
 

 

 

  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4810 

 Οικονομική αποκατάσταση παραχωρησιούχων 

αεροδρομίων λόγω των συνεπειών της πανδη-

μίας του κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο  πρώτο

Κύρωση σύμβασης

αποζημίωσης παραχωρησιούχου

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η σύμβαση με αντι-
κείμενο την αποζημίωση παραχωρησιούχου λόγω των 
ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020, στο πλαίσιο 
εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης για την ανα-

βάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία των δε-
κατεσσάρων (14) Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαί-
ου, Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, μαζί με τα 
προσαρτώμενα σε αυτήν Παραρτήματα Ι και II, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο με αυ-
τήν, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 31η Μαΐου 2021, 
μεταξύ αφενός, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ανώ-
νυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης της 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» 
(ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), και αφετέρου, της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ανώνυ-
μης εταιρείας με την επωνυμία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το 
κείμενο της οποίας ακολουθεί, μαζί με τα προσαρτώμενα 
σε αυτήν Παραρτήματα I και II, τα οποία αποτελούν ανα-
πόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο με αυτήν:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 Αερολι-
μένας Αθηνών Α.Ε.» για την αποκατάσταση άμεσα συ-
ναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 
ζημίας που υπέστη, κατά το έτος 2020, έως του ποσού 
των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) ευρώ, 
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης προς την εται-
ρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» διενεργείται 
ως ακολούθως: 

α. άμεση επιχορήγηση έως του ποσού των πενήντα 
ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χι-
λιάδων και εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (51.575.964) 
ευρώ, 

β. δια συμψηφισμού υποχρεώσεων καταβολής αμοι-
βής για την χορήγηση δικαιωμάτων σύμφωνα με το 
Παράρτημα 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 ακόλουθη 
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 
εταιρεία «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 περί-
οδος, 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 Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών οικονομικού έτους 2021 και 
καλύπτεται με μεταφορά πιστώσεων από τον Αναλυτι-
κό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) 2910601058, «Πιστώσεις 
για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊ-

ού» του Ειδικού Φορέα (ΕΦ) 1023-7110000000, «Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες». Για τη χορήγηση της οικονομικής ενί-
σχυσης της παρ. 1, η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθη-
νών Α.Ε.» υποβάλλει προς το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο 
νομίμως εκπροσωπείται από τα Υπουργεία Οικονομικών 
και Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς υπαίτια καθυστέ-
ρηση, αίτηση, η οποία συνοδεύεται από οικονομοτεχνική 
έκθεση ως προς το ακριβές ύψος της ζημίας που υπέστη, 
με βάση οικονομικά στοιχεία δεόντως πιστοποιημένα 
και ηλεγμένα από ανεξάρτητη ελεγκτική - συμβουλευ-
τική εταιρεία διεθνούς κύρους και με επαρκή εμπειρία 
σε ανάλογους ελέγχους, προκειμένου το συνολικό ποσό 
της οικονομικής ενίσχυσης να μην υπερβαίνει τη ζημία 
που υπέστη η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
Α.Ε.», ως άμεση συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊ-
ού COVID-19, κατά τη χρονική περίοδο της οικονομικής 
ενίσχυσης που προσδιορίζεται στην εγκριτική απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση προς το 
Ελληνικό Δημόσιο παραίτησης από οποιαδήποτε απαί-
τηση της εταιρείας, αναφορικά με τη χρονική περίοδο 
της οικονομικής ενίσχυσης, που προσδιορίζεται στην 
εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαιτίας 
ενεργειών οποιουδήποτε οργάνου του Ελληνικού Δη-
μοσίου ή άλλου οργάνου του δημοσίου τομέα που λει-
τουργεί ως φορέας δημόσιας εξουσίας που σχετίζονται 
με την επιβολή περιοριστικών μέτρων στον τομέα των 
αερομεταφορών για την ανάσχεση εξάπλωσης της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών 
καθορίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι 
όροι, οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά, το ακριβές ύψος 
της ενίσχυσης, ο χρόνος χορήγησης, τόσο της άμεσης 
επιχορήγησης, όσο και της διενέργειας συμψηφισμού, 
καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την καταβολή 
της οικονομικής ενίσχυσης.

4. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 είναι 
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια 
του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε 
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 Αερο-
λιμένας Αθηνών Α.Ε.» σύμφωνα με το παρόν, δεν σωρεύε-
ται με άλλες ενισχύσεις υπέρ αυτής για τις ίδιες επιλέξιμες 
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.» υπο-
χρεούται να υποβάλει έως την 31η.12.2021 στις αρμόδιες 
υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών 
και Μεταφορών, πλήρη έκθεση των λειτουργικών εσό-
δων και εξόδων που συνδέονται με τη δραστηριότη-
τα της ως άνω εταιρείας για την περίοδο οικονομικής 
ενίσχυσης, δεόντως πιστοποιημένα από ανεξάρτητη 
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ελεγκτική - συμβουλευτική εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκεκριμένες και ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή 
οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από τις αρμόδιες αρχές και 
υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν υφίσταται υπερβάλλουσα οικονο-
μική ενίσχυση της εταιρείας. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει ότι το ύψος της άμεσα συναρτώμενης με 
την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας της εταιρείας για την περίοδο οικονομικής ενίσχυσης, υπολείπεται 
του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», δυνάμει 
του παρόντος και της εγκριτικής απόφασης ή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ενισχύσεων 
που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία 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 καταβολή ή συμψηφισμός, σύμφωνα με την παρ. 1, αυτό ανακτάται.

Το υπερβάλλον ποσό ανακτάται από το Ελληνικό Δημόσιο 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 οικονομικής ενίσχυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
Α.Ε.», η διαδικασία και οι προϋποθέσεις μη διενέργειας συμψηφισμού που δεν έχει λάβει χώρα, η διαδικασία και το 
επιτόκιο ανάκτησης υπερβάλλουσας οικονομικής ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο, η διαδικασία βεβαίωσής 
της, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης επιστροφής της, η αρμόδια για τις παραπάνω ενέργειες υπηρεσία και κάθε 
άλλη αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.

Άρθρο τρίτο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη 
ειδικότερων διατάξεων του παρόντος.  

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




