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Τ
η σύµπραξη ιδιωτικού και δηµόσιου το-
µέα, αλλά και την καταγραφή των ακινή-
των του ΕΦΚΑ σε ενηµερωτικό δελτίο, το 

οποίο θα δοθεί σε διεθνείς επενδυτές, προτεί-
νει σε µελέτη, την οποία αποκαλύπτει σήµερα 
η Realnews, η ιρλανδική συµβουλευτική εται-
ρεία NICO, µε στόχο την άµεση αξιοποίηση της 
κινητής και της ακίνητης περιουσίας του Ενιαί-
ου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Και αυτό δι-
ότι µόνο µε επενδυτικού χαρακτήρα κινήσεις 
θα βρεθούν νέοι πόροι για τη στήριξη του συ-
στήµατος κοινωνικής ασφάλισης και δεν θα κιν-
δυνεύσουν εκ νέου οι συντάξεις. Το έργο της 
NICO έχει τη σύµφωνη γνώµη των δανειστών, 
καθώς η κρατική ιρλανδική, µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα εταιρεία έχει αναλάβει από πέρυσι 
τον Σεπτέµβριο την επίβλεψη και την παροχή 
πληροφοριών στην ηγεσία του υπουργείου Ερ-
γασίας για τη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Τους Ιρλαν-
δούς εµπειρογνώµονες «συµβουλεύεται» και η 
τρόικα όταν πρόκειται για τον ΕΦΚΑ και τα πε-
ριουσιακά στοιχεία του, εξάλλου...

Στην 33σέλιδη µελέτη επισηµαίνεται ότι εάν 
δεν υιοθετηθεί µια νέα, επιθετικού χαρακτήρα 
στρατηγική διαχείρισης της περιουσίας των τα-
µείων, τότε θα υπάρξουν και νέες µειώσεις στις 
συντάξεις, καθώς η δαπάνη συνεχίζει να αυξά-
νεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, λόγω της συνεχούς 
µείωσης των µισθών και των τιµών στη χώρα. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», η µελέτη έχει 
ήδη παραδοθεί στην ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας, που καλείται να αξιοποιήσει µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τα 281 ακίνητα του 
ΕΦΚΑ, αλλά και το χαρτοφυλάκιο των 8 δισ. 
ευρώ της κινητής περιουσίας του.

Είσοδος στο Χρηµατιστήριο
Οι δύο εµπειρογνώµονες που εκπόνησαν 
τη µελέτη αναφέρουν ότι το κράτος χρησι-
µοποιεί τα αποθεµατικά των ταµείων, που 
προέρχονται από εισφορές των ασφα-
λισµένων, για την εξασφάλιση οικονο-
µικής σταθερότητας, αντί για επενδύ-
σεις που θα φέρουν κέρδη και ανάπτυ-
ξη. Μάλιστα, επισηµαίνουν ότι ο ΕΦΚΑ 
διαθέτει ένα ευρύ φάσµα υψηλής αξίας 
ακινήτων στο χαρτοφυλάκιό του, όπως 
ξενοδοχεία ή κατοικίες, που, σύµφωνα 
µε τις συστάσεις της µελέτης, θα µπορού-
σε να αξιοποιήσει τουριστικά. Η «R» πα-
ρουσιάζει τα ευρήµατα της µελέτης και 
τις προτάσεις αξιοποίησης της περιου-
σίας του ΕΦΚΑ:
f ∆ηµιουργία ∆ιεύθυνσης Κινητής 
και Ακίνητης Περιουσίας στο υπουρ-
γείο Εργασίας, η οποία θα λογοδο-
τεί στον διοικητή του ΕΦΚΑ και µε 
δική του απόφαση θα προχω-
ρά ακόµη και σε πωλήσεις ακι-
νήτων. Απαραίτητη είναι η χά-
ραξη στρατηγικής διαχείρισης 
της περιουσίας µε επενδύ-
σεις και εκποιήσεις.

Προτείνεται να υιοθε-
τηθεί ένα µακροπρό-
θεσµο πρόγραµ-
µα εξορθολογισµού 
των ακινήτων, µε 
βάση το οποίο οι 
προγραµµατισµένες 
επενδύσεις συντήρη-
σης θα κατευθύνονται 
σε ακίνητα υψηλής ποι-
ότητας της περιουσίας 
του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, 
η ∆ιεύθυνση θα πρέπει 
να συνεχίσει να βελτιώ-
νει τη χρήση αυτών των 

περιουσιακών στοιχείων υψηλής ποιό-
τητας και να προχωρά την εκποίηση ή 
την εκκαθάριση των περιουσιακών στοι-

χείων χαµηλότερης ποιότητας εντός της πε-
ριουσίας του ΕΦΚΑ.
f ∆ηµιουργία δηµόσιας εισηγµένης στο Χρη-

µατιστήριο εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα 
(Real Estate Investment Trust). Η εταιρεία θα δι-

αχειρίζεται το υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο ακινή-
των, δίνοντας ως αντάλλαγµα µετοχές στον ΕΦ-

ΚΑ. Η καινοτοµία που εισηγείται η µελέτη είναι να 
µπορούν να συµµετάσχουν µε µετρητά και ιδιώτες 

ακόµη και για την επισκευή των ακινήτων.
f Συγχώνευση των δύο εταιρειών που διαχειρίζονται 

την κινητή περιουσία ύψους 8 δισ. ευρώ, της Ε∆ΕΚΤ 
και της ΑΕ∆ΑΚ, οι οποίες ελέγχουν µόνο το 18%, καθώς 

το υπόλοιπο ποσοστό βρίσκεται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος. Η µελέτη επισηµαίνει ότι τα επεν-
δυτικά όρια θα πρέπει να αξιολογηθούν από 
εξειδικευµένη εταιρεία ή/και από τους ειδικούς 
της Ε∆ΕΚΤ ή της ΑΕ∆ΑΚ.
f Θέσπιση της απαραίτητης νοµοθεσίας για 
επένδυση του ΕΦΚΑ σε κατάλληλα ελληνικά 
έργα υποδοµής (ή στην «πραγµατική» οικο-
νοµία), που θα αποφέρουν οικονοµικές απο-
δόσεις, ταυτόχρονα µε την παροχή βοήθειας 
ώστε να αποδώσει η ευρύτερη κυβερνητική 
πολιτική. Τα έργα αυτά θα µπορούσαν να πε-
ριλαµβάνουν, για παράδειγµα, τη συµµετοχή 
σε µετοχές σε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας ή σε τοµείς µε ρυθµιζόµενη απόδοση.
f Πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων σε 
ένα ενιαίο µητρώο, µε αναλυτικές πληροφορί-
ες για την κατάσταση των κτιρίων.
f Τα ακίνητα θα πρέπει να εντοπιστούν και να 
σχεδιαστεί ενηµερωτικό δελτίο για την επίδει-
ξη των εν λόγω ευκαιριών σε διεθνείς επενδυ-
τές, µε σκοπό τη δηµιουργία κοινοπραξιών ή 
άλλων µορφών συµπράξεων δηµόσιου και ιδι-
ωτικού τοµέα, που θα αποφέρουν έσοδα στον 
φορέα µακροπρόθεσµα.
f Μείωση των 355 ακινήτων (στα οποία εί-

ναι εγκατεστηµένες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ 
αλλά και υπηρεσίες υγείας) σε 284 έως 
το τέλος του 2019. Στόχος είναι να µειω-
θούν στα 15 εκατ. ευρώ (από 25 εκατ. ευ-
ρώ που είναι σήµερα) τα ετήσια λειτουρ-
γικά έξοδα του ΕΦΚΑ.
f Μετεγκατάσταση όλων των υπηρεσι-
ών σε ιδιόκτητα κτίρια. Αυτή τη στιγµή µό-
νο το 78% των κτιρίων είναι κατειληµµέ-
νο. Μάλιστα, προτείνεται η µείωση στα 2 
τ.µ. ανά υπάλληλο.
f Θέσπιση ενιαίας τιµής για την ενοικίαση 
κτιρίων του ΕΦΚΑ σε τρίτους και επαναδι-
απραγµάτευση των υπαρχόντων συµβο-
λαίων. Προτείνεται οριοθέτηση ενός πλαι-
σίου διευθυνόµενης εξόδου από ακριβά 
µισθωτήρια και να εισαχθούν έλεγχοι ιδιο-

κτησίας που θα διασφαλίζουν ότι δεν 
θα γίνονται νέες, περιττές µισθώσεις.
f Επανεξέταση των κτιρίων του ΕΦ-
ΚΑ που χρησιµοποιούνται για υπη-
ρεσίες υγείας και επιβολή χρεώσε-
ων τουλάχιστον για τα λειτουργικά 
έξοδα. Το 2012 οι υγειονοµικές και 
ασφαλιστικές υπηρεσίες διαχωρίστη-
καν από τον νόµο. Ωστόσο, αυτό δεν 
είχε ως αποτέλεσµα την πραγµατική 
αλλαγή στις ρυθµίσεις στέγασης µε-
ταξύ των δύο. Ο ΕΦΚΑ επιχορηγεί 
αποτελεσµατικά το 100% των εξό-
δων στέγασης των παρόχων υπηρε-

σιών υγείας, οι οποίες καταλαµβάνουν 
περίπου 191.000 τ.µ., δηλαδή το 31% 
της συνολικής επιφάνειας. Μάλιστα, ο 
Φορέας καταβάλλει περίπου 7,5 εκατ. 
ευρώ ετησίως. «Η κατοχή από υπηρε-
σίες υγείας χωρίς την επιβολή οικονο-
µικών χρεώσεων περιορίζει τη δυνα-
τότητα του ΕΦΚΑ να βελτιστοποιεί το 
χαρτοφυλάκιο ακινήτων του», αναφέ-
ρεται στη µελέτη.

f ∆ιάθεση µέρους του κεφαλαίου που εισπράτ-
τεται από το ΚΕΑΟ για τη χρηµατοδότηση της 
ανάπτυξης του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου και 
την πραγµατοποίηση επενδύσεων.
f Εφαρµογή κυκλικού προγράµµατος συ-
ντήρησης των κτιρίων του ΕΦΚΑ για τη µείω-
ση έως και τρεις φορές του κόστους κάλυψης 
των ζηµιών. «Μέσω µιας ποιοτικής εκτίµησης 
των στοιχείων ενεργητικού του ΕΦΚΑ, µια συ-
ντηρητική εκτίµηση θα έδειχνε ότι ο Φορέας 
µπορεί να πληρώνει έως και πέντε φορές το 
κόστος σε σχέση µε αυτό που θα κόστιζε µια 
στρατηγική, στοχοθετηµένη και προγραµµατι-
σµένη συντήρηση στην περιουσία του», ανα-
φέρει η µελέτη.

Ιρλανδική 
συνταγή για 
την περιουσία
του ΕΦΚΑ
Σε µελέτη 33 σελίδων, που αποκαλύπτει η «R»,
η ιρλανδική εταιρεία ΝICO προτείνει επιθετικές 
κινήσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
των Ταµείων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος


