
  

Αθήνα, 31/05/2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

600 εκατ. ευρώ η βελτιωµένη προσφορά της ΔΑΑ ΑΕ για την 20ετή επέκταση της 
σύµβασης παραχώρησης του αεροδροµίου Αθηνών 

Την εκκίνηση των διαδικασιών επέκτασης κατά 20 έτη της Σύµβασης Παραχώρησης 
του Διεθνούς Αεροδροµίου της Αθήνας σηµατοδοτεί η αποδοχή από το ΤΑΙΠΕΔ της 
βελτιωµένης προσφοράς, που κατέθεσε η εταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών» ΑΕ 
(“ΔΑΑ”) το βράδυ της Τρίτης, 30 Μαΐου 2017.  

Η βελτιωµένη προσφορά της ΔΑΑ προβλέπει συνολικό τίµηµα ύψους 600 εκατ. ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Το καθαρό έσοδο για το πρόγραµµα 
αποκρατικοποιήσεων ανέρχεται σε 483,87 εκατ. ευρώ. Προκειµένου το ΤΑΙΠΕΔ να 
καταλήξει στην αποδοχή της βελτιωµένης προσφοράς έλαβε υπ’ όψη δύο ανεξάρτητες 
αποτιµήσεις, καθώς και τη θετική γνώµη του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων. 

Το συνολικό όφελος για το Ελληνικό Δηµόσιο από την επέκταση της υφιστάµενης 
σύµβασης παραχώρησης είναι πολλαπλάσιο του ανωτέρω τιµήµατος. Ειδικότερα, 
εκτιµάται ότι τα επιπρόσθετα αναµενόµενα έσοδα από την καταβολή της, ήδη 
προβλεπόµενης στην Σύµβαση Παραχώρησης, ετήσιας αµοιβής θα ανέλθουν για το 
σύνολο της εικοσαετούς παράτασης περίπου στο ποσό των 894 εκατ. ευρώ, ενώ 
αντίστοιχα τα εκτιµώµενα έσοδα από τη φορολογία εισοδήµατος της ΔΑΑ εκτιµάται ότι 
θα διαµορφωθούν σε 1,47 δισ. ευρώ. Σηµειώνεται τέλος, ότι το Ελληνικό Δηµόσιο 
προσδοκά λόγω της επέκτασης και την µελλοντική καταβολή επιπλέον µερισµάτων 
ποσού περίπου 835 εκατ. ευρώ.  

Παράλληλα, λόγω της εκτιµώµενης ανοδικής πορείας της επιβατικής κίνησης και της 
εν γένει αναµενόµενης αύξησης του τουρισµού, προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της 
περιόδου επέκτασης η ΔΑΑ θα κληθεί να πραγµατοποιήσει συνολικές επενδύσεις 
περίπου 2,35 δισ. ευρώ. Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η παράταση της 
λειτουργίας της ΔΑΑ θα έχει και πολλά άλλα έµµεσα οφέλη, όπως τη διατήρηση και 
πιθανότατα την αύξηση στις έµµεσες θέσεις εργασίας, καθώς και την αύξηση της εν 
γένει οικονοµικής δραστηριότητας, που συνδέεται µε τη λειτουργία της εταιρείας. 

Ο φάκελος της επέκτασης της Σύµβασης Παραχώρησης θα υποβληθεί το προσεχές 
διάστηµα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόµενο προσυµβατικό έλεγχο, η δε 
σύµβαση θα υπογραφεί µετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 



  

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρµόδιες 
ευρωπαϊκές αρχές και τη Βουλή των Ελλήνων.  

Για λογαριασµό του ΤΑΙΠΕΔ, η Eurobank Ergasias & η Lamda Infrastructure Finance 
ενήργησαν ως χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι, η Δικηγορική Εταιρεία Ποταµίτης 
Βεκρής και η νοµική εταιρία Clifford Chance ως νοµικοί σύµβουλοι, καθώς και η 
εταιρία Steer Davies Gleave ως τεχνικός σύµβουλος.  

Για περισσότερες πληροφορίες και ενηµέρωση µπορείτε να ανατρέξετε στην 
ιστοσελίδα του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου 
(www.hradf.com). 

Πληροφορίες για δηµοσιογράφους: Ρόη Χάικου, Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 
2103274451 / +30 6981465992, Email press@hraf.gr & rhaikou@hraf.gr 
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