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τα ακίνητα των ταµείων µε τη σύσταση του 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦ-
ΚΑ), και στη δηµιουργία Εταιρείας ∆ιαχείρι-
σης Αµοιβαίων Κεφαλαίων ∆ιευρυµένου Σκο-
πού Ασφαλιστικών Οργανισµών (ΑΕ∆ΑΚ Α.Ο.) 
για την κινητή περιουσία. Με τον τρόπο αυ-
τό, ο Τ. Πετρόπουλος επιθυµεί να αξιοποιή-
σει στο έπακρο την εµπειρία, αλλά και τη δο-
µή των δύο εταιρειών που λειτουργούν αυτή 
τη στιγµή, της ΑΕ∆ΑΚ ασφαλιστικών οργανι-
σµών και της Ε∆ΕΚΤ ΑΕΠΕΥ.

Ακίνητη περιουσία 
Οικόπεδα, πολυώροφα κτίρια, αλλά και αγρο-
τεµάχια που θα µπορούσαν να αποδίδουν στα 
ταµεία εκατοµµύρια ευρώ µένουν ανεκµετάλ-
λευτα, ενώ στον αντίποδα οι ασφαλιστικοί ορ-
γανισµοί ξοδεύουν χιλιάδες ευρώ προκειµένου 
να νοικιάσουν κτίρια και να τα επισκευάσουν 
(επ’ ωφελεία των ιδιοκτητών τους, βεβαίως) 
για να στεγάσουν τις υπηρεσίες τους. Σύµφω-
να µε πληροφορίες της «R», τα ταµεία νοικιά-
ζουν περισσότερα από 410 ακίνητα και κατα-
βάλλουν κάθε µήνα πάνω από 1.000.000 ευ-
ρώ. ∆ηλαδή, αντί να εισπράττουν, δαπανούν 
περισσότερα από 12 εκατοµµύρια ευρώ ετη-
σίως! Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας ανα-
φέρουν στην «R» ότι στόχος του υφυπουργού 
Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλου είναι 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη σύ-
σταση του ΕΦΚΑ να µετεγκατασταθούν και να 
συγχωνευτούν οι υπηρεσίες των οργανισµών, 
προκειµένου να εξοικονοµηθεί το σύνολο των 
χρηµάτων που δίνονται σήµερα σε ενοίκια.      

Σύµφωνα µε στοιχεία που έχει στη διάθε-
σή της η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, 
συµπεριλαµβανοµένων και των οργανισµών 
που εποπτεύει:
f Από τα 1.128 κτίρια: το 49% είναι κενά και 
αναξιοποίητα (555), το 14% µισθωµένα (158), 
το 6% για ιδιόχρηση (68) και το 31% έχει πα-
ραχωρηθεί η χρήση τους (347). 
fΑπό τα οικόπεδα 643.380 τ.µ.: το 0,32% βρί-
σκεται σε µίσθωση, το 0,68% σε ιδιόχρηση, το 
21% είναι καταπατηµένο και τα 445.458 τ.µ. 
είναι κενά και καταπατηµένα. 

Μάλιστα, η κατάσταση των αναξιοποίητων 
κτιρίων έχει ως εξής: το 25% είναι ερείπια, το 
5% καταπατηµένα υπό κατάληψη, το 30% δι-
ατηρητέα µνηµεία και για το 
40% είναι αδιευκρίνιστη 
η κατάστασή τους. 

Η περιουσία των 
ασφαλιστικών ταµεί-
ων παραµένει χρόνια 
στα αζήτητα και, πα-
ρά την υποτίµηση των 
ακινήτων έως και 40%, 
οι εκτιµητές ακινήτων 
αναφέρουν ότι µπο-
ρεί να κοστολογηθεί και 
πάνω από 3,5 δισ. ευρώ. 

Τον τρόπο συγχώνευσης των δύο εταιρει-
ών για τη διαχείριση της κινητής περιουσίας 
των ταµείων αναζητεί η ηγεσία του υπουργεί-
ου Εργασίας. Οπως παρουσιάζεται στον πί-
νακα, τα αποθεµατικά των ταµείων σε κινητές 
αξίες ανέρχεται σε 19,292 δισ. ευρώ, ωστόσο 
από αυτά µόλις για το 1,429 δισ. ευρώ υπάρ-
χει επαγγελµατική - ενεργός διαχείριση από 
τις δύο εταιρείες που λειτουργούν µε σηµα-
ντικές αποδόσεις και προστασία κεφαλαίων, 
ακόµα και στις περιόδους κρίσης. Τα υπόλοι-
πα κεφάλαια βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος, χωρίς σηµαντικά οφέλη για τα ασφαλι-
στικά ταµεία. Ουσιαστικά, το ∆ηµόσιο εξακο-
λουθεί να αντλεί ρευστότητα από τα διαθέσι-
µα των οργανισµών, δίχως να έχουν τη δυνα-
τότητα τα ταµεία να παρακολουθούν την εξέ-
λιξη της απόδοσης των κινητών τους αξιών, κα-
θώς όλα αυτά γίνονται εσωτερικά από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος. Αποτέλεσµα, η περιουσία να 

αποµειώνεται και να µην επαρκεί για την εξα-
σφάλιση συντάξεων και παροχών σε συνθή-
κες οικονοµικής κρίσης. 

Οπως εκτιµούν εκπρόσωποι των συνδικάτων, 
από τα τέλη του 2004 έως τα τέλη του 2015 τα 
ταµεία έχουν χάσει 9,3 δισ. ευρώ (-36,3%) και 
η αξία της κινητής και της ακίνητης περιουσί-
ας τους έπεσε, µετά τις γνωστές απώλειες των 
δοµηµένων οµολόγων, του PSI, της αξίας των 
µετοχών τραπεζών κ.ά., από τα 25,6 δισ. ευ-
ρώ στα 16 δισ. ευρώ περίπου.

Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση επιµένει 
στη µεταφορά της κινητής περιουσίας των τα-
µείων σε εξειδικευµένη εταιρεία διαχείρισης, 
οπότε θα διευκρινίζεται ποιο είδος κεφαλαίων 
θα µπορούσαν να µεταφερθούν εκεί. Η ηγε-
σία του υπουργείου Εργασίας φιλοδοξεί ότι 
µε την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της κι-

νητής και ακίνητης περιουσίας θα µπορού-
σαν να εισπράττονται περισσότερα από 
300 εκατ. ευρώ ετησίως. 

ΤΑ 8 ΕΚΑΤ. ΕΥ-
ΡΩ ετησίως αγγί-
ζει το κόστος στέ-
γασης των υπηρε-
σιών του ΙΚΑ. Σύμ-
φωνα με στοιχεία 
της «R», ο μεγα-
λύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώ-
ρας νοικιάζει, συμπεριλαμβανομένων 
και κάποιων μονάδων του ΠΕΔΥ (Πρω-
τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας), 233 ακί-
νητα, καταβάλλοντας συνολικά τον μή-
να περίπου 734.000 ευρώ, εκ των οποί-
ων τα 665.000 ευρώ αφορούν το ΙΚΑ. 
Την ίδια στιγμή, το ΙΚΑ διαθέτει συνολικά 
211 ακίνητα και 58 οικόπεδα. Από τα 38 
ακίνητα μισθώνει προς τρίτους 171 χώ-
ρους εισπράττοντας 404.700 ευρώ τον 
μήνα, δηλαδή 4,8 εκατ. ευρώ τον χρό-
νο, ενώ 29 ακίνητα παραμένουν κενά και 
επισκευάζονται προκειμένου να στεγά-

σουν τις υπηρε-
σίες του ΕΦΚΑ. 
Στα υπόλοιπα ιδι-
όκτητα ακίνητα 
στεγάζονται υπη-
ρεσίες του ΙΚΑ ή 
έχουν παραχωρη-

θεί για τη στέγαση υπηρεσιών άλλων φο-
ρέων του Δημοσίου. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «R», η ηγεσία του ΙΚΑ προ-
χωρά στη μετεγκατάσταση των υπηρε-
σιών της σε ιδιόκτητους χώρους για την 
εξοικονόμηση πόρων. Ηδη έχει δρομο-
λογηθεί η μεταφορά του ΙΚΑ της Ομόνοι-
ας στο Σύνταγμα σε ιδιόκτητο κτίριο, αλ-
λά και η μεταφορά του ΙΚΑ της Νίκαιας 
σε κτίριο που ανακαινίζεται στον Ρέντη. 
Υπό ανακαίνιση βρίσκεται και το κτίριο 
της οδού Πειραιώς, όπου στεγάζονταν 
μέχρι πρότινος υπηρεσίες του υπουργεί-
ου Εργασίας. 

ΙΚΑ

Προκαλεί ίλιγγο το 
κόστος στέγασης 
των υπηρεσιών

Οικόπεδα, πολυώροφα κτίρια, 
αλλά και αγροτεµάχια που 
θα µπορούσαν να αποδίδουν 
στα ταµεία εκατοµµύρια 
ευρώ µένουν ανεκµετάλλευτα

ΣΤΟΧΟΣ του υφυπουργού 
Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. 
Πετρόπουλου είναι να με-
τεγκατασταθούν και να 
συγχωνευτούν οι υπηρεσί-
ες των οργανισμών, προ-
κειμένου να εξοικονομη-
θούν χρήματα


