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H εξέλιξη της περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων από το 2009 έως τον Οκτώβριο 2016
(σε χιλ. ευρώ)

ΕΤΟΣ

Τα στοιχεία δεν περιλαµβάνουν τη χρήση περίπου 800 εκατ. ευρώ που χρησιµοποιήθηκαν από τον υπολογισµό του ΑΚΑΓΕ
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Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Α
σφυκτικές πιέσεις για τη µεταφορά 
της σηµαντικής ακίνητης περιουσί-
ας των ασφαλιστικών ταµείων, το συ-

νολικό ύψος της οποίας ανέρχεται σε τρέχου-
σες τιµές σε 1,4 δισ. ευρώ, στο νέο υπερτα-
µείο ιδιωτικοποιήσεων ασκούν στην κυβέρ-
νηση οι δανειστές.  

Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες της 
Realnews, οι εκπρόσωποι των δανειστών ζή-
τησαν για άλλη µια φορά τα κλειδιά 1.128 ακι-
νήτων και τη διαχείριση οικοπέδων 643.380 
τ.µ. για τα επόµενα… 99 χρόνια. Αντί, δηλα-
δή, να αξιοποιηθούν και µε τα έσοδα να κα-
λυφθούν τα ελλείµµατα τόσο στην ασφάλιση 
όσο και στην περίθαλψη, οι πόροι θα καταλή-
γουν στη «µαύρη» τρύπα του χρέους. Το ζήτη-
µα αναµένεται να έρθει εκ νέου στο προσκή-
νιο, καθώς για την ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης προβλέπονται ο ορισµός διοικη-
τικού συµβουλίου και η λειτουργία του υπερ-
ταµείου τους πρώτους µήνες του 2017 µε τη 
µεταφορά της δηµόσιας περιουσίας. 

Οι προθέσεις του κουαρτέτου ήταν ξεκά-
θαρες από την αρχή του έτους, όταν ζήτησε 
και πέτυχε να αποσυρθούν από το νοµοσχέ-
διο Κατρούγκαλου τα τέσσερα τελευταία άρ-
θρα που αφορούσαν τη διαχείριση της κινη-
τής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστι-
κών οργανισµών, συνολικής αξίας σε τρέχου-
σες τιµές 20,721 δισ. ευρώ. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσµα να παγώσει οποιαδήποτε προσπάθεια 
αξιοποίησης της τεράστιας προίκας των ταµεί- Θέλουν τα ακίνητα 

των ταµείων στο 
νέο υπερταµείο
Οι εκπρόσωποι της τρόικας 

ζήτησαν τα κλειδιά 1.128 
ακινήτων και τη διαχείριση 

οικοπέδων 643.380 τ.µ.,
αξίας 1,4 δισ. ευρώ, για 

τα επόµενα… 
99 χρόνια

Η ΤΡΟΪΚΑ ζητεί τη μετα-
φορά της ακίνητης περι-
ουσίας των ασφαλιστι-
κών ταμείων στο υπερ-
ταμείο. Αντιδρά η ηγεσία 
του υπουργείου Εργασίας

ων, ενώ την ίδια στιγµή τέθηκε σε εφαρµογή 
άλλη µια µείωση στις συντάξεις. 

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έχει ξεκα-
θαρίσει στους δανειστές ότι η διαχείριση της 
περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών θα 
παραµείνει στην απόλυτη δικαιοδοσία του κρά-
τους και ότι είναι αποφασισµένη να προχωρή-
σει στην κατάθεση νοµοσχεδίου που θα προ-
βλέπει τη δηµιουργία δύο εταιρειών διαχείρι-
σης κινητών αξιών και ακινήτων. Συγκεκριµέ-
να, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και ο 
αρµόδιος υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης 
Τάσος Πετρόπουλος θα επιµείνουν, όπως προ-
βλεπόταν στο νοµοσχέδιο Κατρούγκαλου, στη 
δηµιουργία Ανώνυµης Εταιρείας ∆ιαχείρισης 
της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Ορ-
γανισµών Α.Ε., στην οποία θα περάσουν όλα 


