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Κύρια Οικονοµικά και Στατιστικά
Στοιχεία του 2004
Οικονοµικά Στοιχεία
2004

2003

%
∆ιαφορά

(εκατοµµύρια)

(εκατοµµύρια)

Κύκλος εργασιών &
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

€329,8

€290,8

+13,4 %

Κύκλος εργασιών από Χρεώσεις Αεροδροµίου &
Έσοδα από το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδροµίου

€195,7

€175,9

+11,2%

Μερικά κέρδη εκµετάλλευσης

€115,6

€95,2

+21,5%

Ολικά κέρδη εκµετάλλευσης

€41,7

€20,1

+107,9%

Κέρδη προ φόρων

€47,1

€29,0

+62,9%

Μετρητά & ∆ιαθέσιµα στη λήξη
της οικονοµικής χρήσης

€145,8

€104,0

+40,2%

Γενικό σύνολο ενεργητικού

€2.021,4

€2.075,5

-2,6%

2003

%

Στατιστκά Στοιχεία Κίνησης
2004

∆ιαφορά

Συνολικός αριθµός επιβατών (εκατοµµύρια)

13,7

12,3

+11,5%

Πτήσεων εσωτερικού

5,1

4,4

+17,0%

∆ιεθνών πτήσεων

8,6

7,9

+8,4%

Επιβάτες που ταξιδεύουν για επαγγελµατικούς λόγους

38%

35%

Επιβάτες µε ανταπόκριση πτήσης

23%

27%

Συνολικές κινήσεις αεροσκαφών (χιλιάδες)

191

170

+ 12,3%

Επιβατικά αεροσκάφη & Αεροσκάφη µικτής καµπίνας

165

144

+ 14,5%

Εµπορευµατικά αεροσκάφη

10

9

+ 7,7%

Λοιπές κινήσεις αεροσκαφών

16

17

- 4,0%

Συνολικά εµπορεύµατα (χιλιάδες τόνοι)

119

110

+ 8,4%

Εµπορευµατικά φορτία

109

101

+ 8,0%

Ταχυδροµείο

10

9

+ 13,8%
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Χρονιά Επιτυχιών

από µια νέα, περίπλοκη επενδυτική πρόταση σε µια
επιτυχηµένη επιχείρηση, η οποία αποτελεί σηµαντικό

1.Μήνυµα του Προέδρου
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

οικονοµικό κεφάλαιο για τους µετόχους της. Οι διεθνείς
Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών (∆ΑΑ) ανατρέχει στον

κεφαλαιαγορές έχουν ήδη δώσει σηµαντικά δείγµατα

απολογισµό του 2004 µε ικανοποίηση και υπερηφάνεια. Η

επιδοκιµασίας για την απόδοση του ∆ΑΑ και εµπιστοσύνη

τέταρτη χρονιά από την έναρξη λειτουργίας του ∆ΑΑ

στις προοπτικές του. Οι σηµαντικές επιτυχίες του 2004

υπήρξε χρονιά σηµαντικών επιτυχιών,καθώς η Eταιρεία και

περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

οι άνθρωποί µας κατάφεραν να ξεπεράσουν όλους τους
εταιρικούς στόχους.Επιτύχαµε εξαιρετική απόδοση,τόσο

• Ο ∆ΑΑ συνέχισε να κατατάσσεται µεταξύ των

στο λειτουργικό όσο και στον οικονοµικό τοµέα. Αυτό

καλυτέρων αεροδροµίων της Ευρώπης και του κόσµου,

εκφράζεται και στην ποιότητα της συνεισφοράς του ∆ΑΑ

ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών και τις προτιµήσεις

στην ελληνική οικονοµία και στην εκπλήρωση των

των πελατών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα διεθνούς

κοινωνικών αναγκών ευρύτερα.

έρευνας της AETRA, η πλειονότητα των επιβατών µας
συνέχισαν να απολαµβάνουν τα υψηλότερα επίπεδα

Κυρίαρχη θέση µεταξύ των επιτευγµάτων της χρονιάς

εξυπηρέτησης.

καταλαµβάνει η ανταπόκριση στις προκλήσεις που έθεσαν
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οι Ολυµπιακοί και Παραολυµπιακοί Αγώνες του 2004. Η

• Η σταθερά ανοδική τροχιά που διέγραψε ο ∆ΑΑ το 2004

απόδοσή µας επαινέθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, τα

οφείλεται στην επιτυχή ανάπτυξη των αεροπορικών, αλλά

ελληνικά και τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης, την Ολυµπιακή

κυρίως των µη αεροπορικών δραστηριοτήτων.Τα έσοδα από

Οικογένεια και κυρίως από τους επιβάτες και το κοινό. Η

τις αεροπορικές επιχειρηµατικές λειτουργίες αυξήθηκαν το

µεγάλη αυτή επιτυχία υπήρξε απόρροια προµελέτης και

2004 κατά 11%.Η υψηλή αυτή απόδοση οφείλεται κυρίως στη

σχεδιασµού, υψηλής δέσµευσης πόρων και σκληρής

συνδυασµένη επίδραση των Ολυµπιακών Αγώνων και της

δουλειάς του προσωπικού µας σε όλα τα επίπεδα. Επίσης

αποτελεσµατικής πολιτικής κινήτρων του ∆ΑΑ, που

βασίστηκε στη στενή συνεργασία µε τους συµµετόχους

υποστήριξε την ανάπτυξη νέων δροµολογίων και

της

συχνοτήτων. Ακόµη πιο έντονος ήταν ο ρυθµός ανάπτυξης

αεροδροµιακής

κοινότητας

και

µε

τους

των µη αεροπορικών εσόδων, ο οποίος άγγιξε το 17%,

εµπλεκόµενους δηµόσιους φορείς.
Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξυπηρετήσαµε κίνηση
σε µεγέθη ρεκόρ, φτάνοντας στα 13,7 εκατοµµύρια
επιβάτες το 2004. Ο συνολικός κύκλος εργασιών µας από
εµπορικές δραστηριότητες αυξήθηκε κατά 15,9% σε
σχέση µε την περυσινή χρονιά. Ως εκ τούτου,
αναγνωρισθήκαµε

ως

ένα

από

τα

ταχύτερα

αναπτυσσόµενα αεροδρόµια στην Ευρώπη. Αξίζει να
σηµειωθεί

ότι

Ολυµπιακούς

αυτό
Αγώνες.

δεν

οφείλεται

Στην

µόνο

στους

πραγµατικότητα,

το

Αεροδρόµιο σηµείωσε σηµαντική αύξηση εργασιών καθ’

υπερβαίνοντας σηµαντικά την αύξηση εσόδων από τους
επιβάτες και τις αεροπορικές δραστηριότητες, ως άµεσο
αποτέλεσµα της δυναµικής εµπορικής στρατηγικής του
∆ΑΑ. ∆εδοµένης της σηµαντικής συµβολής των µη
αεροπορικών εσόδων στο συνολικό κύκλο εργασιών της
Εταιρείας,η ευρύτερη και στοχευµένη ανάπτυξη εµπορικών
δραστηριοτήτων αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα
ανταγωνιστικότητας του Αεροδροµίου. Επιπλέον ενισχύει
την ευελιξία της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση της
αεροπορικής τιµολογιακής πολιτικής της.

όλη τη διάρκεια του 2004. Η οικονοµική µας απόδοση

• Μαζί µε τους στρατηγικούς επιχειρηµατικούς στόχους,

φανερώνει µια σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, η οποία

διατηρήσαµε και αναπτύξαµε περαιτέρω το ρόλο µας ως

βασίζεται σε µια συνεπή επιχειρηµατική στρατηγική, στη

υπεύθυνου πολίτη µέσω µιας σειράς πρωτοβουλιών

δηµιουργία

υποσχόµενων

κοινωνικής ευθύνης,οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη

ευκαιριών. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, ο ∆ΑΑ εξελίχθηκε

της τοπικής κοινωνίας και στην προστασία του

ικανοτήτων

και

πολλά

3
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περιβάλλοντος. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναδεικνύουν

• Η διατηρούµενη κερδοφορία και η υγιής βάση κεφαλαίου,

αεροπορικές εταιρείες. Αντίθετα, οι υψηλές τιµές των

την ευαισθησία του Αεροδροµίου στην υποστήριξη των

που δηµιουργεί ταµειακή ρευστότητα, έδωσαν τη

καυσίµων και ο έντονος ανταγωνισµός, ειδικά από

παιδιών, των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες και τη

δυνατότητα στο ∆ΑΑ να ξεκινήσει το 2004 την

αεροµεταφορείς χαµηλού κόστους, οδήγησαν σε

συµβολή µας στην ανάδειξη του πολιτισµού.

αποπληρωµή χρεών υψηλού κόστους. Αυτό θα βελτιώσει

χαµηλή κερδοφορία για τη συντριπτική πλειονότητα των

σηµαντικά τα µελλοντικά κέρδη και θα αυξήσει ουσιαστικά

«παραδοσιακών» αερογραµµών. Από την πλευρά των

προσκήνιο ένα στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτηµα του

τους βαθµούς ελευθερίας στη διαχείριση ενεργητικού -

αεροδροµίων,αυτό σηµαίνει ότι οι εταιρείες προβάλλουν

∆ΑΑ. Το πλεονέκτηµα αυτό πηγάζει από τη δυνατότητα

συνέχισε να υλοποιεί και να ισχυροποιεί τις δεσµεύσεις

παθητικού των κεφαλαίων, ανακουφίζοντας το ∆ΑΑ από

έντονη

σε

του Αεροδροµίου να λειτουργεί όχι µόνον ως κύρια πύλη

του ως υπεύθυνος εργοδότης. Οι εργαζόµενοί µας

περιοριστικούς όρους δανεισµού.

αεροπορικές χρεώσεις, ακόµη κι όταν αυτές είναι

της Ελλάδας,αλλά και άλλων προορισµών στην Ευρώπη,την

επιβεβληµένες λόγω κόστους.

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τη Μέση Ανατολή.

• Όπως και σε όλες τις προηγούµενες χρονιές, ο ∆ΑΑ

διαµορφώνουν πρότυπα παραγωγικής δραστηριοποίησης

αντίσταση

σε

οιεσδήποτε

αυξήσεις

κύριο µέσο µελλοντικής αύξησης των εσόδων µας.
Η επανεµφάνιση περιορισµών ως προς τη χωρητικότητα
και τη συµφόρηση στον αεροδροµιακό τοµέα φέρνει στο

και επιδόσεων στο χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων. Η

Η συνολική επιτυχής απόδοση της Εταιρείας κατά τη

Εταιρεία απολαµβάνει αδιατάρακτη εργασιακή ηρεµία κι

διάρκεια του 2004 συµπίπτει µε την ολοκλήρωση µεγάλων

• Η δυναµική ανάπτυξη των εταιρειών χαµηλού κόστους

Η επιτυχηµένη πορεία του ∆ΑΑ στους τοµείς του

έργων υποδοµής, τα οποία ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση

συνεχίστηκε αµείωτη κατά τη διάρκεια της περασµένης

ανθρώπινου κεφαλαίου, των τεχνολογιών αιχµής και της

και συγχρηµατοδοτήθηκαν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της

χρονιάς σε ολόκληρο τον κόσµο.Επίσης η αγορά γνωρίζει

αξιοποίησης

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ολοκλήρωση των υποδοµών αυτών

πλέον πολύ περισσότερα για τους επιβάτες των εταιρειών

αναγνωρισµένων

κατέστησε

κόµβο

χαµηλού κόστους: ∆ιαθέτουν εισοδήµατα ανάλογα

στρατηγικό εταιρικό µας πλεονέκτηµα. Οι πόροι αυτοί

µετεπιβίβασης ενός αποτελεσµατικού και σύγχρονου

εκείνων των παραδοσιακών αερογραµµών και είναι εξίσου

µπορεί να χρησιµοποιηθούν περαιτέρω εµπορικά στον

συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών, που συνδέει

δεκτικοί σε εµπορικές προσφορές στα αεροδρόµια.

υπόλοιπο αεροδροµιακό τοµέα στην Ελλάδα, αλλά και

έχει αναπτύξει ειδικές πρωτοβουλίες υποστήριξης των
χαµηλόµισθων εργαζοµένων σε συνδυασµό µε εντατικά
προγράµµατα ανάπτυξης και επιµόρφωσης του προσωπικού.
Σε αναγνώριση της σηµαντικής συνεισφοράς των
ανθρώπων µας στην επιτυχή λειτουργία του Αεροδροµίου
κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων, η Εταιρεία
χορήγησε ειδικό επίδοµα σε όλους τους εργαζοµένους της.
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• Λόγω της πολύ επιτυχούς απόδοσης του ∆ΑΑ, το
∆ιοικητικό

Συµβούλιο

αποφάσισε

τη

διανοµή

το ∆ιεθνή

Αερολιµένα

Αθηνών

ανθρώπους και προορισµούς στην ευρύτερη µητροπολιτική
ζώνη και πέρα από αυτήν. Οι σχετικές εργασίες
περιλαµβάνουν την επέκταση του δικτύου του µετρό, τη
σύνδεση

του

Προαστιακού

Σιδηροδρόµου,

την

• Η ασφάλεια παραµένει ένα σηµαντικό ζήτηµα, τόσο για

άκρως

επιτυχηµένων

πρακτικών

και

αναδεικνύεται

διεθνώς
ως

το

διεθνώς.

τις αεροπορικές εταιρείες όσο και για τα αεροδρόµια,

Τέλος, υπό το φως των ανακοινώσεων της ελληνικής

που επενδύουν συνεχώς αυξανόµενα κεφάλαια και

κυβέρνησης, το 2005 αποτελεί κρίσιµη χρονιά για την

ανθρώπινους πόρους σ' αυτήν.

έναρξη της µακροπρόθεσµης δέσµευσης του ∆ΑΑ για

µερίσµατος στους µετόχους του ∆ΑΑ, ύψους 28,5

ολοκλήρωση ενός εντυπωσιακού περιφερειακού δικτύου

εκατοµµυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει

αυτοκινητοδρόµων, καθώς επίσης και τον εκσυγχρονισµό

αύξηση 77% σε σχέση µε πέρυσι.

των θαλάσσιων µεταφορών προς τα ελληνικά νησιά µέσω

στις

στις

ανταγωνιστικές πηγές χρηµατοδότησης µέσω της

• Τέλος, τα θέµατα χωρητικότητας και συµφόρησης, τόσο
επίγειες

δραστηριότητες

όσο

και

προσέγγιση των κεφαλαιαγορών. Η άµεση σύνδεση µε

δύο κυρίων λιµένων, οι οποίοι συνδέονται απευθείας µε το

δραστηριότητες αεροσκαφών, ανέκυψαν εκ νέου ως

πώλησης µετοχών θα αναδειχθεί ως κύριο µέσο αύξησης

• Η πρώτη ουσιαστική αναθεώρηση του Χωροταξικού

Αεροδρόµιο. Ουσιαστικά, το εκτενές δίκτυο µεταφορών

σηµαντικά ζητήµατα σε διεθνή κλίµακα. Παράλληλα µε τη

της µετοχικής αξίας. Η πραγµάτωση αυτής της εξέλιξης

Σχεδίου του Αεροδροµίου από την ίδρυση του ∆ΑΑ

που έχει δηµιουργηθεί αποτελεί σηµαντική βάση για

συνολική ραγδαία αύξηση στην κίνηση, και παρά τα όποια

θα απαιτήσει προσαρµογή του νοµικού και οικονοµικού

ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2004. Το νέο Χωροταξικό

περαιτέρω επιχειρηµατική ανάπτυξη του Αεροδροµίου.

σχέδια για µεγαλύτερα αεροσκάφη, οι αεροπορικές

πλαισίου του ∆ΑΑ πριν από την προσέλκυση νέων

εταιρείες βασίζονται όλο και περισσότερο στη συχνότητα

επενδυτών. Επίσης, θα επηρεάσει το σύστηµα εταιρικής

των δροµολογίων. Η συχνότητα, που χρησιµοποιείται ως

διακυβέρνησης, λόγω της διαφοροποιηµένης µετοχικής

εργαλείο ανταγωνισµού, συχνά µε τη χρήση µικρότερων

συµµετοχής και της ανάγκης να βελτιωθεί η ανταπόκριση

αεροσκαφών,αυξάνει τη συµφόρηση στα αεροδρόµια.

της Εταιρείας στις απαιτήσεις που θέτουν οι αγορές.

Σχέδιο περιλαµβάνει προβλέψεις για κρίσιµα ζητήµατα σε
σχέση µε τη διάταξη του Αεροδροµίου και την υποδοµή,

Κύριες Εξελίξεις στην Αεροπορική Βιοµηχανία

τις εγκαταστάσεις και το σχεδιασµό των χρήσεων γης.Οι

Μια

προσπάθειες αυτές θα µας δώσουν τη δυνατότητα να

αεροµεταφορών επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στα

επιλέξουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο εµπορικές

αεροδρόµια γενικά και στο ∆ΑΑ ειδικότερα:

σειρά

διεθνών

εξελίξεων

στο

χώρο

των

ευκαιρίες ανάπτυξης,τόσο των αεροπορικών όσο και των
µη αεροπορικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων,µέσω
ενός

συνολικά

διαχείρισης
προσπάθειες

αποτελεσµατικού

περιουσιακών
αυτές

στοιχείων.

προσδιορίζουν

συστήµατος
Επίσης,
ένα

οι

υψηλό

επαγγελµατικό επίπεδο και ένα ρεαλιστικό χάρτη
πορείας για τη µακροπρόθεσµη επενδυτική καθώς και τη
συνολικότερη οικονοµική στρατηγική της Εταιρείας.

• Συνολικά, το 2004 µπορεί να περιγραφεί ως χρονιά
πλήρους ανάκαµψης των µεταφορών από τα γεγονότα
του 2001. Σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσµο η κίνηση
αεροσκαφών και επιβατών ξεπέρασε τα επίπεδα ρεκόρ
του 2000, ενώ προβλέπεται περαιτέρω αύξηση το 2005.
• Ωστόσο, η αύξηση στην κίνηση δεν έχει ακόµη
µεταφραστεί

σε

οικονοµική

ανάκαµψη

για

τις

Επιπτώσεις στις Μελλοντικές Λειτουργίες
και τη Στρατηγική του ∆ΑΑ

Μια ολοκληρωµένη στρατηγική που θα οδηγεί σε επιτυχή

• Στο πλαίσιο της διαµόρφωσης της τιµολογιακής πολιτικής

µια κρίσιµη δοκιµασία για την Εταιρεία µας. Επιπλέον

προσέγγιση των κεφαλαιαγορών αποτελεί αναµφίβολα

µας,επεκτείνουµε τη βάση της κίνησης του Αεροδροµίου

όµως,

θα

αποτελέσει

υπόδειγµα

αναπτυξιακής

και καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της

στρατηγικής µε στόχο την προώθηση σύγχρονων

αποδοτικότητας του κόστους, διατηρώντας παράλληλα

υποδοµών διεθνούς επιπέδου στην ελληνική οικονοµία

ποιότητα διεθνούς επιπέδου.Επίσης δίνουµε µεγαλύτερη

µέσω της αξιοποίησης συνεργασιών µεταξύ του

έµφαση στις µη αεροπορικές δραστηριότητες ως το

δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
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2.Μήνυµα του Γενικού ∆ιευθυντή
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Ως η κύρια πύλη της χώρας για τους Ολυµπιακούς και τους

αναγκών των Ολυµπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκε και µια

Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2004, ο ∆ιεθνής Αερολιµένας

σειρά άλλων επενδύσεων. Το κτίριο Γενικής Αεροπορίας και

Αθηνών υπήρξε η πρώτη και τελευταία εντύπωση που

ο Σιδηροδροµικός Σταθµός του Αεροδροµίου έχουν

αποκόµισαν από την Ελλάδα χιλιάδες επισκέπτες απ' όλο

σηµαντική µετα-ολυµπιακή χρήση, έχουν αυξήσει την αξία

τον κόσµο. Παρέχοντας άψογες λειτουργίες και εξαιρετικές

και έχουν αναβαθµίσει τη λειτουργία του Αεροδροµίου.

υπηρεσίες στους επιβάτες, το σύνολο της αεροδροµιακής

Επιπλέον, η έναρξη λειτουργίας του αγωγού καυσίµων το

κοινότητας ανέδειξε µε τον καλύτερο τρόπο το Αεροδρόµιο

Μάρτιο του 2004 είχε ως αποτέλεσµα την απρόσκοπτη

ως καθρέφτη της σύγχρονης Ελλάδας, ενώ παράλληλα

τροφοδοσία του Αερολιµένα µε αεροπορικό καύσιµο,

παρείχε γενναιόδωρα την ελληνική φιλοξενία.

µειώνοντας το κόστος για τους χρήστες και συµβάλλοντας

Η εµπειρία αυτή υπήρξε για όλους µας πραγµατικά µοναδική.
∆ιασφαλίζοντας τη στενή συνεργασία και την ενσωµάτωση

6

σηµαντικά στην ασφάλεια και την προστασία του
περιβάλλοντος.

όλων των µελών της αεροδροµιακής κοινότητας σε µια

Η

συντονισµένη

διαδικασία,

Αερολιµένα αναγνωρίστηκε µε ειδικές διακρίσεις για

ενδυναµώσαµε περαιτέρω τους δεσµούς µε τους εταίρους

τέταρτη συνεχή χρονιά. Αντανακλώντας τη δέσµευσή µας

µας σε µια κοινή προσπάθεια,που έκανε αυτή την ξεχωριστή

για άριστες υπηρεσίες προς τους πελάτες µας, ο ∆ΑΑ

εµπειρία να αποδώσει µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα σε

τιµήθηκε µε το βραβείο AETRA για το 2004,τη θέση του 2ου

όλες τις εκφάνσεις της αεροδροµιακής δραστηριότητας. Η

καλύτερου αεροδροµίου στο µέγεθός του σε παγκόσµιο

πρόκληση των Ολυµπιακών Αγώνων έφερε πιο κοντά

επίπεδο και του 3ου καλύτερου αεροδροµίου στην Ευρώπη

πελάτες, συνεταίρους και συνεργάτες, ενίσχυσε σε πολύ

ανεξαρτήτως

µεγάλο βαθµό το οµαδικό πνεύµα και µας έκανε όλους

αναγνώριση των πρωτοβουλιών µας για την προστασία του

υπερήφανους που, ακόµη και στις πιο δύσκολες στιγµές, το

περιβάλλοντος, µας απονεµήθηκε το Βραβείο GreenLight,

Αεροδρόµιο λειτούργησε υποδειγµατικά και πέρασε µε

ενώ η οργανωτική αρτιότητα και η διαφάνεια στον τρόπο

«άριστα» τη µεγάλη αυτή δοκιµασία.

λειτουργίας του ∆ΑΑ αναγνωρίστηκαν µε την πιστοποίηση

και

αποτελεσµατική

Κάτω από αυτές τις µοναδικές συνθήκες που χαρακτήρισαν
το 2004, ο ∆ΑΑ σηµείωσε ρεκόρ επιδόσεων, όχι µόνο λόγω
της θετικής εξέλιξης στην κίνηση, αλλά και χάρη στην

αδιάπτωτη

επιχειρησιακή

κατηγορίας

αριστεία

επιβατικής

του ∆ιεθνή

κίνησης.

Σε

της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου από το ∆ιεθνές
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, µε την Αναγνώριση
∆έσµευσης για το 2004.

επιτυχή ανάπτυξη των µη αεροπορικών δραστηριοτήτων

Το ανθρώπινο δυναµικό µας αποτελεί τη βάση των

του. Ως αποτέλεσµα, η Εταιρεία παρουσιάζει θετικά

επιτευγµάτων και της επιχειρησιακής επιτυχίας του

οικονοµικά αποτελέσµατα για τη χρήση του 2004, µε κέρδη
προ φόρων ύψους 47,1 εκατοµµυρίων ευρώ, γεγονός που
αντανακλά σταθερή ανάπτυξη.

Αερολιµένα κατά το 2004. Η αφοσίωση των 700 ανθρώπων
του ∆ΑΑ, οι οποίοι εργάζονται µε έµπνευση για το όραµα
της Εταιρείας Αεροδροµίου, υπήρξε ανεκτίµητη, ιδιαίτερα

Το 2004 ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών ανέλαβε µια

κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων. Η ενθουσιώδης

σηµαντική επένδυση κατασκευάζοντας νέες εγκαταστάσεις

συνεισφορά των εργαζοµένων µας που συµµετείχαν στο

και επιφέροντας προσαρµογές στις ήδη υπάρχουσες, µε

Πρόγραµµα «Χρυσοί Εθελοντές» απέδειξε περίτρανα το

σκοπό να αναβαθµίσει τη χωρητικότητα και την ατµόσφαιρα

πνεύµα συνεργασίας και την προσήλωση του προσωπικού

του Αεροδροµίου. Πέρα από τα έργα υποδοµής που

µας προς τον πελάτη κατά τη δύσκολη εκείνη περίδο.

πραγµατοποιήθηκαν αποκλειστικά για την κάλυψη των

Ευχαριστούµε

όλους

τους

εργαζοµένους

µας

και
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δεσµευόµαστε να διατηρήσουµε τη σχέση αµοιβαίας

Είµαστε

εµπιστοσύνης και συνεργασίας.

Αεροδροµίου, στη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων ετών

Το Νοέµβριο του 2004 ξεκίνησε µια διαδικασία
οργανωτικής αναδιάρθρωσης µε στόχο την περαιτέρω
ενδυνάµωση της οργανωτικής συνοχής µας και την
ανάπτυξη των εταιρικών αξιών, βάσει της εµπειρίας των
Ολυµπιακών Αγώνων. Με τη συνεχή ανάπτυξη των
ικανοτήτων των εργαζοµένων µας και των διαδικασιών της
Εταιρείας, δηµιουργούµε µια ισχυρή και δυναµική εταιρική

υπερήφανοι

που

µια

τόσο

νέα

Εταιρεία

λειτουργίας της, έχει επιτελέσει µε επιτυχία δύο σηµαντικές
αποστολές: την έναρξη λειτουργίας του Αεροδροµίου και
τους Ολυµπιακούς Αγώνες.∆εσµευόµαστε να συνεχίσουµε
να επενδύουµε στη µακροχρόνια επιχειρησιακή και
επιχειρηµατική αριστεία του Αεροδροµίου, παρέχοντας
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για όλους τους χρήστες και το
σύνολο της αεροδροµιακής κοινότητας.

κουλτούρα, εξελίσσοντας το ∆ΑΑ σε µια εταιρεία που, πάνω
απ' όλα, εστιάζει στην αγορά και προσανατολίζεται στον
πελάτη.
Το έντονο ενδιαφέρον πολλών επενδυτών για την Εταιρεία
Αεροδροµίου επιβεβαιώνει την ελκυστικότητα και τη
δυναµική του Αεροδροµίου µας. Είµαστε σίγουροι ότι,

8

ύστερα από τέσσερα χρόνια αποτελεσµατικής λειτουργίας
και θετικών οικονοµικών αποτελεσµάτων, ο ∆ιεθνής
Αερολιµένας Αθηνών έχει θέσει τα σωστά θεµέλια ώστε να
αποτελεί µία ελκυστική επένδυση στις χρηµαταγορές.
Είµαστε

έτοιµοι

να

προχωρήσουµε

σε

όλα

τα

προπαρασκευαστικά βήµατα που απαιτούνται για την
υλοποίηση των αποφάσεων των µετόχων της Εταιρείας προς
αυτή την κατεύθυνση.
Το 2004 υπήρξε αδιαµφισβήτητα µια χρονιά επιτευγµάτων
και ρεκόρ κίνησης για το ∆ΑΑ. Ωστόσο, τα διδάγµατα και η
εµπειρία που αποκοµίσαµε έχουν µακροπρόθεσµη αξία και,
σε συνδυασµό µε τον επίσηµο χαρακτηρισµό του ∆ΑΑ ως
αεροδρόµιο µε ευκολίες προγραµµατισµού (scheduledfacilitated status), βελτιώνουν σηµαντικά τις υπηρεσίες της
αεροδροµιακής κοινότητας προς τους πελάτες της και
προσφέρουν

καλύτερη

χρήση

της

υποδοµής

του

Αεροδροµίου.Νιώθουµε ικανοποίηση που οι βελτιώσεις στη
λειτουργία µας συνοδεύονται από αυξηµένα επίπεδα
κίνησης, που προκύπτουν από τη διεθνή αναγνώριση της
Αθήνας και την εκ νέου ανάδειξή της ως ελκυστικού
τουριστικού προορισµού.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

3.Η Εταιρεία Αεροδροµίου
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Dr rer. pol. Peter Noé (1957)
Mέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Kαθηγητής Kωστής B. Bαΐτσος (1942)
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ιορίστηκε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΑΑ

∆ιορίστηκε στη θέση του Προέδρου το 2001.

το 2004.

Πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας

∆ιευθυντής της Leighton Holding Ltd, Αυστραλίας

Πρώην Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της

Μέλος του Συµβουλίου των Γενικών∆ιευθυντών της HochtiefAG

Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδας

Iωάννης Σιδηρόπουλος (1943)
Dr jur. Harald Peipers (1928)

Mέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Aντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆ιορίστηκε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΑΑ
∆ιορίστηκε στη θέση του Αντιπροέδρου το 1996.
Εταίρος στη δικηγορική εταιρεία «Horlitz, von Menges,
Keith & Partner»
Πρώην Μέλος του Συµβουλίου Γενικών ∆ιευθυντών της
Hochtief AG

το 2002.
Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας
Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών
Πρώην Γενικός ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας

Fernand Braun (1925)
Mέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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∆ρ ∆ηµήτριος Tσαµπούλας (1950)
Mέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Aπό αριστερά: Dr jur. Harald Peipers, Dr rer. pol. Hans-Georg Vater, Dr -Ing.
Reinhard Kalenda, κ. A. van der Meer, Kαθ. K. Bαΐτσος, κ. F. Braun, κα T. Στέα
(∆ιευθύντρια Nοµικής Yπηρεσίας και Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου),
∆ρ A. Aνδρουλιδάκης, Dr rer. pol. P. Noé, κ. I. Σιδηρόπουλος, ∆ρ ∆. Tσαµπούλας

∆ιορίστηκε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΑΑ

∆ιορίστηκε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΑΑ

το 1996 µε κοινή συµφωνία του Ελληνικού ∆ηµοσίου και

το 2004.

των Ιδιωτών Μετόχων. Παραιτήθηκε στις 31/12/2004.

Αναπληρωτής

Ειδικός Σύµβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1990

Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας

Πρώην Γενικός ∆ιευθυντής Εσωτερικής Αγοράς &

Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής

Καθηγητής

στο

Εθνικό

Μετσόβιο

Βιοµηχανικών Θεµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

∆ρ Άγγελος Aνδρουλιδάκης (1951)
Mέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆ιορίστηκε Μέλος του∆ιοικητικού Συµβουλίου του∆ΑΑ το 2004.
Πρώην Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
ALLIANZ-DRESDNER Asset Management Co
Σύµβουλος του Υπουργού ∆ικαιοσύνης

Dr rer. pol. Hans-Georg Vater (1942)
Mέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΑΑ από το 1996
έως το 1999, διορίστηκε εκ νέου το 2000.
Μέλος του Συµβουλίου Γενικών ∆ιευθυντών της Hochtief AG
Πρώην Πρόεδρος του Συµβουλίου Γενικών ∆ιευθυντών της
MAN Gutehoffnungshütte AG

Dr -Ing. Reinhard Kalenda (1952)
Mέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆ιορίστηκε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΑΑ
το 1996.
Γενικός ∆ιευθυντής της Hochtief Airport GmbH
Μέλος του∆ιοικητικού Συµβουλίου της Flughafen Düsseldorf GmbH
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Συµβούλιο Γενικών ∆ιευθυντών
Alfred A. van der Meer (1948)
Γενικός ∆ιευθυντής

Νέα Μετοχική Σύνθεση
Το Μάρτιο του 2005 η Hochtief Airport Capital GmbH,
µια εταιρεία που ανήκει στο σύνολό της στον Όµιλο
Hochtief, ολοκλήρωσε την αγορά 4.000.000 κοινών

∆ρ Ιωάννης N. Παράσχης (1960)

ονοµαστικών µετοχών από την Hochtief Airport GmbH,

Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής

οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 13,33% του µετοχικού

Γενικός ∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης

κεφαλαίου του ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Α.Ε. Η
συναλλαγή αυτή αποτελεί µέρος συµφωνίας κατά την

Greg P. Russel (1951)

οποία η Hochtief Airport GmbH επώλησε το ένα τρίτο

Γενικός ∆ιευθυντής Αεροπορικών Λειτουργιών

από κάθε συµµετοχή της στα αεροδρόµια της Αθήνας,

Βασίλειος Η. Φοντριέ (1946)
Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών & Προµηθειών

του Ντίσελντορφ και του Αµβούργου και το 49% των
µετοχών της στο αεροδρόµιο του Σίδνεϊ.

Ιωάννης Κ. Τσάπαλας (1947)
Γενικός ∆ιευθυντής Εταιρικών Υπηρεσιών
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Από αριστερά: ∆ρ Ι. N. Παράσχης, κ. A. van der Meer, κ. Greg P. Russel, κ. B. Η. Φοντριέ, κ. Ι. Κ. Τσάπαλας

Νέα Μετοχική Σύνθεση

Ελληνικό
Κράτος

ñHOCHTIEF
Airport GmbH
ñHORIZON Airport
Capital GmbH
ñHORIZON Air
Investments S.A.

26,545%
13,33%
5%

ñFlughafen Athen-Spata
Projectgesellschaft mbH (FASP) 0,125%
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Για την Αθήνα και την Ελλάδα, το 2004 ήταν η χρονιά των

1.Εκπόνηση λεπτοµερούς ανάλυσης ζήτησης/χωρητικότητας

Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων. Για το ∆ιεθνή

4.Ολυµπιακοί Αγώνες 2004
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Αερολιµένα

Αθηνών

(∆ΑΑ),

οι

Ολυµπιακοί

και

Παραολυµπιακοί Αγώνες αποτέλεσαν αναµφίβολα τη
µεγαλύτερη πρόκληση από την έναρξη λειτουργίας του
Αεροδροµίου. Ο ∆ΑΑ απέδειξε την αποτελεσµατικότητά
του στην εξυπηρέτηση αριθµών ρεκόρ στην κίνηση

3.Καθορισµό ειδικών διαδικασιών λειτουργίας Αεροδροµίου
4.Ενσωµάτωση Ολυµπιακής οργάνωσης του Αεροδροµίου
κατά τη διάρκεια των Αγώνων

επιβατών και αεροσκαφών, παρέχοντας παράλληλα

5. Ανάπτυξη σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών

άριστες υπηρεσίες, υψηλότατα επίπεδα ασφάλειας και

για όλες τις λειτουργίες ζωτικής σηµασίας

υπερσύγχρονη υποδοµή, τόσο στην Ολυµπιακή και
Παραολυµπιακή Οικογένεια, όσο και στο γενικό
επιβατικό κοινό.
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2.Κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων και τεχνικών προσαρµογών

Λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ανάλυσης
ζήτησης/χωρητικότητας,

η

Εταιρεία

Αεροδροµίου

ολοκλήρωσε περισσότερα από 30 κατασκευαστικά έργα

Η ολυµπιακή προετοιµασία και οι ειδικές ανάγκες που

πριν από τους Αγώνες. Αυτά περιελάµβαναν το νέο

προέκυψαν από ένα εγχείρηµα του µεγέθους των

σταθµό του Αεροδροµίου για τον Προαστιακό

Ολυµπιακών Αγώνων εστιάστηκαν σε δύο µεγάλες

Σιδηρόδροµο και το Μετρό, το νέο Κτίριο Γενικής

προκλήσεις για την Εταιρεία Αεροδροµίου και το σύνολο

Αεροπορίας, που εξυπηρέτησε κατά τη διάρκεια των

της αεροδροµιακής κοινότητας:

Αγώνων τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις των αρχηγών

• τη διασφάλιση της ικανότητας του Αεροδροµίου να
εξυπηρετήσει άρτια την αναµενόµενη ζήτηση κατά τις
ηµέρες και ώρες αιχµής.

κρατών, και το Κτίριο Ταχείας Εξυπηρέτησης (Express
Facility). Tο Κτίριο Ταχείας Εξυπηρέτησης σχεδιάστηκε
ούτως ώστε να επιτρέπει την ανεξάρτητη διεκπεραίωση
και τον εκτός Αεροδροµίου έλεγχο εισιτηρίων της

• την εξυπηρέτηση των ειδικών απαιτήσεων της

Ολυµπιακής και Παραολυµπιακής Οικογένειας, µε στόχο

Οικογένειας,

την επίτευξη σύντοµων χρόνων εξυπηρέτησης, αλλά και

διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

για λόγους ασφάλειας.Το κτίριο λειτούργησε και για την

στον αυξηµένο αριθµό επιβατών.

αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών υποστηρίζοντας τους

Ολυµπιακής

και

Παραολυµπιακής

Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς και
τους Παραολυµπιακούς Αγώνες

βασικούς αεροσταθµούς επιβατών. Επιπλέον, ενόψει της
προβλεπόµενης κίνησης επιβατών, υλοποιήθηκαν και
µικρότερα έργα για την επίσπευση της διαδικασίας του

Παρότι η υπάρχουσα χωρητικότητα των εγκαταστάσεων

ελέγχου

του Aερολιµένα ήταν επαρκής για την ικανοποίηση της

ολοκληρωµένης ενηµέρωσης και τη δηµιουργία νέων

αυξηµένης

χώρων εντός του Aεροσταθµού, αναβαθµίζοντας έτσι

κίνησης

Παραολυµπιακών

των

Αγώνων,

οι

Ολυµπιακών
προκλήσεις

και
αυτές

υπαγόρευσαν την ενσωµάτωση όλων των σχετικών
απαιτήσεων σε ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο,
το οποίο εκπονήθηκε µε τη συµβολή όλων των
συµµετόχων.
Το επιχειρησιακό σχέδιο περιελάµβανε πέντε κύριους τοµείς:

εισιτηρίων, την

παροχή

δυναµικής

και

ακόµα περισσότερο τις υπηρεσίες προς τους επιβάτες.
Οι βασικές διαδικασίες που αναπτύχθηκαν ως µέρος του
επιχειρησιακού
Παραολυµπιακών

σχεδίου
Αγώνων

των

Ολυµπιακών

περιελάµβαναν

και

κανόνες

τοπικού συντονισµού του διαθέσιµου χρόνου χρήσης για
τη ρύθµιση όλων των κινήσεων των αεροσκαφών και την
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εκτός Αεροδροµίου διαχείριση της Ολυµπιακής και

διεθνές αεροδρόµιο, ο ∆ΑΑ προέβη στην ανάπτυξη

Επιπλέον,εκδόθηκε φυλλάδιο µε αναλυτικές πληροφορίες

τη διάρκεια του Αυγούστου, του µήνα αιχµής της

Παραολυµπιακής Οικογένειας στο Ολυµπιακό Χωριό.

περαιτέρω σχεδίων για την αντιµετώπιση των αυξηµένων

για το Αεροδρόµιο σε γραφή Μπράιγ για την επιπλέον

περιόδου των Ολυµπιακών Αγώνων, το Αεροδρόµιο

Επιπλέον, ο ∆ΑΑ αναπροσάρµοσε κατάλληλα τη ροή

απαιτήσεων του παγκόσµιου αυτού γεγονότος. Eπιπλέον,

διευκόλυνση των επιβατών µε µειωµένη όραση.

άγγιξε τα υψηλότερα επίπεδα κίνησης,τόσο στις κινήσεις

επιβατών

να

καθ' όλη τη διάρκεια της άνοιξης του 2004, ο ∆ΑΑ

τη

πραγµατοποίησε µια σειρά ασκήσεων επί χάρτου, που

διάρκεια των Αγώνων και εφάρµοσε πρόσθετα µέτρα

καλύπτουν όλα τα πιθανά σενάρια έκτακτης ανάγκης και

ασφάλειας, ειδικά για την περίοδο των Ολυµπιακών

στις οποίες έλαβαν µέρος όλοι οι συµµέτοχοι.

διασφαλίσει

Aεροσταθµό,

αποτελεσµατική

προκειµένου

διαχείριση

κατά

Αγώνων, µε κύριο στόχο την ταχύτερη δυνατή διεύλεση
των επιβατών και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις
του Αεροδροµίου.

16

Κατά την προετοιµασία για τους Παραολυµπιακούς
Αγώνες, ο καθοριστικός παράγοντας της εξυπηρέτησης
της Παραολυµπιακής Οικογένειας δεν ήταν ο αριθµός των

Αξιολόγηση της Επίδοσης του Αεροδροµίου
και των Βασικών Παραγόντων Επιτυχίας

σχεδίου, την άριστη συνεργασία και το συντονισµό όλων

έλεγχο εισιτηρίων– βελτιώθηκαν σε σχέση µε την

των εµπλεκόµενων µερών, το Αεροδρόµιο, όχι µόνο

αντίστοιχη περίοδο του 2003, καθώς το ποσοστό των

εξυπηρέτησε επαρκώς τα πρωτοφανή επίπεδα κίνησης,

αναχωρήσεων µε καθυστέρηση πέραν των 15 λεπτών

αλλά επιπλέον βελτίωσε τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Η

υποχώρησε από το 36,5% στο 23,1%,ενώ ο µέσος χρόνος

εξαιρετική επίδοση της Εταιρείας Αεροδροµίου κατά τη

αναµονής για έλεγχο εισιτηρίων έπεσε από τα 9,5 στα 7

διάρκεια της απαιτητικής περιόδου των Ολυµπιακών

λεπτά (βλ. διαγράµµατα 4.1, 4.2). Αυτό το ευνοϊκό

Αγώνων

αποτέλεσµα αποδεικνύει τη θετική επίπτωση των

απαίτησε προσωρινή τροποποίηση της οργανωτικής

των

δοµής του ∆ΑΑ, προκειµένου η Εταιρεία να εστιάσει στις

Παραολυµπιακές οµάδες.Ο ∆ΑΑ εστίασε τις προσπάθειές

κρίσιµες

των

του στο ρόλο του συντονιστή µεταξύ των αεροπορικών

απαιτήσεων της περιόδου των Ολυµπιακών Αγώνων,

εταιρειών, των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και της

διασφαλίζοντας παράλληλα την οµαλή λειτουργία του

Οργανωτικής Επιτροπής των Παραολυµπιακών Αγώνων,

µε τον µεγαλύτερο αριθµό αναχωρήσεων, την εποµένη

Αεροδροµίου. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίστηκαν 6 τοµείς

καθώς επίσης και στην ειδική εκπαίδευση όλου του

της Τελετής Λήξης των Ολυµπιακών Αγώνων, ο ∆ΑΑ

ευθύνης

λειτουργίες

για

τον

για

την

ικανοποίηση

αποτελεσµατικό

χειρισµό

της

συνεργασίας του ∆ΑΑ µε τους συµµετόχους του
Αεροδροµίου. Η νέα δοµή επέτρεψε την ανάπτυξη του
Προγράµµατος «Xρυσοί Eθελοντές», που προέβλεπε
την απόσπαση της πλειονότητας του διοικητικού
προσωπικού του ∆ΑΑ σε λειτουργίες που κρίθηκε
σκόπιµο να ενισχυθούν κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Για
το συντονισµό των τοµέων του ∆ΑΑ και τη διασφάλιση
της ενηµέρωσης και της ενεργούς συµβολής των
συµµετόχων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο ∆ΑΑ
συγκρότησε το Επιχειρησιακό Κέντρο Ολυµπιακής
Εγκατάστασης (OVOC), που ήταν η υπεύθυνη µονάδα
για το συντονισµό των εργασιών που σχετίζονταν µε τους
Ολυµπιακούς και τους Παραολυµπιακούς Αγώνες.

θα

προσφέρονταν

στις

αποτυπώνεται

στην

αποτελεσµατική

και

απρόσκοπτη εξυπηρέτηση αριθµών ρεκόρ σε επιβάτες,

εξυπηρέτησε

αναγκών της Παραολυµπιακής Οικογένειας.

αεροσκαφών,68.200 επιβάτες και 60.000 αποσκευές (βλ.

Οι εγκαταστάσεις του ∆ΑΑ έχουν σχεδιαστεί και

πίνακα 4.1). Όλοι οι παραπάνω αριθµοί αποτελούν

κατασκευαστεί

ιστορικά ρεκόρ για το ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών. Κατά

πλήρη

συµµόρφωση

µε

την

Αµερικανική ∆ιάταξη περί Aναπηριών, τον πλέον
εξελιγµένο

κανονισµό

πρόσβασης

αναπήρων

σε

δηµόσιες εγκαταστάσεις. Εποµένως, ήδη από την έναρξη

αποτελεσµατικά

856

Προηγούµενο «Ολυµπιακό»
ρεκόρ
ρεκόρ

Διαφορά
(%)

Μέγιστος αριθµός σταθµευµένων
αεροσκαφών ανά ώρα

133

127

-5%

Μέγιστες ηµερήσιες κινήσεις

676

856

27%

ενέργειες για τη διευκόλυνση των Παραολυµπιακών
Οµάδων. Οι ενέργειες αυτές περιελάµβαναν την παροχή

32.837

9%

αποτέλεσε σηµαντικό µέρος της προετοιµασίας του ∆ΑΑ

ειδικής βοήθειας από τους Xρυσούς Eθελοντές του ∆ΑΑ

Μέγιστος αριθµός αναχωρούντων
επιβατών ανά ηµέρα

32.716

43.414

33%

για τους Ολυµπιακούς και τους Παραολυµπιακούς Αγώνες.

και την εισαγωγή ενός έξυπνου συστήµατος µε

Πέραν του υπερσύγχρονου εξοπλισµού που διαθέτει ο

χειρολαβές σε όλες τις γέφυρες επιβίβασης, που

Μέγιστος συνολικός αριθµός
επιβατών ανά ηµέρα

62.746

68.218

9%

Αερολιµένας

οποιασδήποτε

επέτρεπε στους επιβάτες µειωµένης κινητικότητας να

κατάστασης ανάγκης θεωρείται πιθανή σε ένα µεγάλο

κινούνται από και προς τα αεροσκάφη χωρίς βοήθεια.

για

αντιµετώπισης

την

έκτακτων

αντιµετώπιση

αναγκών

10:00

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Μέγιστος αριθµός διαχειρισθέντων
αποσκευών ανά ηµέρα

9:36

9:00
8:00

30.030

σχεδιασµός

Μέσος Χρόνος Αναµονής στα Ελεγκτήρια Eισιτηρίων κατά την
περίοδο αιχµής των Ολυµπιακών Αγώνων (Αύγουστος 2004)

ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Μέγιστος αριθµός αφιχθέντων
επιβατών ανά ηµέρα

Ο

Ποσοστό Καθυστερηµένων
Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης
Αναχωρήσεων (%)
ανά Καθυστερηµένη Αναχώρηση (λεπτά)
Αύγουστος 2003
Αύγουστος 2004

∆ιάγραµµα 4.2

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

Παραολυµπιακών

υπηρεσιές του, ο ∆ΑΑ προέβη σε συγκεκριµένες

23,1

0

30%

συµπληρώνοντας περαιτέρω τις υποδοµές και τις

36

10

61

αυτό,

38

36,5

30

Οι Επιδόσεις «ρεκόρ» του Αεροδροµίου
κατά την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων

47

πλαίσιο

40

Πίνακας 4.1

Μέγιστες ωριαίες κινήσεις

Στο

17
50

κινήσεις

επίσης και την αυξηµένη ζήτηση της περιόδου των
Αγώνων.

Καθυστερήσεις Πτήσεων κατά την περίοδο αιχµής
των Ολυµπιακών Αγώνων (Αύγουστος 2004)

20

λειτουργίας του, το Αεροδρόµιο ήταν άρτια εξοπλισµένο
ώστε να εξυπηρετεί επιβάτες µε ειδικές ανάγκες, καθώς

∆ιάγραµµα 4.1

πτήσεις και αποσκευές. Στις 30 Αυγούστου 2004, ηµέρα

προσωπικού του Aεροδροµίου για την εξυπηρέτηση των

σε

σηµαντικοί δείκτες αποτελεσµατικής εξυπηρέτησης –η
ακρίβεια των πτήσεων και ο χρόνος αναµονής στον

επιβατών.Τη φορά αυτή,η µεγάλη πρόκληση ήταν το είδος
που

(1.581.683). Παρά τα αυξηµένα επίπεδα κίνησης, δύο

Χάρη στην επιτυχή εφαρµογή του επιχειρησιακού

Η προσαρµογή στο ρυθµό των Ολυµπιακών Αγώνων

υπηρεσιών

αεροσκαφών (20.589), όσο και στην επιβατική κίνηση

7:03

7:00
Λεπτά

στον

6:00
5:00
4:00
3:00
2:00
1:00

28.000

60.000

114%

0:00

Αύγουστος 2003

Αύγουστος 2004
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∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης Εκτός Αεροδροµίου και του

πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης, µε επίκεντρο τις

ειδικού συντονισµού των διαθέσιµων χρόνων χρήσης

τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον, τα παιδιά και τον

(slot), καθώς επίσης και τη συνολική επιτυχή εφαρµογή

πολιτισµό. Aκόµα, έχοντας ως στόχο να προσφέρει

του λεπτοµερούς επιχειρησιακού σχεδίου του ∆ΑΑ.

στους χιλιάδες αναχωρούντες επιβάτες την καλύτερη

Η άριστη απόδοση του ∆ΑΑ είναι εµφανής και στην
αναγνώριση εκ µέρους των επιβατών της

υψηλής

ποιότητας υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά τη

Αεροδρόµιο οργάνωσε ένα εορταστικό ψυχαγωγικό
πρόγραµµα, αναδεικνύοντας την ελληνική φιλοξενία.

διάρκεια των Ολυµπιακών και των Παραολυµπιακών

Ο ∆ΑΑ απέσπασε εξαιρετικά σχόλια από τα ελληνικά και

Αγώνων. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου

διεθνή

(Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2004), το Αεροδρόµιο επέτυχε

επισήµους καθώς επίσης και από το ελληνικό κοινό.

την υψηλότερη θετική βαθµολογία του έτους, τόσο στη

Εστιάζοντας

«Συνολική Αξιολόγηση» όσο και στις επιµέρους

αξιολόγησης του 2004 ήταν σηµαντικά υψηλότερη από

υπηρεσίες και εγκαταστάσεις. Τα λειτουργικά στοιχεία,

εκείνη του 2003, αντανακλώντας τη δηµόσια αναγνώριση

καθώς επίσης και οι συναισθηµατικοί παράγοντες

της επιτυχούς πορείας του Αεροδροµίου στη διάρκεια

αξιολογήθηκαν θετικά από τους επιβάτες του ∆ιεθνή

αυτής της απαιτητικής χρονιάς.

Αερολιµένα
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ανάµνηση κατά την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων, το

Αθηνών.

Είναι

χαρακτηριστικό

ότι

περισσότεροι από το 90% των επιβατών βαθµολόγησαν
θετικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες (βλ. διάγραµµα 4.3).

∆ιάγραµµα 4.3

Ευκολία διαδικασίας
Άφιξης & Αναχώρησης
Ευκολία
Προσανατολισµού
µέσα στον Αεροσταθµό

52
48

46

50

45

Εξυπηρέτηση/Ευγένεια
Υπαλλήλων Αεροδροµίου

30

5
6
93%

20%
Πολύ καλή

40%
Καλή

60%

80%

βαθµολογία

Ολυµπιακής

Οικογένειας

µε

τον

καλύτερο

και

ασφαλέστερο τρόπο,ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διεθνή
για

τις

άριστες

υπηρεσίες

που

παρασχέθηκαν στο γενικό επιβατικό κοινό, ο ∆ΑΑ
συνέβαλε στην επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων και
ελκυστικός

94%
63

κοινό, η

5
51

33

ελληνικό

ξένους

συνετέλεσε ώστε να αναγνωριστεί η Αθήνα ως ένας

95%
61

στο

ενηµέρωσης, τους

5 1 Καλή
94%
94%

Αποτελεσµατικότητα
Υπαλλήλων Αεροδροµίου

0%

Πολύ καλή
&

42

µαζικής

Έχοντας επιτύχει την ικανοποίηση των απαιτήσεων της

αναγνώριση

Αξιολόγηση της Λειτουργίας του Αεροδροµίου από το
Επιβατικό Κοινό κατά την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων

Λειτουργικότητα
Υπηρεσιών & Υποδοµών

µέσα

100%

Μέτρια
Κακή
Πολύ κακή
Πηγή: ∆ΑΑ/Έρευνα Επιβατών Ιούλ.-Σεπ. 2004

Οι Ολυµπιακοί και Παραολυµπιακοί Αγώνες έδωσαν την
ευκαιρία στο ∆ΑΑ να ενισχύσει περαιτέρω και να
προσδιορίσει µε µεγαλύτερη ακρίβεια το ρόλο του ως
υπεύθυνου πολίτη, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη
διευκόλυνση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Κατά την
περίοδο των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων,
ο ∆AA ανέλαβε και πραγµατοποίησε µε επιτυχία σειρά

προορισµός, γεγονός

που

αποτέλεσε

επένδυση για τη µακροχρόνια επιχειρησιακή αριστεία και
τη δυνατότητα ανάπτυξης του Αεροδροµίου.
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Βασικές Εξελίξεις

5.Επισκόπηση της Αγοράς
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

αεροπορικής στρατηγικής του Αεροδροµίου κατά το 2004
(Πηγή:Πρόγραµµα Ταχείας Ανταλλαγής ∆εδοµένων ACI).

Για το ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, το 2004 ήταν µια χρονιά
ιστορικών ρεκόρ και εντυπωσιακής ανάπτυξης στην
κίνηση. Τα 13,7 εκατοµµύρια επιβάτες (+11,5% σε σχέση µε
το 2003) και οι 191.000 πτήσεις (+12,3%) ήταν αριθµοί
ρεκόρ για την Αθήνα (συµπεριλαµβανοµένου και του
παλαιού Αεροδροµίου Αθηνών, του Ελληνικού). Επιπλέον, η
ετήσια διακίνηση εµπορευµάτων αυξήθηκε σηµαντικά
κατά 8,4%, φτάνοντας στους 119.000 τόνους (βλ.
διαγράµµατα 5.1, 5.2, 5.3). Αυτή η δυναµική ανάπτυξη έφερε

∆ιάγραµµα 5.1

Εξέλιξη Επιβατικής Κίνησης
2003 - 2004

Εκατοµµύρια Επιβάτες

+8,4%

120

109.741

+7,7%

100

87.544

118.999

94.285

80
60
40
20

+11,3%

22.197

24.714

Κίνηση Εσωτερικού

Κίνηση Εξωτερικού

Συνολική Κίνηση

2004

+11,5%

13.662.332

12.252.394

12
+8,4%

10

7.887.136

8

8.553.196

+17,0%

4.365.258

5.109.136

4
2
0

140

2003

14

6

Εξέλιξη Εµπορευµατικής Κίνησης
2003 - 2004

0

16

Κίνηση Εσωτερικού

Κίνηση Εξωτερικού
2003

Συνολική Κίνηση

2004

∆ιάγραµµα 5.2

Εξέλιξη Κινήσεων Αεροσκαφών
2003 - 2004
200

+12,3%

180

170.129

191.048

Κατά το 2004, 62 αεροµεταφορείς παρείχαν
προγραµµατισµένες υπηρεσίες σε 32 προορισµούς
εσωτερικού και 79 διεθνείς προορισµούς, ενώ 124 ακόµη
αεροπορικές εταιρείες πραγµατοποίησαν έκτακτες πτήσεις
(charter) σε 162 πόλεις του εξωτερικού. Ο ∆ΑΑ παρουσίασε
µέση αύξηση 400 πτήσεων ανά εβδοµάδα, εµπλούτισε το
δίκτυό του µε 6 νέους προορισµούς και προσέλκυσε 7 νέες
αεροπορικές εταιρείες, 5 από τις οποίες είναι
αεροµεταφορείς χαµηλού κόστους (βλ. πίνακα 5.1). Η θετική
αυτή εξέλιξη ήταν κυρίως αποτέλεσµα της γενικής
επίδρασης των Ολυµπιακών Αγώνων σε συνδυασµό µε την
αποτελεσµατική πολιτική κινήτρων, που υποστήριξε την
ανάπτυξη νέων δροµολογίων και συχνοτήτων.

160
Χιλιάδες Αεροσκάφη

20

∆ιάγραµµα 5.3

Βάρος (σε χιλιάδες τόνους)
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140
120
100
80

Πίνακας 5.1
Νέες Αεροπορικές Εταιρείες & Προορισµοί 2004

+13,9%
+10,7%

83.572

92.499

86.557

98.549

60
40
20
0

Κίνηση Εσωτερικού

Κίνηση Εξωτερικού
2003

Συνολική Κίνηση

2004

το Aεροδρόµιο της Αθήνας στην πρώτη θέση σε σχέση µε
τις πτήσεις και στη δεύτερη σε σχέση µε τους επιβάτες, ως
προς το ρυθµό ανάπτυξης ανάµεσα στα µεγάλα ευρωπαϊκά
αεροδρόµια µε ετήσια επιβατική κίνηση άνω των 10
εκατοµµυρίων, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της

Νέες Αεροπορικές Εταιρείες

Νέοι Διεθνείς Προορισµοί

Air Polonia*

Μπολώνια (Φορλί)

Greece Airways*

Γλασκώβη

Helios Airways

Κατοβίτσε (Κρακοβία)

Jetx*

Λαχώρη

SAS

Πίζα

Volareweb*

Τεργέστη

Wizz*
* Εταιρείες Χαµηλού Κόστους
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Επιβατική Κίνηση

ήταν η µόνη αγορά που υπέστη απώλειες στην κίνηση λόγω της
µειωµένης διαθέσιµης χωρητικότητας (βλ.διάγραµµα 5.7).

∆ιάγραµµα 5.5

Εξέλιξη ∆ιεθνούς Επιβατικής Κίνησης
ανά Γεωγραφική Περιοχή 2004

∆ιάγραµµα 5.7

30
20

Οι 10 Πρώτες ∆ιεθνείς Αγορές
Τακτικής Κίνησης

20,8%

19,5%

12,1%

Αύξηση % 2003-2004

Εστιάζοντας στην εξέλιξη της επιβατικής κίνησης, η αγορά
εσωτερικού, η οποία ανήλθε σε 5,1 εκατοµµύρια επιβάτες,
σηµείωσε θεαµατική αύξηση της τάξεως του 17,0%, ενώ η
διεθνής κίνηση σηµείωσε ιστορικό ρεκόρ φτάνοντας στα
8,6 εκατοµµύρια επιβάτες, που αντιστοιχεί σε αύξηση 8,4%.
Αισθητή αύξηση της επιβατικής κίνησης παρατηρήθηκε καθ'
όλη τη διάρκεια του έτους, τόσο στην κίνηση εσωτερικού
όσο και στη διεθνή κίνηση. Η κίνηση εσωτερικού σηµείωσε
διψήφια άνοδο όλους τους µήνες,εκτός από τον Αύγουστο,
ενώ και η διεθνής κίνηση παρουσίασε σηµαντική αύξηση, µε
τον Απρίλιο, µήνα του Πάσχα, να παρουσιάζει την
υψηλότερη άνοδο της τάξεως του 23,7% (βλ.διάγραµµα 5.4).

15,7%

13,6%

10

-10
-20

Ισπανία
2,8%

-30

Ελβετία
3,0%

-40

∆ιάγραµµα 5.4

-29,4%
Ευρωπαϊκή
Ένωση

Υπόλοιπη
Ευρώπη

Αµερική

Αφρική Μέση Ανατολή Άπω Ανατολή

Κατανοµή ∆ιεθνούς Επιβατικής Κίνησης
ανά Γεωγραφική Περιοχή

35

Αύξηση % 2003-2004

22

Ευρωπαϊκή Ένωση
73,0%

25
20
15

Αµερική
4,2%

10
5
0

Αφρική
3,1%
ΙΑΝ

ΦΕΒ

MAΡ

AΠΡ

Κίνηση Εσωτερικού

MAΪ

ΙΟΥN

ΙΟΥΛ

AΥΓ

ΣΕΠ

Κίνηση Εξωτερικού

ΟΚΤ

NOΕ

∆ΕΚ

Συνολική Κίνηση

Όλες οι γεωγραφικές περιοχές γνώρισαν ραγδαία αύξηση. Η
µεγαλύτερη αύξηση σηµειώθηκε στην αγορά της Βόρειας
Αµερικής (+20,8%), την οποία ακολούθησε η αγορά της Μέσης
Ανατολής (+15,7%). Σηµαντική αύξηση (+13,6%) επιτεύχθηκε
και στην αγορά της Άπω Ανατολής, ως απόρροια της
ανάκαµψης από την κρίση του 2003, και στην αγορά της
Αφρικής (+12,1%). Η Ευρώπη διατήρησε τη σταθερή της
ανάπτυξη σηµειώνοντας συνολική αύξηση στην κίνηση, κατά
7,7%. Ωστόσο, η είσοδος δέκα νέων χωρών στην ΕΕ από την
1η Μαΐου 2004 –ειδικά της Κύπρου, η οποία αποτελεί τον 4ο
πιο σηµαντικό διεθνή προορισµό του Αεροδροµίου– είχαν
ως αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση στην ανάπτυξη της
κίνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (+19,5%) και της υπόλοιπης
Ευρώπης (-29,4%),καθώς επίσης και τη σηµαντική διεύρυνση
του µεριδίου της ΕΕ στη διεθνή κίνηση επιβατών από το 66%
το 2003 στο 73% το 2004 (βλ.διαγράµµατα 5.5,5.6).

Υπόλοιπη Ασία
2,0%

Μεγάλη Βρετανία
13,0%

Μέση Ανατολή
4,0%

Υπόλοιπη Ευρώπη
13,8%

Όσον αφορά στη δοµή της κίνησης του ∆ΑΑ, η αγορά του
εσωτερικού αύξησε το µερίδιο αγοράς της για δεύτερη
συνεχή χρονιά, λόγω του υψηλότερου ρυθµού ανάπτυξης
από αυτόν της διεθνούς αγοράς,ενώ ο αριθµός των επιβατών
που ταξίδεψε µε έκτακτες πτήσεις (charter) µειώθηκε
αισθητά από 4,7% το 2003 σε 3,1% το 2004, ως συνέπεια της
διεθνώς µεταβαλλόµενης τάσης στα ταξίδια αναψυχής.
Οι επιβάτες διεθνών τακτικών πτήσεων αυξήθηκαν σηµαντικά
κατά 11,8% στη διάρκεια του 2004. Τις πρώτες θέσεις στην
κατάταξη των χωρών του συγκεκριµένου τοµέα κατέλαβαν η
Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Κύπρος, που
παρουσίασαν µεγάλη ανάπτυξη κατά το 2004. Οι ΗΠΑ
παρουσίασαν τη µεγαλύτερη αύξηση σε επιβατική κίνηση µεταξύ
των 10 πρώτων χωρών,ανεβαίνοντας στην 8η θέση,ενώ η Ελβετία

Η.Π.Α.
3,1%

Ιταλία
12,1%

Οι 10 Πρώτες Αεροπορικές Εταιρείες
βάσει Επιβατικής Κίνησης
Λοιπές Εταιρείες
18,7%

Ολυµπιακές Αερογραµµές
39,3%

Hellas Jet
2,1%
Air France
2,3%

Ολλανδία
3,9%

Γαλλία
7,6%

easyJet
2,4%

Κύπρος
9,3%

Εστιάζοντας στη διεθνή επιβατική κίνηση charter, αξίζει να
σηµειωθεί ότι η Τσεχία και η Πορτογαλία παρουσίασαν
ραγδαία άνοδο το 2004, ανεβαίνοντας στην 4η και 5η θέση,
αντίστοιχα, της διεθνούς κατάταξης επιβατικής κίνησης
charter. Η Ισπανία επίσης σηµείωσε αύξηση στο
συγκεκριµένο τοµέα, ενώ η Γαλλία, που κατέχει σταθερά την
πρώτη θέση, εµφάνισε απώλεια κατα το ήµισυ των επιβατών
charter κυρίως εξαιτίας της διακοπής των αντίστοιχων
πτήσεων τον Ιούλιο, λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων (βλ.
διάγραµµα 5.8).

∆ιάγραµµα 5.8

Οι 10 Πρώτες ∆ιεθνείς Αγορές
Έκτακτης Κίνησης (Charter)
Γερµανία
1,9%

Λοιπές Αγορές
16,3%

Η.Π.Α.
2,5%

British Airways
2,5%
Cyprus Airways
2,9%
Alitalia
3,8%

Lufthansa
4,7%

Aegean Airlines
19,7%

Οι εταιρείες χαµηλού κόστους αναπτύχθηκαν σηµαντικά
στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του 2004, µε την είσοδο 5
νέων αεροπορικών εταιρειών και την εισαγωγή επιπλέον
συχνοτήτων δροµολογίων, προκαλώντας αύξηση 40,8%
στην αντίστοιχη επιβατική κίνηση, υποκαθιστώντας εν
πολλοίς τη διεθνή κίνηση charter. Oι επιβάτες που
ταξιδεύουν µε εταιρείες χαµηλού κόστους ξεπέρασαν τους
700.000, ένας αριθµός που αντιστοιχεί στο 9% της
προγραµµατισµένης διεθνούς κίνησης του ∆ΑΑ (βλ.
διάγραµµα 5.10).

∆ιάγραµµα 5.10

∆ιεθνής Τακτική Επιβατική Κίνηση
Παραδοσιακοί Αεροµεταφορείς έναντι
Εταιρειών Χαµηλού Κόστους

Αυστρία
2,9%
Ιταλία
2,9%

Γαλλία
40,2%

Σουηδία
4,4%
Πορτογαλία
5,1%
Τσεχία
6,2%

∆ιάγραµµα 5.9

KLM
1,7%

Βέλγιο
3,6%

∆ιάγραµµα 5.6

Μηνιαία Εξέλιξη Επιβατικής
Κίνησης 2004

30

Γερµανία
17,0%

Λοιπές Αγορές
24,6%

0

Hellas Jet στις 10 πρώτες εταιρείες και συγκεκριµένα στην 9η
θέση και η βελτίωση της easyJet,η οποία κατέλαβε την 7η θέση
ξεπερνώντας την Air France.Οι Ολυµπιακές Αερογραµµές και
η Aegean Airlines συνέχισαν να καταλαµβάνουν τις 2 πρώτες
θέσεις, µε τη δεύτερη να σηµειώνει σηµαντική αύξηση στο
µερίδιο αγοράς της (βλ.διάγραµµα 5.9).

Ισπανία
7,0%

Εταιρείες
Χαµηλού Κόστους
8,8%

Μεγάλη Βρετανία
10,8%

Όσον αφορά στις αεροπορικές εταιρείες που αποτελούν τους
κυριότερους πελάτες του Αεροδροµίου για το 2004 βάσει του
αριθµού των επιβατών, πρέπει να σηµειωθεί η είσοδος της

Παραδοσιακοί
Αεροµεταφορείς
91,2%
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Oι ηµέρες αιχµής της επιβατικής κίνησης το 2004
καθορίστηκαν από τις ηµέρες υψηλής κίνησης στη
διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων, µε την 30ή Αυγούστου
–εποµένη της Τελετής Λήξης των Αγώνων– να παρουσιάζει
την υψηλότερη αιχµή, τόσο για τις αναχωρήσεις όσο και
συνολικά.

Κινήσεις Αεροσκαφών
Ο αριθµός αεροσκαφών που πέταξαν από/προς την Αθήνα
το 2004 αυξήθηκε σηµαντικά σε σχέση µε το 2003. Τόσο οι
κινήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς κινήσεις
σηµείωσαν αισθητή αύξηση (10,7% και 13,9% αντίστοιχα),
αντανακλώντας τις επιπλέον διεθνείς πτήσεις, κυρίως λόγω
της συνολικής επίπτωσης των Ολυµπιακών Αγώνων σε
συνδυασµό µε την επιτυχηµένη εφαρµογή της στρατηγικής
αεροπορικής ανάπτυξης της Εταιρείας Αεροδροµίου.Ως εκ
τούτου, οι προγραµµατισµένες διεθνείς πτήσεις αύξησαν
περαιτέρω το µερίδιο της αγοράς τους από 42% το 2003 σε
44% το 2004 (βλ. διάγραµµα 5.11).

∆ιάγραµµα 5.11
Κατανοµή Πτήσεων

Εµπορευµατικές
Πτήσεις Εσωτερικού
3,1%

∆ιεθνείς
Τακτικές Πτήσεις
44,0%

Εµπορευµατικές
Πτήσεις Εξωτερικού
1,9%
Έκτακτες Πτήσεις
Εσωτερικού (charter)
0,2%
Τακτικές Πτήσεις
Εσωτερικού
40,5%

∆ιακίνηση Εµπορευµάτων
Η συνολική διακίνηση εµπορευµάτων κατά το 2004 ανήλθε
σε 118.999 τόνους, ήταν δηλαδή κατά 8,4% υψηλότερη από
τον αντίστοιχο όγκο του 2003. H εµπορευµατική κίνηση
εσωτερικού σηµείωσε διψήφια αύξηση της τάξεως του
11,3%,ενώ αξιόλογη άνοδο της τάξεως του 7,7% παρουσίασε
και η διεθνής εµπορευµατική κίνηση. Η συνολική διακίνηση
φορτίου αυξήθηκε κατά 8%, ενώ η συνολική διακίνηση
ταχυδροµείου αυξήθηκε κατά 13,8%.
Η ανά µήνα κίνηση των εµπορευµατικών φορτίων ήταν
γενικά θετική το 2004, µε την εξαίρεση των δύο τελευταίων
µηνών του έτους. Τα εισερχόµενα εµπορευµατικά φορτία
παρουσίασαν διψήφια αύξηση, ξεκινώντας από το Μάρτιο
µε κορύφωση τον Αύγουστο, κυρίως λόγω των Ολυµπιακών
Αγώνων. Η περίοδος αιχµής των εξερχόµενων
εµπορευµατικών φορτίων ήταν από τον Αύγουστο έως τον
Οκτώβριο, µε το µεγαλύτερο όγκο από την έναρξη
λειτουργίας του Aεροδροµίου να παρατηρείται το
Σεπτέµβριο, δεδοµένου ότι οι περισσότερες εξαγωγές που
συνδέονταν µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες πραγµατοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου µήνα. Όσον αφορά
στην κίνηση του ταχυδροµείου,τόσο οι εισερχόµενοι όγκοι
όσο και οι εξερχόµενοι παρουσίασαν σηµαντική αύξηση
κατά τη διάρκεια του έτους και οι περισσότεροι µήνες
σηµείωσαν διψήφια άνοδο σε σχέση µε το 2003 (βλ.
διάγραµµα 5.12).

∆ιεθνείς Έκτακτες
Πτήσεις (charter)
1,8%

∆ιάγραµµα 5.12

Μηνιαία ∆ιαχείριση Φορτίου & Ταχυδροµείου
2004-2003

Λοιπές Πτήσεις
8,5%

1.300

11.000

Η 30ή Αυγούστου ήταν η ηµέρα της υψηλότερης αιχµής και
για τις κινήσεις αεροσκαφών µε 856 πτήσεις, ξεπερνώντας

1.100

9.000
8.000

900
7.000
6.000

Το Προφίλ των Επιβατών

(27%) (βλ. ∆ιάγραµµα 5.14).Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως

Τα ταξιδιωτικά χαρακτηριστικά των επιβατών του
Αεροδροµίου το 2004 παρουσιάζουν ενδιαφέρουσα
διαφοροποίηση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος,η οποία
απορρέει κυρίως από τη διοργάνωση των Ολυµπιακών
Αγώνων στην Αθήνα. Οι επιβάτες που ταξίδεψαν για
επαγγελµατικούς λόγους (38%) παρουσίασαν σηµαντική
αύξηση της τάξεως του 8,5% σε σχέση µε το 2003 (βλ.
διάγραµµα 5.13). Είναι αξιοσηµείωτο ότι το 2004 το µερίδιο
των επιβατών που ταξιδεύουν για επαγγελµατικούς λόγους
έχει αυξηθεί ιδιαίτερα σε επιβάτες που ταξιδεύουν σε
προορισµούς του εσωτερικού (+19,3%),καθώς επίσης και σε
επιβάτες που πέταξαν προς τις ΗΠΑ/τον Καναδά (+27,2%)
και τη Μέση Ανατολή (+7,5%).

∆ιάγραµµα 5.13

IAN

ΦEB MAΡ AΠΡ
Φορτίο

2004

MAΪ ΙΟΥN ΙΟΥΛ AΥΓ

2003

ΣΕΠ OΚΤ NOΕ ∆EΚ
Ταχυδροµείο

2004

2003

500

∆ιάγραµµα 5.14

Μετεπιβιβαζόµενοι Επιβάτες

Μετεπιβιβαζόµενοι Eπιβάτες
23%

Επιβάτες µε Προέλευση/Προορισµό
την Αθήνα
77%

στη σηµαντική αύξηση της κίνησης µε Προέλευση και
Προορισµό την Αθήνα κατά το 2004, λόγω των ταξιδιών σε
σχέση µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες.

Σκοπός Ταξιδιού

Επαγγελµατικοί
Λόγοι
38%

Προσωπικοί
Λόγοι
62%

Ως προς την κίνηση για προσωπικούς λόγους, ο
τουρισµός αποτελεί σταθερά τον κύριο λόγο επίσκεψης
στην Αθήνα (63%). Παρότι η αναλογία των παραθεριστών
κυµάνθηκε σε επίπεδα ανάλογα µε το 2003, ο αριθµός
των επιβατών αποκαλύπτει αυξηµένο αριθµό
εισερχόµενων τουριστών στην Αθήνα κατά τη διάρκεια
της χρονιάς (+5,2%). Αυτό υποστηρίζεται και από την
αύξηση του µεριδίου της αγοράς της εισερχόµενης
κίνησης από 49% σε 51% των επιβατών του
Αεροδροµίου.

700

5.000
4.000

Ταχυδροµείο (τόνοι)

10.000

Σε ό,τι αφορά στους τύπους αεροσκαφών, το Boeing 737
παραµένει ο πιο δηµοφιλής τύπος αεροσκάφους στις
αεροπορικές εταιρείες που πετούν στην Αθήνα. Το Μέγιστο
Επιτρεπόµενο Βάρος Απογείωσης (MTOW) των αεροπλάνων
που πέταξαν από/προς την Αθήνα κατά τη διάρκεια του 2004,
ανήλθε σε 11.374.050 τόνους,σηµειώνοντας αύξηση 14%.

Εµπορεύµατα (τόνοι)

24

εντυπωσιακά την ανώτατη κίνηση του 2003 κατά 210
κινήσεις.

Οι επιβάτες µε ανταπόκριση ανήλθαν στο 23% της κίνησης
του Αεροδροµίου και επέστρεψαν στα επίπεδα του 2002,
ύστερα από µια µεγάλη αύξηση που παρουσίασαν το 2003

Οι πιο δηµοφιλείς διεθνείς προορισµοί των επιβατών που
έχουν ανταπόκριση στην Αθήνα είναι η Ιταλία,η Γερµανία και
το Ηνωµένο Βασίλειο. Όλοι αυτοί οι προορισµοί αύξησαν
σηµαντικά το µερίδιο αγοράς τους το 2004, κυρίως ως
απόρροια της ισχυρής παρουσίας της Aegean Airlines στην
ιταλική αγορά και της εισόδου εταιρειών χαµηλού κόστους
στις συγκεκριµένες αγορές. Το ταξιδιωτικό προφίλ των
µετεπιβιβαζόµενων επιβατών του Αεροδροµίου που
κινούνται προς προορισµούς του εσωτερικού είναι
παρόµοιος µε τα προηγούµενα έτη, µε το Ηράκλειο να είναι
ο πιο δηµοφιλής προορισµός, αντιπροσωπεύοντας το 23%
των επιβατών, και τη Θεσσαλονίκη να ακολουθεί µε 18%.

25
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6. Οικονοµική Απόδοση
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Η εντυπωσιακή αύξηση στην κίνηση το 2004,που επηρέασε

Εταιρείας και παραµένει η σηµαντικότερη πηγή εισόδων.Οι

θετικά τα αεροπορικά έσοδα του ∆ΑΑ,συνοδευόµενη από

υπόλοιπες πηγές εσόδων αύξησαν τη συνεισφορά τους

τη σηµαντική ανάπτυξη των µη αεροπορικών εσόδων, είχε

κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε πέρυσι,

ως αποτέλεσµα τη βελτιωµένη οικονοµική απόδοση του

αγγίζοντας το 41% του συνολικού εταιρικού εισοδήµατος.

∆ΑΑ. Έτσι, για την περίοδο του 2004, ο ∆ΑΑ σηµείωσε

Αυτό συνάδει µε το στόχο του ∆ΑΑ να αναπτύξει µη

Κέρδη προ Φόρων ύψους 47,1 εκατοµµυρίων ευρώ,γεγονός

αεροπορικές δραστηριότητες,προκειµένου να αυξήσει την

που αντιστοιχεί σε αύξηση 62,9% σε σχέση µε πέρυσι.

ανταγωνιστικότητά του. Η αναλυτική κατάσταση του
κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά το 2004 και η σύγκριση

Λειτουργικά Έσοδα

µε το 2003 παρουσιάζονται στα διαγράµµατα 6.1 & 6.2.

Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας το 2004 ανήλθαν στο ποσό

∆ιάγραµµα 6.1

των 329,8 εκατοµµυρίων ευρώ, βελτιωµένα σε σχέση µε το

Κατηγορίες Εσόδων 2004

2003 κατά 39,1 εκατοµµύρια ευρώ ή κατά 13,4%. Όλες οι ροές
εσόδων αυξήθηκαν σηµαντικά. Τα έσοδα από τις χρεώσεις
αεροδροµίου και τις χρεώσεις κεντρικών υποδοµών επίγειας
εξυπηρέτησης αυξήθηκαν κατά 15,0% και 13,3% αντίστοιχα,
συµβαδίζοντας µε την αύξηση στην κίνηση και τους δείκτες
του πληθωρισµού. Το έσοδο από το Τέλος Ανάπτυξης
Αεροδροµίου (ΤΑΑ) ανήλθε στο ποσό των 65,3

Υπηρεσίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
1,7%

Χρεώσεις
Αεροδροµίου
39,6%

Εµπορικές
∆ραστηριότητες
14,5%

27

εκατοµµυρίων ευρώ, αυξηµένο κατά 2,7 εκατοµµύρια ευρώ
σε σχέση µε πέρυσι, ήτοι αύξηση της τάξεως του 4,3%,
χαµηλότερη από την αύξηση της κίνησης. Αυτό οφείλεται
στη µείωση του µεριδίου του ∆ΑΑ στο ΤΑΑ της Αθήνας σε
83% από 87% το 2003, ύστερα από σχετική απόφαση του

Χρεώσεις
Επίγειας Εξυπηρέτησης /
Κεντρικών Υποδοµών
9,6%

Ελληνικού ∆ηµοσίου. Επιπλέον, η είσοδος των 10 νέων µελών

Σύγκριση Εσόδων 2004 – 2003

µείωση του ΤΑΑ, που χρεώνεται για τους προορισµούς
αυτούς,από 22 ευρώ σε 12 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη.

140

Τα µη αεροπορικά έσοδα αναπτύχθηκαν µε πολύ ταχύτερο

120 113,4

ρυθµό από την αύξηση στα αεροπορικά έσοδα και την

100

αύξηση στην κίνηση, ήτοι κατά 16,8%. Η αξιοσηµείωτη
άνοδος
αυξηµένη

των µη αεροπορικών εσόδων οφείλεται στην
αξία

Αεροδροµίου

του

λόγω

εµπορικού
των

«προϊόντος»

Ολυµπιακών

του

Αγώνων, σε

συνδυασµό µε τη λειτουργία νέων καταστηµάτων στον
εµπορικό χώρο του Aεροσταθµού, την επέκταση των

Τέλος Ανάπτυξης
Αεροδροµίου
19,8%

∆ιάγραµµα 6.2

στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2004 οδήγησε σε

Εκατοµµύρια Ευρώ

26

∆ιαχείριση
Ακίνητης
Περιουσίας
14,9%

130,4

80
62,8

65,6

60

47,7

40

27,8 31,5

καταστηµάτων στο εµπορικό πάρκο του Αεροδροµίου.

43,9

49,0

20
4,9 5,7

0 Χρεώσεις Αεροδροµίου Τέλος Ανάπτυξης
Αεροδροµίου
& Λοιπά Έσοδα

Χρεώσεις Επίγειας
Εµπορικές
Εξυπηρέτησης / ∆ραστηριότητες
Κεντρικών Υποδοµών

εξωτερικών εργασιών της ∆ιεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και
Πληροφορικής και την έναρξη λειτουργίας των δύο

38,0

2003

2004

∆ιαχείριση
Ακίνητης Περιουσίας

Υπηρεσίες
Πληροφορικής
& Τηλεπικοινωνιών

Λειτουργικά Έξοδα
Όσον αφορά στα λειτουργικά έξοδα, το κόστος των

Το έσοδο από τις αεροπορικές χρεώσεις και το ΤΑΑ

πωλήσεων,συµπεριλαµβανοµένων των αποσβέσεων,ανήλθε

αντιπροσωπεύει το 59% των συνολικών εσόδων της

στα 181,6 εκατοµµύρια ευρώ, ποσό υψηλότερο από το
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αντίστοιχο του 2003 κατά 7,0%, ενώ τα έξοδα διοικητικής

κέρδη εκµετάλλευσης άγγιξαν τα 115,6 εκατοµµύρια ευρώ,

οδήγησε σε αύξηση των σχετικών περιθωρίων εσόδων

λειτουργίας και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αυξήθηκαν

υψηλότερα κατά 20,4 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε την

κατά 2,3 και 4,3 ποσοστιαίες µονάδες,αντίστοιχα.Επιπλέον,

από 25,8 σε 32,6 εκατοµµύρια ευρώ.Αυτό οφείλεται κυρίως

προηγούµενη οικονοµική περίοδο.

ή συνδυασµένη επίδραση της υψηλότερης αύξησης των

στις πρόσθετες δαπάνες που ανέλαβε η Εταιρεία σε σχέση
µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες.Η ανάλυση των λειτουργικών
εξόδων του 2004 και η σύγκριση µε το 2003 παρουσιάζονται
στα διαγράµµατα 6.3 & 6.4.

Αφού υπολογίστηκαν οι καθαρές οικονοµικές δαπάνες, τα
συνολικά κέρδη εκµετάλλευσης ανήλθαν στα 41,7
εκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένα κατά 21,6 εκατοµµύρια σε
σχέση µε το 2003. Οι καθαρές οικονοµικές δαπάνες ήταν

∆ιάγραµµα 6.3

73,9 εκατοµµύρια ευρώ, χαµηλότερες σε σχέση µε το

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων 2004

προηγούµενο έτος κυρίως λόγω της αποπληρωµής των
κεφαλαιοποιηµένων τόκων του ∆ευτερεύοντος Χρέους
των Ιδιωτών Μετόχων, καθώς επίσης και λόγω της µείωσης

Έξοδα
Προσωπικού
16,2%

Αποσβέσεις
46,5%

Αµοιβές
Τρίτων
22,3%
Αµοιβές Συµβούλων
1,5%
Έξοδα Προώθησης
& ∆ιαφήµισης
2,0%
Παροχές Κοινής
Ωφέλειας
3,8%

28
Άλλα
Λειτουργικά Έξοδα
7,7%

∆ιάγραµµα 6.4

Σύγκριση Λειτουργικών Εξόδων 2004-2003
120

100

97,8

99,6

Εκατοµµύρια Eυρώ

80

43,0

47,8

40
29,3

34,6

32,2
25,5

20

0

Αποσβέσεις

Αµοιβές
Τρίτων

Έξοδα
Προσωπικού
2003

Άλλα Λειτουργικά
Έξοδα

2004

Ανάλυση Μεταβολής Ταµειακής Θέσης 2004
400

Μερικών Αποτελεσµάτων Εκµετάλλευσης και της µείωσης

217,3
(137,25)

των απασχολούµενων κεφαλαίων οδήγησε σε αύξηση της
αντίστοιχης απόδοσης κεφαλαίων κατά 1,3 ποσοστιαίες
µονάδες.

Πίνακας 6.2
Δείκτες Κερδοφορίας

2004

2003

Διαφορά

22,1
(15,5)

300

153,4
(123,6)

200

100

Σύγκριση Δεικτών Κερδοφορίας 2004 – 2003

των επιτοκίων Euribor και της βαθµιαίας αποπληρωµής των

0

145,8
(104,0)

104,0
(105,9)

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Ταµειακές Εισροές Ταµειακές Εκροές Ταµειακές Εκροές Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Αρχής Χρήσης από Λειτουργικές από Επενδυτικές από Χρηµατοδοτικές Τέλους Χρήσης
∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες

εµπορικών δανείων. Λαµβάνοντας υπόψη το καθαρό

Περιθώριο Μερικών Κερδών1

35,1%

32,7%

2,3

Οι αριθµοί στις παρενθέσεις αναφέρονται στο έτος 2003.

εισόδηµα από έκτακτα αποτελέσµατα ύψους 5,4

Περιθώριο Κερδών προ Φόρων2

14,3%

10,0%

4,3

Τέλος, οι καθαρές ταµειακές εκροές από χρηµατοδοτικές

εκατοµµυρίων ευρώ, τα προ Φόρων Κέρδη έφθασαν στο

Απόδοση Συνολικών
Απασχολούµενων Κεφαλαίων3

6,3%

5,0%

1,3

ποσό των 47,1 εκατοµµυρίων ευρώ. Επισκόπηση της
Κατάστασης του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως
για τα έτη 2001-2004 παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.1.

1. Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης / Σύνολο Εσόδων
2. Κέρδη προ Φόρων / Σύνολο Εσόδων
3. Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης / Συνολικά Απασχολούµενα Κεφάλαια

δραστηριότητες ανήλθαν στα 153,4 εκατοµµύρια ευρώ,
ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2003. Αυτό οφείλεται κυρίως
στην έναρξη της αποπληρωµής του κυρίου δανείου της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,µαζί µε την αποπληρωµή

Πίνακας 6.1

Συνοπτική Κατάσταση Χρήσεως 2001-2004

Οικονοµικά Αποτελέσµατα
(σε εκ. Ευρώ)

2004

2003

2002

2001

Κύκλος Εργασιών

264,3

228,0

208,1

183,6

Κόστος Πωλήσεων

(181,6)

(169,8) (163,0) (132,8)

Λαµβάνοντας υπόψη τα Κέρδη εις Νέον του 2003,ποσού 8,7

των κεφαλαιοποιηµένων τόκων του ∆ευτερεύοντος Χρέους

εκατοµµυρίων ευρώ, και αφού αφαιρεθούν οι αναλογούντες

ύψους 35,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Ο ∆ΑΑ κατάφερε να

φόροι εισοδήµατος των ετών 2003 και 2004, ποσού 0,5

διατηρήσει υγιή θέση ταµειακών ροών, ξεπερνώντας τα

εκατοµµυρίου ευρώ, η Εταιρεία κατέγραψε κέρδη προς

απαιτούµενα επίπεδα του δείκτη κάλυψης εξυπηρέτησης

διάθεση ύψους 55,4 εκατοµµυρίων ευρώ. Μέρος αυτών,

δανείου,όπως αυτά καθορίζονται στις υπάρχουσες δανειακές

ύψους 28,5 εκατοµµυρίων ευρώ, προτάθηκε να διανεµηθεί

συµβάσεις.Mε αυτόν τον τρόπο,η Εταιρεία είχε τη δυνατότητα

ως µέρισµα στους µετόχους.

να αποπληρώσει το συνολικό ποσό των κεφαλαιοποιηµένων
τόκων του∆ευτερεύοντος Χρέους.Επίσης,και σύµφωνα µε το

Μικτό Κέρδος

82,7

58,2

45,1

50,8

Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης

65,6

62,8

63,4

43,9

(32,6)

(25,8)

(25,6)

(13,4)

Το τελικό ύψος των διαθεσίµων το 2004 ανήλθε στο ποσό

Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης

115,6

95,2

82,9

81,2

των 145,8 εκατοµµυρίων ευρώ, αυξηµένο κατά 41,8

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

(73,9)

(75,1)

(82,4)

(67,4)

Ολικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης

41,7

20,1

0,4

13,8

Έκτακτα Αποτελέσµατα

5,4

8,9

13,8

(23,4)

Καθαρά Αποτελέσµατα προ Φόρων

47,1

29,0

14,3

(9,6)

Λειτουργικά Έξοδα
60
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* 2001 - 9 µήνες λειτουργίας

Ταµειακή Ροή

στόχο της Εταιρείας να αυξήσει τη ρευστότητα και την

εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε την περασµένη χρονιά. Η
καθαρή

ταµειακή

ροή

από

τις

λειτουργικές

δραστηριότητες, ύψους 217,3 εκατοµµυρίων ευρώ, ήταν
υψηλότερη σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρονιά λόγω
της βελτιωµένης απόδοσης της Εταιρείας και της
αποτελεσµατικής εισπρακτικής πολιτικής. Οι καθαρές

ευελιξία της,ο∆ΑΑ πήρε το Μάρτιο του 2005 την έγκριση των
∆ανειστών του να προχωρήσει στη πρόωρη αποπληρωµή του
υπολοίπου του ∆ευτερεύοντος Χρέους, ποσού 45,0
εκατοµµυρίων ευρώ.Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αποπληρωµή,
τόσο των κεφαλαιοποιηµένων τόκων όσο και του υπολοίπου
ποσού του ∆ευτερεύοντος Χρέους, συνεπάγεται συνολικό
όφελος για την κερδοφορία της Εταιρείας ύψους 8,5
εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως.

Στον Πίνακα 6.2 επισηµαίνονται οι βασικοί δείκτες

ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες στον

Αποδοτικότητα

Eπιπλέον, ο ∆ΑΑ συνεχίζει να διερευνά την πιθανότητα

αποδοτικότητας της Εταιρείας το 2004 και η σύγκριση µε το

Αερολιµένα Αθηνών ανήλθαν στο ποσό των 22,1

αναδιάρθρωσης

Ως αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης των εσόδων

προηγούµενο έτος. Η µεγαλύτερη αύξηση των Μερικών

εκατοµµυρίων ευρώ, αυξηµένες σε σχέση µε το 2003

συµπεριλαµβανοµένου του δανείου της Ευρωπαϊκής

εκµετάλλευσης, η οποία αντισταθµίστηκε εν µέρει από τη

Αποτελεσµάτων Εκµετάλλευσης και των προ Φόρων

κυρίως λόγω των επενδύσεων σε σχέση µε τους

Τράπεζας Επενδύσεων, ενώ θέτει τα θεµέλια για µια

σχετικά µικρότερη αύξηση στα λειτουργικά έξοδα, τα

Κερδών,σε σύγκριση µε την αύξηση των συνολικών εσόδων

Ολυµπιακούς Αγώνες (βλ.διάγραµµα 6.5).

επιτυχή Αρχική ∆ηµόσια Εγγραφή στις χρηµαταγορές.

του

εµπορικού

του

χρέους, µη
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Αναπτύσσοντας την Αεροπορική∆ραστηριότητα

7. Μέριµνα για τους Πελάτες µας
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

γ) Την προσφορά µιας γενναιόδωρης πολιτικής κινήτρων σε
όλες τις αεροπορικές εταιρείες.Στοχεύοντας στη διατήρηση
Η στρατηγική αεροπορικής ανάπτυξης του∆ΑΑ,σε συνδυασµό
µε τη διεθνή ανάκαµψη της αγοράς,την αυξηµένη δυναµικότητα
της κίνησης εσωτερικού και τη συνολική θετική επίπτωση των
Ολυµπιακών Αγώνων, αποτέλεσαν τους κύριους µοχλούς της
σηµαντικής αύξησης της κίνησης του Αεροδροµίου και της
επέκτασης του δικτύου των δροµολογίων κατά το 2004. Πέρα
από την κίνηση επιβατών και αεροσκαφών, που σηµείωσαν
αύξηση ρεκόρ, ο ∆ΑΑ συνδέθηκε απευθείας µε έξι νέους
διεθνείς προορισµούς και καλωσόρισε επτά νέες αεροπορικές

30

στην εξεύρεση νέων ευκαιριών ανάπτυξης δροµολογίων.

και ανάπτυξη του δικτύου του Αεροδροµίου,ο∆ΑΑ συνέχισε
για τέταρτη συνεχή χρονιά να προσφέρει σηµαντικές
εκπτώσεις στις χρεώσεις αεροδροµίου αδιακρίτως, για νέα
και πρόσθετα δροµολόγια στην Αθήνα,καθώς επίσης και για
διεθνείς αγορές χαµηλής επιβατικής κίνησης. Ειδικότερα, το
2004, το δυναµικό και ανταγωνιστικό πακέτο κινήτρων του
∆ΑΑ περιελάµβανε το «Κίνητρο Νέων∆ιεθνών∆ροµολογίων»,
το «Κίνητρο ∆ροµολογίων Χαµηλής Επιβατικής Κίνησης»,το
«Κίνητρο Πρόσθετων Συχνοτήτων ∆ροµολογίων» και το

εταιρείες,πέντε από τις οποίες ήταν χαµηλού κόστους.

«Κίνητρο Πρόσθετων Συχνοτήτων ∆ροµολογίων στις

Στο πλαίσιο της δυναµικής αεροπορικής στρατηγικής του∆ΑΑ,

Χρεώσεις Κεντρικών Υποδοµών Επίγειας Εξυπηρέτησης».Η

διατηρήσαµε και αναπτύξαµε περαιτέρω τη στενή συνεργασία

εφαρµογή της πολιτικής κινήτρων του ∆ΑΑ ωφέλησε

µας µε τις αεροπορικές εταιρείες, ενώ προβάλαµε σε διεθνές

συνολικά 40 αεροπορικές εταιρείες το 2004, βοηθώντας τις

επίπεδο τις ευκαιρίες ανάπτυξης δροµολογίων στο ∆ΑΑ. Οι

να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τα δροµολόγιά τους στο

δραστηριότητες σε σχέση µε τις αεροπορικές εταιρείες

∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών µε τη συνεισφορά του

αναπτύχθηκαν γύρω από τους ακόλουθους τρεις άξονες:

συνολικού ποσού των 2,5 εκατοµµυρίων ευρώ από το∆ΑΑ.Η
φιλοσοφία της «συµµετοχής στον επιχειρηµατικό κίνδυνο»

α) Την ανάληψη δραστηριοτήτων κοινής προώθησης και

ενδυνάµωσε τη συνεργασία µας µε τις αεροπορικές εταιρείες

διαφήµισης µε όλες σχεδόν τις αεροπορικές εταιρείες που

και θα εµπλουτιστεί περαιτέρω τα επόµενα χρόνια.

διενεργούν προγραµµατισµένες πτήσεις στο Αεροδρόµιο.
Συνολικά,σε διάρκεια 7 µηνών (εξαιρουµένης της περιόδου

Τον Αύγουστο του 2004 ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

των

συνεισέφερε

προέβη σε µια πληθωριστική προσαρµογή των χρεώσεων του

περισσότερο από 1 εκατοµµύριο ευρώ στη µορφή

Aεροδροµίου σε σχέση µε τα δροµολόγια,ενώ καθυστέρησε

υποστήριξης µάρκετινγκ προς τις αεροπορικές εταιρείες,

έως το Νοέµβριο την αναπροσαρµογή των αεροπορικών

προκειµένου να δηµιουργήσει και να αυξήσει το

επιβατικών χρεώσεων.Ωστόσο,στοχεύοντας στην περαιτέρω

Ολυµπιακών

Αγώνων),

ο

∆ΑΑ

ενδιαφέρον για την ελληνική ταξιδιωτική αγορά. Η
αναγνώριση, εκ µέρους των αεροπορικών εταιρειών, των
προσπαθειών που κατέβαλε ο ∆ΑΑ να τις υποστηρίξει µάς
ενθαρρύνει να συνεχίσουµε να αναλαµβάνουµε ή να
συνεισφέρουµε σε ανάλογες δραστηριότητες στο µέλλον.

στήριξη των αεροπορικών εταιρειών, ο ∆ΑΑ, ύστερα από
επιτυχείς διαβουλεύσεις και σχετική συµφωνία µε την
Επιτροπή Χρεώσεων της ∆ιεθνούς Ενώσεως Αεροπορικών
Μεταφορών (IATA) και µε το Συµβούλιο Εκπροσώπων
Αεροπορικών

Εταιρειών

(BAR)

αναφορικά

µε

τη

βραχυπρόθεσµη και µεσοπρόθεσµη τιµολογιακή πολιτική του
β) Την παροχή ευρέως φάσµατος εξειδικευµένων

∆ΑΑ, ανακοίνωσε το ∆εκέµβριο του 2004 ότι δεν θα

πληροφοριών αγοράς. Μέσω ειδικών

αναλύσεων,

πραγµατοποιηθεί καµία αύξηση στις χρεώσεις αεροδροµίου

προβλέψεων κίνησης και µελετών βιωσιµότητας, ο ∆ΑΑ

κατά το 2005. Έχουν επίσης συµφωνηθεί οι παράµετροι που θα

παρουσίασε στις αεροπορικές εταιρείες µια εις βάθος

καθορίσουν τις προσαρµογές των χρεώσεων για το 2006 και

επισκόπηση της αγοράς και τις βοήθησε στην

το 2007.Η συµφωνία αυτή αντανακλά την τιµολογιακή πολιτική

αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών,στοχεύοντας

του ∆ΑΑ της αναβολής της βραχυπρόθεσµης κερδοφορίας

στην ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και

υπέρ µιας µακροπρόθεσµης αεροπορικής ανάπτυξης.
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Ως επιπλέον µέτρο στήριξης των αεροπορικών εταιρειών, η

Παράλληλα µε τις προσπάθειές µας για τη διατήρηση και

αφορά σε εµπορεύµατα προερχόµενα από την ευρύτερη

«Σύγχρονο/Μοντέρνο»,

Εταιρεία Αεροδροµίου αποφάσισε να διατηρήσει το τέλος

«Καλά

την περαιτέρω ανάπτυξη της κίνησης,η πολιτική του ∆ΑΑ

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, µε προορισµούς

Οργανωµένο/Λειτουργικό», «Σέβεται τους επιβάτες

καυσίµου στο ίδιο επίπεδο για τρίτη συνεχόµενη χρονιά.

για την ανάπτυξη των αεροπορικών εταιρειών για τα

που απέχουν τουλάχιστον 2.800 χλµ. από την Αθήνα.

του» είναι τα κύρια στοιχεία του Αεροδροµίου όπως

Επιπλέον,ως αποτέλεσµα της συντονισµένης δράσης και της

επόµενα χρόνια εστιάζεται στην επέκταση της επιβατικής

συνεργασίας µεταξύ του «∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Α.Ε.»

βάσης του Αεροδροµίου, ειδικά από τις γειτονικές

και της «Ολυµπιακής Εταιρείας Καυσίµων Α.Ε.», το τέλος

περιοχές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της

καυσίµου που χρεώνεται στις αεροπορικές εταιρείες για τη

Ανατολικής Ευρώπης, στην αξιοποίηση της πολλά

χρήση του συστήµατος διανοµής αεροπορικών καυσίµων

υποσχόµενης αγοράς της Κίνας και στην περαιτέρω

µειώθηκε κατά 23%.

ανάπτυξη του τοµέα της αγοράς χαµηλού κόστους.

Στοχεύοντας στην αναγνώριση της συνεισφοράς των
αεροπορικών εταιρειών στην επιτυχή ανάπτυξη της κίνησης
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«Ασφαλές»,

Ανάπτυξη της Εµπορευµατικής Κίνησης

Η πολιτική εµπορευµατικής ανάπτυξης για το µέλλον

προκύπτουν από την Έρευνα Εικόνας του ∆ΑΑ 2004.

περιλαµβάνει την περαιτέρω αξιοποίηση της κίνησης

Ένας πιο συναισθηµατικός χαρακτήρας ήταν το στοιχείο

ελεύθερης διέλευσης µέσω Αθηνών, καθώς επίσης και την

που επιθυµούσε να δει στο Αεροδρόµιο το ελληνικό κοινό,

ανάπτυξη

στο

πέρα από την καθιερωµένη αντίληψή του για τη λειτουργική

Αεροδρόµιο,το οποίο θα διευκολύνει τη ροή Προέλευσης

αριστεία του Αερολιµένα.Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη,

& Προορισµού, καθώς και τη ροή ελεύθερης διέλευσης.

ο ∆ΑΑ ανέλαβε το 2004 πρωτοβουλίες στοχεύοντας στην

ενός

«Eµπορευµατικού

Χωριού»

Μέριµνα για τους Επιβάτες και τους
Επιχειρηµατικούς Εταίρους

προσφορά µιας πιο ευχάριστης εµπειρίας µέσα στον
Aεροσταθµό, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους

του Αεροδροµίου κατά το 2004, ο ∆ΑΑ θέσπισε τα

Η εµπειρία των Ολυµπιακών Αγώνων είχε θετική

«Βραβεία Αεροπορικών Εταιρειών» για να τιµήσει τους

επίδραση στη διακίνηση των εµπορευµάτων. Η ταχύτερη

αεροµεταφορείς που παρουσίασαν τη µεγαλύτερη ανάπτυξη

και άριστα συντονισµένη διακίνηση έθεσε τα θεµέλια για

στην κίνηση επιβατών σε συγκεκριµένους τοµείς της αγοράς

µελλοντικές δραστηριότητες και αποτέλεσε σηµείο

το 2004.Τα Βραβεία Αεροπορικών Εταιρειών του ∆ΑΑ για το

αναφοράς

2004 απονεµήθηκαν σε 8 αεροπορικές εταιρείες για τις 10

Ποιότητας Εµπορευµάτων, που ξεκίνησε στα τέλη του

καθορισµένες κατηγορίες.Οι Aegean Airlines,Delta Airlines,

2004. Επίσης, διάφορες λειτουργικές βελτιώσεις, όπως η

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών συγκέντρωσε άριστη

Egyptair,Emirates,Hellas Jet,Hemus Air,Olympic Airlines και

εκτιµήθηκαν ιδιαίτερα από τους χρήστες του Αεροδροµίου,

24ωρη διαθεσιµότητα κατά τη διάρκεια της θερινής

βαθµολογία στην αξιολόγηση, σηµαντικά υψηλότερη από

οι οποίοι αναγνώρισαν την αναβάθµιση του Αεροσταθµού

περιόδου, συµφωνήθηκαν µε τις ∆ηµόσιες Αρχές,

αυτήν του 2003,η οποία αντικατοπτρίζει την εκτίµηση του

αξιολογώντας τον ως πιο ελκυστικό και φιλικό από πριν.

ενισχύοντας έτσι περισσότερο την αποδοτικότητα της

κοινού για την επίδοση του Αεροδροµίου στη διάρκεια

Χαρακτηρισµοί όπως «Ζεστός/Οικείος», «Ελκυστικός»,

διακίνησης φορτίου και ταχυδροµείου.

της απαιτητικής χρονιάς των Ολυµπιακών Αγώνων. Τον

«Ενδιαφέρων» και «Ευχάριστος» παρουσιάζουν αύξηση

Απρίλιο του 2004,το 80% των ερωτηθέντων αξιολόγησαν

περίπου 30% σε σχέση µε τις προηγούµενες µετρήσεις της

θετικά το Αεροδρόµιο, ποσοστό που βελτιώθηκε

εικόνας του Αεροδροµίου.

Thai ήταν οι 8 αεροπορικές εταιρείες στις οποίες
απονεµήθηκαν τα βραβεία στις 10 κατηγορίες βράβευσης:
Συνολικά, Νέα Αεροπορική Εταιρεία,∆ροµολόγια Χαµηλής

για

το

Πρόγραµµα

Παρακολούθησης

Επιβατικής Κίνησης και σε 7 ακόµη κατηγορίες,σύµφωνα µε
το γεωγραφικό τµήµα της αγοράς (∆υτική Ευρώπη,
Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αµερική, Αφρική, Ασία,
∆ροµολόγια Εσωτερικού) (βλ.πίνακα 7.1).

Πίνακας 7.1

Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους, ο ∆ΑΑ συνέχισε να
επιδιώκει το στρατηγικό του στόχο της διεύρυνσης της
υπάρχουσας

και

της

διακίνηση εµπορευµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία
FedEx

Νικητής

Δυτική Ευρώπη
Ανατολική Ευρώπη

εµπορευµάτων

δηµιουργίας νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών στη

Βραβεία ∆ΑΑ Αεροπορικών Εταιρειών 2004

Κατηγορία

διακίνησης

Express

ξεκίνησε

προγραµµατισµένες

διαχείρισης

εµπορευµάτων

που

λειτουργεί

Ασία

Transport, UPS και TNT.

Αµερική

Επιπλέον,στοχεύοντας στη δηµιουργία περισσότερης κίνησης

περισσότερος οικείος και ελκυστικός, καθώς επίσης και σ'

των επιβατών αλλά επίσης και σε σχέση µε τη θετική

ένα ευρύτερο φάσµα υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, οι

αξιολόγηση του Αεροδροµίου από το ελληνικό κοινό.

οποίες θα µπορούσαν να κάνουν πιο ενδιαφέρουσα την
εµπειρία στο Aεροδρόµιο. Οι προσπάθειες του ∆ΑΑ

σηµαντικά και έφτασε στο 85% το Νοέµβριο του 2004,
µετά την άριστη εξυπηρέτηση του µεγάλου όγκου

Κατά τη διάρκεια του 2004, η επικοινωνιακή πολιτική του

επιβατών και επισκεπτών στη διάρκεια της περιόδου των

∆ΑΑ συνέχισε να στηρίζει αποτελεσµατικά την εφαρµογή

Ολυµπιακών Αγώνων (βλ. ∆ιάγραµµα 7.1).

των στρατηγικών του Αεροδροµίου προς τις Επιχειρήσεις

ελεύθερης διέλευσης (transit),ο ∆ΑΑ µαζί µε τον Οργανισµό

Δροµολόγια Εσωτερικού

Λιµένος Πειραιώς, ολοκλήρωσαν τη «Μελέτη Συνδυασµένων
εµπορευµατικών µεταφορών Θαλάσσης-Αέρος»,στην οποία
σύνδεσης

µεταξύ των δύο σταθµών. Η µελέτη αυτή δείχνει ότι
υπάρχει δυνατότητα για µια τέτοια σύνδεση,κυρίως όσον

2004 κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου

∆ιαµόρφωση της Ελληνικής Κοινής Γνώµης
για το Αεροδρόµιο

προετοιµασίας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες.Ειδικότερα,ο
Μέσος Όρος
Αξιολόγησης

29

47

18

213

76
48

21

314

71

Noέ 2003

3,93

30

50

48

12 111

85

Noέ 2004
20%
Καλό (4)

40%
Μέτριο (3)

4,22
60%

80%

«Πληροφορίες

Αεροδροµίου»,

αφιερωµένο

στους

επισκέπτες των Ολυµπιακών Αγώνων. Επιπλέον,στη διάρκεια
της θερινής περιόδου,ξεκίνησε µια προωθητική ενέργεια µε

4,09

37

Πολύ καλό (5)

211

80

Aπρ 2004

0%

16

∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών προσέθεσε στο φάκελο των
πληροφοριακών εντύπων ένα ειδικό έντυπο µε τίτλο

4,04

23

εξετάσθηκε η ανάπτυξη εµπορευµατικής

και τους Καταναλωτές. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας το

∆ιάγραµµα 7.1

Απρ 2003

Αφρική

Συνολικά

Αερολιµένα Αθηνών, όχι µόνον σε σχέση µε τον αριθµό

στο

Αεροδρόµιο της Αθήνας µετά τις DHL-European Air

Νέα Αεροπορική Εταιρεία

αισθητική πλευρά του Aεροσταθµού, προκειµένου να γίνει

εµπορευµατικές πτήσεις στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών

Μέση Ανατολή

Δροµολόγια µε χαµηλή επιβατική κίνηση

Το 2004 υπήρξε χρονιά επιδόσεων ρεκόρ για το ∆ιεθνή

κι έτσι έγινε η τέταρτη εταιρεία ολοκληρωµένης
Ολυµπιακές Αερογραµµές

επισκέπτες. Οι πρωτοβουλίες αυτές εστιάστηκαν στην

100%

Κακό (2) Πολύ Κακό (1) ∆Ξ/∆Α
Πηγή: Έρευνα εικόνας ∆ΑΑ

την προσφορά εκπτώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες
στους επιβάτες και τους επισκέπτες, µε τη συµµετοχή της
πλειονότητας των καταστηµάτων, συµβάλλοντας έτσι στη
δηµιουργία πρόσθετων εµπορικών εσόδων.

33
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8. Αεροπορικές ∆ραστηριότητες
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Κατά τη διάρκεια του 2004 τα αεροπορικά έσοδα

να λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

αυξήθηκαν κατά 11.2% φτάνοντας στα 196,0 εκατοµµύρια

να

ευρώ. Παρά τη σηµαντική αυτή αύξηση, ο ∆ΑΑ κάλυψε το

προγραµµατισµού» (scheduled-facilitated) καθ' όλη τη

κόστος των αεροπορικών δραστηριοτήτων του χωρίς να

διάρκεια του χρόνου ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 2005.

σηµειώσει σηµαντικό κέρδος, στο πλαίσιο του σχετικού

Ο ∆ΑΑ, ως το µόνο µεγάλο αεροδρόµιο στην Ευρώπη (µε

κανονισµού. Αυτό συνάδει µε την αεροπορική µας

επιβατική κίνηση άνω των 10 εκατοµµυρίων επιβατών) σε

στρατηγική

βραχυπρόθεσµης

καθεστώς χωρίς περιορισµούς χωρητικότητας, αποτέλεσε

αποδοτικότητας υπέρ της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης. Οι

το εφαλτήριο για τα αναπτυξιακά σχέδια των αεροπορικών

Χρεώσεις Αεροδροµίου αυξήθηκαν κατά 15% φθάνοντας το

εταιρειών.

της

αναβολής

της

ποσό των 130,4 εκατοµµυρίων ευρώ, µε τις χρεώσεις
αεροσκαφών να αντιπροσωπεύουν το 38% και τις χρεώσεις
επιβατών να αντιστοιχούν στο 62% (βλ.διάγραµµα 8.1).

λειτουργεί

ως

αερολιµένας

µε

«ευκολίες

Έχοντας εδραιώσει ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο
ασφάλειας από την πρώτη ηµέρα λειτουργίας, ο ∆ιεθνής
Αερολιµένας Αθηνών παραµένει ένα από τα λίγα

∆ιάγραµµα 8.1

αεροδρόµια µε σύστηµα ελέγχου αποσκευών τριών

Έσοδα από Χρεώσεις Αεροδροµίου
και Τέλος Ανάπτυξης Αεροδροµίου 2004

επιπέδων,

πλήρως

ενσωµατωµένο

στο

σύστηµα

διαχείρισης αποσκευών ώστε να αυξάνεται η δυναµικότητα

34

Χρέωση Προσγείωσης
Αεροσκαφών
19%

Τέλος Ανάπτυξης
Αεροδροµίου
33%

και να διατηρείται σ' ένα υψηλότατο επίπεδο ο έλεγχος των
αποσκευών. Η Αθήνα ήταν επίσης ένα από τα πρώτα
αεροδρόµια που χρησιµοποίησε αξονικούς τοµογράφους

Χρέωση Στάθµευσης
Αεροσκαφών
6%

για την ανίχνευση ύποπτων συσκευών σε χειραποσκευές.
Επιπλέον, ο ∆ΑΑ προχώρησε στην προµήθεια εξοπλισµού
ανίχνευσης εκρηκτικών για όλα τα σηµεία ελέγχου
επιβατών, πρόσθετου εξοπλισµού ελέγχου και στην
εγκατάσταση ειδικών εµποδίων πρόσβασης σε όλες τις

Επιβατική Χρέωση
Αεροσταθµού
33%

Χρέωση Ασφάλειας
9%

εισόδους των χώρων στάθµευσης των αεροσκαφών.
Συνεπώς, ενόψει της περιόδου των Ολυµπιακών Αγώνων,
απαιτήθηκαν λίγα µόνο επιπρόσθετα µέτρα κυρίως για να

Πιστός στη δέσµευσή του για λειτουργική αρτιότητα, ο

διασφαλισθεί η ταχεία διέλευση των επιβατών και

∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών συνέχισε το 2004 να παρέχει

επισκεπτών µέσα στις εγκαταστάσεις του Αεροδροµίου.

οργανωµένες και ασφαλείς αεροδροµιακές λειτουργίες σε
ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον. Η µεγάλη πρόκληση της
χρονιάς ήταν να επιτύχουµε άριστη επίδοση κατά τη
διάρκεια

της

περιόδου

των

Ολυµπιακών

Άριστη Λειτουργία και
Ικανοποίηση των Επιβατών

και

Η οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ΑΑ, παρά τις

Παραολυµπιακών Αγώνων και να διασφαλίσουµε ότι οι

ειδικές συνθήκες που επικράτησαν τη χρονιά αυτή,

αθλητές, οι επισκέπτες και όλοι οι άλλοι επιβάτες που θα

αποτυπώνεται

περνούσαν από το ∆ΑΑ κατά τη διάρκεια της περιόδου των

παραµέτρων, καθώς επίσης και στην αντίληψη των επιβατών

δύο µηνών αιχµής θα απολάµβαναν µια άψογη εµπειρία στο

αναφορικά µε τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του

Aεροδρόµιο. Η αποδεδειγµένη λειτουργική αριστεία κατά

Αεροδροµίου.Η ακρίβεια στις επιβατικές πτήσεις βελτιώθηκε

τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων και ιδιαίτερα η

σηµαντικά το 2004,µε ποσοστό 24,7% των αναχωρήσεων να

αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των επιπέδων ρεκόρ που

έχουν καθυστέρηση πάνω από 15 λεπτά,σε σύγκριση µε 29,6%

σηµειώθηκαν στην κίνηση,έδωσαν στο ∆ΑΑ τη δυνατότητα

το 2003 και 34,0% το 2002 (βλ. διάγραµµα 8.2). Ο µέσος

στις

µετρήσεις

βασικών

λειτουργικών
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χρόνος καθυστέρησης ήταν 40 λεπτά και παρέµεινε σε

Κρίσιµες παράµετροι για την απόδοση των υπηρεσιών,όπως

παρόµοια επίπεδα µε τις δύο προηγούµενες χρονιές,παρά τις

ο έλεγχος εισιτηρίων, ο χρόνος αναµονής στον έλεγχο

µεγάλες καθυστερήσεις που σηµειώθηκαν στα µέσα

ασφάλειας και η παραλαβή αποσκευών, παρουσίασαν

Φεβρουαρίου του 2004 λόγω της έντονης χιονόπτωσης και

σηµαντική βελτίωση κατά τη διάρκεια του 2004 σε σύγκριση

των εξαιρετικά χαµηλών και πρωτόγνωρων θερµοκρασιών

µε το 2003,ενώ επιτεύχθηκαν οι στόχοι που έθεσε η Εταιρεία

(βλ. διάγραµµα 8.3). Μόνο το 0,6% των αναχωρήσεων µε

Αεροδροµίου.Ο µέσος ετήσιος χρόνος αναµονής για έλεγχο

καθυστέρηση

του

εισιτηρίων ήταν 5:37 λεπτά σε σύγκριση µε 6:23 το 2003,ενώ,

λειτουργική

όσον αφορά στο χρόνο αναµονής για τον έλεγχο ασφάλειας

αποτελεσµατικότητα της Εταιρείας Αεροδροµίου. Ο ∆ΑΑ

(για επιβάτες και χειραποσκευές), ο µέσος ετήσιος χρόνος

εφάρµοσε πρόσφατα ένα πρόγραµµα για τη στενή

ήταν 2:15 λεπτά χαµηλότερος απ' ό,τι το 2003,παρά την αιχµή

οφείλονται

Αεροδροµίου»,

στις

«Εγκαταστάσεις

αντικατοπτρίζοντας

τη

Αναβάθµιση Υποδοµών

∆ιάγραµµα 8.6

Υπηρεσία Παραλαβής Αποσκευών
Μέσος Χρόνος Παραλαβής Πρώτης και Τελευταίας Αποσκευής
από την ώρα στάθµευσης του αεροσκάφους (on-blocks)
20

Το 2004 αναλάβαµε και ολοκληρώσαµε µια σειρά έργων
υποδοµής,που βελτίωσαν τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα
του Αεροδροµίου.

Λεπτά
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15

Σιδηροδροµικός Σταθµός

10

Λίγο πριν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες, η πρόσβαση
στο Αεροδρόµιο διευκολύνθηκε ακόµα περισσότερο µε
την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος προαστιακής

5

σιδηροδροµικής

σύνδεσης

και

του

µετρό, που

παρακολούθηση των καθυστερήσεων και των αντίστοιχων

που σηµειώθηκε το Νοέµβριο και η οποία οφειλόταν σε

αιτίων τους, ζητώντας τη συµµετοχή των αεροπορικών

απεργία του προσωπικού της εταιρείας που διενεργεί τους

εταιρειών, σχετικά µε τη δήλωση των λόγων όλων των

ελέγχους ασφάλειας. Η υπηρεσία παραλαβής αποσκευών το

καθυστερήσεων. Η Εταιρεία Αεροδροµίου θεωρεί αυτή τη

2004 ακολούθησε την ίδια εποχιακή τάση µε τα προηγούµενα

διαδικασία ως µια πρωτοβουλία συνεργασίας για τη

έτη και παρουσίασε ένα ελαφρώς βελτιωµένο επίπεδο

Η σταθερή,άριστη λειτουργία του ∆ΑΑ αναγνωρίστηκε από

Σταθµού, ο οποίος αποτελεί τµήµα του Κτιρίου του

βελτιστοποίηση της λειτουργικής διαφάνειας.

απόδοσης (βλ.διαγράµµατα 8.4 έως 8.6).

επιβάτες και πελάτες του Aεροδροµίου. Ο Αερολιµένας

Κεντρικού Αεροσταθµού και διευθύνεται από την

κατέλαβε τη 2η θέση στην Ευρώπη και τη 2η θέση στον

Εταιρεία Αεροδροµίου.

∆ιάγραµµα 8.4

∆ιάγραµµα 8.2

Χρόνος Αναµονής στα Ελεγκτήρια Εισιτηρίων
(check-in) – Όλες οι Αεροπορικές Εταιρείες
Μέσος Χρόνος Αναµονής ανά Μήνα 2003-2004

Ποσοστό Καθυστερηµένων Πτήσεων
2003-2004
40%

10

29,6%
24,7%

24,0%

25%

18,7%

20%
15%

AΠΡ

MAΪ

ΙΟΥN ΙΟΥΛ

AΥΓ

ΣEΠ

OΚT

NOΕ

∆EΚ

2004 Πρώτη Αποσκευή
2004 Τελευταία Αποσκευή

αεροδροµίων µε 5-15 εκατοµµύρια επιβάτες το χρόνο,

Αφίξεις

Αναχωρήσεις

επιτυγχάνοντας υψηλή κατάταξη στην ικανοποίηση των
«Συνολική Ικανοποίηση των Επιβατών» αλλά και ως προς µια

2
0

2004

σειρά συγκεκριµένων κατηγοριών υπηρεσιών (βλ.πίνακα 8.1).

ΦEB

MAΡ

AΠΡ

MAΪ

ΙΟΥN ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

2003

∆ιάγραµµα 8.3

ΣΕΠ

OΚT

NOΕ

∆EΚ

2004

∆ιάγραµµα 8.5

Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης
ανά Καθυστερηµένη Πτήση

Έλεγχος Ασφαλείας (Eπιβάτες & Xειραποσκευές)
Μέσος Χρόνος Αναµονής ανά Mήνα 2003-2004 (σε όλα τα σηµεία ελέγχου)

80

4,5
4,0

60

3,5

Λεπτά

50
40

3,0

1,5

20

1,0

10

0,5
ΦEB

MAΡ

Αφίξεις

AΠΡ

MAΪ

ΙΟΥN

ΙΟΥΛ

Αναχωρήσεις

AΥΓ

ΣΕΠ

OΚT

NOΕ

∆EΚ

0,0

Αεροπορίας,µε απευθείας πρόσβαση στους χώρους επίγειων
δραστηριοτήτων

και

δραστηριοτήτων

αεροσκαφών,

εγκαινιάστηκε την 1η Αυγούστου 2004. Η εγκατάσταση
λειτουργεί σε 24ωρη βάση και είναι εξοπλισµένη µε όλη την
απαραίτητη υποδοµή για την παροχή αποτελεσµατικής και

Αγωγός Καυσίµων
Το Μάρτιο του 2004 άρχισε να λειτουργεί ο αγωγός

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Αεροδρόµια µε
5-15 εκ.
Επιβάτες Ετησίως

Όλα τα
Ευρωπαϊκά
Αεροδρόµια

καυσίµων, που συνδέει τα διυλιστήρια µε τη δεξαµενή
καυσίµων του Αεροδροµίου. Αυτό το έργο υποδοµής,

Άνετοι Χώροι Αναµονής /
Πύλες Επιβίβασης

2ο

2ο

Ευκολία Ανταποκρίσεων
µε άλλες πτήσεις

3ο

4ο

το 17% του µετοχικού κεφαλαίου– διασφαλίζει την

1ο

1ο

απρόσκοπτη παροχή αεροπορικού καυσίµου στο

Καθαριότητα
του Αεροσταθµού

2,5
2,0

30

37

Η λειτουργία της νέας Εγκατάστασης Γενικής/Επιχειρηµατικής

που κατασκευάστηκε µε τεχνολογία αιχµής από την

5,0

70

Κατάταξη του Αεροδροµίου σύµφωνα
µε την Έρευνα AETRA για το 2004

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Γενική Αεροπορία

ταχείας εξυπηρέτησης των πτήσεων Γενικής Αεροπορίας.

Πίνακας 8.1
IAN

το κέντρο της Αθήνας και το Αεροδρόµιο. Ο ∆ΑΑ

κόσµο µετά το αεροδρόµιο του Ελσίνκι στην κατηγορία των

6

5%

καλύπτουν τη διαδροµή από το λιµάνι του Πειραιά µέχρι
υλοποίησε το σχεδιασµό και την κατασκευή του

επιβατών για 4η συνεχή χρονιά, όχι µόνο ως προς τη

4

2003

% Αύξηση 2003-2004

MAΡ

2003 Πρώτη Αποσκευή
2003 Τελευταία Αποσκευή

8

10%

ΙAN

ΦEB

(πρώην Πρόγραµµα «ΙΑΤΑ Global Monitor) για το 2004,

35%
30%

0%

0

ΙAN

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Προγράµµατος AETRA

12

Λεπτά

Ποσοστό Καθυστερηµένων Πτήσεων
(πάνω από 15 λεπτά)

36

0

ΙAN

ΦEB

MAΡ

AΠΡ

MAΪ

2003

ΙΟΥN ΙΟΥΛ

AΥΓ

ΣEΠ

2004

OΚT

NOΕ

∆EΚ

Εταιρεία Αγωγού Καυσίµων Αεροδροµίου Αθηνών Α.Ε.
(E.A.K.A.A.) –µια κοινοπραξία στην οποία ο ∆ΑΑ κατέχει

Αεροδρόµιο, παρέχοντας οικονοµικό όφελος στους

Περιβάλλον / Ατµόσφαιρα
του Αεροδροµίου

1ο

4ο

χρήστες και συµβάλλοντας σηµαντικά στην ασφάλεια και

Επιχειρηµατικές Υπηρεσίες

1ο

1ο

στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αίσθηση Ασφάλειας

1ο

2ο

Διεξοδικότητα του Ελέγχου Ασφάλειας

2ο

1ο
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9.Μη Αεροπορικές∆ραστηριότητες
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Κατά τη διάρκεια του 2004, τα έσοδα από µη αεροπορικές
δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 16,8%, φθάνοντας στο
ποσό των 133,8 εκατοµµυρίων ευρώ, και ξεπέρασαν
σηµαντικά τόσο την αύξηση των επιβατών όσο και την
αύξηση των εσόδων από αεροπορικές δραστηριότητες. Τα
νέα καταστήµατα στην εµπορική περιοχή του Aεροσταθµού,
σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική στρατηγική
προώθησης,αύξησαν τα αντίστοιχα έσοδα,ενώ η ∆ιεύθυνση
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών επέκτεινε σηµαντικά την
επιχειρηµατική δραστηριότητά της εκτός αεροδροµιακής
κοινότητας. Επιπλέον, το 2004 εγκαινιάσθηκαν τα
καταστήµατα «IKEA» και «Κωτσόβολος», τα οποία
σηµατοδότησαν την πρώτη ανάπτυξη του εµπορικού
πάρκου τουAεροδροµίου.Η συνεχής αύξηση των εµπορικών
εσόδων και της συνεισφοράς τους στο συνολικό κύκλο
εργασιών της Εταιρείας αντανακλούν την επιτυχή εφαρµογή
της µη αεροπορικής στρατηγικής του∆ΑΑ,µε την προσφορά
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, µε σωστή σχέση ποιότηταςτιµής, καθώς επίσης και µε την αποτελεσµατική αξιοποίηση
των περιουσιακών του στοιχείων.

∆ιάγραµµα 9.1

Κατηγορίες Εµπορικών Εσόδων 2004

Άλλα Εµπορικά Έσοδα
1%
∆ιαφήµιση
15%

Υπηρεσίες
13%

Καταστήµατα
Λιανικής Πώλησης
20%

∆ιάγραµµα 9.2

Σύγκριση Εµπορικών Εσόδων 2004-2003
10

Κατάταξη του Αεροδροµίου σύµφωνα µε την
Έρευνα AETRA για το 2004
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Εστιατόρια / Καφέ
Σχέση Ποιότητας ΥπηρεσιώνΤιµής σε Εστιατόρια / Καφέ
Καταστήµατα
Σχέση Ποιότητας ΥπηρεσιώνΤιµής σε Καταστήµατα

Αεροδρόµια
Όλα τα
µε 5-15 εκ.
Ευρωπαϊκά
Επιβάτες Ετησίως Αεροδρόµια

2ο

2ο

3ο

1ο

2ο

3ο

1ο

1ο

Αυτή η επιτυχία συνδυάζεται και µε πολύ θετικά
οικονοµικά αποτελέσµατα. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά
17% σε σχέση µε πέρυσι και τα έσοδα του ∆ΑΑ κατά 25%,
φτάνοντας στο συνολικό ποσό των 47 εκατοµµυρίων
ευρώ (βλ. διαγράµµατα 9.1, 9.2).
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Πίνακας 9.1

9,0 9,8
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Εκατοµµύρια Ευρώ

Το Εµπορικό Κέντρο του ∆ΑΑ συνέχισε να προσφέρει ένα
δυναµικό και εύρωστο επιχειρηµατικό περιβάλλον στους
συνεργάτες του και µια πολύ ελκυστική προσφορά
προϊόντων στους πελάτες του µέσω αναβαθµισµένων
εµπορικών υπηρεσιών. Μια σειρά ερευνών επιβεβαιώνουν τη
συνεχή ικανοποίηση των πελατών από την εµπειρία τους στα
καταστήµατα του Αεροδροµίου. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα του προγράµµατος AETRA,στη διάρκεια των
τεσσάρων τελευταίων ετών, το Εµπορικό Κέντρο του ∆ΑΑ
κατατάσσεται συνεχώς στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη και
στον κόσµο,τόσο σε σχέση µε την προσφορά προϊόντων όσο
και αναφορικά µε τη σχέση ποιότητας-τιµής (βλ.πίνακα 9.1).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Καταστήµατα
Travel Value
17%

Χώροι
Μαζικής Εστίασης
12%

Εµπορικές ∆ραστηριότητες

38

Καταστήµατα
Αφορολόγητων Ειδών
22%

0,7

Καταστήµατα Καταστήµατα Καταστήµατα Χώροι Υπηρεσίες ∆ιαφήµιση Άλλα
Αφορολόγητων Travel
Λιανικής Μαζικής
Εµπορικά
Ειδών
Value
Πώλησης Εστίασης
Έσοδα
2003 2004

Αυτή η αύξηση οφείλεται όχι µόνο στην αυξηµένη ζήτηση
που παρατηρήθηκε στη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων,
αλλά και στη βελτιωµένη απόδοση που σηµειώθηκε καθ'
όλη τη διάρκεια του έτους, στις εµπορικές εγκαταστάσεις,
συµπεριλαµβανοµένων και των 11 νέων καταστηµάτων.
Στοχεύοντας στην προσφορά µιας βελτιωµένης
ταξιδιωτικής εµπειρίας κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών
Αγώνων, ρυθµίσαµε κάθε λεπτοµέρεια του εµπορικού µας
σχεδιασµού, ώστε να διασφαλίσουµε µια αποδοτική και
επιτυχή λειτουργία, που θα είχε ως αποτέλεσµα:
• Τη στενή συνεργασία µε όλα τα καταστήµατα, για συµβολή
στην προετοιµασία τους για την περίοδο των Ολυµπιακών
Αγώνων (προσωπικό, χώροι αποθήκευσης, παράταση των
ωρών λειτουργίας,διαθεσιµότητα αποθεµάτων κ.λπ.).
• Τα σεµινάρια Εµπορικής Αποδοτικότητας του Αεροδροµίου,
τα οποία προσέφερε η Εταιρεία Αεροδροµίου σε όλους τους
εκπροσώπους των καταστηµάτων, εστιάζοντας στην
εξυπηρέτηση των πελατών.
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• Την αναβάθµιση των εµπορικών πινακίδων στους
χώρους του Αεροδροµίου.
• 14 προσωρινά εµπορικά καταστήµατα, εκτός των 11 νέων
καταστηµάτων. Συνολικά, το Εµπορικό Κέντρο του ∆ΑΑ
κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων περιελάµβανε
περισσότερες από 100 εµπορικές µονάδες σε έκταση
περίπου 8.000 τ.µ.

των εγκαταστάσεων στάθµευσης των οχηµάτων του κοινού
στο Αεροδρόµιο συνετέλεσαν στην αύξηση των εσόδων.Τα
έσοδα από την ακίνητη περιουσία παρουσίασαν αύξηση 12%
το 2003, φτάνοντας στα 49 εκατοµµύρια ευρώ (βλ.
διαγράµµατα 9.3,9.4).

Πίνακας 9.2

Κατάταξη του Αεροδροµίου σύµφωνα µε την
Έρευνα AETRA για το 2004

•∆ραστηριότητες εµπορικής προώθησης,συµπεριλαµβανοµένων
ειδικών εκπτώσεων σε διάφορα είδη λιανικής και σε
χώρους µαζικής εστίασης, σε συνεργασία µε την
πλειονότητα των αναδόχων, καθώς και προωθητικά
περίπτερα σε κεντρικά σηµεία.
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες δηµιούργησαν επίσης µεγάλη ζήτηση
για τους διαφηµιστικούς χώρους του ∆ΑΑ, γεγονός που
οδήγησε σε αύξηση του διαθέσιµου χώρου, συµβάλλοντας
στην αύξηση των εσόδων (+70% σε σχέση µε την περυσινή
χρονιά). Ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, κυριολεκτικά όλοι οι
διαφηµιστικοί χώροι χρησιµοποιήθηκαν από τους χορηγούς
των Ολυµπιακών Αγώνων,σε ποσοστό κάλυψης 100%.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

2ο

3ο

2ο

2ο

Σχέση Ποιότητας ΥπηρεσιώνΤιµής σε Υπηρεσίες Στάθµευσης

∆ιάγραµµα 9.3

Κατηγορίες Εσόδων ∆ιαχείρισης
Ακίνητης Περιουσίας 2004

Υπηρεσίες
Εξυπηρέτησης
Κτιρίων
15%

Επιδιώκοντας το όραµα της «Πόλης του Αεροδροµίου», ο
∆ΑΑ ξεκίνησε το πρόγραµµα εφαρµογής της ανάπτυξης
ακίνητης περιουσίας µε την έναρξη του «Εµπορικού
Πάρκου του Αεροδροµίου».Το πάρκο έκτασης 130.000 τ.µ.
βρίσκεται 2 χιλιόµετρα νότια του Kτιρίου του Κεντρικού
Αεροσταθµού και συνδέεται απευθείας µε την Αττική Οδό,
παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στους επισκέπτες.

Ξενοδοχείο
1%

Ενοίκια
Eδαφικών
Eκτάσεων &
Εκχωρήσεις
59%

Υπηρεσία
Στάθµευσης
Αυτοκινήτων
25%

∆ιάγραµµα 9.4

Σύγκριση Εσόδων ∆ιαχείρισης
Ακίνητης Περιουσίας 2004-2003
30
25

Εκατοµµύρια Eυρώ

Mέσα στους επτά πρώτους µήνες λειτουργίας,
υποδεχθήκαµε περισσότερους από 1.500.000 επισκέπτες
του καταστήµατος επίπλων και ειδών οικιακής χρήσεως
«ΙΚΕΑ» και του καταστήµατος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
ειδών «Κωτσόβολος». Προχωρώντας στη δεύτερη φάση
του προγράµµατος εφαρµογής,ο ∆ΑΑ συνήψε σύµβαση για
τη λειτουργία του καταστήµατος «Factory Outlet» στο
Αεροδρόµιο. Η έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος
επώνυµων ειδών ένδυσης, έκτασης 13.000 τ.µ., αναµένεται
στις αρχές του 2006. Οι εγκαταστάσεις στάθµευσης του
Αεροδροµίου δηµιούργησαν έσοδα ύψους 12,5
εκατοµµυρίων ευρώ,παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση της
τάξεως του 17% σε σχέση µε το 2003.Ο χώρος στάθµευσης
µακράς διάρκειας συνεισέφερε κατά 64% στα έσοδα αυτά,
ενώ ο χώρος στάθµευσης µικρής διάρκειας συνεισέφερε
κατά 33%. Πρόσθετες υπηρεσίες στάθµευσης, όπως η
Yπηρεσία ∆ιακεκριµένης Στάθµευσης,ο χώρος στάθµευσης
Tουριστικών Λεωφορείων και η διαφήµιση στις
εγκαταστάσεις στάθµευσης,αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο
3% των εσόδων. Το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που
παρέχονται στις εγκαταστάσεις στάθµευσης του
Αεροδροµίου αντανακλάται στα αποτελέσµατα του
προγράµµατος AETRA,το οποίο κατατάσσει την Αθήνα στις
πρώτες θέσεις στην Ευρώπη και στον κόσµο (βλ.πίνακα 9.2).
Η ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας, σε συνδυασµό µε τη
βελτιστοποίηση της απόδοσης των εκµισθώσεων και των
εκχωρήσεων γης, καθώς επίσης και η εξαιρετική απόδοση

Όλα τα
Ευρωπαϊκά
Αεροδρόµια

Υπηρεσίες Στάθµευσης

∆ιαχείριση & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας
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Ξενοδοχείο
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Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Το 2004 ήταν χρονιά µε έµφαση στην Πληροφορική & τις
Τηλεπικοινωνίες λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων. Η

∆ιεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, µε
γνώµονα την απρόσκοπτη λειτουργία των συστηµάτων
του Aεροδροµίου, την κατανόηση του πελάτη και τη
δυνατότητα ταχείας εξυπηρέτησης, παρείχε ένα
εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών, εφαρµόζοντας νέες
τεχνολογίες. Οι υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας προς
τους επιβάτες και τα µέλη της αεροδροµιακής
κοινότητας κατέταξαν το ∆ΑΑ, για µια ακόµη φορά,
µεταξύ των κορυφαίων στην αεροπορική τεχνολογία
παγκοσµίως.
Ο ∆ΑΑ εισήγε βελτιωµένες υπηρεσίες επιβατών και
προηγµένες τεχνολογίες κατά τη διάρκεια των
Ολυµπιακών Αγώνων, όπως για παράδειγµα, τις θυρίδες
κοινής χρήσης αυτοεξυπηρέτησης στον έλεγχο
εισιτηρίων στο Αεροδρόµιο και εκτός Αεροδροµίου,
στο Ολυµπιακό Χωριό. Επιπλέον, επίπεδες οθόνες
LCD τεχνολογίας αιχµής τοποθετήθηκαν σε διάφορα
σηµεία, εσωτερικά και εξωτερικά, παρέχοντας
πληροφορίες πτήσεων και δυναµική σηµατοδότηση.
Κεφαλαιοποιώντας την επιτυχηµένη εµπειρία των
Ολυµπιακών Αγώνων, οι επενδύσεις αυτές έχουν
µακροχρόνια χρήση προσθέτοντας περαιτέρω αξία
στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες µας.
Mέσα στο 2004, ο ∆ΑΑ ανέπτυξε περαιτέρω τη
δυνατότητα παροχής ασύρµατης πρόσβασης στο
∆ιαδίκτυο µέσω φορητών υπολογιστών, υπολογιστών
χειρός (PDAs) και σηµείων πρόσβασης στο ∆ιαδικτύο.
Μέσω µιας σειράς προηγµένων εφαρµογών, όπως
τηλεφωνίας IP και υψηλής διαθεσιµότητας σε σταθερή
και κινητή σύνδεση, το Αεροδρόµιο εξασφαλίζει
αυξηµένη λειτουργική απόδοση και υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας σε όλους τους χρήστες
του. Η υπηρεσία «έξυπνη στάση λεωφορείου»
παρέχεται πλέον και στις στάσεις του εσωτερικού
λεωφορείου του χώρου στάθµευσης µακράς
διάρκειας. Έτσι οι επιβάτες και οι επισκέπτες µπορούν
να ενηµερώνονται για το χρόνο άφιξης του εσωτερικού
λεωφορείου.Χρησιµοποιώντας τεχνολογία διαδικτυακής
πύλης, ο ∆ΑΑ παρέχει στην αεροδροµιακή κοινότητα
ασφαλή πρόσβαση σε επιχειρησιακές και επιχειρηµατικές
πληροφορίες συµβάλλοντας στη λειτουργική απόδοση
και την οικονοµία κλίµακας. Ο ∆ΑΑ παρέχει σε 300
περίπου εταιρείες που λειτουργούν σήµερα στο χώρο
του ολοκληρωµένες και καινοτόµες λύσεις προκειµένου
να καλύψει τις ανάγκες 11.000 περίπου χρηστών.
Ταυτόχρονα,η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
αναπτύσσει τη στρατηγική της για τη διερεύνηση
επιχειρηµατικών ευκαιριών εκτός Αεροδροµίου.
Στοχεύοντας στην επίτευξη µιας βιώσιµης µακροπρόθεσµης
επιχειρηµατικής δραστηριότητας εκτός Αεροδροµίου, ο
∆ΑΑ καθιερώνει ένα δίκτυο µε συνεργάτες που
κατέχουν ηγετική θέση παγκοσµίως στους τοµείς της
Πληροφορικής & των Τηλεπικοινωνιών και της
αεροπορίας. Eπιπλέον, ο ∆ΑΑ απέκτησε σηµαντική

εµπειρία το 2004 µέσω έργων στον κλάδο των
αεροµεταφορών, καθώς και σε άλλους τοµείς, όπως για
παράδειγµα οι συµβουλευτικές υπηρεσίες προς το
αεροδρόµιο του Σίδνεϊ. Ο ∆ΑΑ έχει αναπτύξει µια
ισχυρή προοπτική συµµετοχής σε έργα σε άλλα διεθνή
αεροδρόµια που επενδύουν σε τεχνολογικές
αναβαθµίσεις.
H
φετινή
δραστηριότητα
της
∆ιεύθυνσης
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών υπογραµµίζει την
επιχειρηµατική προσέγγιση του ∆ΑΑ, σύµφωνα µε την
οποία η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
δεν αποτελεί απλώς έναν βασικό πάροχο υπηρεσιών
αλλά και µια σηµαντική πηγή εσόδων. Αυτό
αντικατοπτρίζεται στα έσοδα του 2004, που φθάνουν
στα 5,5 εκατοµµύρια ευρώ, µε αύξηση 27% (βλ.
διαγράµµατα 9.5, 9.6).

∆ιάγραµµα 9.5
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10. Ένας Υπεύθυνος Εργοδότης
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Η στρατηγική µας για τους ανθρώπινους πόρους βασίζεται

Υιοθετώντας τις καλύτερες πρακτικές της αγοράς

στην ανάπτυξη µιας οµάδας µε υψηλή εξειδίκευση.Θεωρούµε

αναφορικά µε τους ανθρώπινους πόρους µας,προσφέρουµε

τους ανθρώπους µας κεφάλαιο εξέχουσας σηµασίας για την

ίσες ευκαιρίες και εφαρµόζουµε άκρως ανταγωνιστικά

Εταιρεία µας. Επενδύοντας στους ανθρώπους µας,

συστήµατα αµοιβών και παροχών. Στοχεύουµε σε ένα

προσθέτουµε

µας,

ευχάριστο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και δίνουµε

βελτιώνοντας τους δείκτες παραγωγικότητας. Ειδικότερα, τα

ευκαιρίες ανάπτυξης µέσω της εκπαίδευσης και της

«έσοδα» ανά εργαζόµενο και οι «επιβάτες ανά εργαζόµενο»

εναλλαγής

έχουν αυξηθεί από το 2002 κατά 23,9% και 17,8%,αντίστοιχα

προγράµµατα, ενθαρρύνοντας τη δηµιουργικότητα και τις

(βλ.διαγράµµατα 10.1,10.2).

νέες ιδέες. Ο ∆ΑΑ είναι προτιµώµενος εργοδότης, µε

συνεχώς

αξία

στην

επιχείρησή

εργασιών.

σταθερότητας,

Χιλιάδες Eυρώ

417,8

που

χαρακτηρίζεται

από

ειρηνικές

εργασιακές σχέσεις.
Στοχεύοντας στην ενδυνάµωση της οργανωτικής συνοχής
µας, στην περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρικών αξιών µας και
στη διαµόρφωση του ∆ΑΑ σε µια εταιρεία µε

300

πελατοκεντρικό προσανατολισµό, ξεκίνησε το Νοέµβριο
του 2004 µια διαδικασία οργανωτικής αναδιάρθρωσης, η

200

οποία θα ενσωµατώσει τις εµπειρίες και τα επιτεύγµατα των
Ολυµπιακών Αγώνων στις καθηµερινές πρακτικές της

100

2002

2003

2004

Εταιρείας. Η αναθεώρηση αυτή θα αλλάξει και θα βελτιώσει
την οργάνωσή µας, θα αναπτύξει περαιτέρω τις ικανότητες
των ανθρώπων µας και τις εταιρικές διαδικασίες και θα

∆ιάγραµµα 10.2

Αριθµός Επιβατών ανά Εργαζόµενο

20

19,6

δηµιουργήσει µια ισχυρή και δυναµική εταιρική φιλοσοφία.

Οι Εργαζόµενοί µας
Το 2004 ο ∆ΑΑ απασχόλησε µια πολύ ικανή οµάδα 698

17,6

Χιλιάδες Eπιβάτες

42

472,5

381,3

εταιρικά

µε τα επίπεδα της αγοράς,καθώς προσφέρει ένα περιβάλλον

Έσοδα ανά Eργαζόµενο

400

αναπτύξει

χαµηλό συντελεστή αντικατάστασης προσωπικού σε σχέση

∆ιάγραµµα 10.1
500

Έχουµε

εργαζοµένων (31 ∆εκ. 2004), µε µέσο όρο ηλικίας τα 35

16,6

χρόνια,η συντριπτική πλειονότητα των οποίων έχει υψηλή
15

εξειδίκευση

και

υψηλές

ακαδηµαϊκές

σπουδές.

Παράλληλα, αναθέτουµε σε εξωτερικούς ειδικούς
συνεργάτες λειτουργίες όπως η ασφάλεια, η συντήρηση,
οι υπηρεσίες πυρόσβεσης και πρώτων βοηθειών κ.λπ.,
10

2002

2003

2004

επιτυγχάνοντας έτσι υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας και
αποδοτικότητας. Ο ∆ΑΑ έχει δεσµευθεί να στηρίζει τις

Στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών πιστεύουµε ότι η διατήρηση

γειτονικές κοινότητες των Μεσογείων µέσω της

της ηγετικής θέσης στον τοµέα µας µπορεί να επιτευχθεί µόνο

απασχόλησης κατοίκων της περιοχής. Ο αριθµός των

µε τη δέσµευση στις αξίες της υπευθυνότητας,του σεβασµού,

υπαλλήλων που ζουν στις γειτονικές περιοχές έχει

της ανοιχτής επικοινωνίας,της ακεραιότητας,της συλλογικής

αυξηθεί και σήµερα φτάνει το 26% επί του συνόλου των

εργασίας και του πελατοκεντρικού προσανατολισµού.

εργαζοµένων µας.
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Ενθαρρύνουµε την Ανάπτυξη

∆ιάγραµµα 10.3
Ακαδηµαϊκές Σπουδές

Λόγω των Ολυµπιακών και των Παραολυµπιακών
Αγώνων, εστιάσαµε την προσοχή µας κυρίως στις

Απολυτήριο Λυκείου
16%
Απολυτήριο
Τεχνικού Λυκείου
5%

Υποχρεωτικός Κύκλος Σπουδών
1%
Μεταπτυχιακές Σπουδές
15%

εκπαιδευτικές

δραστηριότητες,

προκειµένου

να

διασφαλιστεί ότι ο οργανισµός µας θα ήταν σε θέση ν'
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις των Ολυµπιακών Αγώνων.
Παράλληλα, επικεντρώσαµε τις προσπάθειές µας στην
ειδική

Πανεπιστηµιακά
Πτυχία
25%
∆ιάφοροι
Τίτλοι Σπουδών
28%

εκπαίδευση

όλου

του

προσωπικού

του

Αεροδροµίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
Παραολυµπιακής

Οικογένειας.

Συνολικά

23.105

ανθρωποώρες επενδύθηκαν στην εκπαίδευση των
εργαζοµένων

Τεχνολογικά
Πτυχία
10%

του ∆ΑΑ

και

της

αεροδροµιακής

κοινότητας, εκ των οποίων 17.284 αφιερώθηκαν στις
ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων (βλ. διάγραµµα 10.5).

∆ιάγραµµα 10.5

Συνολικές Aνθρωποώρες Eκπαίδευσης
σε σχέση µε τουs Ολυµπιακούς Αγώνες

∆ιάγραµµα 10.4

Ηλικία & Φύλο Υπαλλήλων

44
140

45

129

122

Ελληνική Αστυνοµία
29%

Αριθµός Yπαλλήλων

120
100

85

80

69

Μόνιµο
Προσωπικό
ΑΘΗΝΑ 2004
2%

80
71

60

Προσωπικό
Ασφάλειας
(ERMHS airsec/
AVSEC)
27%

50

42

40
20

13

0

18
9

20-25

25-30

30-35

35-40

Έτη
Άνδρες
Γυναίκες

40-45

10

>45

Κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών
Αγώνων

αναπτύξαµε

το

Πρόγραµµα

«Χρυσοί

Εθελοντές», που προέβλεπε την απόσπαση της
πλειονότητας του διοικητικού προσωπικού του ∆ΑΑ σε
τοµείς που απαιτούσαν ενίσχυση κατά τη διάρκεια των
Αγώνων. ∆ιακόσιοι περίπου εργαζόµενοι του ∆ΑΑ
συµµετείχαν στο πρόγραµµα αυτό,µετά την ολοκλήρωση
ειδικά σχεδιασµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
επιδεικνύοντας το οµαδικό πνεύµα του προσωπικού µας
και τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα της Εταιρείας
Αεροδροµίου.

Χρυσοί
Εθελοντές ∆ΑΑ
33%

Ανάδοχες /
Εµπορικές Εταιρείες
2%

Εθελοντές
ΑΘΗΝΑ 2004
4%
Προσωπικό
Προαστιακού
Σιδηροδρόµου
3%
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11.Μέριµνα για την Κοινωνία µας
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Κατά το 2004, η Εταιρεία Αεροδροµίου διατήρησε και

εφαρµογή των σχετικών περιορισµών, όπου αυτό ήταν

διεύρυνε ακόµα περισσότερο τον εταιρικό ρόλο της ως

εφικτό, ενώ η συνεργασία του πληθυσµού ήταν

υπεύθυνου πολίτη µέσω µιας σειράς πρωτοβουλιών

εµφανής, δεδοµένου ότι οι διαµαρτυρίες για το

κοινωνικής ευθύνης, που εστιάσθηκαν στο περιβάλλον,

θόρυβο τον Αύγουστο ήταν περιορισµένες.

στις τοπικές κοινωνίες, στις ανθρωπιστικές χορηγίες και
στον πολιτισµό.

διάκριση GreenLight για την εφαρµογή µιας σειράς

Μέριµνα για το Περιβάλλον

µέτρων για εξοικονόµηση ενέργειας στο φωτισµό των

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
είναι το µόνο ελληνικό αεροδρόµιο που διαθέτει
Υπηρεσία Περιβάλλοντος πιστοποιηµένη µε το πρότυπο

Κτιρίων

του

Κεντρικού

και

του

∆ορυφορικού

Αεροσταθµού, καθώς επίσης και του Κτιρίου ∆ιοίκησης,
εξοικονοµώντας έτσι ενέργεια 3.300 MWh ετησίως.

EN ISO 14001. Η DQS Hellas ολοκλήρωσε επιτυχώς τον

Ο ∆ΑΑ ανέπτυξε προγράµµατα ανακύκλωσης για χαρτί,

ετήσιο έλεγχο αξιολόγησης σύµφωνα µε αυτό το

πλαστικό, γυαλί, αλουµίνιο, ξύλο και χρησιµοποιηµένα

πρότυπο το ∆εκέµβριο του 2004.

ελαστικά οχηµάτων. Προκειµένου να προωθηθεί ακόµη

Βάσει

των

στοιχείων

χρήσης

των

διαδρόµων

προσγείωσης/απογείωσης για το 2004, η συµµόρφωση
προς τις ∆ιαδικασίες Μείωσης Θορύβου στη διάρκεια του
απογεύµατος (15:00-18:00) και της νύχτας (23:00-07:00)

46

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών τιµήθηκε το 2004 µε τη

ήταν πολύ ικανοποιητική. Ο ∆ΑΑ λειτουργεί µε επιτυχία
σε 24ωρη βάση την τηλεφωνική γραµµή «Σας ακούµε»
(210 35 30 003), µέσω της οποίας οι πολίτες µπορούν να
λαµβάνουν πληροφορίες και να συζητούν θέµατα σε
σχέση µε το θόρυβο.

περισσότερο η ανακύκλωση, ο ∆ΑΑ επέκτεινε την
τιµολογιακή πολιτική της «µηδενικής χρέωσης» σε όλα τα
ανακυκλώσιµα υλικά.Αυτή η πρωτοβουλία,σε συνδυασµό
µε τις αυξηµένες ποσότητες απορριµµάτων, οδήγησε σε
συλλογή υπερδιπλάσιας ποσότητας ανακυκλώσιµων
υλικών σε σχέση µε το 2003. Το 2004 παρήχθησαν 11.692
τόνοι απορριµµάτων,από τους οποίους οι 8.711 τόνοι ήταν
υπολειµµατικά απόβλητα, 694 τόνοι λυµατολάσπη, 187
τόνοι κηπευτικά, 22 τόνοι ειδικά απόβλητα, 471 τόνοι άλλα
απόβλητα και 1.504 τόνοι ανακυκλώσιµα.

Ύστερα από τη δοκιµαστική φάση, το ακουστικό
ραντάρ λειτουργεί πλήρως από το Νοέµβριο του 2004
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε τις τοπικές
συνθήκες ανέµου (δηλαδή, ταχύτητα του ανέµου και
κατεύθυνση στην κατώτατη ατµόσφαιρα έως 1.500
µέτρα), συµβάλλοντας έτσι στην πλήρη εκτίµηση της
ποιότητας

του

αέρα

και

των

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών εφαρµόζει ένα
πρόγραµµα συστηµατικής παρακολούθησης υπόγειων και
επιφανειακών υδάτων. Ο ∆ΑΑ είναι ένα από τα λίγα
αεροδρόµια

Πολιτικής

1600

Αεροπορίας, ο ∆ΑΑ

να ενηµερώσει για την αυξηµένη αεροπορική κίνηση
που αναµενόταν τον Αύγουστο του 2004, να εξηγήσει
την ανάγκη για προσωρινή αναστολή ορισµένων
∆ιαδικασιών Μείωσης Θορύβου και να συζητήσει όλα

1000
800

400
200

ευαισθησίας όλων των αρχών στα θέµατα θορύβου,

0

καταβλήθηκαν

Ωστόσο,

συνεχείς

δεδοµένης

προσπάθειες

για

την

654

550

600

της

θέµατα.

1.504

1200

22 τοπικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, προκειµένου

σχετικά

ιδιόκτητες

1400

διοργάνωσε µια ανοιχτή συνάντηση µε εκπροσώπους

τα

διαθέτει

Συνολική Ποσότητα Ανακυκλώσιµων
Απορριµµάτων στο ∆ΑΑ

Ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων και σε συνεργασία µε
Υπηρεσία

που

∆ιάγραµµα 11.1

µετεωρολογικών

συνθηκών.

την

παγκοσµίως

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, στις οποίες

Τόνοι
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απόβλητα

ύδατα

που

Μέριµνα για τους Γείτονές µας

δηµιουργούνται στο χώρο του Αεροδροµίου. Ο ∆ιεθνής
Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε. έχει θεσπίσει ένα Πρόγραµµα
Ελέγχου και Μείωσης Κινδύνων από Πρόσκρουση
Πτηνών, προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι από την
πρόσκρουση πτηνών στα αεροσκάφη. Το 2004, η
αυξηµένη

παρουσία

επιτυχία, ενώ

γλάρων

εφαρµόσθηκαν

αντιµετωπίσθηκε
οι

προτάσεις

µε
που

προέκυψαν από τον περιβαλλοντικό έλεγχο του 2003.

αρχές, τους τοπικούς συλλόγους, τους κατοίκους, καθώς
και µε τα πρόσωπα που διαµορφώνουν άποψη στη
γειτονική περιοχή µέσω µιας σειράς δράσεων που
αφορούν τα τοπικά προβλήµατα και τις ανάγκες που
εγείρουν οι τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο της
στρατηγικής µας προς την τοπική κοινωνία, συνεχίσαµε
να προσφέρουµε την υποστήριξή µας στους τοµείς της

Εξήντα πέντε περιβαλλοντικοί έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν

ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, του πολιτισµού και της

από την Εταιρεία Αεροδροµίου για την αξιολόγηση της

εργασίας. Ειδικότερα:

περιβαλλοντικής διαχείρισης των τρίτων µερών που
λειτουργούν στο Αεροδρόµιο. Καθηµερινές επιθεωρήσεις
πραγµατοποιούνταν σε όλον το χώρο του Αεροδροµίου,
προκειµένου να εντοπισθούν οποιεσδήποτε περιοχές µη
συµµόρφωσης.

∆ΑΑ πραγµατοποιήθηκε το 2004 µε επιτυχία. Σήµερα, το
65,5%

όλου

• Έργα κατασκευής δρόµων και συλλογής αποβλήτων
στην Αρτέµιδα.
• Προσφορά εξοπλισµού γραφείου και ηλεκτρονικών
υπολογιστών σε 14 σχολεία στην Αρτέµιδα,τα Σπάτα και

Το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εντός του

48

Αναπτύσσουµε περαιτέρω τις σχέσεις µε τις δηµοτικές

του

παρακολουθήσει

προσωπικού
το

Σεµινάριο

του

∆ΑΑ

έχει

Περιβαλλοντικής

Ευαισθητοποίησης, ενώ στην εταιρεία Αεροδροµίου
έχουν γίνει 18 σεµινάρια για την Περιβαλλοντική
Ευαισθητοποίηση και τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων.

τη Ραφήνα.
• Οικονοµική υποστήριξη για τοπικές εορταστικές και
αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και εκθέσεις στην
Αρτέµιδα, τα Σπάτα, τη Ραφήνα και την Παλλήνη.
• Προσφορά θέσεων εργασίας από την Αεροδροµιακή
Κοινότητα και το ∆ΑΑ για την κάλυψη παγίων καθώς και
προσωρινών αναγκών λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων.

Ως µέρος των προσπαθειών για την αύξηση της
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην ευρύτερη
περιοχή των Μεσογείων, ο ∆ΑΑ οργάνωσε το
εκπαιδευτικό σεµινάριο «Το Αεροδρόµιο και το

Αγώνες, τα οποία διανεµήθηκαν στα σχολεία των
γειτονικών κοινοτήτων.
Συνεχίσαµε τις συναντήσεις µας µε τους εκπροσώπους

λύκεια της περιοχής του Αεροδροµίου. Το σεµινάριο

των τοπικών κοινοτήτων, µε απώτερο σκοπό την

περιλαµβάνει την παρουσίαση των περιβαλλοντικών

εδραίωση µιας αµοιβαίως επωφελούς συνεργασίας,

δραστηριοτήτων του Αεροδροµίου και µια συζήτηση µε

βασισµένης

τους µαθητές για περιβαλλοντικά και άλλα θέµατα που

ακολουθώντας ένα ετήσιο σχέδιο δράσης, το οποίο θα

σχετίζονται µε τη λειτουργία του Αεροδροµίου. Κατά τη

καταδείξει

διάρκεια του 2004, 243 µαθητές γυµνασίων και λυκείων

συνύπαρξη. Ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί µέχρι

των γειτονικών ∆ήµων παρακολούθησαν αυτές τις

στιγµής σε µεγάλο βαθµό και θα καταβληθούν περαιτέρω

παρουσιάσεις. Το 2004, ο ∆ΑΑ συνέχισε το Πρόγραµµα

προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Υποτροφιών,

χορηγώντας

τρεις

υποτροφίες διατριβής σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του
Τµήµατος Περιβαλλοντικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου

Στο πλαίσιο της προώθησης του Μουσείου του
Αεροδροµίου καθώς επίσης και της πολιτιστικής
κληρονοµιάς της Ελλάδας στη διάρκεια των Ολυµπιακών
Αγώνων, εκδόθηκε ένα δίγλωσσο φυλλάδιο µε τίτλο
«Μουσείο:Μεσόγεια,Αττική - Ιστορία & Πολιτισµός»,που
παρείχε λεπτοµερείς πληροφορίες για τη δηµιουργία του
Μουσείου,τις ανασκαφές στην περιοχή,τα ευρήµατα κ.λπ.
Μια ξεχωριστή µόνιµη έκθεση σε χώρο µήκους 1.600
µέτρων δηµιουργήθηκε στην υπόγεια σύνδεση µεταξύ
του Κεντρικού και του ∆ορυφορικού Αεροσταθµού. Με
την ευκαιρία της διοργάνωσης µε πολυµέσα «Αθήνα: Η
Πόλη των Χρωµάτων», ο χώρος αυτός µετατράπηκε σε
ένα εικονικό ταξίδι στην προκλασική, την κλασική και τη
σύγχρονη Αθήνα, ενώ ένα ειδικό τµήµα ήταν αφιερωµένο
σε προηγούµενους Ολυµπιακούς Αγώνες.

• Χορηγία 5.000 εισιτηρίων για τους Παραολυµπιακούς

Περιβάλλον», το οποίο απευθυνόταν στα γυµνάσια και

Περιβαλλοντικών

συµβάλει στο δικαίωµά τους να συµµετέχουν σε αθλητικές
εκδηλώσεις,ο ∆ΑΑ ανέλαβε τη χορηγία της προετοιµασίας
και της συµµετοχής στους Παραολυµπιακούς Αγώνες ενός
από τους εργαζοµένους του, του κ. Γιώργου ∆εληκούρα, ο
οποίος κατέλαβε την 8η θέση στην κατηγορία που
διαγωνίστηκε. Η πρωτοβουλία αυτή ακολούθησε τη
χορηγία του αγωνιστικού σκάφους του αθλητή και της
συµµετοχής του το 2003 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα
Ιστιοπλοΐας ατόµων µε αναπηρίες,µε το σύνθηµα «∆ύναµη
που ξεπερνά τον Άνεµο».

σε
την

κοινά
απόφασή

αποδεκτές
µας

για

αρχές

και

Κατά τις ηµέρες αιχµής των αναχωρήσεων, στη διάρκεια
των Ολυµπιακών Αγώνων, το Αεροδρόµιό µας κατάφερε
να δώσει την καλύτερη τελευταία εντύπωση για τη χώρα
µας προσφέροντας ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον
σε επιβάτες και επισκέπτες κατά την αναχώρησή τους. Ο
∆ΑΑ διοργάνωσε ένα εορταστικό ψυχαγωγικό
πρόγραµµα προβάλλοντας την ελληνική φιλοξενία, κάτι
που εντυπωσίασε ιδιαίτερα κατά τις ηµέρες αιχµής.

µακροχρόνια

Μέριµνα για την Κοινωνική και την
Πολιτιστική Ανάπτυξη

του Αιγαίου. Η Aegean Airlines ανέλαβε ως χορηγός τη

Συνεπής προς τη δέσµευσή του να υποστηρίζει και να

µετάβαση των φοιτητών που έλαβαν τις υποτροφίες.

διευκολύνει τα άτοµα µε αναπηρίες, καθώς επίσης και να

Συνεχίζοντας να υποστηρίζουµε τα παιδιά και να
προβάλλουµε την ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά µε
διάφορες πρωτοβουλίες, συνεργαστήκαµε στενά και
γίναµε χορηγοί στις δραστηριότητες δύο µεγάλων
ανθρωπιστικών Οργανώσεων. Επίσης φιλοξενήσαµε µια
σειρά πολιτιστικών εκθέσεων στο Κτίριο του
Αεροσταθµού. Ειδικότερα, γίναµε συγχορηγοί της
εκδήλωσης «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ - Σαφάρι στην

Ελλάδα», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία
Προστασίας και Επανένταξης Αναπήρων Παίδων
(ΕΛΕΠΑΠ), ενώ η φετινή Χριστουγεννιάτικη χορηγία
προσφέρθηκε στην Οργάνωση «Το Χαµόγελο του
Παιδιού». Σε συνεργασία µε την ίδια οργάνωση, ο ∆ΑΑ
φιλοξένησε µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση έργων
παιδιών µε τίτλο «Συνδέοντας τον κόσµο… µέσα από τις
ζωγραφιές των παιδιών!». Επιπλέον, ο ∆ΑΑ είχε τη χαρά
να φιλοξενήσει για µια ακόµη φορά την έκθεση
φωτογραφίας «ΕΛΛΑΣ - Η νέα εικόνα της Ελλάδας», που
τιµήθηκε µε το Αριστείο Κοινωνικής Προσφοράς 2003.
Τα κυριότερα σηµεία της δραστηριότητας της Εταιρείας
Αεροδροµίου στο πλαίσιο των προσπαθειών της για
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτυπώνονται στον
Απολογισµό Κοινωνικής Ευθύνης, που συντάσσει κάθε
χρόνο η εταιρεία Αεροδροµίου επιβεβαιώνοντας τη
δέσµευση του ∆ΑΑ ως υπεύθυνου και ενεργού πολίτη.
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Εφαρµόζοντας τη Στρατηγική µας

12. Μελλοντικές Προοπτικές
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Στοχεύοντας στην ενίσχυση της εταιρικής αξίας για τους
συµµετόχους µας, η Εταιρεία εφαρµόζει µε συνέπεια την
εταιρική στρατηγική της για την ανάπτυξη της
Αεροπορικής και Εµπορικής δραστηριότητας, καθώς και
για την ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων.
Στο πλαίσιο της αεροπορικής µας στρατηγικής και
στοχεύοντας στη διατήρηση της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης
της κίνησης,ο ∆ΑΑ καταβάλλει προσπάθειες προκειµένου να:
• συνεχίσει να εφαρµόζει καινοτόµες πρακτικές
µάρκετινγκ,µε στόχο να αυξήσει την υπάρχουσα κίνηση
εσωτερικού και τη διεθνή κίνηση.
• επικεντρώσει τις προσπάθειές του στη δυναµική του
Αεροδροµίου ως περιφερειακής πύλης.
• επενδύσει περαιτέρω στην ελκυστικότητα του Αεροδροµίου
για τους αεροµεταφορείς χαµηλού κόστους.
• εφαρµόζει µε συνέπεια µια τιµολογιακή πολιτική που
στοχεύει σε µακροπρόθεσµη οικονοµική απόδοση χωρίς
να διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα του Αεροδροµίου.

50

Στο πλαίσιο της µη αεροπορικής στρατηγικής µας, θα
συνεχίσουµε να εξετάζουµε νέες προοπτικές,ενώ παράλληλα
θα προάγουµε τις υπάρχουσες επενδύσεις, µε στόχο την
περαιτέρω αύξηση των εσόδων µας. Στο πλαίσιο αυτό, η
Εταιρεία µας αναλαµβάνει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
• Έχουµε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υλοποίησης 3 νέων
εµπορικών καταστηµάτων σε χώρο 150 τ.µ.στο κτίριο του
Κεντρικού Αεροσταθµού, ενώ θα ανατεθεί µια νέα
µελέτη,µετά την ολοκλήρωση του Χωροταξικού Σχεδίου,
για να αξιολογηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης λιανικού
εµπορίου στην ευρύτερη περιοχή του Αεροσταθµού.
• Έχουµε ολοκληρώσει µε επιτυχία τη διαδικασία ανάθεσης
για την ανάπτυξη µιας ακόµη έκτασης γης στο εµπορικό
πάρκο του Αεροδροµίου και περιµένουµε ότι αυτή η νέα
µεγάλη εµπορική µονάδα θ' αρχίσει να λειτουργεί το 2006.
• Συνεχίζουµε την έρευνα αγοράς και τη διαδικασία
επιλογής των καλύτερων συνεργατών για την ανάπτυξη
της ακίνητης περιουσίας µας.
• Αξιολογούµε τη βιωσιµότητα πρόσθετων µονάδων σε
περιοχές που προορίζονται για εµπορική χρήση, σε
συνδυασµό µε την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του
Χωροταξικού Σχεδίου εντός του 2005.
• Συνεχίζουµε να αξιοποιούµε την ειδίκευσή µας σε
προηγµένες τεχνολογίες στον τοµέα Πληροφορικών
Συστηµάτων και Τηλεπικοινωνιών επεκτείνοντας τις
δραστηριότητές µας στις αγορές «επιχείρηση προς
επιχείρηση» και «αεροδρόµιο προς καταναλωτές».
Τέλος, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της στρατηγικής
Ανθρωπίνων Πόρων του ∆ΑΑ, θα υλοποιηθεί η εφαρµογή

της εταιρικής αναδιάρθρωσης, που θα βοηθήσει την
Εταιρεία να επιδιώξει περισσότερο αποτελεσµατικά τους
στρατηγικούς στόχους της. Έτσι, το 2005 θα είναι µια
µεταβατική χρονιά για την οργανωτική δοµή της Εταιρείας.
Οι λειτουργικές µονάδες του ∆ΑΑ θα µετατραπούν
σταδιακά σε επιχειρηµατικές µονάδες και η εταιρική
κουλτούρα µας θα αναπτυχθεί σε όλη την Εταιρεία.
Πιστεύουµε ότι η νέα δοµή θα ενδυναµώσει το
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του ∆ιεθνή Αερολιµένα
Αθηνών βελτιώνοντας ακόµη περισσότερο τον
προσανατολισµό του προς την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Χωροταξικό Σχέδιο
Η αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου της Εταιρείας
Αεροδροµίου αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο 2005,µε
την υποστήριξη εξειδικευµένων συµβούλων. Η προσπάθεια
αυτή θα µεταφραστεί σε µακροχρόνιες επενδύσεις σύµφωνα
µε τους στόχους του επιχειρηµατικού σχεδίου και θα
ανταποκριθεί στις ανάγκες διαχείρισης των υφιστάµενων
πάγιων, καθώς επίσης και στο σχέδιο επέκτασης του
Αεροδροµίου, λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα
ανάπτυξης της χωρητικότητας του Αεροδροµίου,όπως αυτή
καταδείχθηκε κατά την κίνηση αιχµής που σηµειώθηκε στην
περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων.

Προετοιµασία για το Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών
Η καταγεγραµµένη συνεχής ανάπτυξη και η απρόσκοπτη
λειτουργία του Αεροδροµίου απέδειξαν ότι ο ∆ιεθνής
Αερολιµένας Αθηνών αποτελεί ελκυστική επένδυση για
τις χρηµαταγορές. Συνεπώς, και δεδοµένης της επιθυµίας
των δύο κύριων µετόχων να εισαχθεί η Εταιρεία στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, είµαστε έτοιµοι να
προβούµε σε όλα τα προπαρασκευαστικά βήµατα που
απαιτούνται για την υλοποίηση οιασδήποτε απόφασης
των µετόχων της Εταιρείας προς αυτή την κατεύθυνση.

Προβλέψεις για το 2005
Ύστερα από µια χρονιά επιτευγµάτων και ιστορικών επιδόσεων,
τα αποτελέσµατα της κίνησης µέχρι σήµερα δείχνουν ότι η
κίνηση της Αθήνας συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Ωστόσο,
προβλέπεται ότι τα ιδιαίτερα υψηλά Ολυµπιακά επίπεδα
κίνησης δεν θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Συνεπώς, για το 2005 προβλέπουµε κίνηση επιβατών που θα
φτάσει στα 13,4 εκατοµµύρια επιβάτες, αντιστοιχώντας σε
προβλεπόµενο κύκλο εργασιών 320,3 εκατοµµυρίων ευρώ.
Μετά από τέσσερα χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και
θετικών οικονοµικών αποτελεσµάτων, ο ∆ιεθνής
Αερολιµένας Αθηνών απέδειξε ότι, κάτω από κατάλληλες
συνθήκες και πρακτικές, η Συνεργασία ∆ηµόσιου Τοµέα Ιδιωτών αποτελεί βιώσιµο και επιτυχές µοντέλο για έργα
υποδοµής στην Ελλάδα. Θα συνεχίσουµε να επενδύουµε
για τη µακροχρόνια λειτουργική και επιχειρηµατική αριστεία
του Αεροδροµίου,εγγυώµενοι την αειφόρο ανάπτυξη προς
όφελος όλων των συµβαλλόµενων µερών της εταιρείας
αυτής και του γενικού δηµόσιου συµφέροντος.
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13.Οικονοµικά Αποτελέσµατα
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών
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∞Í›·
∫Ù‹ÛÂˆ˜

∞ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜

159.840.236,59

¶ÔÛ¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ 2003

∞Ó·ﬁÛ‚ÂÛÙË
∞Í›·

∞Í›·
∫Ù‹ÛÂˆ˜

∞ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜

23.976.035,47

135.864.201,12

159.840.236,59

17.582.426,01

142.257.810,58

89.942.83
1.806.497.370,08

0.00
280.752.550,09

89.942,83
1.525.744.819,99

89.942,83
1.770.536.228,27

0.00
205.005.126,07

89.942,83
1.565.531.102,20

490.853,68
29.323.416,15
64.047.722,56
971.959,21
1.901.421.264,51
2.061.261.501,10

174.062,49
21.368.169,83
42.524.674,31
0.00
344.819.456,72
368.795.492,19

316.791,19
7.955.246,32
21.523.048,25
971.959,21
1.556.601.807,79
1.692.466.008,91

290.728,06
29.642.244,88
53.422.723,85
19.517.747,44
1.873.499.615,33
2.033.339.851,92

115.144,66
15.950.833,85
30.902.189,96
0.00
251.973.294,54
269.555.720,55

175.583,40
13.691.411,03
22.520.533,89
19.517.747,44
1.621.526.320,79
1.763.784.131,37
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7. §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜
™‡ÓÔÏÔ ·Á›Ô˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ (°I+°II+°III)
¢. ∫À∫§√º√ƒ√À¡ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√
I. ∞Ôı¤Ì·Ù·
1. ∂ÌÔÚÂ‡Ì·Ù·
4. ¶ÚÒÙÂ˜ & ‚ÔËı.‡ÏÂ˜ - ·Ó·Ï.˘ÏÈÎ¿ - ·ÓÙ/Î¿ Î·È Â›‰Ë Û˘ÛÎ.
5. ¶ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ¤˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ
II. ∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜
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10. ∂ÈÛÊ·ÏÂ›˜-Â›‰ÈÎÔÈ ÂÏ¿ÙÂ˜ & ¯ÚÂÒÛÙÂ˜
11. ÃÚÂÒÛÙÂ˜ ‰È¿ÊÔÚÔÈ
12. §ÔÁ/ÛÌÔ› ‰È·¯/ÛÂˆ˜ ÚÔÎ/ÏÒÓ & ÈÛÙÒÛÂˆÓ
IV. ¢È·ı¤ÛÈÌ·
1. ∆·ÌÂ›Ô
3. ∫·Ù·ı¤ÛÂÈ˜ ﬁ„Âˆ˜ & ÚÔıÂÛÌ›·˜
™‡ÓÔÏÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙÔ˜ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ (¢I+¢II+¢IV)
E. ª∂∆∞µ∞∆π∫√π §√°∞ƒπ∞™ª√π ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À
1. ŒÍÔ‰· ÂÔÌ¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ
2. ŒÛÔ‰· ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÂÈÛÚ·ÎÙ¤·
3. §ÔÈÔ› ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ› ÏÔÁ/ÛÌÔ› ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡

°∂¡π∫√ ™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À (°+¢+∂)
§√°∞ƒπ∞™ª√π ∆∞•∂ø™ Ãƒ∂ø™∆π∫√π
2. ÃÚÂˆÛÙÈÎÔ› Ï/ÛÌÔ› ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ & ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ
3. §ÔÈÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù¿ÍÂˆ˜

∞Ó·ﬁÛ‚ÂÛÙË
∞Í›·

A.

984.439,43
5.411.623,32
6.396.062,75
1.770.180.194,12

I. ªÂÙÔ¯ÈÎﬁ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ (30.000.000 ÌÙ¯ ÙˆÓ 10 ∂˘ÚÒ Ë Î¿ıÂ Ì›·)
1. ∫·Ù·‚ÏËÌ¤ÓÔ
Iππ. ¢È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ - ∂È¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ
3. ∂È¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ¿ÁÈÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡
IV. ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿ ∫ÂÊ¿Ï·È·
1. ∆·ÎÙÈÎﬁ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎﬁ
5a.∞ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿ ·ﬁ ‰È·ÓÔÌ‹ ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ÊÔÚÔÏÔÁËı¤ÓÙˆÓ ÂÛﬁ‰ˆÓ
V. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÂÈ˜ Ó¤Ô
ÀﬁÏÔÈÔ ÎÂÚ‰ÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÂÈ˜ Ó¤Ô

243.911,24
4.619.744,07
90.127,87
4.953.783,18

69.243,31
3.995.865,76
14.489,60
4.079.598,67

40.327.411,98
69.997.316,04
79.101,46
50.694.461,73
3.721,98
161.102.013,19

50.332.770,50
86.393.434,75
35.058,71
44.453.281,90
7.215,23
181.221.761,09

10.912,72
145.765.871,39
145.776.784,11
311.832.580,48

4.273,98
104.010.075,98
104.014.349,96
289.315.709,72

1.570.182,31
14.220.488,31
0.00
15.790.670,62

1.233.247,24
14.678.004,61
123.237,00
16.034.488,85

2.021.403.589,98

2.075.530.392,69

37.797.791,05
1.854.990.780,80
1.892.788.571,85

42.170.565,84
1.865.122.633,98
1.907.293.199,82

B.

™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜: 1) ∆Ô ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÂÈÎ·Ú›·˜ Â› ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™¿ÙˆÓ ∞ÙÙÈÎ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËıÂ› ·ﬁ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎﬁ ¢ËÌﬁÛÈÔ ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚÂ›· ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÂÚÔÏÈÌ¤Ó· ∞ıËÓÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ·Ó·‚ÏËÙÈÎ‹ ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 35.1.4 ( Á ) ÙÔ˘ ¡. 2338/1995, ¤¯ÂÈ ÂÎ¯ˆÚËıÂ› ÛÂ ÈÛÙˆÙ¤˜ ÁÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·ÓÂ›ˆÓ, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î·Ù¿

À¶√Ãƒ∂ø™∂π™
I. ª·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
2. ¢¿ÓÂÈ· ÙÚ·Â˙ÒÓ
4. ª·ÎÚ/ÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÚÔ˜ Û˘Ó‰/Ì¤ÓÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜
8. §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
II. µÚ·¯˘ÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
1. ¶ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜
4. ¶ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ¤˜ ÂÏ·ÙÒÓ
5. ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ - Ù¤ÏË
6. ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›
7. ª·ÎÚ/ÛÌÂ˜ ˘Ô¯/ÛÂÈ˜ ÏËÚˆÙ¤Â˜ ÛÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ¯Ú‹ÛË
10.ªÂÚ›ÛÌ·Ù· ÏËÚˆÙ¤·
11.¶ÈÛÙˆÙ¤˜ ‰È¿ÊÔÚÔÈ
™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (°I + °II)

¢.

300.000.000,00

300.000.000,00

325.730.131,49
325.730.131,49

345.043.271,31
345.043.271,31

3.640.729,69
7.532,99
3.648.262,68

1.306.896,53
0.00
1.306.896,53

24.566.330,90
24.566.330,90

8.731.033,97
8.731.033,97

653.944.725,07

655.081.201,81
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¶ƒ√µ§∂æ∂π™ °π∞ ∫π¡¢À¡√À™ & ∂•√¢∞
1. ¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏﬁÁˆ ÂÍﬁ‰Ô˘ ·ﬁ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·
2. §ÔÈ¤˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜

°.

¶ÔÛ¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜
ÃÚ‹ÛÂˆ˜ 2003

π¢π∞ ∫∂º∞§∞π∞

™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ (AI+AIππ+AIV+AV)
984.439,43
329.890,54
1.314.329,97
1.693.780.338,88

¶ÔÛ¿ ÎÏÂÈﬁÌÂÓË˜
¯Ú‹ÛÂˆ˜ 2004

ª∂∆∞µ∞∆π∫√π §√°∞ƒπ∞™ª√π ¶∞£∏∆π∫√À
2. ŒÍÔ‰· ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·
3. §ÔÈÔ› ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ·ıËÙÈÎÔ‡

°∂¡π∫√ ™À¡√§√ ¶∞£∏∆π∫√À (A+B+°+¢)
§√°∞ƒπ∞™ª√π ∆∞•∂ø™ ¶π™∆ø∆π∫√π
2. ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ› Ï/ÛÌÔ› ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ & ÂÌ/ÁÌ·ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ
4. §ÔÈÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù¿ÍÂˆ˜

2.300.686,46
21.654.262,03
23.954.948,49

1.758.528,84
17.873.719,68
19.632.248,52

1.098.513.785,91
45.000.000,00
37.920.505,55
1.181.434.291,46

1.172.920.348,74
80.466.714,50
12.736.421,37
1.266.123.484,61

8.874.329,47
7.462.326,94
1.082.059,15
1.057.302,35
74.410.752,00
37.355.000,00
19.976.037,56
150.217.807,47
1.331.652.098,93

17.651.473,64
12.966.210,77
717.643,53
995.762,66
55.705.775,28
16.100.000,00
15.004.159,63
119.141.025,51
1.385.264.510,12

9.888.348,81
1.963.468,68

11.383.434,66
4.168.997,58

11.851.817,49

15.552.432,24

2.021.403.589,98

2.075.530.392,69

37.797.791,05
1.854.990.780,80
1.892.788.571,85

42.170.565,84
1.865.122.633,98
1.907.293.199,82

ÙËÓ 31/12/2004, Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙﬁÎÔ˘˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÛÙÔ ÔÛﬁÓ ÙˆÓ 1,177,803,427.89 Â˘ÚÒ. 2) √ÚÈÛÌ¤Ó· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 2003 ¤¯Ô˘Ó
·Ó·ÌÔÚÊˆıÂ› ,ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· ÌÂ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙË˜ ÎÏÂÈﬁÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 2004.
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¢π∂£¡∏™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂.
√ƒ°∞¡ø™∏ - ∞¡∞¶∆À•∏ - ∂∫ª∂∆∞§§∂À™∏ ∞∂ƒ√¢ƒ√ªπø¡
∂¢ƒ∞ ™¶∞∆∞ ∞∆∆π∫∏™ - ∞ƒ.ª.∞.∂. 35925/04/µ/96/60

π™√§√°π™ª√™ ∆∏™ 31Ë˜ ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2004
9Ë ∂∆∞πƒπ∫∏ Ãƒ∏™∏ (1Ë π∞¡√À∞ƒπ√À - 31Ë ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2004)
(¶ÔÛ¿ ÛÂ E˘ÚÒ)
¶π¡∞∫∞™ ¢π∞£∂™∂ø™ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆ø¡
¶ÔÛ¿ ÎÏÂÈﬁÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ 2004

¶ÔÛ¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ 2003

∫·ı·Ú¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ( Î¤Ú‰Ë ) ¯Ú‹ÛÂˆ˜
ÀﬁÏÔÈÔ ·/ÙˆÓ ( ÎÂÚ‰ÒÓ ) ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ
ºﬁÚÔÈ Î·È Ù¤ÏË ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ
™‡ÓÔÏÔ

47.146.056,88
8.731.033,97
(300.216,13)
55.576.874,72

28.950.265,58
4.390.429,66
(7.433.839,99)
25.906.855,25

ª∂π√¡:
1.1. ºﬁÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (AÚıÚÔ 9 ·Ú. 4 ¡.3296/2004)
∫¤Ú‰Ë ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË

(169.177,67)
55.407.697,05

0.00
25.906.855,25

2.333.833,16
28.000.000,00
500.000,00
7.532,99
24.566.330,90
55.407.697,05

1.075.821,28
16.100.000,00
0.00
0.00
8.731.033,97
25.906.855,25

∫∞∆∞™∆∞™∏ §√°∞ƒπ∞™ª√À ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆ø¡ Ãƒ∏™∂ø™ 31Ë˜ ¢∂∫ªµƒπ√À 2004 (1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004)
¶ÔÛ¿ ÎÏÂÈﬁÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ 2004

¶ÔÛ¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ 2003

I. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÂˆ˜
∫‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (ˆÏ‹ÛÂÈ˜)
ªÂ›ÔÓ: ∫ﬁÛÙÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ

264.259.574,12
181.608.856,07

ªÈÎÙ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (Î¤Ú‰Ë) ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÂˆ˜
¶Ï¤ÔÓ: ÕÏÏ· ¤ÛÔ‰· ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÂˆ˜
™‡ÓÔÏÔ

82.650.718,05

58.234.435,45

65.573.229,99

62.791.833,61

148.223.948,04

ªÂ›ÔÓ: 1.ŒÍÔ‰· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
3.ŒÍÔ‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·ı¤ÛÂˆ˜
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227.987.819,37
169.753.383,92

28.768.806,45
3.822.036,40

ªÂÚÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (Î¤Ú‰Ë) ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÂˆ˜
¶Ï¤ÔÓ:

121.026.269,06
23.015.861,23
2.807.708,73

32.590.842,85

115.633.105,19

4.¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÙﬁÎÔÈ & Û˘Ó·Ê‹ ¤ÛÔ‰·

6.210.935,67

ªÂ›ÔÓ:
3.ÃÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙﬁÎÔÈ & Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰·

80.141.222,64

25.823.569,96

95.202.699,10

∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Á›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
1. ∆·ÎÙÈÎﬁ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎﬁ
3. ªÂÚ›ÛÌ·Ù· ÏËÚˆÙ¤·
3a.ªÂÚ›ÛÌ·Ù· ·ﬁ ‰È·ÓÔÌ‹ ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ÊÔÚÔÏÔÁËı¤ÓÙˆÓ ÂÛﬁ‰ˆÓ
5a.∞ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿ ·ﬁ ‰È·ÓÔÌ‹ ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ÊÔÚÔÏÔÁËı¤ÓÙˆÓ ÂÛﬁ‰ˆÓ
8. ÀﬁÏÔÈÔ ÎÂÚ‰ÒÓ ÂÈ˜ Ó¤Ô

8.918.052,14
(73.930.286,97)

84.064.312,11

(75.146.259,97)
™¿Ù·, 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2005

√ÏÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (Î¤Ú‰Ë) ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÂˆ˜
II. ¶§∂√¡( ‹ ÌÂ›ÔÓ ): ŒÎÙ·ÎÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
1. ŒÎÙ·ÎÙ· & ·ÓﬁÚÁ·Ó· ¤ÛÔ‰·
2. ŒÎÙ·ÎÙ· Î¤Ú‰Ë
3. ŒÛÔ‰· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ

41.702.818,22

4. ŒÛÔ‰· ·ﬁ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ
ªÂ›ÔÓ:
1. ŒÎÙ·ÎÙ· & ·ÓﬁÚÁ·Ó· ¤ÍÔ‰·
2. ŒÎÙ·ÎÙÂ˜ ˙ËÌ›Â˜
3. ŒÍÔ‰· ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ
4. ¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜
√ÚÁ·ÓÈÎ¿ & ¤ÎÙ·ÎÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ( Î¤Ú‰Ë )

19.404.528,80
22.630,48
26.882,14

20.709.291,84
26.472,17
3.422.286,71

4.321.652,74
23.775.694,16

6.029.324,22
30.187.374,94

90.070,60
96.003,57
409.648,02
17.736.733,31

20.056.439,13

64.615,32
8.782,85
3.515.512,43
18.332.455,50

5.443.238,66
47.146.056,88

17.704.637,89

21.293.548,49

8.893.826,45
28.950.265,58

ª∂π√¡:
™‡ÓÔÏÔ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ ·Á›ˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
ªÂ›ÔÓ: √È ·ﬁ ·˘Ù¤˜ ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓÂ˜
ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ ÎﬁÛÙÔ˜
∫∞£∞ƒ∞ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆∞ (∫∂ƒ¢∏) Ãƒ∏™∂ø™ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ

99.631.522,93
99.631.522,93

97.785.635,98
0.00
47.146.056,88

97.785.635,98

0.00
28.950.265,58

√ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™.

√ ∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™.

√ °ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜

√ °ÂÓÈÎﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜

√ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘

Î·ı. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ µ·˚ÙÛÔ˜

¢Ú. Harald Peipers

Alfred van der Meer

µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ºÔÓÙÚÈ¤

¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ªÈ¯·Ï·ÚﬁÁÈ·ÓÓË˜

ŒÎıÂÛË ∂Ï¤Á¯Ô˘ √ÚÎˆÙÔ‡ ∂ÏÂÁÎÙ‹ §ÔÁÈÛÙ‹
¶ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ªÂÙﬁ¯Ô˘˜ ÙË˜
¢π∂£¡∏™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂.
∂Ï¤ÁÍ·ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎﬁ ¶ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· ÙË˜ ¢π∂£¡∏™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜ Ô˘ ¤ÏËÍÂ ÙËÓ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004. √ ¤ÏÂÁ¯ﬁ˜
Ì·˜ ¤ÁÈÓÂ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37 ÙÔ˘ ∫.¡. 2190/1920 ÂÚ› ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÙÈ˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ô˘ ÎÚ›Ó·ÌÂ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È Î·ÓﬁÓˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎ‹˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ ™ÒÌ· √ÚÎˆÙÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ.∆¤ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ Ù‹ÚËÛÂ Ë ∂Ù·ÈÚÂ›· Î·È Ì·˜ ‰ﬁıËÎ·Ó ÔÈ ·Ó·ÁÎ·›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È ÂÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ Ô˘
˙ËÙ‹Û·ÌÂ. ∏ ∂Ù·ÈÚÂ›· ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ ÔÚı¿ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎﬁ °ÂÓÈÎﬁ §ÔÁÈÛÙÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ. ¢ÂÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯Ú‹ÛË. ∂·ÏËıÂ‡Û·ÌÂ ÙË Û˘ÌÊˆÓ›· ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ŒÎıÂÛË˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∆·ÎÙÈÎ‹ °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ªÂÙﬁ¯ˆÓ ÌÂ ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. ∆Ô ¶ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 43· ÙÔ˘ ∫.¡. 2190/1920. ∞ﬁ ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ¤ÏÂÁ¯ﬁ Ì·˜ ÚÔ¤Î˘„Â ﬁÙÈ Ë ∂Ù·ÈÚÂ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ıÂ› ·ﬁ ÙÈ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ·ﬁ ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙË˜
( 1996 ) Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÙË˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ·Ô ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË 2004 ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÛÙÂ› ÔÚÈÛÙÈÎ¤˜.
∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·ﬁ Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜, ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó Ì·˙› ÌÂ ÙÔ ¶ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· Î·È ·ÊÔ‡ ÏËÊıÂ› ˘ﬁ„Ë Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ú·Ù‹ÚËÛ‹ Ì·˜ , ·ÎÚÈ‚Ô‰›Î·È· ÙËÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î‹ ‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ı¤ÛË ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ Î·Ù¿ ÙËÓ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004 Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ Ô˘ ¤ÏËÍÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎ¿ ·Ú·‰ÂÎÙ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ﬁ ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ Ë ∂Ù·ÈÚÂ›· ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯Ú‹ÛË.
∞ı‹Ó·, 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2005
KPMG ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ √ÚÎˆÙÔ› ∂ÏÂÁÎÙ¤˜ ∞.∂.
¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ µÔ˘ÓÈÛ¤·˜, √ÚÎˆÙﬁ˜ ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜
∞ª ™√∂§ 18701
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¢π∂£¡∏™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂.
√ƒ°∞¡ø™∏ - ∞¡∞¶∆À•∏ - ∂∫ª∂∆∞§§∂À™∏ ∞∂ƒ√¢ƒ√ªπø¡
∂¢ƒ∞ ™¶∞∆∞ ∞∆∆π∫∏™ - ∞ƒ.ª.∞.∂. 35925/04/µ/96/60

∫∞∆∞™∆∞™∏ ∆∞ªπ∞∫ø¡ ƒ√ø¡

9Ë ∂∆∞πƒπ∫∏ Ãƒ∏™∏ (1Ë π∞¡√À∞ƒπ√À - 31Ë ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2004) - 4Ë §∂π∆√Àƒ°π∫∏ ¶∂ƒπ√¢√™
(¶ÔÛ¿ ÛÂ ∂˘ÚÒ)
¶ÔÛ¿ ∫ÏÂÈﬁÌÂÓË˜ ÃÚ‹ÛË˜ 2004
∆∞ªπ∞∫∂™ ƒ√∂™ ∞¶√ ™À¡∏£∂π™ (§∂π∆√Àƒ°π∫∂™) ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
∫·ı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ

¶ÔÛ¿ ∫ÏÂÈﬁÌÂÓË˜ ÃÚ‹ÛË˜ 2003

47.146.056,88

28.950.265,58

¢π∂£¡∏™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂.
∞ÚÈıÌﬁ˜ ª∞∂ 35925/04/µ/96/60
¶ƒ√™∞ƒ∆∏ª∞
∆√À π™√§√°π™ª√À ∆∏™ 31Ë˜ ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2004
9Ë ÂÙ·ÈÚÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË – 01/01/04 - 31/12/04
(µ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡.2190/1920)

¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ·:
∞ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ
93.237.913,47
∞ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜ ·ÛÒÌ·ÙˆÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ (ÂÈÎ·Ú›·)
6.393.609,46
ŒÛÔ‰· ·ﬁ ÂÈ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ¿ÁÈÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡
(19.313.139,82)
∑ËÌ›· ·ﬁ ÒÏËÛË ·Á›ˆÓ
43.436,49
¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ› ∆ﬁÎÔÈ & Û˘Ó·Ê‹ ¤ÛÔ‰·
(6.210.935,67)
ÃÚÂˆÛÙÈÎÔ› ∆ﬁÎÔÈ & Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰·
80.141.222,64
∆·ÌÈ·Î¤˜ ÚÔ¤˜ ·ﬁ Û˘Ó‹ıÂÈ˜ (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜) ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÚÈÓ ÙÈ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î›ÓËÛË˜
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(∞‡ÍËÛË) ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ
ªÂ›ˆÛË / (∞‡ÍËÛË) ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ
(ªÂ›ˆÛË) / ∞‡ÍËÛË ‚Ú·¯˘ÚﬁıÂÛÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÁÈ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ¤ÍÔ‰·
§ÂÈÊı‹ÛÂ˜ ∂ÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ ¶ÂÏ·ÙÒÓ
ªÂ›ˆÛË ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡
(ªÂ›ˆÛË)/ ∞‡ÍËÛË ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ·ıËÙÈÎÔ‡
§ÔÈ¤˜ ª·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜
ºﬁÚÔÈ Î·È Ù¤ÏË
∆∞ªπ∞∫∂™ ƒ√∂™ ∞¶√ ™À¡∏£∂π™ (§∂π∆√Àƒ°π∫∂™) ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™

154.292.106,57
201.438.163,45

(874.184,51)
20.107.337,90
(5.832.010,76)
9.419.449,97
3.797.020,84
237.621,06
(2.531.137,40)
(2.607,22)
(8.500.923,52)

∆∞ªπ∞∫∂™ ƒ√∂™ ∞¶√ ∂¶∂¡¢À∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
∞ÁÔÚ¤˜ ¶·Á›ˆÓ ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡
¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ¶·Á›ˆÓ ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡
∆ﬁÎÔÈ ∂ÈÛÚ·¯ı¤ÓÙÂ˜
∆∞ªπ∞∫∂™ ƒ√∂™ ∞¶√ ∂¶∂¡¢À∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™

(28.497.916,96)
141.080,00
6.217.132,84

∆∞ªπ∞∫∂™ ƒ√∂™ ∞¶√ Ãƒ∏ª∞∆√¢√∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
∞ÔÏËÚˆÌ‹ ‰·ÓÂ›ˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ
∞ÔÏËÚˆÌ‹ ¢Â˘ÙÂÚÂ‡ÔÓÙÔ˜ ÃÚ¤Ô˘˜
∂›ÛÚ·ÍË ¢Â˘ÙÂÚÂ‡ÔÓÙÔ˜ ¢·ÓÂ›Ô˘ 13.4.3
∆ﬁÎÔÈ ÏËÚˆı¤ÓÙÂ˜
ªÂÚ›ÛÌ·Ù·
∆∞ªπ∞∫∂™ ƒ√∂™ ∞¶√ Ãƒ∏ª∞∆√¢√∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™

(55.701.586,11)
(35.466.714,51)
21.387.063,34
(76.330.354,27)
(7.245.000,00)

15.820.566,37
217.258.729,82

91.392.026,52
6.393.609,46
(19.302.077,00)
238.294,01
(8.918.052,14)
84.064.312,11
(837.843,43)
(85.765.463,65)
5.163.715,26
7.402.739,04
1.185.470,96
20.067.483,16
4.535.529,25
10.116.242,92
(7.433.839,99)

∫∂º∞§∞π√ 1

153.868.112,96
182.818.378,54

(45.565.966,49)
137.252.412,05

(24.507.963,16)
86.892,22
8.905.214,98
(22.139.704,12)

(15.515.855,96)

(38.601.169,28)
0.00
0.00
(85.017.729,62)
0.00
(153.356.591,55)

(123.618.898,90)

41.762.434,15

(1.882.342,81)

∆∞ªπ∞∫∂™ ƒ√∂™ ∂∆∞πƒπ∞™
¶§∂√¡: Ãƒ∏ª∞∆π∫∞ ¢π∞£∂™πª∞ ∂¡∞ƒ•∏™ Ãƒ∏™∏™

104.014.349,96

105.896.692,77

Ãƒ∏ª∞∆π∫∞ ¢π∞£∂™πª∞ ∆∂§√À™ Ãƒ∏™∏™

145.776.784,11

104.014.349,96

√ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™

√ °ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜

Î·ı. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ µ·›ÙÛÔ˜

Alfred van der Meer

™¿Ù·, 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2005
√ °ÂÓÈÎﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜
µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ºÔÓÙÚÈ¤

√ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ
& ÃÚËÌ/ÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘
∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘

µÂ‚·›ˆÛË ∂Ï¤Á¯Ô˘ √ÚÎˆÙÔ‡ ∂ÏÂÁÎÙ‹ §ÔÁÈÛÙ‹
¶ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÌÂÙﬁ¯Ô˘˜ ÙË˜ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈÌ¤Ó·˜ ∞ıËÓÒÓ ∞.∂.
∂Ï¤ÁÍ·ÌÂ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ∆·ÌÂÈ·ÎÒÓ ƒÔÒÓ ÙË˜ ¢π∂£¡∏™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 2004 Ë ÔÔ›· ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ¯ÔÚËÁ‹Û·ÌÂ ÙËÓ ·ﬁ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2005 ¤ÎıÂÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘.
∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚﬁÌÂÓË ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ∆·ÌÂÈ·ÎÒÓ ƒÔÒÓ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ô‰›Î·È· ÙÈ˜ Ù·ÌÂÈ·Î¤˜ ÂÈÛÚÔ¤˜ Î·È ÂÎÚÔ¤˜ ·ﬁ ÙÈ˜, Î·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË,
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÙË˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜.
∞ı‹Ó·, 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2005
KPMG ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ √ÚÎˆÙÔ› ∂ÏÂÁÎÙ¤˜ ∞∂
¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ µÔ˘ÓÈÛ¤·˜
√ÚÎˆÙﬁ˜ ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜
∞ª ™√∂§ 18 701

™‡ÓÓÔÌË Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ‰ÔÌ‹
ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ.
¶·ÚÂÎÎÏ›ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¯¿ÚÈÓ ÙË˜ ·Ú¯‹˜
ÙË˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÈÎﬁÓ·˜.
(·) ÕÚıÚÔ 42· ·Ú.3: ¶·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·ﬁ ÙÈ˜
‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÂÚ› Î·Ù·ÚÙ›ÛÂˆ˜ ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆÓ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÎÚ›ıËÎÂ
··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÌÂ ·ﬁÏ˘ÙË
Û·Ê‹ÓÂÈ·, ÙË˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÈÎﬁÓ·˜ Ô˘ ··ÈÙÂ› Ë
‰È¿Ù·ÍË ÙË˜ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡.
¢ÂÓ ¤ÁÈÓÂ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË.
(‚)ÕÚıÚÔ 42‚ ·Ú.1: ¶·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¯‹
ÙÔ˘ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˘ ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÌÔÚÊ‹˜
ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ "∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¯Ú‹ÛÂˆ˜".
¢ÂÓ ¤ÁÈÓÂ.
(Á) ÕÚıÚÔ 42‚ ·Ú.2: ∫·Ù·¯ÒÚËÛË ÛÙÔÓ
ÚÔÛÈ‰È¿˙ÔÓÙ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Û¯ÂÙÈ˙ÔÌ¤ÓÔ˘
ÌÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜.
¢ÂÓ Û˘Ó¤ÙÚÂÍÂ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË.
(‰) ÕÚıÚÔ 42‚ ·Ú.3: ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙË ‰ÔÌ‹ Î·È
ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÌÂ ·Ú·‚ÈÎ‹ ·Ú›ıÌËÛË,
ﬁÙ·Ó Ë ÂÈ‰ÈÎ‹ Ê‡ÛË ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ ÙÔ ··ÈÙÂ›.
¢ÂÓ Û˘Ó¤ÙÚÂÍÂ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË.
(Â) ÕÚıÚÔ 42‚ ·Ú.4: ™˘ÌÙ‡ÍÂÈ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ
ÙÔ˘ πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÂ ·Ú·‚ÈÎÔ‡˜
·ÚÈıÌÔ‡˜, ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ (Û˘ÌÙ‡ÍÂÈ˜) Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó
ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ‰È·Ù¿ÍÂˆ˜ ·˘Ù‹˜.
¢ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó.
(ÛÙ) ÕÚıÚÔ 42‚ ·Ú.5: ∞Ó·ÌÔÚÊÒÛÂÈ˜ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÛÙÔ‡Ó
ÔÌÔÂÈ‰‹ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· ÌÂ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·

ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙË˜ ÎÏÂÈÔÌ¤ÓË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜.
™Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜
¯Ú‹ÛÂˆ˜ 2003 ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ·ÎﬁÏÔ˘ıÂ˜ ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÂÈ˜
ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ÒÛÙÂ Ó· Î·Ù·ÛÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· ÌÂ ·˘Ù¿ ÙË˜
ÎÏÂÈÔÌ¤ÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜:
1. ¶ÔÛﬁÓ ‡„Ô˘˜ 533,186.35 ∂˘ÚÒ ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ·ﬁ ÙÔÓ
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ «ŒÛÔ‰· ÃÚ‹ÛÂˆ˜ ∂ÈÛÚ·ÎÙ¤·» ÛÙÔ
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ «ÃÚÂÒÛÙÂ˜ ¢È¿ÊÔÚÔÈ».

∫∂º∞§∞π√ 2
∞ÔÙ›ÌËÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ.
(·) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-·.: ª¤ıÔ‰ÔÈ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂˆ˜
ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
ÙˆÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚Ï¤„ÂˆÓ ÁÈ·
˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜.
1. ∆· ÂÓÛÒÌ·Ù· ¿ÁÈ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·ÔÙÈÌ‹ıËÎ·Ó
ÛÙËÓ ·Í›· ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ÎÙ‹ÛÂˆ˜, ÚÔÛ·˘ÍËÌ¤ÓË ÌÂ ÙËÓ ·Í›·
ÙˆÓ ÚÔÛıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ.
2. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯Ú‹ÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜
‡„Ô˘˜ 99,631,522.93 ∂˘ÚÒ, ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
93,237,913.47 ∂˘ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ ·ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜
∂ÓÛÒÌ·ÙˆÓ ¶·Á›ˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ. ∆Ô
˘ﬁÏÔÈÔ 6,393,609.46 ∂˘ÚÒ ·ÊÔÚ¿ ÛÂ ·ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ¢ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈÎ·Ú›·˜ Â› ÙÔ˘ ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙË˜
ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ™¿ÙˆÓ. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ·ﬁÛ‚ÂÛË˜ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ
‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ·Ú.
ÛÙ ÙÔ˘ ·ÚﬁÓÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜.
3. √È ·ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÌÂÓ Ù· ∂ÓÛÒÌ·Ù·
¶¿ÁÈ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·Í›· Â›Ó·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 600 ∂˘ÚÒ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘
¶¢ 299/2003, ÁÈ· ‰Â Ù· ÂÓÛÒÌ·Ù· ¿ÁÈ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿
ÛÙÔÈ¯Â›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·Í›· Â›Ó·È ÌÈÎÚﬁÙÂÚË ÙˆÓ 600
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∂˘ÚÒ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 100%.
4. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·ÔÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·Ùã Â›‰Ô˜
¯·ÌËÏﬁÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ÎÙ‹ÛÂˆ˜ Î·È ÙË˜
ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘˜.
5. ∆· ·ﬁ ·ÁÔÚ¿ ÚÔÂÚ¯ﬁÌÂÓ· ·Ôı¤Ì·Ù·
·ÔÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·Ùã Â›‰Ô˜ ¯·ÌËÏﬁÙÂÚË ÙÈÌ‹
ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ÎÙ‹ÛÂˆ˜ Î·È ÙË˜ Î·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜
¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÙÈÌ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜.
6. ∏ ÙÈÌ‹ ÎÙ‹ÛÂˆ˜ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÈÎÔ‡ Ì¤ÛÔ˘
ﬁÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ¿ÁÈ·.
7. ¢ÂÓ Û˘Ó¤ÙÚÂÍÂ ÂÚ›ÙˆÛË Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÚÔ‚Ï¤„Âˆ˜
˘ÔÙÈÌ‹ÛÂˆ˜ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ
ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ.
(‚) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-·: µ¿ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÛÂ ∂˘ÚÒ
ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÛÂ Í¤ÓÔ ÓﬁÌÈÛÌ·
Î·È ÏÔÁÈÛÙÈÎﬁ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ.
√È ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÛÂ •.¡., ÂÎÙﬁ˜ ÙˆÓ
˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÎÙ‹ÛÂÈ˜ ·Á›ˆÓ
ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ, ·ÔÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ Â›ÛËÌË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘
•.¡. ÙË˜ 31/12/2004 Î·È ÚÔ¤Î˘„·Ó Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ·) ¯ÚÂˆÛÙÈÎ¤˜ ∂˘ÚÒ 23,306.60 ÔÈ ÔÔ›Â˜
Î·Ù·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¯Ú‹ÛË˜ ‰ÈﬁÙÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎﬁ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ Î·Ù¿ ÓﬁÌÈÛÌ· (USD) ‹Ù·Ó
¯ÚÂˆÛÙÈÎﬁ Î·È ‚) ÈÛÙˆÙÈÎ¤˜ ∂˘ÚÒ 3,916.66 ÔÈ ÔÔ›Â˜
Î·Ù·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ «§ÔÈ¤˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜»
,‰ÈﬁÙÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎﬁ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ Î·Ù¿
ÓﬁÌÈÛÌ· (GBP) ‹Ù·Ó ÈÛÙˆÙÈÎﬁ.
(Á) ÕÚıÚÔ 43 ·Ú.2.: ¶·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·ﬁ ÙÈ˜
ÌÂıﬁ‰Ô˘˜ Î·È ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂˆ˜.
∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÌÂıﬁ‰ˆÓ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂˆ˜.
¢ÂÓ ¤ÁÈÓÂ.
(‰) ÕÚıÚÔ 43 ·Ú.7-‚.: ∞ÏÏ·Á‹ ÌÂıﬁ‰ˆÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ÎÙ‹ÛÂˆ˜ ‹ ÙÔ˘ ÎﬁÛÙÔ˘˜
·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ.
¢ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË.
(Â) ÕÚıÚÔ 43 ·Ú.7-Á.: ¶·Ú¿ıÂÛË ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜,
ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ·Í›·˜ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂˆ˜ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÙË˜ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÙÈÌ‹˜
·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, ÂÊﬁÛÔÓ Â›Ó·È ·ÍÈﬁÏÔÁË.

¢ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË.
(ÛÙ) ÕÚıÚÔ 43 ·Ú.9.: ∞Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÂÂÍ‹ÁËÛË
ÙË˜ ÁÂÓÔÌ¤ÓË˜ Ì¤Û· ÛÙË ¯Ú‹ÛË, ÌÂ ‚¿ÛË ÂÈ‰ÈÎﬁ
ÓﬁÌÔ, ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ¿ÁÈˆÓ
ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ·Ú¿ıÂÛË ÙË˜
ÎÈÓ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ "¢È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜".
¢ÂÓ ¤ÁÈÓÂ.

·ﬁ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎﬁ ¢ËÌﬁÛÈÔ ˘¤Ú ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7.2 ÙË˜ ™.∞.∞. Â› ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘
(Â‰·ÊÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ™¿ÙˆÓ) ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙË˜ ™˘Ì‚·ÙÈÎ‹˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ (30 ¤ÙË). ∏ ·ﬁÛ‚ÂÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ¯Ú‹ÛË˜ ·ÛÒÌ·ÙˆÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÈ
ÈÛﬁÔÛ· Î·È ÙÌËÌ·ÙÈÎ¿ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎ‹˜
ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ 25 ¤ÙË.

∫∂º∞§∞π√ 3

∫∂º∞§∞π√ 4

¶¿ÁÈÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎﬁ Î·È ¤ÍÔ‰· ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜
(·) ÕÚıÚÔ 42Â ·Ú.8.: ªÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ·Á›ˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
Î·È ÂÍﬁ‰ˆÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆ˜).
¶·Ú·Ù›ıÂÙ·È Û¯ÂÙÈÎﬁ˜ ›Ó·Î·˜, ÌÂ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘
··ÈÙÂ› Ë ‰È¿Ù·ÍË ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1.
(‚) ÕÚıÚÔ 43 ·Ú.5-‰: ∞Ó¿Ï˘ÛË ÚﬁÛıÂÙˆÓ
·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ.
¢ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó.
(Á) ÕÚıÚÔ 43 ·Ú.5-Â.: ¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÁÈ· ˘ÔÙ›ÌËÛË
ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ ¿ÁÈˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
¢ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó, ‰ÈﬁÙÈ ‰ÂÓ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ˘ÔÙ›ÌËÛË.
(‰) ÕÚıÚÔ 43 ·Ú.3-Â.: ∞Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÂÂÍ‹ÁËÛË
ÙˆÓ ÔÛÒÓ ÙˆÓ ÂÍﬁ‰ˆÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆ˜
(ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆ˜) Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¯Ú‹ÛË.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ÔÛ¿.
(Â) ÕÚıÚÔ 43 ·Ú.3-Á.: ∆· ÔÛ¿ Î·È Ô ÏÔÁÈÛÙÈÎﬁ˜
¯ÂÈÚÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ Ô˘
ÚÔ¤Î˘„·Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯Ú‹ÛË, Î·Ù¿ ÙËÓ
ÏËÚˆÌ‹ (‰ﬁÛÂˆÓ) Î·È/‹ ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ‰·ÓÂ›ˆÓ ‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı¤ÓÙˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÁÈ· ÎÙ‹ÛÂÈ˜
¿ÁÈˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ.
¢ÂÓ Û˘Ó¤ÙÚÂÍÂ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË.
(ÛÙ) ÕÚıÚÔ 43 ·Ú.4 Â‰.· & ‚.: ∞Ó¿Ï˘ÛË Î·È
ÂÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ "ŒÍÔ‰· ÂÚÂ˘ÓÒÓ Î·È
·Ó·Ù‡ÍÂˆ˜", "¶·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜" Î·È "ÀÂÚ·Í›·
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆ˜ (GOODWILL)".
√ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ "∂ÈÎ·Ú›· Â› ÙÔ˘
∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ™¿ÙˆÓ" ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÎ·Ú›· Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ,

™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜
(·) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-‚.: ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
¿ÏÏˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂ ÔÛÔÛÙﬁ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ﬁ 10%.
√ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ «™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÂ ÏÔÈ¤˜
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜» ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂ ÔÛÔÛÙﬁ 17%
ÛÙËÓ «∂Ù·ÈÚÂ›· ∞ÁˆÁÔ‡ ∫·˘Û›ÌÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
∞.∂.» (∂.∞.∫.∞.∞.).°È· ÏﬁÁÔ˘˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡
(Ù¤ÏÔ˜ Î·˘Û›ÌÔ˘) ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜,
Î·Ù¿ ÙË Û˘ÓÂ‰Ú›·Û‹ ÙÔ˘ ÌÂ ·ÚÈıÌﬁ 48 ÙË˜ 29Ë˜
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1999, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÙËÓ ÂÈÎ‡ÚˆÛË ÙË˜
Ú¿ÍË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜.
(‚) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-ÈÂ. : ™‡ÓÙ·ÍË ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜.
™˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹
ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÌËÙÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ
HOCHTIEF AirPort GmbH Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙË˜
ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·.
ª¤¯ÚÈ ﬁÌˆ˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Û˘ÓÙ¿ÍÂˆ˜ ÙÔ˘ ·ÚﬁÓÙÔ˜
ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ Â›¯Â ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÂ› ·ﬁ ·˘Ù‹Ó
ÙËÓ ÌËÙÚÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· Ù˘¯ﬁÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‹ ÚﬁıÂÛË ÙË˜
ÁÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ.

∫∂º∞§∞π√ 5
∞Ôı¤Ì·Ù·
(·) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-È·.: ∞ÔÙ›ÌËÛË ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ
Î·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·ﬁ ÙÔ˘˜ Î·ÓﬁÓÂ˜ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 43, ÁÈ· ÏﬁÁÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂˆÓ.
¢ÂÓ ¤ÁÈÓÂ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË.

(‚) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-È.: ¢È·ÊÔÚ¤˜ ·ﬁ ˘ÔÙ›ÌËÛË
Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Î·È
ÏﬁÁÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.

∫∂º∞§∞π√ 6
ªÂÙÔ¯ÈÎﬁ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ
(·) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-‰.: ∫·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ,
ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎﬁ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.
∆Ô ÌÂÙÔ¯ÈÎﬁ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛﬁ
ÙˆÓ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ (300,000,000) ∂˘ÚÒ,
‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÂ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· (30,000,000) ÎÔÈÓ¤˜
Î·È ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹˜ ·Í›·˜ ‰¤Î· (10)
∂˘ÚÒ Ë Î¿ıÂ Ì›·.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ.
(‚) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú. 1-Á. : ∂Î‰ÔıÂ›ÛÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜
Ì¤Û· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡
∫ÂÊ·Ï·›Ô˘.
¢ÂÓ Û˘Ó¤ÙÚÂÍÂ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË.
(Á) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-Â Î·È 42Â ·Ú.10.:
∂Î‰Ôı¤ÓÙÂ˜ Ù›ÙÏÔÈ Î·È ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤Ó· Û’ ·˘ÙÔ‡˜
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.
(‰) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú. 1-ÈÛÙ. : ∞ﬁÎÙËÛË ›‰ÈˆÓ
ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯Ú‹ÛË.
¢ÂÓ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó.

∫∂º∞§∞π√ 7
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
(·) ÕÚıÚÔ 42Â ·Ú.14 Â‰.‰.: ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡
"§ÔÈ¤˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜", ·Ó ÙÔ ÔÛﬁ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ.
¶Úﬁ‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÌË Â›ÛÚ·ÍË ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó
·ﬁ ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡ ∞ÂÚÔÓ·˘ÙÈÏ›·˜. E˘ÚÒ 1,954,857.00
¶Úﬁ‚ÏÂ„Ë ∫·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù¤ÏÔ˘˜ 5%
Â› ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·Ú·¯ı¤ÓÙˆÓ Ï·ÙÔÌÈÎÒÓ
ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ™¿ÙˆÓ

E˘ÚÒ

917,513.58

¶Úﬁ‚ÏÂ„Ë ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎ‹
·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ∞ÂÚÔÓ·˘ÙÈÏ›·˜ E˘ÚÒ 5,177,599.79
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¶Úﬁ‚ÏÂ„Ë ·ÌÔÈ‚ÒÓ ŒÌÌÈÛıÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Euro 2,561,389.38
¶Úﬁ‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÌÂ›ˆÛË ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÛÂˆÓ
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÍÒ‰ÈÎˆÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂˆÓ
Euro 7,715,499.50
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§ÔÈ¤˜ ¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ∂Íﬁ‰ˆÓ

Euro 3,327,402.78

™‡ÓÔÏÔ

Euro21,654,262.03

∏ Úﬁ‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ∂ÈÛÊ·ÏÂ›˜ ∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜, ÔÛÔ‡ ∂˘ÚÒ
30,209,016.00 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·Ê·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÛÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ
ÙÔ˘ πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ «¶ÂÏ¿ÙÂ˜ ÌÂ›ÔÓ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜».
(‚) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-˙ Â‰·Ê.·.: √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜
‰ÂÛÌÂ‡ÛÂÈ˜ ·ﬁ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ÎÏ. Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù¿ÍÂˆ˜. ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜
ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ‰ÂÛÌÂ‡ÛÂÈ˜
ÁÈ· Û˘Ó‰ÂÌ¤ÓÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.
(Á) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-È‚.: ¶Èı·Ó¤˜ ÔÊÂÈÏ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ
ÔÛÒÓ ÊﬁÚˆÓ Î·È ÔÛ¿ ÊﬁÚˆÓ Ô˘ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜
Ó· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó ÛÂ ‚¿ÚÔ˜ ÙË˜ ÎÏÂÈÔÌ¤ÓË˜ Î·È ÙˆÓ
ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ, ÂÊﬁÛÔÓ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
ÛÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ‹ ÛÙÈ˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜.
∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ıÂ› ·ﬁ ÙÈ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ·ﬁ
ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙË˜. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È ﬁÌˆ˜ ﬁÙÈ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘
‰ÂÓ ı· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜.
(‰) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-ÛÙ.: ª·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ¿Óˆ ·ﬁ 5 ¤ÙË.
√È Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ¿Óˆ ·ﬁ 5 ¤ÙË
·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÊÂÓﬁ˜ ‰¿ÓÂÈ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊıÂ› ·ﬁ ÙÈ˜
ÙÚ¿Â˙Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘
¡¤Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÂÚÔÏÈÌ¤Ó· ∞ıËÓÒÓ, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘
‰Â˘ÙÂÚÂ‡ÔÓÙ· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊıÂ› ·ﬁ ÙÔ˘˜
ÌÂÙﬁ¯Ô˘˜ Â›ÙÂ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜
∞ÂÚÔÏÈÌ¤Ó· ∞ıËÓÒÓ, Â›ÙÂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ
ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·ﬁ ÙËÓ ™‡Ì‚·ÛË ∞Ó¿Ù˘ÍË˜
∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
An analysis of these loans is as follows;
1. ¢¿ÓÂÈÔ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ∂˘ÚÒ

944,109,148.86

2. ¢¿ÓÂÈÔ Hermes

∂˘ÚÒ

146,715,024.82

3. ¢¿ÓÂÈÔ Cargo

∂˘ÚÒ

7,689,612.23

∂˘ÚÒ

45,000,000.00

4. ¢Â˘ÙÂÚÂ‡ÔÓ ÃÚ¤Ô˜ ¿ÚıÚÔ 1
·Ú.1 ¡ 2338/95

5. ¢Â˘ÙÂÚÂ‡ÔÓ ∞Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ ¢¿ÓÂÈÔ
¿ÚıÚÔ 13.4.3 ¡.2338/95
∂˘ÚÒ
21,387,063.34
°ÂÓÈÎﬁ ™‡ÓÔÏÔ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌˆÓ
ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ¤Ú· ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ E˘ÚÒ 1,164,900,849.25

(Â) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-ÛÙ.: ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜
Î·Ï˘ÙﬁÌÂÓÂ˜ ÌÂ ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙÂ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈÂ˜.
√È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÈÛÙÒÙÚÈÂ˜ ÙÚ¿Â˙Â˜
Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÌÂ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË-ÂÎ¯ÒÚËÛË ÙË˜ ÂÈÎ·Ú›·˜
ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎ‹˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ Â› ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘
ÙÔ˘ ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ™¿ÙˆÓ Î·È Â› ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ,
Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ, ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙˆÓ
Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ ı·
Â˘Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÛÙÔ ∞Î›ÓËÙÔ.
∏ ˆ˜ ¿Óˆ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË-ÂÎ¯ÒÚËÛË ÙË˜ ÂÈÎ·Ú›·˜, ·Í›·˜
∂˘ÚÒ 159,840,236.59, ÙÂÏÂ› ˘ﬁ ÙËÓ ·›ÚÂÛË Î·È ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ
ÈÛ¯‡ ÌﬁÓÔÓ ÂÊﬁÛÔÓ Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· Ù· ÁÂÁÔÓﬁÙ· Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 35.1.4 (Á) ÙË˜ ™∞∞ (¡. 2338/95).

∞ÁÔÚ¤˜ ˘ﬁ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË
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√È ·ÁÔÚ¤˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ˘ﬁ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË
·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ

E˘ÚÒ

3,346.75

(·) ÕÚıÚÔ 42Â, ·Ú.9.: ∂ÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ Î·È ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙÂ˜
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·ÛÊ¿ÏÂÈÂ˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ·ﬁ ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÂ›·.
√È ¯ÔÚËÁËıÂ›ÛÂ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ Î·È ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙÂ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈÂ˜

§ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù¿ÍÂˆ˜
(·) ÕÚıÚÔ 42Â, ·Ú.11.: ∞Ó¿Ï˘ÛË
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù¿ÍÂˆ˜.
1. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ∂ÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË˜
∞·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ - ¶ÂÏ·ÙÒÓ:

ÙˆÓ

∂ÁÁ˘ËÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜ ÁÈ·
ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ

E˘ÚÒ

23,443,248.22

∂ÁÁ˘ËÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

∫∂º∞§∞π√ 8
ªÂÙ·‚·ÙÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›
(·) ÕÚıÚÔ 42Â ·Ú.12.: ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ
ÙˆÓ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ.
ªÂÙ·‚·ÙÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡
ŒÍÔ‰· ÂÔÌ¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ:
121,397.75

ÛÂ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜

E˘ÚÒ

161,760.82

ªÂÚÈÎﬁ Û‡ÓÔÏÔ

E˘ÚÒ

23,605,009.04

2. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ∂ÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ∫·Ï‹˜
∂ÎÙ¤ÏÂÛË˜ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ - ¶ÚÔÌËıÂ˘ÙÒÓ
∂ÁÁ˘ËÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜ Î·Ï‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜
Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÚÔÌËıÂ˘ÙÒÓ

E˘ÚÒ

8,525,277.76

ÕÏÏÂ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ ÙÚ›ÙˆÓ

E˘ÚÒ

206,738.39

∞ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡

∂˘ÚÒ

§ÔÈ¿ ∞ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ·

∂˘ÚÒ 1,375,469.89

∂ÁÁ˘ËÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË˜

§ÔÈ¿ ¤ÍÔ‰·

∂˘ÚÒ

˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÚÔÌËıÂ˘ÙÒÓ

E˘ÚÒ

5,460,765.86

™‡ÓÔÏÔ

E˘ÚÒ 1,570,182.31

ªÂÚÈÎﬁ ™‡ÓÔÏÔ

E˘ÚÒ

14,192,782.01

73,314.67

ŒÛÔ‰· ·ﬁ ∞ÂÚÔÔÚÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ E˘ÚÒ

9,931,587.94

ŒÛÔ‰· ·ﬁ ÌË ∞ÂÚÔÔÚÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ E˘ÚÒ

4,161,753.05

ŒÛÔ‰· ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ

E˘ÚÒ

127,147.32

™‡ÓÔÏÔ

E˘ÚÒ 14,220,488.31

E˘ÚÒ

1,525,744,819.99

E˘ÚÒ

319,609,389.60

ªÂÚÈÎﬁ Û‡ÓÔÏÔ

E˘ÚÒ

1,845,354,209.59

∞Í›· ∂ÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·ﬁ ÙÚ›ÙÂ˜ ¯ÒÚÂ˜

E˘ÚÒ

1,232,897.34

ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌﬁ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘

∞Í›· ∂Ó‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂˆÓ ·Á·ıÒÓ E˘ÚÒ

2,211,125.81

∞Í›· Ú¿ÍÂˆÓ Ï‹ÙË

∂˘ÚÒ

1,176,000.00

¶·ÚÔ¯¤˜ ÎÔÈÓÔÊÂÏÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

∂˘ÚÒ

810,785.90

∆ﬁÎÔÈ Î·È ∂ÍÔ‰· ª·ÎÚÔÚÔı¤ÛÌˆÓ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ∂˘ÚÒ
§ÔÈ¿ ŒÍÔ‰·
™‡ÓÔÏÔ

(·) ÕÚıÚÔ 43.· ·Ú.1-ÈÁ.: ∞ÌÔÈ‚¤˜ ÌÂÏÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ
‰ÈÔÈÎ‹ÛÂˆ˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆ˜ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜.
√È Û˘ÓÔÏÈÎ¤˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
·Ó‹Ïı·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË 2004 ÛÙÔ ÔÛﬁ ÙˆÓ ∂˘ÚÒ 505,280.00
¢ÂÓ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ÈÛÙÒÛÂÈ˜ ÛÂ ﬁÚÁ·Ó· ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Î·È
‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.
(‚) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-ÈÁ.: ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ‹ ·Ó·Ï‹ÊıËÎ·Ó ÁÈ· ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÛÂ
‰ÈÔÈÎ‹ÛÂˆ˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.
(Á) ÕÚıÚÔ 43 · ·Ú.1-È‰.: ¢ÔıÂ›ÛÂ˜ ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ¤˜
Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜).
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¿ÚıÚÔ˘ 26 ·Ú.8 ¡.2093/92

·ﬁ ÙÔ «Aeroporte De Paris» ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘
¡¤Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ.

ÛÂ ﬁÚÁ·Ó· ÙË˜ ¢ÈÔÈÎ‹ÛÂˆ˜

∆·ÌÂ›Ô˘ ™˘ÓÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹

4. §ÔÈÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù¿ÍÂˆ˜

∫¿Ï˘„Ë ‰··ÓÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó

∞ÌÔÈ‚¤˜, ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ¤˜ Î·È ÈÛÙÒÛÂÈ˜

¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.

¶ÚﬁÛıÂÙÂ˜ ·ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜
ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÂÚÔÏÈÌ¤Ó· ∞ıËÓÒÓ

ªÂÙ·‚·ÙÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ·ıËÙÈÎÔ‡
ŒÍÔ‰· ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·:
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Î·È ÈÛÙÒÛÂÈ˜ ÛÂ ﬁÚÁ·Ó· ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂˆ˜ (Ì¤ÏË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ

¶ÚﬁÛıÂÙÂ˜ ·ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜
¿ÚıÚÔ˘ 26 ·Ú.8 ¡.2093/92

Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7Â.

·Ô¯ˆÚ‹Û·ÓÙ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯Ú‹ÛË Ì¤ÏË ÔÚÁ¿ÓˆÓ

3. §ÔÈÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù¿ÍÂˆ˜ ÚﬁÛıÂÙˆÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ

ŒÛÔ‰· ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÂÈÛÚ·ÎÙ¤·:

ÃÔÚËÁËıÂ›ÛÂ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ Î·È ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙÂ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈÂ˜

E˘ÚÒ

4,421,597.83

∞Í›· ··ÏÏ·ÛÛﬁÌÂÓˆÓ ÏÔÈÒÓ ÂÈÛÚÔÒÓ E˘ÚÒ

1,770,950.23

5,861,389.98

ªÂÚÈÎﬁ Û‡ÓÔÏÔ

E˘ÚÒ

9,636,571.21

∂˘ÚÒ

2,040,172.93

°ÂÓÈÎﬁ Û‡ÓÔÏÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù¿ÍÂˆ˜ E˘ÚÒ

1,892,788,571.85

E˘ÚÒ

9,888,348.81

¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.
(·) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-Ë.: ∫‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù¿
Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜ Î·È ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜.
¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÙˆÙ¤Úˆ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Î‡ÎÏÔ˘
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù¿ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜. ∏
·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÂÍ
ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙË˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™¿ÙˆÓ.
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∞Ó¿Ï˘ÛË Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó¿ Î·ÙËÁÔÚ›·
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜ ÛÂ ∂˘ÚÒ
1) ∞¶√ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
ÃÚÂÒÛÂÈ˜ ∞ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ∆ÂÏÒÓ
ÃÚÂÒÛÂÈ˜ ∂›ÁÂÈ·˜ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜
∂ÓÔ›ÎÈ· ∫ÙÈÚ›ˆÓ
∂ÓÔ›ÎÈ· ∂‰·ÊÈÎÒÓ ∂ÎÙ¿ÛÂˆÓ & ∂Î¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜
ÀËÚÂÛ›Â˜ ∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ
ÀËÚÂÛ›Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ & ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ
ªÂÚÈÎﬁ ™‡ÓÔÏÔ

130,412,357.44
31,508,990.07
15,701,100.33
9,892,847.81
6,055,700.16
2,949,045.85
196,520,041.66

ÀËÚÂÛ›Â˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øÊ¤ÏÂÈ·˜–
∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË ∫ÙÈÚ›ˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜
7,592,880.97
∂ª¶√ƒπ∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
i) ∂ÌÔÚÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
39,630,995.79
ii) ÀËÚÂÛ›Â˜ ™Ù¿ıÌÂ˘ÛË˜
12,484,723.34
iii) §ÔÈ¤˜ ∂ÌÔÚÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ 8,025,508.62 60,141,227.75
ÕÏÏÂ˜ ÀËÚÂÛ›Â˜
5,423.74
ª∂ƒπ∫√ ™À¡√§√
67,739,532.46
°∂¡π∫√ ™À¡√§√ ¶ø§∏™∂ø¡
264,259,574.12

(‚) ÕÚıÚÔ 43· ·Ú.1-ı.: ª¤ÛÔ˜ ﬁÚÔ˜ ÙÔ˘
··Û¯ÔÏËı¤ÓÙÔ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·˘ÙÔ‡, ÌÂ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎﬁ
ÎﬁÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜. ¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ﬁÙÈ, ÛÙÔ "¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ
(˘·ÏÏËÏÈÎﬁ) ÚÔÛˆÈÎﬁ" ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÌÂ
ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıﬁ ·ÌÂÈ‚ﬁÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ.
√ Û˘ÓÔÏÈÎﬁ˜ Ì¤ÛÔ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó
Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ‹Ù·Ó 738 ¿ÙÔÌ·. √È ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÂ 698 ¿ÙÔÌ· Î·È ·Ó‹Î·Ó ﬁÏÔÈ ÛÙÔ
¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ ÚÔÛˆÈÎﬁ. ∏ Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ Î·È
ÙˆÓ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·Ó‹ÏıÂ ÛÙÔ ÔÛﬁÓ ÙˆÓ
34,523,221.18 ∂˘ÚÒ.

(Á) ÕÚıÚÔ 42Â ·Ú.15-‚.: ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Î·È
·ÓﬁÚÁ·ÓˆÓ ÂÍﬁ‰ˆÓ Î·È ÂÛﬁ‰ˆÓ.
1. ŒÎÙ·ÎÙ· & ·ÓﬁÚÁ·Ó· ¤ÛÔ‰·
∆·ÌÂ›Ô ™˘ÓÔ¯‹˜
ŒÛÔ‰· ·ﬁ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
§ÔÈ¿ ŒÎÙ·ÎÙ· & ∞ÓﬁÚÁ·Ó· ŒÛÔ‰·
§ÔÈ¿ ŒÎÙ·ÎÙ· ∫¤Ú‰Ë
™‡ÓÔÏÔ ŒÎÙ·ÎÙˆÓ & ∞ÓﬁÚÁ·ÓˆÓ ∂Ûﬁ‰ˆÓ

E˘ÚÒ 19,313,139.82
E˘ÚÒ
12,466.23
E˘ÚÒ
78,922.75
E˘ÚÒ
22,630.48
E˘ÚÒ 19,427,159.28

2. ŒÎÙ·ÎÙ· & ·ÓﬁÚÁ·Ó· ¤ÍÔ‰·
∑ËÌ›Â˜ ·ﬁ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
§ÔÈ¿ ŒÎÙ·ÎÙ· & ∞ÓﬁÚÁ·Ó· ŒÍÔ‰·
§ÔÈ¤˜ ŒÎÙ·ÎÙÂ˜ ∑ËÌ›Â˜
™‡ÓÔÏÔ ŒÎÙ·ÎÙˆÓ & ∞ÓﬁÚÁ·ÓˆÓ ∂Íﬁ‰ˆÓ

E˘ÚÒ
E˘ÚÒ
E˘ÚÒ
E˘ÚÒ

∞ı‹Ó·, 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2005
√ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™.

√ ∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. √ °ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜

Î·ı. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ µ·˚ÙÛÔ˜ Dr. Harald Peipers

Alfred van der Meer

√ °ÂÓÈÎﬁ˜
√ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘
√ÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜
µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∏. ºÔÓÙÚÈ¤ P¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∫. ªÈ¯·Ï·ÚﬁÁÈ·ÓÓË˜

1. ŒÛÔ‰· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ
§ÔÈ¿ ¤ÛÔ‰·

E˘ÚÒ

26,882.14

™‡ÓÔÏÔ ∂Ûﬁ‰ˆÓ ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÃÚ‹ÛÂˆÓ E˘ÚÒ

26,882.14

µ∂µ∞πø™∏
µÂ‚·ÈÔ‡Ù·È ﬁÙÈ ÙÔ ·ÚﬁÓ ¶ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 17 ÛÂÏ›‰Â˜ Â›Ó·È ·˘Ùﬁ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘ Ô˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ· ÌÂ ËÌÂÚÔÌËÓ›· 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2005.

225,793.50

√ √ƒ∫ø∆√™ ∂§∂°∫∆∏™ §√°π™∆∏™
KPMG ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ √ÚÎˆÙÔ› ∂ÏÂÁÎÙ¤˜ ∞.∂.

2. ŒÍÔ‰· ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ
∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ¤ÎÙˆÛË˜ ÏﬁÁˆ

2) ∞¶√ ª∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
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(‰) ÕÚıÚÔ 42Â ·Ú.15-‚.: ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ "ŒÛÔ‰· ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ",
"ŒÛÔ‰· ·ﬁ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ",
"ŒÍÔ‰· ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ" Î·È "¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜
ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜"

28,607.87
61,462.73
96,003.57
186,074.17

ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ﬁÁÎÔ˘ ÙˆÓ ·ÚÂ¯ﬁÌÂÓˆÓ
ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

E˘ÚÒ

¢È¿ÊÔÚ· ŒÍÔ‰·

E˘ÚÒ

183,854.52

™‡ÓÔÏÔ ∂Íﬁ‰ˆÓ ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÃÚ‹ÛÂˆÓ E˘ÚÒ

409,648.02

¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ µÔ˘ÓÈÛ¤·˜
√ÚÎˆÙﬁ˜ ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜
∞ª ™√∂§ 18701

3. ŒÛÔ‰· ·ﬁ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ
ŒÛÔ‰· ·ﬁ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÂÈÛÊ·ÏÒÓ
··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·ﬁ ÏÔÈÔ‡˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜

∂˘ÚÒ

3,523,771.97

¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ π

ŒÛÔ‰· ·ﬁ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÂÈÛÊ·ÏÒÓ
··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ·Ú.4 ¡.3296/04

∂˘ÚÒ

ª∂∆∞µ√§∂™ ¶∞°πø¡ ™∆√πÃ∂πø¡

676,710.66

∞•π∞ ∫∆∏™∂ø™

ŒÛÔ‰· ·ﬁ §ÔÈ¤˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÃÚ‹ÛÂˆÓ

∂˘ÚÒ

121,170.11

™‡ÓÔÏÔ ∂Ûﬁ‰ˆÓ ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÃÚ‹ÛÂˆÓ E˘ÚÒ

4,321,652.74

¶ÚÔÛı‹ÎÂ˜
ÃÚ‹ÛÂˆ˜

ªÂÈÒÛÂÈ˜
ÃÚ‹ÛÂˆ˜

ÀﬁÏÔÈÔ
31-12-04

ÀﬁÏÔÈÔ
31-12-03

∞ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜
ÃÚ‹ÛÂˆ˜

ªÂÈÒÛÂÈ˜
ÃÚ‹ÛÂˆ˜

ÀﬁÏÔÈÔ
31-12-04

∞¡∞¶√™µ∂™∆∏
∞•π∞
31-12-04

¶∞°π√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√

4. ¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜
¶Úﬁ‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÂÈÛÊ·ÏÂ›˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜

ÀﬁÏÔÈÔ
31-12-03

∞¶√™µ∂™∂π™

E˘ÚÒ

5,803,461.00

¶Úﬁ‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÌÂ›ˆÛË ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ

∞ÛÒÌ·ÙÂ˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
∂ÈÎ·Ú›· Â› ÙÔ˘ ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ™¿ÙˆÓ
™‡ÓÔÏÔ ·ÛÒÌ·ÙˆÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ

¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÍÒ‰ÈÎˆÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂˆÓ E˘ÚÒ

159.840.236,59

0.00

0.00

159.840.236,59

17.582.426,01

6.393.609,46

0.00

23.976.035,47

135.864.201,12

159.840.236,59

0.00

0.00

159.840.236,59

17.582.426,01

6.393.609,46

0.00

23.976.035,47

135.864.201,12

89.942,83

0.00

0.00

89.942,83

0.00

0.00

0.00

0.00

89.942,83

1.770.536.228,27

35.961.141,81

0.00

1.806.497.370,08

205.005.126,07

75.747.424,02

0.00

280.752.550,09

1.525.744.819,99

7,715,499.50
∂ÓÛÒÌ·ÙÂ˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜

¶Úﬁ‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜
ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ∞ÂÚÔÓ·˘ÙÈÏ›·˜

E˘ÚÒ

2,707,772.81

§ÔÈ¤˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜

E˘ÚÒ

1,510,000.00

™‡ÓÔÏÔ ¶ÚÔ‚Ï¤„ÂˆÓ ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ E˘ÚÒ 17,736,733.31

∫∂º∞§∞π√ 13
ÕÏÏÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·
ÙËÓ ·ÚÙÈﬁÙÂÚË ÏËÚÔÊﬁÚËÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙË˜ ÈÛÙ‹˜ ÂÈÎﬁÓ·˜
ÕÚıÚÔ 43· ·Ú. 1-È˙: √ÔÈÂÛ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÂ˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÂÈ‰ÈÎ¤˜
‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ
·ÚÙÈﬁÙÂÚË ÏËÚÔÊﬁÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÙﬁ¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ
ÙÚ›ÙˆÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ·Ú¯‹˜ ÙË˜ ÈÛÙ‹˜ ÂÈÎﬁÓ·˜.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.

°‹Â‰·-√ÈÎﬁÂ‰·
∫Ù›ÚÈ· Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¤ÚÁ·
ªË¯·Ó‹Ì·Ù·-∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÏÔÈﬁ˜
ÌË¯·ÓÔÏÔÁÈÎﬁ˜ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜

290.728,06

200.125,62

0.00

490.853,68

115.144,66

58.917,83

0.00

174.062,49

316.791,19

ªÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿ Ì¤Û·

29.642.244,88

220.243,65

539.072,38

29.323.416,15

15.950.833,85

5.778.005,16

360.669,18

21.368.169,83

7.955.246,32

ŒÈÏ· Î·È ÏÔÈﬁ˜ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜

53.422.723,85

10.662.194,11

37.195,40

64.047.722,56

30.902.189,96

11.653.566,46

31.082,11

42.524.674,31

21.523.048,25

∞ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ˘ﬁ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ¤˜

19.517.747,44

24.422.597,30

42.968.385,53

971.959,21

0.00

0.00

0.00

0.00

971.959,21

™‡ÓÔÏÔ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ

1.873.499.615,33

71.466.302,49

43.544.653,31

1.901.421.264,51

251.973.294,54

93.237.913,47

391.751,29

344.819.456,72

1.556.601.807,79

°ÂÓÈÎﬁ Û‡ÓÔÏÔ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ

2.033.339.851,92

71.466.302,49

43.544.653,31

2.061.261.501,10

269.555.720,55

99.631.522,93

391.751,29

368.795.492,19

1.692.466.008,91

™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜
¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ · ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜
™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÂ ÏÔÈ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

984.439,43

0.00

0.00

984.439,43

0.00

0.00

0.00

0.00

984.439,43

§ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜

5.411.623,32

329.890,54

5.411.623,32

329.890,54

0.00

0.00

0.00

0.00

329.890,54

°ÂÓÈÎﬁ Û‡ÓÔÏÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ

6.396.062,75

329.890,54

5.411.623,32

1.314.329,97

0.00

0.00

0.00

0.00

1.314.329,97

™‡ÓÔÏÔ ¶¿ÁÈÔ˘ ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡

2.039.735.914,67

71.796.193,03

48.956.276,63

2.062.575.831,07

269.555.720,55

99.631.522,93

391.751,29

368.795.492,19

1.693.780.338,88
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Στιγµές που ζήσαµε το 2004

Ψυχαγωγικό Πρόγραµµα Ολυµπιακών Αγώνων

∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών
Συναντώντας το Φοίβο

66

67
∆ιαπίστευση Ισπανικής Ολυµπιακής Οµάδας

Παραολυµπιακή Οµάδα Ολλανδίας

Ο Γ. ∆εληκούρας µε τον Ολυµπιονίκη Ν. Κακλαµανάκη
Τελετή Υποδοχής Ελληνικής Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου

Απονοµή Βραβείου ΑΕΤRΑ

Τελετή Υποδοχής Νέου ∆ροµολογίου easyJet

Τελετή Βράβευσης Αεροπορικών Εταιρειών από το ∆ΑΑ
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Το έργο του ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

