ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Οικονομική αποκατάσταση παραχωρησιούχων
αεροδρομίου λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 για το έτος 2020»».
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη έως του ποσού των 51,6 εκ. ευρώ περίπου για το οικονομικό
έτος 2021, λόγω της καταβολής ισόποσης άμεσης επιχορήγησης στην εταιρεία
«Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης
για την αποκατάσταση, άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19, ζημίας, που υπέστη κατά το έτος 2020. (άρθρο δεύτερο)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
2.

Απώλεια εσόδων:

α.
Ύψους 177,9 εκ. ευρώ περίπου, από τη μη καταβολή και συμψηφισμό
της Ετήσιας Αμοιβής Παραχώρησης ετών 2019, 2020 και 2021 και της
Μεταβλητής Αμοιβής Παραχώρησης (που μεταφέρεται για το έτος 2022 και
μετά), με την αποζημίωση της εταιρείας «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «FRAPORT
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής Παραχωρησιούχος) για το έτος 2020, λόγω των σε βάρος
του οικονομικών επιπτώσεων από τα μέτρα που έλαβε το Ελληνικό Δημόσιο για
την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. (άρθρο πρώτο)
β.
Έως του ποσού των 78,4 εκ. ευρώ περίπου, από τη μη καταβολή και
συμψηφισμό υποχρεώσεων (αμοιβή για την χορήγηση δικαιωμάτων) της
εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η
εν λόγω απώλεια ανέρχεται έως του ποσού των 48,4 εκ. ευρώ περίπου για το
έτος 2020, έως του ποσού των 15 εκ. ευρώ για το έτος 2021 και έως του ποσού
των 15 εκ. ευρώ το έτος 2022. (άρθρο δεύτερο)
γ.
Από τη συνομολόγηση της συμφωνίας αποζημίωσης του
Παραχωρησιούχου, ως απαλλασσόμενης από την καταβολή τελών χαρτοσήμου
αλλά και από οποιοδήποτε τέλος και φόρο. (άρθρο πρώτο)
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3.
Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από την περίπτωση μη καταβολής και
συμψηφισμού της Ετήσιας Αμοιβής Παραχώρησης και για έτος 2022 καθώς και
της μεταφοράς καταβολής της Μεταβλητής Αμοιβής Παραχώρησης για το έτος
2023 και μετά. (άρθρο πρώτο)
Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρωθούν από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη ή απώλεια εσόδων από την περίπτωση
συνομολόγησης νέας αποζημίωσης υπέρ του Παραχωρησιούχου για την
οικονομική χρήση 2021. (άρθρο πρώτο)
Η ανωτέρω δαπάνη ή απώλεια εσόδων θα αντιμετωπιστεί από τις
πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού ή θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων αυτού, κατά περίπτωση.
II.
Επί του κρατικού προϋπολογισμού και φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης
Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση προνομιακού φορολογικού καθεστώτος
για το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προς την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών Α.Ε.». Η εν λόγω απώλεια δεν δύναται να προσδιοριστεί και εξαρτάται
από πραγματικά περιστατικά (ύψος τυχόν βεβαιωμένων χρεών της εταιρείας
προς το Ελληνικό Δημόσιο, δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία).
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων
του κρατικού προϋπολογισμού.
Αθήνα, 11

Ιουνίου 2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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