πράγµατι το κριτήριο της στρέβλωσης του ανταγωνισµού και του 
επηρεασµού των συναλλαγών µεταξύ των κρατών µελών. 

(40) Η Επιτροπή δεν έχει καµία ένδειξη ότι η Endesa Hellas επωφελήθηκε από το µέτρο 
αυτό. Οι διαθέσιµες πληροφορίες όπως υποβλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές 
δείχνουν ότι η προνοµιακή τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας µεταφέρθηκε τον 
Ιούλιο του 2007 από την Αλουµίνιον της Ελλάδος στην Αλουµίνιον, ως διάδοχό της 
στην παραγωγή αλουµινίου. 

(41) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί στο στάδιο αυτό ότι το µέτρο της προνοµιακής 
τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ της 
Αλουµίνιον της Ελλάδος και της Αλουµίνιον κατά την έννοια του άρθρου 107 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 

- Υφιστάµενη ή νέα ενίσχυση. 

(42) Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η διάρκεια του µέτρου δεν έληξε κανονικά το Μάρτιο του 
2006 αλλά παρατάθηκε µετά την ηµεροµηνία αυτή. 

(43) Στην τροποποίηση της συµφωνίας ίδρυσης του 1969 ορίστηκε ότι η συµφωνία 
ίδρυσης θα έληγε το Μάρτιο του 2006. Παρά ταύτα, το ελληνικό κράτος, µέσω της 
δικαστικής του αρχής (Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών) αποφάσισε τον Ιανουάριο 
του 2007 να παρατείνει τη διάρκεια του µέτρου. 

(44) Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί τη συνέχιση της προνοµιακής τιµολόγησης της 
ηλεκτρικής ενέργειας µετά το Μάρτιο του 2006 ως νέο µέτρο ενίσχυσης, δεδοµένου 
ότι συνιστά σηµαντική αλλαγή της τροποποίησης του 1969 η οποία θα έπρεπε να είχε 
αποτελέσει αντικείµενο κοινοποίησης. 

(45) Σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, η χρέωση της Αλουµίνιον της Ελλάδος µέχρι τον 
Ιούλιο του 2007 και της Αλουµίνιον µετά την ηµεροµηνία αυτή, για την περίοδο 
µεταξύ των δύο δικαστικών αποφάσεων (Ιανουάριος 2007-Μάρτιος 2008) έγινε µε 
βάση την προνοµιακή τιµή των 131,4 εκατοµ. EUR αντί της κανονικής βιοµηχανικής 
τιµής των 148,8 εκατοµ. EUR. Η διαφορά µεταξύ των δύο τιµών ισοδυναµεί µε 
ενίσχυση ύψους 17,4 εκατοµ. EUR. Ο δικαιούχος αυτού του ποσού ενίσχυσης είναι η 
Αλουµίνιον, δεδοµένου ότι ανέλαβε τα περιουσιακά στοιχεία παραγωγής της 
Αλουµίνιον της Ελλάδος στο πλαίσιο της διαδοχής της τον Ιούλιο του 2007. 
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4.1.2. Μέτρο 2: Επιχορήγηση, τροποποίηση των αδειών και µη ανάκτηση των 
επιχορηγήσεων  

(46) Οι δύο επιχορηγήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης χορηγήθηκαν βάσει του 3ου 
κοινοτικού επιχειρησιακού προγράµµατος πλαισίου «Ανταγωνιστικότητα» 
(περιφερειακή ενίσχυση 2000-2006). Κάθε µία από τις εγκριθείσες επιχορηγήσεις 
ανερχόταν σε 35% του συνολικού επενδυτικού κόστους. 

(47) Η επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονοµικών χορηγήθηκε βάσει καθεστώτος 
περιφερειακών ενισχύσεων δυνάµει του επενδυτικού νόµου 3299/04. Το καθεστώς 
αυτό θεωρήθηκε συµβιβάσιµη ενίσχυση από την Επιτροπή το 2005 (N573/2004, 
«απόφαση για τη µη διατύπωση αντιρρήσεων»)3. Η εγκριθείσα επιχορήγηση ήταν 
29,9% του συνολικού επενδυτικού κόστους. Συνεπώς, και οι τρείς επιχορηγήσεις 
είχαν χορηγηθεί βάσει εγκεκριµένων καθεστώτων και είχαν θεωρηθεί ως 
συµβιβάσιµες ενισχύσεις. 

(48) Η Επιτροπή εξέτασε αν τα τρία σχέδια αποτελούσαν µόνο ένα σχέδιο και αν θα 
έπρεπε να υπόκεινται στους αυστηρότερους κανόνες που ίσχυαν την εποχή εκείνη για 
τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια, βάσει του πολυτοµεακού πλαισίου για τις 
περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια4. 

(49) Ωστόσο, µέρος µόνο της χορηγηθείσας ενίσχυσης καταβλήθηκε πράγµατι στο 
δικαιούχο (15,8 εκατοµ. EUR). Το ποσό αυτό είναι χαµηλότερο από αυτό που θα είχε 
εγκριθεί βάσει των αυστηρότερων κανόνων που ισχύουν για τα µεγάλα επενδυτικά 
σχέδια (δηλ. 32,5 εκατοµ. EUR). Συνεπώς, η Επιτροπή σε αυτό το σηµείο δεν έχει 
λόγους να συνεχίσει περαιτέρω τη διερεύνηση του θέµατος στο πλαίσιο των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις. 

(50) Όσον αφορά την τροποποίηση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
περιλαµβανόµενης της ρήτρας ανάκτησης η οποία δεν εφαρµόστηκε µέχρι στιγµής 
από τις ελληνικές αρχές, η εν λόγω µη ανάκτηση δεν συνιστά πρόσθετη ενίσχυση που 
θα µπορούσε να διακριθεί από τις επιχορηγήσεις που ήδη κηρύχθηκαν συµβιβάσιµες 
από την Επιτροπή. 

(51) Επιπλέον, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η απόφασή της του 2005 (βλ. παράγραφο 47) 
δεν προέβλεπε ρήτρα ανάκτησης στην περίπτωση που η επένδυση χρησιµοποιείτο για 
εµπορικούς σκοπούς. 

(52) Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι το µέτρο δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά 
ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 

                                                 
3 Βλ. ανωτέρω υποσηµείωση 2. 

4 ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ. 8. 
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4.1.3. Μέτρο 3: Ανάληψη του κόστους κατασκευής αγωγού αερίου. 

(53) Ένα µέτρο για να θεωρηθεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, 
πρέπει να χορηγείται από κράτος µέλος ή να αφορά κρατικούς πόρους. Το µέτρο 
αποδίδεται στο ελληνικό κράτος, δεδοµένου ότι το κόστος αναλήφθηκε από τη 
∆ΕΠΑ, εταιρεία υπό κρατική ιδιοκτησία (κατά 65%) και έλεγχο, και συνεπώς 
ικανοποιείται το κριτήριο των κρατικών πόρων. 

(54) Επίσης, για να θεωρηθεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ το 
µέτρο πρέπει να παρέχει πλεονέκτηµα στο δικαιούχο. Η Επιτροπή θεωρεί στο παρόν 
στάδιο ότι το κόστος της κατασκευής αγωγού αερίου θα έπρεπε κανονικά να 
αναληφθεί από την Αλουµίνιον ή την Αλουµίνιον της Ελλάδος και όχι τη ∆ΕΠΑ. Οι 
ελληνικές αρχές δεν έδωσαν οποιαδήποτε εξήγηση όσον αφορά τους λόγους για τους 
οποίους το κόστος αυτό αναλήφθηκε από τη ∆ΕΠΑ. 

(55) Τέλος, για να θεωρηθεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το 
µέτρο πρέπει να είναι επιλεκτικό και να επηρεάζει τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών 
µελών. Η ανάληψη του κόστους κατασκευής εφαρµόστηκε µόνο στην Αλουµίνιον ή 
στην Αλουµίνιον της Ελλάδος, δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τοµέα τα 
προϊόντα του οποίου αποτελούν αντικείµενο εκτεταµένων εµπορικών συναλλαγών 
µεταξύ των κρατών µελών. Κατά συνέπεια, ικανοποιείται το κριτήριο της 
στρέβλωσης της επιλεκτικότητας και του επηρεασµού των συναλλαγών µεταξύ των 
κρατών µελών. 

(56) Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι το µέτρο ανάληψης του κόστους κατασκευής 
αγωγού αερίου συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 

4.2. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 4.2.1: Προνοµιακή τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας  

(57) Εφόσον το µέτρο συνιστά ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 
της ΣΛΕΕ, η συµβατότητά του πρέπει να εξεταστεί σύµφωνα µε τις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του εν λόγω άρθρου. 

(58) Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 107 παράγραφος 2 και στο άρθρο 107 
παράγραφος 3, στοιχεία β), δ) και ε) είναι σαφώς ανεφάρµοστες και δεν τις 
επικαλέστηκαν οι ελληνικές αρχές. 

(59) Από την άλλη πλευρά, πρέπει να εξεταστούν οι εξαιρέσεις που συνδέονται µε την 
ανάπτυξη ορισµένων περιοχών ή ορισµένων τοµέων, που προβλέπονται στο άρθρο 
107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, επειδή ο δικαιούχος είναι εγκατεστηµένος 
σε ενισχυόµενη περιοχή βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, 
που θα µπορούσε να είναι επιλέξιµη για τη χορήγηση περιφερειακής ενίσχυσης. 
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(60) Πρέπει επίσης να εξεταστεί η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 
3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ σχετικά µε τις ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης 
ορισµένων τοµέων. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του εξεταζόµενου µέτρου, τα µόνα 
κατάλληλα κριτήρια είναι εκείνα που αφορούν τις ενισχύσεις για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. 

(61) Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον καθορισµό των 
εφαρµοστέων κανόνων για την αξιολόγηση παράνοµης κρατικής ενίσχυσης5, το µέτρο 
πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσµα των κατευθυντήριων γραµµών που ίσχυαν την 
εποχή της χορήγησης της ενίσχυσης. 

(62) Συγχρόνως, εφαρµοστέοι κανόνες είναι κατά κύριο λόγο οι κανόνες του ισχύοντος 
σήµερα κανονισµού απαλλαγής, και µόνον εναλλακτικά θα εφαρµοσθούν οι 
ανακοινώσεις που ίσχυαν την εποχή που χορηγήθηκε η ενίσχυση. 

(63) Πράγµατι, ο γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία, για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης6, ισχύει στις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. 

(64) Η Επιτροπή παρατηρεί ότι το µέτρο συνιστά ενίσχυση λειτουργίας, δεδοµένου ότι 
µειώνει τις τρέχουσες δαπάνες της εταιρείας. Οι ενισχύσεις λειτουργίας κατά κανόνα 
απαγορεύονται και µπορούν να χορηγηθούν µόνο κατ' εξαίρεση εφόσον 
δικαιολογούνται λόγω της συµβολής τους στην περιφερειακή ανάπτυξη και της φύσης 
τους και εφόσον το ύψος τους είναι ανάλογο προς τα προβλήµατα που καλούνται να 
αντιµετωπίσουν. Η επιχειρηµατολογία της Ελλάδας δεν στηρίχθηκε σε τέτοιου είδους 
περιστάσεις. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έχει επιφυλάξεις για το αν το µέτρο µπορεί 
να στηριχθεί στο γενικό κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία. 

(65) ∆εδοµένου ότι δεν πληρούνται οι όροι του γενικού κανονισµού απαλλαγής κατά 
κατηγορία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το µέτρο σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 
γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την 
περίοδο 2007-20137 που ίσχυαν ήδη κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης για την 
παράταση του µέτρου ενίσχυσης (Ιανουάριος 2007). 

(66) Λαµβανόµενης υπόψη της φύσης του µέτρου που οδηγεί σε µείωση των τρεχουσών 
δαπανών της εταιρείας, η Επιτροπή και πάλι θεωρεί ότι η ενίσχυση συνιστά ενίσχυση 
λειτουργίας. Συνεπώς, η Επιτροπή οφείλει και πάλι να παρατηρήσει ότι οι ενισχύσεις 
λειτουργίας κατά κανόνα απαγορεύονται και µπορούν να χορηγηθούν µόνο κατ' 
εξαίρεση υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 64 ανωτέρω, οι 
οποίες δεν αποτέλεσαν τη βάση της ελληνικής επιχειρηµατολογίας. 

                                                 
5 ΕΕ C 119 της 22.5.2002, σ. 22. 

6 ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3. 

7 ΕΕ C 54 της 4.3.2006, σ. 13. 
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(67) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξετάσει το µέτρο µε βάση τις κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων8 που ίσχυαν ήδη κατά το χρόνο 
έκδοσης της απόφασης για την παράταση του µέτρου ενίσχυσης (Ιανουάριος 2007). 

(68) Προϋπόθεση για τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης είναι η ύπαρξη υγιούς 
σχεδίου αναδιάρθρωσης. Η Ελλάδα δεν υπέβαλε τέτοιο σχέδιο αναδιάρθρωσης. 

(69) Επιπλέον, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τόσο της Αλουµίνιον της Ελλάδος όσο και 
της Αλουµίνιον δείχνουν ότι δεν είναι προβληµατικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια 
της παραγράφου 11 των κατευθυντηρίων γραµµών. 

(70) Τέλος, η Αλουµίνιον της Ελλάδος ανήκε και η Αλουµίνιον ανήκει σε µεγαλύτερο 
επιχειρηµατικό όµιλο. Σύµφωνα µε την παράγραφο 13 των κατευθυντηρίων γραµµών, 
οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε µεγαλύτερους επιχειρηµατικούς οµίλους δεν είναι 
κανονικά επιλέξιµες για τη χορήγηση ενισχύσεων διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, εκτός 
εάν µπορεί να αποδειχθεί ότι η εταιρεία έχει εγγενείς δυσχέρειες οι οποίες δεν έχουν 
προκύψει από την αυθαίρετη κατανοµή των δαπανών στο εσωτερικό του οµίλου και 
ότι οι δυσχέρειες αυτές είναι τόσο σοβαρές ώστε να µη µπορούν να αντιµετωπιστούν 
από τον ίδιο τον όµιλο. Η επιχειρηµατολογία της Ελλάδας δεν στηρίχθηκε σε τέτοιου 
είδους περιστάσεις. 

(71) Τέλος, η Επιτροπή δεν έχει υπόψη της άλλο σύνολο κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις, το οποίο να καθιστά τα εικαζόµενα µέτρα ενίσχυσης συµβατά µε τη 
συνθήκη. 

(72) Συνεπώς, σύµφωνα µε την προκαταρκτική εκτίµηση του µέτρου και των 
πληροφοριών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή έχει αµφιβολίες σχετικά µε τη 
συµβατότητα του µέτρου µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. 

Μέτρο 4.2.2.: Ανάληψη του κόστους κατασκευής αγωγού αερίου. 

(73) Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 2 και στο άρθρο 107 
παράγραφος 3, στοιχεία β), δ) και ε), είναι σαφώς ανεφάρµοστες και δεν τις 
επικαλέστηκαν οι ελληνικές αρχές. 

(74) Ο γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία, µε τον οποίο ορισµένες 
κατηγορίες ενισχύσεων κηρύσσονται συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά κατ’ 
εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης9, δεν εφαρµόζεται σε ενισχύσεις ad 
hoc προς µεγάλες επιχειρήσεις, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
13 παράγραφος 1. 

                                                 
8 ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2. 

9 Βλ. ανωτέρω υποσηµείωση 6. 
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(75) Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού, ad hoc ενισχύσεις που 
χρησιµοποιούνται µόνον ως συµπλήρωµα ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί βάσει 
καθεστώτων ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση 
και που δεν υπερβαίνουν το 50 % της συνολικής ενίσχυσης που θα χορηγηθεί για την 
επένδυση, συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 
παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης 
βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης εφόσον η ad hoc χορηγηθείσα 
ενίσχυση πληροί όλες τις προϋποθέσεις του κανονισµού. 

(76) Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισµού, η ένταση ενίσχυσης σε 
παρόν ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο για τις 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα που ισχύει κατά τη στιγµή της χορήγησης της 
ενίσχυσης στην ενισχυόµενη περιφέρεια. 

(77) Η Επιτροπή δεν έχει ενδείξεις ότι τα ανωτέρω ισχύοντα όρια και εντάσεις ενισχύσεων 
έχουν τηρηθεί και, συνεπώς, έχει επιφυλάξεις για το αν το µέτρο µπορεί να στηριχθεί 
στο γενικό κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία. 

(78) ∆εδοµένου ότι δεν πληρούνται οι όροι του γενικού κανονισµού απαλλαγής κατά 
κατηγορία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το µέτρο σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 
γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-201310 
που ίσχυαν ήδη κατά το χρόνο θέσπισης του µέτρου ενίσχυσης (Μάρτιος του 2006). 

(79) Η Επιτροπή παρατηρεί ότι µέρος του κόστους κατασκευής αναλήφθηκε από τη 
∆ΕΠΑ. Συνεπώς, η Επιτροπή αµφιβάλλει αν η πράξη αυτή καθεαυτή θα µπορούσε να 
θεωρηθεί συµβατή µε τη µέγιστη ένταση ενίσχυσης ύψους 40% για µεγάλες 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην περιοχή, όπως προβλέπεται στις 
κατευθυντήριες γραµµές. 

(80) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξετάσει το µέτρο µε βάση τις κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων11 που ίσχυαν ήδη κατά το χρόνο 
θέσπισης του µέτρου ενίσχυσης (Μάρτιος του 2006). 

(81) Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές, προϋπόθεση για τη χορήγηση ενίσχυσης 
αναδιάρθρωσης είναι η ύπαρξη υγιούς σχεδίου αναδιάρθρωσης. Η Ελλάδα δεν 
υπέβαλε τέτοιο σχέδιο αναδιάρθρωσης. 

(82) Επιπλέον, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τόσο της Αλουµίνιον της Ελλάδος όσο και 
της Αλουµίνιον δείχνουν ότι δεν είναι προβληµατικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια 
της παραγράφου 11 των κατευθυντηρίων γραµµών. 

                                                 
10 Βλ. ανωτέρω υποσηµείωση 7. 

11 Βλ. ανωτέρω υποσηµείωση 8. 
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(83) Τέλος, η Αλουµίνιον της Ελλάδος ανήκε και η Αλουµίνιον ανήκει σε µεγαλύτερο 
επιχειρηµατικό όµιλο. Σύµφωνα µε την παράγραφο 13 των κατευθυντηρίων γραµµών, 
οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε µεγαλύτερους επιχειρηµατικούς οµίλους δεν είναι 
κανονικά επιλέξιµες για τη χορήγηση ενισχύσεων διάσωσης ή αναδιάρθρωσης. 

(84) Τέλος, η Επιτροπή δεν έχει υπόψη της άλλο σύνολο κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις, το οποίο να καθιστά την εικαζόµενη ενίσχυση συµβατή µε τη συνθήκη. 

(85) Συνεπώς, βάσει της προκαταρκτικής εξέτασης του µέτρου και των πληροφοριών που 
υποβλήθηκαν, η Επιτροπή έχει αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα του µέτρου µε 
τους κανόνες της ΕΕ σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις.  

5. ∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

(86) Με επιστολή της 25ης Μαΐου 2009 και υπενθύµιση της 15ης Σεπτεµβρίου 2009, η 
Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί 
νέων αιτιάσεων που απεστάλησαν από ένα εκ των καταγγελλόντων. Στις αιτιάσεις 
αυτές προβάλλεται µεταξύ άλλων ο ισχυρισµός ότι το Μάρτιο του 2006 η ελληνική 
κυβέρνηση εξέδωσε υπουργική απόφαση µε την οποία χορήγησε πρόσθετη ενίσχυση 
στην Αλουµίνιον της Ελλάδος. Η ενίσχυση αυτή είχε τη µορφή µερικής πληρωµής για 
την κατασκευή αγωγού αερίου για τη σύνδεση της µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας της Αλουµίνιον της Ελλάδος µε το εθνικό δίκτυο µεταφοράς αερίου. 

(87) Η Ελλάδα δεν απάντησε στα αιτήµατα της Επιτροπής. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

(88) Λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει 
τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τα µέτρα της 
προνοµιακής τιµολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και του αναληφθέντος 
κόστους για την κατασκευή αγωγού αερίου, 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 την παραλαβή της παρούσας. Η 
Επιτροπή ζητεί από τις ελληνικές αρχές να διαβιβάσουν αµελλητί αντίγραφο της 
παρούσας επιστολής στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. 

(89) Η Επιτροπή υπενθυµίζει στην Ελλάδα το ανασταλτικό αποτέλεσµα του άρθρου 108 
παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, 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. 

(90) Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να διατάξει την Ελλάδα, βάσει του άρθρου 10 
παράγραφος 3 του κανονισµού αριθ. 659/99 του Συµβουλίου, να παράσχει εντός 
προθεσµίας ενός µηνός τις παρατηρήσεις της και κάθε αναγκαία τεκµηρίωση ώστε να 
δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να προσδιορίσει ποσοτικά την εικαζόµενη 
κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στην Αλουµίνιον της Ελλάδος ή στην Αλουµίνιον. 
Ειδικότερα, οι ελληνικές αρχές καλούνται να προσκοµίσουν όλες τις πληροφορίες 
που είναι απαραίτητες για να εξακριβωθεί ο ισχυρισµός ότι, το Μάρτιο του 2006, η 
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ελληνική κυβέρνηση εξέδωσε υπουργική απόφαση µε την οποία χορήγησε πρόσθετη 
ενίσχυση στην Αλουµίνιον της Ελλάδος, µε τη µορφή µερικής κάλυψης του κόστους 
για την κατασκευή αγωγού αερίου για τη σύνδεση της µονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της Αλουµίνιον της Ελλάδος µε το εθνικό δίκτυο µεταφοράς 
αερίου. 

(91) 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. 

(92) Η Επιτροπή προειδοποιεί επίσης 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. 

Αν η παρούσα επιστολή περιέχει εµπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να 
δηµοσιοποιηθούν, παρακαλείστε 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 προθεσµία αυτή, 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 αριθ.: +32-2-296 12 42 
 

Με τιµή, 
Για την Επιτροπή 

 
 
 

Neelie KROES 
Μέλος της Επιτροπής 
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