
ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κυριακή 1 Απ ριλ ίου  2007

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17

ποΑιιική ευθύνη
Αντίθεια, πολιιικέΒ ευθύνες σιην κυβέρνηση για την πορεία των ο

μολόγων που κατέληξαν στα Ταμεία καταλογίζει ο πρώην υπουργός 
Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκο5 Χριστοδουλάκης. Κάνει μάλι
στα λόγο για επινοήσεις σκοπιμότητας, που είχαν σκοπό να μεγαλώ
νουν την αξία του προσθέτοντας προμήθειες και να κρύψουν τους πραγ
ματικούς διακινητές στην αρχή και στο τέλος αυτών των εκδόσεων.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εκτιμά πως υπάρχει πολιτική αντικατά
σ τασή  των παλιών ομολόγων που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 
Ταμεία. Υποστηρίζει πως τα Ταμεία θα πρέπει να μην επενδύουν σε 
δομημένα ομόλογα και τονίζει πως κανένα ειδικό ομόλογο από αυ
τά που εξέδωσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν κατέληξε σε ασφαλι
στικά ταμεία. π ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

** Τα ταξίδια γεννούσαν 
τις προμήθειες §§

Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για την πο
ρεία του επίμαχου δομημένου ομολόγου, κ. 
Χριστόδουλόκη;

Στο βαθμό που η κυβέρνηση εξέδωσε και 
παρακολούθησε την πορεία των ομολόγων, 
υπάρχουν πολιτικέ? ευθύνες. Καμία έκδοση 
δεν γίνεται χωρίς ο εκδότης να γνωρίζει του
λάχιστον τον πρώτο κύκλο αποδεκτών. Από 
εκεί και πέρα όταν τα ομόλογα πάνε στη δευ
τερογενή αγορά, δεν μπορεί να παρακο
λουθεί τη λιανική τους διάθεση. Το συγκε
κριμένο ομόλογο όμως ήταν ομόλογο ειδι
κών αγορών και συνεπώς ήταν υποχρέωση 
της κυβέρνησης να ξέρει πού πήγαν.

Εστιάζετε την κριτική σας στην κυβέρνη
ση, στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο ομό
λογο κατέληξε σε ασφαλιστικά ταμεία;

Δεν υπάρχει λόγος να κάνει ένας ασφαλι
στικός οργανισμός τέτοιες επενδύσεις εξε
ζητημένης μορφής. Στις διεθνείς κεφαλαια
γορές υπάρχουν σύνθετα προϊόντα τα οποία 
απευθύνονται όμως οε επενδυτές, οι οποίοι 
έχουν την ικανότητα διαχείρισης των επεν
δυτικών κινδύνων. Τα ασφαλιστικά ταμεία στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα μετά το 
σκάνδαλο στις ΗΠΑ οτα μέσα της δεκαετίας 
του '80, έχουν ως πάγια αρχή να κάνουν ε
πενδύσεις σε προϊόντα με σταθερές αποδό
σεις και συνεπώς χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο. 
Κατά συνέπεια, δομημένα ομόλογα με κανέναν 
τρόπο δεν πρέπει να αποκτώνται από συ
ντηρητικούς οργανισμούς, όπως είναι τα α
σφαλιστικά ταμεία.

Είναι σύνηθες το κράτος να εκδίδει τέτοιου 
είδους προϊόντα;

Οχι, καθόλου. Εμείς από το 1998 και με
τά, όταν μπαίναμε στην τελική ευθεία για την 
ΟΝΕ εκδίδαμε τα ομόλογα σταθερού επιτο
κίου, τα οποία είναι απολύτως κατανοητά α
πό τον καθένα. Είχαμε κάνει και εκδόσεις ει
δικών ομολόγων, που όμως δεν έχουν καμία 

σχέση με τα σημερινά, όταν έπρεπε να κατα
βάλουμε τις προκαταβολές σε εξοπλιστικά 
προγράμματα. Το πρόγραμμα αυτό είχε ση
μειώσει αρκετά μεγάλη επιτυχία και το συνε
χίζει κανονικά η κυβέρνηση ως σήμερα. Συ
νεπώς, καμία σύγκριση δεν μπορεί να υπάρ
ξει με την πρακτική του ΠΑΣΟΚ. θέλω να ση
μειώσω ότι τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου 
που εκδόθηκαν τα τρία χρόνια πριν οριστι- 
κοποιηθεί η σύγκλιση στην ΟΝΕ ήταν φυσι
κό να έχουν πιο υψηλές αποδόσεις από ό,τι 
μετά το 2000. Εκτοτε ανέβηκε πολύ η εμπο
ρική τους αξία και γι' αυτό είναι περιζήτητοι 
τίτλοι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο ε
ξωτερικό.

Γι' αυτό και προκαλεί κατάπληξη αν αλη
θεύει αυτό που γράφτηκε στον Τύπο, ότι 
δηλαδή οι διοικήσεις Ταμείων προχώρη
σαν σε αντικατάσταση, σπάσιμο όπως λέγε
ται, αυτών των καλών και εμπορεύσιμων ο-

μολόγων με τα νεότερα που και εμπορεύσιμα 
δεν είναι και ασταθή πορεία έχουν.

Οι εκδόσεις αυτών των δομημένων ομο
λόγω ν ανέρχονται σε 1 ,8 5  δισ. ευρώ. Εκτι
μάτε ότι έχουν καταλήξει στα Ταμεία;

Το πού έχουν καταλήξει είναι κάτι το οποίο 
οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση. Δυστυ
χώς ως τώρα δεν το έχει κάνα, με αποτέλε
σμα καθένας να δικαιούται να υποθέτει ό,τι 
θέλει, θεωρώ πολύ δύσκολο αυτό να αποτε
λεί επινόηση των επιμέρους διοικήσεων, 
των Ταμείων ή ακόμα και των εταιριών. Νο
μίζω ότι η κυβέρνηση για κάποιο λόγο, τον 
οποίο επίσης πρέπει να εξηγήσει, άσκησε μία 
πολιτική αντικατάστασης των παλιών ομο
λόγων με νεότερα, πράγμα το οποίο πολύ φο
βάμαι ότι θα οδηγήσει σε μία μείωση της α
ξίας των αποθεμαπκών των Ταμείων.

-> Η  κυβέρνηση οφείλει να 
απαντήσει πού κατέληξαν 
ία 1 ,85  δισ. ευρώ των 
δομημένων ομολόγων

" > Καμία έκδοση δεν γίνεται 
χωρίς ο εκδότης να γνω
ρίζει τουλάχιστον τον 
πρώτο κύκλο αποδεκτών

Πώ ς κρίνετε την πορεία που έκανε το ο
μόλογο για να καταλήξει στο Ταμείο;

Για να διοριστεί κανείς στη διοίκηση ενός 
Ταμείου δεν αποτελούν προϋπόθεση τα με
ταπτυχιακά σε σύνθετα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία. γΓ αυτό άλλωστε επιβάλλονται συ
ντηρητικές τοποθετήσεις. Το να μπουν τα Τα
μεία σε κόλπα επενδυτικά, με πολλαπλές 
διαδρομές, όπου σε κάθε στάση καταβάλλε
ται μία προμήθεια, και στο τέλος αγοράζο
νται τα ίδια προϊόντα σε αυξημένες τιμές, εί
ναι κάτι που το μόνο που επιτυγχάνει είναι 
να εξάπτει την οργή του Ελληνα πολίτη.

Ολα αυτά φωτογραφίζουν επινοήσεις 

σκοπιμότητας. Προφανώς τα πολλά ταξί
δια είχαν ένα σκοπό, να μεγαλώνουν την 
αξία προσθέτοντας προμήθειες και να κρύ-

βουν τους πραγματικούς διαιανητές στην αρ
χή και στο τέλος αυτών των εκδόσεων.

Η  κυβέρνηση υποστηρίζει ότι και εσείς εκ- 
δίδατε ανάλογα προϊόντα, σας κατηγόρησε 
μάλιστα ο κ. Αλογοσκοΰφης στη Βουλή για 

ένα swap, με το οποίο κρύψατε δαπάνες...
Εμείς ποτέ δεν κάναμε ειδικές εκδόσεις ο

μολόγων με περίεργη διαδρομή και κατάληξη 
στα ασφαλιστικά ταμεία. Οπότε χρειάστηκε 
να γίνουν, απευθύνονταν σε επενδυτές του 
εξωτερικού, γνωστούς εκ των προτέρων και 
με συγκεκριμένο σκοπό όπως οι εξοπλισπ- 
κές δαπάνες. Οσο για το swap, δεν πρόκει
ται για απόκρυψη δαπανών και δεν υπάρχει 
τίποτα κρυφό ή μεμπτό. Απλώς, την περίο
δο που η Ελλάδα είχε επισφραγίσει την έ
νταξή της στην ΟΝΕ, το 2000, είχαν εμφα
νιστεί ανώμαλες διακυμάνσεις μειαξύ ευρώ 
και δολαρίου, με κίνδυνο οι συναλλαγματι
κές επιπτώσεις στο χρέος να είναι ιδιαίτερα 
έντονες. Τότε έγινε μια σταδιακή μετατροπή 
των ισοτιμιών από δολάρια σε ευρώ.

Η κυβέρνηση δρομολογεί αλλαγή του θε
σμικού πλακήου γη  ας διοικήσεις των Ταμείων...

Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει, θα  ή
ταν λάθος όμως να ξεκινήσει με αφορμή το 
σκάνδαλο των περίεργων ομολόγων. Πι
στεύω ότι πρέπει να επιταχυνθεί η ενοποίη
ση των ασφαλιστικών ταμείων. Ο κατακερ
ματισμός που υπάρχει στην Ελλάδα είναι α
πίστευτος. Είχαμε προτείνει με την ασφαλι
στική μεταρρύθμιση του 2003 τη βαθμιαία 
ενοποίηση σε οκτώ αρχικά και σταδιακά ί
σως λιγότερα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία τα 
οποία θα διαθέτουν σύγχρονες χρηματοοι
κονομικές υπηρεσίες. Ομως αυτό είναι δύ
σκολο. Τα Ταμεία, και ιδίως τα μικρά μπαί
νουν πολλές φορές στον πειρασμό να λει
τουργούν σε πελατειακή λογική, θα  ήταν ο
λιγωρία να επιτρέπεται μια εξίσου πελατεια
κή διαχείριση των αποθεμαπκών. ΓΓ αυτό ε
πιβάλλεται να γίνει ενοποίηση της διαχείρι
σης των αποθεμαπκών αξιών, με τη σύστα
ση ενός εθνικού αποθεμαπκού το οποίο θα 
το διαχειρίζονται γνωστοί τραπεζικοί οίκοι, 
με την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο κ. Αλογοσκούφης χαρακτήρισε τους δι
οικητές ανίδεους και τους χρηματιστές ά
πληστους. Πώ ς το κρίνετε;

Στερνή μου γνώση, να σ' είχα πρώτα...

*
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. είναι αυτοτελείς, αυτόνομοι και ανεξάρτη
τοι Οργανισμοί. Δεν είναι κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, διακρίνονται για τον έντονο κοινωνικό τους χα
ρακτήρα και λειτουργούν βάση του αναδιανεμητικού συστήματος.

Η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους ασκείται από τα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.), 
στα οποία συμμετέχουν και οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργοδοτών, ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Οι αποφάσεις των Δ.Σ. για τη διαχείριση και αξιοποίηση των αποθεματικών κεφαλαίων, του χαρτοφυ
λακίου και εν γένει της κινητής και ακίνητης περιουσίας, λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια του εκάστοτε 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η διαμόρφωση του οποίου αποτελεί βασικό μέλημα της Πολιτείας.

Η Πολιτεία με την ακολουθούμενη Κυβερνητική Πολιτική, προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη βελ
τίωση του πλαισίου, την προσαρμογή του στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, καθώς και στην παρο
χή καλύτερων όρων και προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων και την αξιοποίηση της πε
ριουσίας των Φορέων.

Το σύνολο της κινητής και της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας 
της Γ.Γ.Κ.Α., υπολογίζεται την 30-12-2005 στο ποσό των 28.912.787.290,15 Ευρώ.

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις φορέων από ανεξόφλητα χορηγηθέντα δάνεια σε α
σφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους τους.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Τα κεφάλαια των Φορέων τηρούνται υπό τη μορφή καταθέσεων, σύμφωνα με τον Α.Ν. 1611/50 και το 
Ν.Δ.2999/54.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η τήρηση:

1. Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης σε Τράπεζα ή Τραπεζικό Οργανισμό.

2. Λογαριασμού Διαθεσίμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι καταθέσεις και τα υπόλοιπα μετρητά της Ταμειακής Υπηρεσίας των Φορέων την 
30-12-2005 ανέρχονται ατο ποσό των 12.474.363.147,46 Ευρώ. Οι καταθέσεις αναφέροντατ στα υπό
λοιπα των λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης και Διαθεσίμων κεφαλαίων που τηρούνται στις Εμπορι
κές Τράπεζες ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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Ειδικότερα, ο Αογαριααμός Ταμειακής Διαχείρισης λειτουργεί για την είσπραξη και την πληρωμή τακτι
κών εσόδων και δαπανών. Το πλεονάζον ποσό, πέραν του αναγκαίου για την πληρωμή τακτικών δαπα
νών, μεταφέρεται υποχρεωτικά οτο Λογαριασμό Διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο υπόλοιπο του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης μπορεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 13 του 
Ν. 1902/90, να καταβάλλεται τόκος από την διαχειρίστρια Τράπεζα. Η καταβολή αυτή είναι δυνητική 
για την Τράπεζα και όχι υποχρεωτική.

Ο Λογαριασμός Διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί κυρίως ως δεξαμενή για την άντληση 
κεφαλαίων για επενδύσεις.

Με την παρ. 1 του άρθ. τρίτο του Ν.2216/94 και την παρ. 1 Ια  του άρθ. 15 του Ν.2469/97, αυνεστήθη α
πό τα διαθέσιμα κεφάλαια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Ασφαλιστικών 
Φορέων( ο̂ Κοινό Κεφάλαιο^ιο οποίο επενδύεταιζαΐτ^ την Τράπεζα της Ελλάδος, ως διαχειρίατρια, σε 
κινητές αΕίεε Ελληνικού Δημοσίου ('Εντοκα Γραμμάτια. Ουόλονα Ελλπνικού Δπυοοίουΐ. Οι αποδόσεις 
από τη διαχείριση του Κοι^μύΚεφαλαίου είναι μεγαλύτερες των εντόκων καταθέσεων των Φορέων, δια
τίθενται δε στους ΦορείςΓκάθε εξάμηνοΛ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι αποδόσεις των κατατιθέμενων στην Τράπεζα της Ελλάδος κεφαλαίων, ήταν μέχρι το 1994 περιορι
σμένες. Το ετήσιο επιτόκιο που οριζόταν από την Νομισματική Επιτροπή, ήταν κατώτερο από το μέοο ε
τήσιο επιτόκιο των καταθέσεων Ταμιευτηρίου στις Εμπορικές Τράπεζες. Εξαίρεση αποτέλεοε το χρονι
κό διάστημα από το 1990 έως το 1994, που ήταν οτα ίδια επίπεδα..

Μόνο από την 01-06-1994 με την διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου από την Τράπεζα της Ελλάδοομπι.-- 
τυνχανονται τιεναλύτερεο αποδόοεισ νια τα κεφάλαια των Φορέων σε σχέση με τις αποδόσεις των επιτο
κίων καταθέσεων Ταυιειπηρίου.

Εκτός βέβαια του περιορισμένου των αποδόσεων των αποθεματικών κεφαλαίων και το όλο πλαίσιο για 
επενδύσεις ήταν μέχρι το έτος 1990 περιοριστικό. Παρά το γεγονός ότι το σύστημα Κοινωνικής Ασφά
λισης βελτιωνόταν και ωρίμαζε με την ανάπτυξη των δαπανών κοινωνικής λειτουργίας και προστααίας, 
η χρηματοδότηση του συστήματος μέσω της αναζήτησης αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων, των 
καταθέσεων και επενδύσεων, δεν είχε ανάλογη ανάπτυξη.

Έτσι, από το έτος 1990 το πλαίσιο διευρύνεται με τη θέσπιση των αναγκαίων ρυθμίσεων, με τις οποίες 
παρέχονται περισσότερες δυνατότητες για επενδύσεις και αξιοποίηση της περιουσίας.

Αναφέρουμε τους Ν. 1902/90 άρθ. 12 & 13, 2042/92 άρθ. 14, 2076/92 άρθ.35, 2216/94 άρθ. 3, 
2217/94 άρθ.6, 2335/95 άρθ. 10 παρ.4 & 13, παρ.9α. 2374/96 άρθ.1 παρ.4, 2469/97 άρθ. 8, 9, 11 &
15 παρ. 11, 2533/97 αρθ. 120 παρ.3,( 2676/99 άρθ.40-44, 2778/99 άρθ.32 παρ.1 & 2, 2954/01 7 
άρθ. 17, 2992/02 άρθ.28, 3050/02 άρθ. 13 παρ.7 και 3232/04 άρθ.32 παρ. 19.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Οι Φορείς μπορούν να επενδύουν με αποφάσεις των Δ.Σ. σε ακίνητα και χρεόγραφα μέχρι ποσοστό 23% 
του ποσού που προκύπτει από το ουνυπολογισμό των στοιχείων του ενεργητικού της παρ.3α του άρθ. 40 
του Ν.2676/99.

Το ποσοστό μπορεί να αυξάνεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Α 
πασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου της Τρά
πεζας της Ελλάδος (Ν.2676/99 άρθ.40 παρ. 1).

Επισημαίνεται ότι το προϊσχύον ποσοστό επένδυσης ανήρχετο σε 20% με το άρθ. 14 του Ν.2042/92 και 
προηγούμενα σε 10% με βάση την αριθ.295/80 απόφαση της Ν.Ε. της Τράπεζας της Ελλάδος. Παρατη-
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ρείται δηλαδή η σταδιακή απελευδέρωση__βων κεφαλαίων, τα οποία τα ίδια τα Δ.Σ. των Φορέων μπορούν 
να διαχειρίζονται.

Επένδυση ποσοστού πέραν του 23% επιτρέπεται ύστερα από την έκδοση Κοινής Απόφασης του Υπουρ
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν.2992/02 
άρδ.28 παρ.9).

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Οι Φορείς μπορούν να επενδύουν αε:

1. Ακίνητα.

2. Μετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αδηνών (Χ.Α.Α.).

3. Μετοχές εταιριών που διατίδενται σε δημόσια εγγραφή για να εισαχδούν στο Χ.Α.Α..

4. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους σε τίτλους σταδερού ει
σοδήματος και μετοχές που έχουν εισαχδεί στο Χ.Α.Α..

5. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας (Ν.2778/99 άρδ.32 παρ.1).

6. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αξιών (Χ.Π.Α.) (Ν.2992/02 
άρδ. 28 παρ. 6).

Οι Φορείς μπορούν ακόμη να επενδύουν ελεύδερα από το έτος 1990 με βάση την παρ.2 του άρδ. 13 του 
Ν. 1902/90, χωρίς ποσοστιαίους περιορισμούς και προηγούμενη ειδική έγκριση της Τράπεζας της Ελ
λάδος σε:

1. Τίτλους Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Δ., Ο.Ε.Δ.) στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.

2. Τίτλους Ελληνικού Δημοσίου μέσω της σύναψης πράξης Repos [Απόφαση Επιτροπής Νομισμα
τικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Θ.) αριδ. 87/23-11-00].

3. Ομολογιακά Δάνεια Δημοσίου και Δημοσίων Επιχειρήσεων.

4. Ομόλογα Τραπεζών.

5. Μετοχοποιήσιμους Τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου (Αγρομέτοχα, Προμέτοχα κτλ.) του αρδ. 10 
του Ν.2642/98 με δικαίωμα ανταλλαγής με μετοχές Δημοσίων Επιχειρήσεων ή Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) 
ή εταιριών των οποίων κύριος μέτοχος είναι το Δημόσιο ή η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.).

6. Τίτλους Προεσόδων του Δημοσίου του άρδ.14 του Ν.2801/00, του άρδ.36 του Ν.2843/00 σε συν
δυασμό με το άρδ. 10 παρ.5, 6, & 9 του Ν.2642/98 (π.χ. επένδυση σε τίτλους του Δημοσίου που προήλ- 
δε από τιτλοποίηοη μελλοντικών εσόδων του, από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 2001-2007).

Η συνολική αξία των χρεογράφων των Φορέων την 30-12-2005, ανέρχεται στο ποσό των 
15.738.568.686,41 Ευρώ και αναφέρεται στις μετοχές (εισηγμένες ή μη), στα μερίδια αμοιβαίων κεφα
λαίων, στους τίτλους Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ., Ε.Γ.Δ.) και λοιπούς τίτλους.

Η συνολική αξία των ακινήτων ανέρχεται στο ποσό των 699.855.456,28 Ευρώ, το οποίο αφορά τα πά- 
σης φύσεως ακίνητα όπως γραφεία, οικόπεδα κ.λ.π., είτε για στέγαση των υπηρεσιών τών Φορέων, είτε 
για εκμετάλλευση.

Η αποτίμηση των κινητών αξιών διενεργήδηκε με βάση και τα οριζόμενα στην αριδ. 155492/Β.638/21- 
03-2002 (ΦΕΚ 373/Β/26-03-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Περί κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς για την αξιοποί
ηση της κινητής περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών».

Η αποτίμηση των ακινήτων διενεργήδηκε με βάση την αντικειμενική τους αξία.
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η αγορά και πώληση, η μίσθωση και εκμίσδωση, η αντιπαροχή και ανταλλαγή ακινήτων, ενεργείται α
πό τους Φορείς με τη διαδικασία των διαγωνισμών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατά
ξεις του Π.Δ/τος 715/79.

Εξαιρούνται του Δ/τος οι Φορείς Ι.Κ.Α. και Ο.Γ.Α. για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι οικείοι Κανονι
σμοί αγορών, πωλήοεων, εκμίσδωσης κ.λ.π..

ΔΑΝΕΙΑ

Μια άλλη μορφή επένδυσης των κεφαλαίων των Φορέων είναι τα δάνεια, προσωπικά ή στεγαστικά ή δά
νεια πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης,που χορηγούνται σύμφωνα με τη διέπουσα έκαστο φορέα νο- 
μοδεσία και τις εκάστοτε γενικές αποφάσεις της Επιτροπής Νομτσματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της 
Τράπεζας της Ελλάδος, σε ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους.

Η χορήγηση των δανείων αυτών γίνεται κυρίως για την εξυπηρέτηση των δανειοληπτών, μέσα στο πλαί
σιο της κοινωνικής αποστολής των Φορέων, πλην όμως δεν παύει να αποτελεί ταυτόχρονα και επένδυ
ση καδώς τα δάνεια αυτά είναι έντοκα. Βέβαια η απόδοσή τους δεν μπορεί να είναι υψηλή, όμως σε κά
δε περίπτωση είναι ανώτερη της απόδοσης του επιτοκίου που ισχύει σήμερα για τις καταδόσεις ταμιευ
τηρίου στις Εμπορικές Τράπεζες.

Σημειώνεται ότι η χορήγηση δανείων από τους Φορείς δεν μπορεί ως δεωρούμενη επένδυση να διενερ- 
γείται απεριόριστα, αλλά μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους και εξέτασης κάδε αίτησης για δανει
οδότηση.

Οι απαιτήσεις των Φορέων από το οφειλόμενο και ανεξόφλητο ποσό των χορηγηδέντων δανείων (προσω
πικών, στεγαστικών, πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης) ανέρχονται στο ποσό των 68.520.940,29 
ευρώ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η Πολιτεία, για την υποβοήθηση των διοικήσεων των Φορέων στο έργο της διαχείρισης και αξιοποίησης 
της περιουσίας τους, έχει δεσπίσει διατάξεις με τις οποίες παρέχονται εναλλακτικές δυνατότητες στον 
τρόπο άοκηοης του έργου αυτού. Συγκεκριμένα:

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Με το άρδ. 12 του Ν. 1902/90 παρέχεται η δυνατότητα στα Δ.Σ. των φορέων να συγκροτούν δικά τους 
Αμοιβαία Κεφάλαια σύμφωνα με τις δικές τους προδιαγραφές, τους δικούς τους επενδυτικούς στόχους 
και τις δικές τους ανάγκες, η διαχείριση των οποίων μπορεί να ανατίδεται σε ήδη λειτουργούσες Ανώ
νυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.).

Το αμοιβαίο κεφάλαιο καδίσταται κατάλληλο επενδυτικό όχημα για τους Φορείς διότι συνδυάζει την ενερ
γό και άμεση διαχείριση, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις που καδιστούν τις διαδικασίες χρονοβόρες, την 
επτδυμητή επενδυτική στρατηγική, τον άμεοο έλεγχο του τρόπου διαχείρισης, την ασφάλεια και εποπτεία 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη διαφάνεια (δημοσίευση τιμών, εκδόσεων), το χαμηλό κόστος κ.λ.π..

Οι Φορείς μπορούν να συγκροτούν τρεις τύπους Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Διαχείρισης Διαθεσίμων, Σταθε
ρού Εισοδήματος και Μικτά (Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αριδ. 78548/Β1105/21-12-1992).

2. ΣΥΣΤΑΣΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Με το άρδ.35 του Ν.2076/92 παρέχεται η δυνατότητα στα Δ.Σ. να συστήνουν Α.Ε.Δ.Α.Κ. στις οποίες δα 
συμμετέχει μία νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα.
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Κατ' εφαρμογή των άνω διατάξεων, έχει συταθεί από τους Φορείς Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε., η Α.Ε.Δ.Α.Κ. 
Ασφαλιστικών Οργανισμών και έχουν συγκροτηθεί από το Ι.Κ.Α. δύο τύποι Αμοιβαίων Κεφαλαίων, το Μι
κτό και το Ομολογιακό, που διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Με την ευκαιρία επισημαίνεται ότι η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως εξειδικευμένη διαχειρίστρια εταιρία μπορεί, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας με τους Φορείς που τη συστήνουν, να παίξει το ρόλο συμβούλου προς τα Δ.Σ. 
των Φορέων σε δεδομένη χρονική στιγμή για διάφορα ζητήματα, όπως χάραξη επενδυτικής πολιτικής, ε
πενδυτικές επιλογές, διασπορά χαρτοφυλακίου, υποβολή αναλύσεων, εκθέσεων κ.λ.π..

3. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθ. 13 του Ν.2335/95, μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, να προ
σλαμβάνονται ως σύμβουλοι Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή θυγατρικές εταιρίες Τραπε-

Με τις διατάξεις του άρθ.9 του Ν.2469/97, μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα μετά από ανοικτή 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να προσλαμβάνονται σύμβουλοι διαχείρισης κατά τη διαδικασία 
των αριθ. 166316/Β.972/01-05-02 και 88298/Β2816/29-12-03 Υπουργικών Αποφάσεων.

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Με την αριθ. 155492/Β.638/21-03-02 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ.208371/Β.2011/30-10- 
02, 1836/Β25/12-01-04 και Β/7/οικοθ.8416/1672/28-04-05 ομοίες, έχουν θεσπιστεί Κανόνες Ε
πενδυτικής Συμπεριφοράς για την αξιοποίηοη της κινητής περιουσίας.

Με τους κανόνες αυτούς θεσπίζεται για πρώτη φορά πλαίσιο γενικών αρχών και κανόνες επενδύσεων 
και δεοντολογίας, μέσα στο οποίο πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα κατά την ά
σκηση της επενδυτικής του δραστηριότητας.

Η υιοθέτηση συνετής διαχείρισης στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, η χάραξη της επενδυτικής πολιτι
κής και των επενδυτικών στόχων, τα κριτήρια επενδυτικών επιλογών, η διασπορά του χαρτοφυλακίου, 
η αποτίμηση των αξιών, η διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επενδυτικών αποφάσεων και 
της ομαλότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, η δημιουργία ορθολογικής διοικητικής ορ
γάνωσης των φορέων και η υποχρέωση των φορέων για ενημέρωση των μελών τους για την εξέλιξη της 
κινητής περιουσίας, είναι τα βασικά θέματα που ρυθμίζονται με τους κανόνες αυτής.

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Με την αριθ.Β1/7/4782/933/02-08-04 Υπουργική Απόφαση έχουν θεσπιστεί Κανόνες Επενδυτικής 
Συμπεριφοράς και προδιαγραφών σύνταξης μελετών, για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των 
Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Με αυτήν ρυθμίζονται μεταξύ άλλων η υιοθέτηση συνετής διαχείρισης στη λήψη επενδυτικών αποφάσε
ων, η χάραξη της επενδυτικής πολιτικής και των επενδυτικών στόχων, οι κίνδυνοι επενδύσεων σε ακί
νητα, η στέγαση των Φορέων, τα κριτήρια επενδυτικών επιλογών, η διαφάνεια και ο έλεγχος των διαδι
κασιών, οι σύμβουλοι που μπορούν να χρησιμοποιούν οι Φορείς για θέματα αξιοποίησης της ακίνητης 
περιουσίας τους και η αποτίμησή της.

Ειδικότερα για το θέμα της διαχείρισης και αξιοποίησης των ακινήτων έχουν θεσπιστεί επιπροσθέτως 
και οι κάτωθι διατάξεις:

• Με τις διατάξεις του άρθ.6 του Ν.2217/94, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.4 του αρθ. 
10 του Ν.2335/95, μπορούν τα Δ.Σ. με απόφαση τους να αναθέτουν απευθείας στην Κτηματική Εται
ρία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) την εκτέλεση διαφόρων έργων και εργασιών όπως τις μελέτες αξιοποίησης
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ακινήτων, την κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης, τη διαχείριση, τις διαδικασίες αγοροπωληαίας, μι
σθώσεων, εκμισδώσεων ακινήτων κ.λ.π.. Ακόμη μπορεί η Κ.Ε.Δ. να προσλαμβάνεται ως Τεχνικός Σύμ
βουλος όταν οι ως άνω εργασίες εκτελούνται από τους Φορείς.

• Με τις διατάξεις του άρδ. 44 του Ν.2676/99, τα Δ.Σ. των Φορέων μπορούν να αναθέτουν με απόφαση 
τους, τηρουμένων των νομίμων διαδικασιών (διενέργεια διαγωνισμού κ.λ.π.) την εκτέλεση των προα- 
ναφερομένων έργων και εργασιών και οε Τράπεζες ή θυγατρικές τους εταιρίες.

• Με τις διατάξεις του άρθ. 43 του Ν.2676/99, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης στην Κ.Ε.Δ. του έρ
γου της αξιοποίησης όλων των ακινήτων των Φορέων, της κατάρτισης προγραμμάτων συοτέγααης δύο 
ή περισσοτέρων Φορέων κ.τ.λ..

•Γ ια  την εκπόνηση μελετών και την ανοικοδόμηση ακινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εκπονήσε
ων μελετών και εκτελέσεως δημοσίων έργων (Ν.716/79, Π.Δ. 194/79, Ν. 1418/84, Ν.2229/94, 
Ν.2576/98, Π.Δ. 170/87, Π.Δ.328/98 κ.λ.π.). Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υ
πηρεσιών της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται το εκτελούμενο έργο.

Η νομιμότητα των επενδύσεων υπόκειται στον έλεγχο της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας της 
Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθ. 42 του 
Ν.2676/99 και εδρεύει στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης περί επενδύσεων νομοθεσίας και των κανόνων ε
πενδυτικής συμπεριφοράς, μπορεί η Επιτροπή να εισηγείται στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονο
μικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά
δος, την επιβολή χρηματικών προστίμων και διοικητικών ποινών με την έκδοοη Κοινής Απόφασης τους, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ.7 του άρθ.42 του Ν.2676/99 και τις αριθ.Γ5/2028/30-04-01 και 
Β/7/4192/15-11-02 Κοινές Αποφάσεις, οε συνδυασμό με τις παρ. 10, 12 & 15 του άρθ.28 του 
Ν.2992/02 και την παρ.7 του αρθ. 13 του Ν.3050/02.

Επιπλέον έλεγχος και εποπτεία της διαχείρισης μπορεί να ενεργείται και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
των Διευθύνσεων Επιθεώρησης και Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
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