
Άρθρο πρώτο
Κύρωση σύµβασης αποζηµίωσης παραχωρησιούχου

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η σύµβαση µε αντι-
κείµενο την αποζηµίωση παραχωρησιούχου λόγω των λη-
φθέντων µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020, στο πλαίσιο εκτέ-
λεσης των συµβάσεων παραχώρησης για την αναβάθµιση,
συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία των δεκατεσσάρων
(14) Περιφερειακών Αεροδροµίων Αιγαίου, Κρήτης, Ηπει-
ρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, µαζί µε τα προσαρτώµενα σε
αυτήν Παραρτήµατα Ι και II, τα οποία αποτελούν αναπό-
σπαστο τµήµα και ενιαίο σύνολο µε αυτήν, που υπογράφη-
κε στην Αθήνα την 31η Μαΐου 2021, µεταξύ αφενός, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιου-
σίας του Δηµοσίου Ανώνυµη Εταιρεία» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), και
αφετέρου, της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ανώνυµης εταιρείας
µε την επωνυµία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟ-
ΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το κείµενο
της οποίας ακολουθεί, µαζί µε τα προσαρτώµενα σε αυτήν
Παραρτήµατα I και II, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα και ενιαίο σύνολο µε αυτήν:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΗ ΄, 23 Ιουνίου 2021,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Οικονοµική αποκατάσταση παραχωρησιούχων αεροδροµίων λόγω των συνεπειών 
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020
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Άρθρο δεύτερο
Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στην εταιρεία 

«Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» σύµφωνα µε την
περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

1. Χορηγείται οικονοµική ενίσχυση, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης, στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιµέ-
νας Αθηνών Α.Ε.» για την αποκατάσταση άµεσα συναρ-
τώµενης µε την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 ζη-
µίας που υπέστη, κατά το έτος 2020, έως του ποσού των
εκατόν τριάντα εκατοµµυρίων (130.000.000) ευρώ, σύµ-
φωνα µε τους όρους του παρόντος.

Η χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης προς την ε-
ταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» διενεργεί-
ται ως ακολούθως: 

α. άµεση επιχορήγηση έως του ποσού των πενήντα ε-
νός εκατοµµυρίων πεντακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιά-
δων και εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (51.575.964) ευ-
ρώ, 

β. δια συµψηφισµού υποχρεώσεων καταβολής αµοι-
βής για την χορήγηση δικαιωµάτων σύµφωνα µε το Πα-
ράρτηµα 2 της Σύµβασης Ανάπτυξης Αεροδροµίου
(ΣΑΑ), όπως έχει κυρωθεί µε τον ν. 2338/1995 (Α΄ 202),
συνολικού ύψους έως εβδοµήντα οκτώ εκατοµµυρίων
τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και τριάντα έξι
(78.424.036) ευρώ καταβλητέων τα έτη 2020, 2021 και
2022, αναλυόµενα ως ακολούθως και κατά την ακόλου-
θη σειρά: 

βα. έως σαράντα οκτώ εκατοµµύρια τετρακόσιες είκο-
σι τεσσάρες χιλιάδες και τριάντα έξι (48.424.036) ευρώ
καταβλητέα το έτος 2020, 

ββ. έως δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ
καταβλητέα το 2021 και,

βγ.  έως δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ
καταβλητέα το 2022. 

Ο συµψηφισµός τόσο ανά έτος, όσο και στο σύνολο,
δεν δύναται να υπερβαίνει τα ανωτέρω αναγραφόµενα
ποσά, σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί ότι η καταβλη-
τέα αµοιβή είναι µεγαλύτερη για κάποιο εκ των ανωτέρω
ετών, τότε η εταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών
Α.Ε.» υποχρεούται στην καταβολή του υπερβάλλοντος
ποσού για το αντίστοιχο έτος.

2. Η χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης προς την ε-
ταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.», σύµφωνα
µε την παρ. 1 τελεί υπό την αίρεση της προηγούµενης
έκδοσης εγκριτικής απόφασης ή εγκριτικών αποφάσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου θα προσδιορίζονται σε
αυτήν, ή, σε περίπτωση περισσοτέρων αποφάσεων για
το έτος 2020, σε κάθε µια εξ αυτών, η χρονική περίοδος,
επί της οποίας εγκρίνεται η ενίσχυση, καθώς και το ποσό
αυτής.

3. Η δαπάνη της οικονοµικής ενίσχυσης της παρ. 1 βα-
ρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργεί-
ου Υποδοµών και Μεταφορών οικονοµικού έτους 2021
και καλύπτεται µε µεταφορά πιστώσεων από τον Αναλυ-
τικό Λογαριασµό Εξόδων (ΑΛΕ) 2910601058, «Πιστώ-
σεις για δράσεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση µέ-

τρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κο-
ρωνοϊού» του Ειδικού Φορέα (ΕΦ) 1023-7110000000,
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες». Για τη χορήγηση της οικο-
νοµικής ενίσχυσης της παρ. 1, η εταιρεία «Διεθνής Αε-
ρολιµένας Αθηνών Α.Ε.» υποβάλλει προς το Ελληνικό
Δηµόσιο, το οποίο νοµίµως εκπροσωπείται από τα Υ-
πουργεία Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αίτηση, η οποία συνοδεύε-
ται από οικονοµοτεχνική έκθεση ως προς το ακριβές ύ-
ψος της ζηµίας που υπέστη, µε βάση οικονοµικά στοι-
χεία δεόντως πιστοποιηµένα και ηλεγµένα από ανεξάρ-
τητη ελεγκτική - συµβουλευτική εταιρεία διεθνούς κύ-
ρους και µε επαρκή εµπειρία σε ανάλογους ελέγχους,
προκειµένου το συνολικό ποσό της οικονοµικής ενίσχυ-
σης να µην υπερβαίνει τη ζηµία που υπέστη η εταιρεία
«Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.», ως άµεση συνέ-
πεια της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, κατά τη
χρονική περίοδο της οικονοµικής ενίσχυσης που προσ-
διορίζεται στην εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. 

Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση προς το
Ελληνικό Δηµόσιο παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτη-
ση της εταιρείας, αναφορικά µε τη χρονική περίοδο της
οικονοµικής ενίσχυσης, που προσδιορίζεται στην εγκρι-
τική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαιτίας ενερ-
γειών οποιουδήποτε οργάνου του Ελληνικού Δηµοσίου
ή άλλου οργάνου του δηµοσίου τοµέα που λειτουργεί ως
φορέας δηµόσιας εξουσίας που σχετίζονται µε την επι-
βολή περιοριστικών µέτρων στον τοµέα των αεροµετα-
φορών για την ανάσχεση εξάπλωσης της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζο-
νται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι όροι, οι
προθεσµίες, τα δικαιολογητικά, το ακριβές ύψος της ενί-
σχυσης, ο χρόνος χορήγησης, τόσο της άµεσης επιχο-
ρήγησης, όσο και της διενέργειας συµψηφισµού, καθώς
και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την καταβολή της οι-
κονοµικής ενίσχυσης.

4. Το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης της παρ. 1 είναι
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια
του Ελληνικού Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κά-
θε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποια-
δήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, µη εφαρµοζόµενης
της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν
δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη
προς τη φορολογική διοίκηση και το Ελληνικό Δηµόσιο,
τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή
τα πιστωτικά ιδρύµατα.

5. Η οικονοµική ενίσχυση της εταιρείας «Διεθνής Αε-
ρολιµένας Αθηνών Α.Ε.» σύµφωνα µε το παρόν, δεν σω-
ρεύεται µε άλλες ενισχύσεις υπέρ αυτής για τις ίδιες ε-
πιλέξιµες δαπάνες και δεν συνεπάγεται υπερβάλλουσα
ενίσχυσή της λόγω της ευθέως συναρτώµενης µε την
πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 ζηµίας της.

6. Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» υ-
ποχρεούται να υποβάλει έως την 31η.12.2021 στις αρµό-
διες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονοµικών και Υποδο-
µών και Μεταφορών, πλήρη έκθεση των λειτουργικών ε-
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σόδων και εξόδων που συνδέονται µε τη δραστηριότητα
της ως άνω εταιρείας για την περίοδο οικονοµικής ενί-
σχυσης, δεόντως πιστοποιηµένα από ανεξάρτητη ελε-
γκτική - συµβουλευτική εταιρεία, λαµβάνοντας υπόψη
τις εγκεκριµένες και ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή οι-
κονοµικές καταστάσεις της, καθώς και κάθε άλλο στοι-
χείο ή πληροφορία που ζητείται από τις αρµόδιες αρχές
και υπηρεσίες για την εφαρµογή του παρόντος, προκει-
µένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν υφίσταται υπερβάλλουσα
οικονοµική ενίσχυση της εταιρείας. Σε περίπτωση που α-
πό τον έλεγχο προκύψει ότι το ύψος της άµεσα συναρ-
τώµενης µε την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 ζη-
µίας της εταιρείας για την περίοδο οικονοµικής ενίσχυ-
σης, υπολείπεται του ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης
που χορηγείται στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Α-
θηνών Α.Ε.», δυνάµει του παρόντος και της εγκριτικής α-
πόφασης ή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και άλλων ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην εται-
ρεία από άλλες πηγές κατά τα οριζόµενα στην παρ. 5,
για το υπερβάλλον ποσό δεν διενεργείται συµψηφισµός
για τα επόµενα έτη. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται

υπερβάλλον ποσό για το οποίο έχει διενεργηθεί καταβο-
λή ή συµψηφισµός, σύµφωνα µε την παρ. 1, αυτό ανα-
κτάται.

Το υπερβάλλον ποσό ανακτάται από το Ελληνικό Δη-
µόσιο έντοκα µε έναρξη ισχύος από την ηµεροµηνία κα-
ταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης προς την εταιρεία,
σύµφωνα µε το οριζόµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επιτόκιο ανάκτησης. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία
διακρίβωσης υπερβάλλουσας κατά τα ανωτέρω οικονο-
µικής ενίσχυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιµένας Α-
θηνών Α.Ε.», η διαδικασία και οι προϋποθέσεις µη διε-
νέργειας συµψηφισµού που δεν έχει λάβει χώρα, η δια-
δικασία και το επιτόκιο ανάκτησης υπερβάλλουσας οικο-
νοµικής ενίσχυσης από το Ελληνικό Δηµόσιο, η διαδικα-
σία βεβαίωσής της, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης επι-
στροφής της, η αρµόδια για τις παραπάνω ενέργειες υ-
πηρεσία και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρµογή του
παρόντος λεπτοµέρεια.
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Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την επιφύ-
λαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος. 
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Αθήνα,                                                                2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ
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