ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Οικονοµική αποκατάσταση παραχωρησιούχων αεροδροµίων λόγω
των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά
την επεξεργασία του από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αποτελείται από τρία άρθρα.
Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται η από 31-5-2021 σύµβαση, µε τα προσαρτώµενα σε αυτή παραρτήµατα, µεταξύ, αφενός, του Ελληνικού Δηµοσίου
και της ανώνυµης 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 Περιφερειακά
Αεροδρόµια της Ελλάδας Α Ανώνυµη Εταιρεία» και της ανώνυµης εταιρείας
µε την επωνυµία «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόµια της Ελλάδας Β Ανώνυµη Εταιρεία» (εφεξής η «Σύµβαση»). Η υπό κύρωση Σύµβαση έχει ως αντικείµενο την αποζηµίωση των αφετέρου συµβαλλόµενων εταιρειών, παραχωρησιούχων 14 περιφερειακών αεροδροµίων, δυνάµει των από 14-12-2015
συµβάσεων παραχώρησης που κυρώθηκαν µε τα άρθρα 215 και 216 του ν.
4389/2016, «λόγω των µέτρων αντιµετώπισης της Πανδηµίας COVID-19 και
των συνεπειών τους στην επιβατική κίνηση των 14 Περιφερειακών Αεροδροµίων καθ’ όλο το 2020», ως προς τα οποία το Ελληνικό Δηµόσιο αναγνωρίζει ότι συνιστούν «Γεγονός Ευθύνης Δηµοσίου», το οποίο γεννά ευθύνη αποζηµίωσης των παραχωρησιούχων κατά το άρθρο 30.4.1 των ως άνω
συµβάσεων παραχώρησης. Συγκεκριµένα, συµφωνείται η µη καταβολή της
ετήσιας αµοιβής παραχώρησης των ετών 2019, 2020 και 2021 και ο συµψηφισµός της µεταβλητής αµοιβής παραχώρησης (που µεταφέρεται για το έ-
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τος 2022 και µετά) µε την αποζηµίωση των παραχωρησιούχων εταιρειών λόγω λήψης των ανωτέρω µέτρων, µέχρι του ποσού των 177.864.233 ευρώ,
κατά το οποίο υπολείπονται τα πραγµατοποιηθέντα κέρδη τους προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων του έτους 2020 εν σχέσει προς τα προβλεφθέντα
στο από 30-3-2020 Οικονοµικό Μοντέλο που είχε κοινοποιηθεί προς το Ελληνικό Δηµόσιο και την ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 των ως
άνω συµβάσεων παραχώρησης.
Με το άρθρο δεύτερο χορηγείται οικονοµική ενίσχυση στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» για την αποκατάσταση «άµεσα συναρτώµενης µε την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 ζηµίας που υπέστη» κατά
το έτος 2020, έως του ποσού των 130.000.000,00 ευρώ και, συγκεκριµένα,
ορίζεται η άµεση επιχορήγησή της έως του ποσού των 51.575.964 ευρώ και
ο συµψηφισµός υποχρεώσεών της καταβολής αµοιβής παραχώρησης, κατά
τα οριζόµενα στη Σύµβαση Ανάπτυξης Αεροδροµίου που κυρώθηκε µε τον ν.
2338/1995, έως του ποσού των 78.424.036 ευρώ που θα έπρεπε να καταβληθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022.
Τέλος, µε το άρθρο τρίτο ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.
Β. Σύµφωνα µε την «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης» που συνοδεύει το νοµοσχέδιο, «το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών είτε έχει ήδη προβεί σε σχετικές ρυθµίσεις παροχής κρατικής ενίσχυσης στους βασικούς φορείς διαχείρισης αεροδροµίων, είτε εξετάζει σχετικές ρυθµίσεις. Μέτρα κρατικών ενισχύσεων της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 107 ΣυνθΛΕΕ, στο πλαίσιο αποζηµίωσης των διαχειριστών των αεροδροµίων για την επανόρθωση ζηµιών
που προκαλούνται από έκτακτα γεγονότα, µε τη µορφή άµεσων επιχορηγήσεων, έχουν θεσπίσει η Πολωνία (SA.58212/2020 και SA.59017/2020), η Γερµανία (SA.57644/2020), η Ιταλία (SA. 59518/2021), η Ιρλανδία
(SA.59709/2021), η Σλοβακία (SA.59240/2020), η Σκωτία (SA.58466/2020)
και η Ρουµανία (SA.57178/2020) (…). Βάσει του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για το έτος 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, ειδικότερα, του Κεφαλαίου 3.1, “Περιορισµένα ποσά ενίσχυσης”, έχουν θεσπισθεί
µέτρα κρατικών ενισχύσεων προς τις εταιρείες που διαχειρίζονται αεροδρόµια στη Γερµανία (υπόθεση SA.56790/2020 & SA.57644/2020), στη Δανία (υπόθεση SA.58157/2020) και στο Βέλγιο (υπόθεση SA.58299/2020), µε βάση
δε το Κεφάλαιο 3.3 του ΠΠ (“Ενισχύσεις µε τη µορφή επιδοτούµενων επιτοκίων για δάνεια”) η Βουλγαρία (SA.58095/2020), το Βέλγιο (SA.58299/2020
και SA.56807/2020) και η Κύπρος (SA. 58923/2020). Στη Γερµανία
(SA.57644/2020) έχει, επίσης, θεσπισθεί, βάσει του Κεφαλαίου 3.9 του [Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για το έτος 2020] (“Ενισχύσεις µε
τη µορφή αναβολής της καταβολής φόρων και/ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης”) καθεστώς φορολογικών πλεονεκτηµάτων και αναβολής πληρω-
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µής χρεών, µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας που αντιµετωπίζουν οι φορείς εκµετάλλευσης των γερµανικών αεροδροµίων λόγω της
πανδηµίας».
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη συνοδεύουσα το νοµοσχέδιο «Έκθεση Νοµιµότητας», οι προτεινόµενες ρυθµίσεις βρίσκουν «έρεισµα στην περ. β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 107 της ΣυνθΛΕΕ, όπου προβλέπεται ότι ενισχύσεις χορηγούµενες από τα κράτη µέλη σε επιχειρήσεις για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα είναι συµβατές µε την εσωτερική αγορά. Ως τέτοιο έκτακτο γεγονός έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πανδηµία COVID-19 µε την υπ' αρ. C (2020)
1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της, όπως τροποποιήθηκε και τη συναφή πρακτική της. (…) Η σχεδιαζόµενη ενίσχυση έχει προκοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναµένεται η εγκριτική απόφαση».
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου πρώτου
Όπως αναφέρεται ανωτέρω, µε το άρθρο πρώτο του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόµου η Σύµβαση µε τα παραρτήµατά της.
Επισηµαίνεται, σχετικά, ότι η διοικητική δράση του κράτους εκδηλώνεται
συχνά µε τη µορφή της διοικητικής σύµβασης (βλ. Σπ. Φλογαΐτη, Η διοικητική σύµβαση: έννοια και φύση, Αθήνα, 1991, σελ. 21). Η κύρωση της σύµβασης µε νόµο είναι συνήθης πρακτική και κρίνεται αναγκαία, όταν η σύµβαση
καταρτίσθηκε µε διαδικασία διαφορετική από εκείνη που προβλέπουν οι γενικές ή ειδικές διατάξεις, ή περιέχει όρους που δεσµεύουν τους τρίτους (µη
συµβαλλοµένους), ή περιέχει όρους που αντίκεινται στην ισχύουσα νοµοθεσία ή ρυθµίσεις για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εκτέλεση και λύση της σύµβασης µε διαιτησία. Η σύµβαση κυρώνεται νοµοθετικά ως ενιαίο σύνολο. Στις περιπτώσεις νοµοθετικής κύρωσης, η σύµβαση καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο, η ισχύς της όµως εξαρτάται από την
κύρωσή της µε νοµοθετική πράξη, δυνάµει της οποίας και µόνο παράγει τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ιδρύει (βλ. ΣτΕ 4025/1998, 880/2016,
21/2019, καθώς και Ε. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τ. 1,
2017, σελ. 184 επ., που επισηµαίνει ότι, αν η σύµβαση δεν έχει κυρωθεί µε
νόµο, οι όροι της δεν δύνανται να υπερισχύσουν διατάξεων της νοµοθεσίας). Εξ άλλου, όπως γίνεται δεκτό και έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής (βλ., ενδεικτικώς,
τις εκθέσεις επί των νοµοσχεδίων: «Κύρωση Σύµβασης Διανοµής Ακινήτου Σύστασης Δικαιώµατος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά και ρύθµιση συναφών θεµάτων», «Κύρωση Σύµβασης
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Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του τµήµατος Μαλιακός – Κλειδί
του Αυτοκινητοδρόµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και
ρύθµιση συναφών θεµάτων» (ν. 3605/2007), «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Deutsche Telekom AG» (ν. 3676/2008), «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις» (ν. 4389/2016), «Για την κύρωση της
από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της
από 13ης Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού
Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ν.
4404/2016), «Κύρωση της από 14.11.2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19.7.2016 Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών θεµάτων» (ν. 4422/2016), «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηµατοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηµατοδότηση των Οδικών του
Συνδέσεων και άλλες διατάξεις» (ν. 4612/2019), «Κύρωση της από 3.2.2020
επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς – Έργο Ι και της από 3.2.2020 τροποποιητικής
σύµβασης της από 3.6.2019 επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς – Έργο VI µεταξύ
του Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού
Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της
Υγείας» (ν. 4667/2020), όταν κυρούται σύµβαση µε νοµοθετική πράξη, οι
σχετικοί µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων όροι
της εξακολουθούν να έχουν συµβατικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, οι τυχόν όροι
της που αποκλίνουν από τις ισχύουσες διατάξεις ή θέτουν απρόσωπους κανόνες που δεσµεύουν τρίτους, έχουν τη φύση νοµοθετικής διάταξης και, ως
εκ τούτου, οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτών είναι δυνατόν
να προσβάλλονται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
2. Επί των άρθρων πρώτου και δεύτερου
Παρατηρείται ότι τόσο στο κείµενο των άρθρων, όσο και στον τίτλο του
νοµοσχεδίου, γίνεται αναφορά σε «κορωνοϊό COVID-19». Όπως έχει επισηµανθεί και σε προηγούµενες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας [βλ. τις
εκθέσεις επί των νοµοσχεδίων «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες
δηµοσιονοµικές και φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις»
(ν.4772/2021), «Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, προστασία της α-
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καδηµαϊκής ελευθερίας, αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις» (ν.4777/2021), «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνεχιζόµενες συνέπειες της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την
επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήµατα» (ν.4790/2021) και
«Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεοµηνίες, επείγουσες ρυθµίσεις για τη στήριξη της οικονοµίας, συµπληρωµατικός κρατικός προϋπολογισµός και συνταξιοδοτική ρύθµιση και
λοιπές επείγουσες διατάξεις» (ν. 4797/2021)], εφόσον το νοµοσχέδιο και οι
επιµέρους ρυθµίσεις του αφορούν, πράγµατι, τη διάδοση του κορωνοϊού καθαυτή, πρέπει να γίνεται αναφορά σε «κορωνοϊό SARS-CoV-2». Αν, αντίθετα, αφορούν τη νόσο που προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 και
την εξ αυτής πανδηµία, πρέπει να γίνεται αναφορά στη «νόσο του κορωνοϊού 2019 (COVID-19)», δεδοµένου ότι ο όρος COVID-19 αναφέρεται στην ασθένεια, και όχι στον ιό που την προκαλεί (βλ., σχετικά, και την υπό κύρωση
Σύµβαση στην οποία χρησιµοποιείται ο όρος «πανδηµία COVID-19»).
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