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ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ 

 Προβλέφθηκε αρχικά ως νέο ανεξάρτητο Ταμείο με το 
Ν.4336/2015 (3ο Μνημόνιο). 

 Ο αρχικός του τίτλος ήταν το «Ταμείο». 

 Συστάθηκε τελικά με το άρθρο 184 του Ν.4389/2016 
«Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.». 

 

 



Στόχος του «Ταμείου» 

 Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου 
μεγάλης αξίας, 

 η προστασία της αξίας της δημόσιας περιουσίας, 

 η δημιουργία αξίας στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, 

 η μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων, και τέλος, 

 η ρευστοποίηση των δημόσιων περιουσιακών 
στοιχείων. 



Η Λειτουργία του Ταμείου  

 Σύσταση στην Ελλάδα και διαχείριση από Ελληνικές 
Αρχές. 

 Χρήση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών 
διακυβέρνησης, εποπτείας και διαφάνειας. 

 



«Ομάδα Δράσης» του Ταμείου 

 Στον ίδιο Νόμο 4336/2015 προβλέφθηκε η δημιουργία 
ανεξάρτητης Ομάδας Δράσης η οποία: 

 Θα εντοπίζει τα περιουσιακά στοιχεία προς 
ένταξη στο νέο Ταμείο και την καλύτερη λύση 
ρευστοποίησής τους. 

 Θα εντοπίζει τις κατάλληλες ρυθμίσεις 
διακυβέρνησης του νέου Ταμείου όπως π.χ. η 
δημιουργία άλλων οντοτήτων εντός του 
Ταμείου. 



 Θα αξιοποιεί την πείρα φορέων όπως το ΤΑΙΠΕΔ 
και η ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση περιουσιακών 
στοιχείων του Δημοσίου. 

 Θα διερευνήσει κατά πόσο οντότητες όπως το 
ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΤΑΔ  μπορούν να 
μεταρρυθμιστούν και να διατηρηθούν χωριστά 
από το Ταμείο, ή πρέπει να απορροφηθούν ή να 
παύσουν μετά την σύστασή του. 

«Ομάδα Δράσης» του Ταμείου 



Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών   

και Περιουσίας Α.Ε. του Ν.4389/16 

 Η Διεθνής Ονομασία της είναι Hellenic Corporations of 
Assets and Participations (H.C.A.P.). 

 Αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρησή 
της στο Γ.Ε.Μ.Η. 

 Διέπεται τόσο από το Νόμο Σύστασής της όσο κι από 
το Εταιρικό Δίκαιο (Ν.2190/1920). 

 Απολαμβάνει όλα τα διοικητικά, οικονομικά 
φορολογικά και δικαστικά προνόμια του Δημοσίου. 



 Δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα ή στις Δημόσιες 
Επιχειρήσεις. 

 Λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας προς 
εξυπηρέτηση δημοσίου Συμφέροντος. 

 Επιδιώκει την επίτευξη ειδικού δημόσιου σκοπού 

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών     

και Περιουσίας Α.Ε. του Ν.4389/16 



Σκοπός Ε.Ε.Σ.Π (Υπερταμείου) 

αρ.185 

 Η συνεισφορά πόρων για την υλοποίηση επενδυτικής 
πολιτικής. 

 Η συμβολή στην μείωση των οικονομικών 
υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (όπως 
προβλέπεται και στο 3ο Μνημόνιο, Ν.4336/2015). 



Έδρα & Διάρκεια Υπερταμείου 

 Η έδρα θα πρέπει να βρίσκεται στο Νομό Αττικής. 

 Η διάρκεια ορίζεται σε ενενήντα εννέα έτη (99) με 
δυνατότητα παράτασης με απόφαση του μοναδικού 
μετόχου (Ελληνικό Δημόσιο). 



Μετοχικό Κεφάλαιο Υπερταμείου 

 Το μετοχικό κεφάλαιο κατατίθεται σε λογαριασμό στην 
Τράπεζα της Ελλάδος και ορίζεται σε σαράντα 
εκατομμύρια ευρώ (€ 40.000.000), διαιρείται σε 40.000 
μετοχές των 1.000 ευρώ εκάστη και καλύπτεται στο 
σύνολο από το Δημόσιο. 

 Οι μετοχές του Υπερταμείου είναι μη μεταβιβάσιμες, 
ενώ ακόμη και οι μετοχές των θυγατρικών του,  καθώς 
και οι τίτλοι κεφαλαίου του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποτελούν 
πράγματα εκτός συναλλαγής (966ΑΚ). 



Θυγατρικές του Υπερταμείου 

 Με την απόκτηση νομικής προσωπικότητας του 
Υπερταμείου, μεταβιβάζονται σε αυτό τίτλοι και μετοχές των 
εξής νομικών προσώπων, ως θυγατρικές του: 

1.   Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 

2. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου  (ΤΑΙΠΕΔ).  Σημειωτέον ότι, στις 26.4.2016, 
εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το ΤΑΙΠΕΔ 
και περιλαμβάνει την αξιοποίηση των ΔΕΚΟ – επομένως 
πλέον η υλοποίησή του αποτελεί στόχο του 
Υπερταμείου. 

3.    Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ  (ΕΤΑΔ) 

4.    Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε., η οποία 
        συστήνεται  σύμφωνα με τον παρόντα νόμο του 
        Υπερταμείου. 

       



 Το Υπερταμείο δύναται, με απόφαση Γενικής 
Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου του (Δημόσιο), 
να ιδρύει επιπλέον θυγατρικές προς εκπλήρωση του 
ειδικού του σκοπού (άμεσες ή έμμεσες). 

 Οι θυγατρικές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους ως προς 
την οικονομική τους διαχείριση (δεν επιτρέπεται η 
μεταξύ τους παροχή ενίσχυσης ή επιδότησης).  Ο 
σκοπός της προστατευτικής αυτής Διάταξης γεννά 
ερωτήματα καθώς δεν επιτρέπει σε συγγενείς 

επιχειρήσεις να αλληλο-ενισχύονται. 

Θυγατρικές του Υπερταμείου 



 Επιτρέπονται συναλλαγές μεταξύ των Θυγατρικών του 
Υπερταμείου με τους όρους της ελεύθερης αγοράς και 
της διαφάνειας. 

Ν.Β.  Σε περίπτωση συναλλαγών μεταξύ των 
θυγατρικών άνω του € 1.000.000 απαιτείται 
προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. του Υπερταμείου. 

Θυγατρικές του Υπερταμείου 



 Επιτρέπονται οι συναλλαγές μεταξύ των θυγατρικών 
για ποσό άνω του € 1.000.000 χωρίς έγκριση του Δ.Σ. 
του Υπερταμείου (με απλή γνωστοποίηση σε αυτό), 
όταν αυτές δεν υπερβαίνουν το όριο των τρεχουσών 
συναλλαγών. 

  Ν.Β.  Ως τρέχουσες συναλλαγές θεωρούνται οι 
τραπεζικές υπηρεσίες από πιστωτικά ιδρύματα (που 
δύνανται να θεωρηθούν έμμεσες θυγατρικές του 
Υπερταμείου). 

Θυγατρικές του Υπερταμείου 



 Το Υπερταμείο διατηρεί τη δυνατότητα επένδυσης 
των προορισμένων για επενδύσεις εσόδων του, σε 
οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση θυγατρική του. 

Θυγατρικές του Υπερταμείου 



 Διαμέσου του νέου νόμου 4389/2016 ορίζεται η 
μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας, νομής και 
κατοχής των   προαναφερόμενων   νομικών προσώπων                 
(θυγατρικές πλέον: ΤΧΣ, ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ, ΕΔΗΣ  – 
νεοσυσταθείσα) στο Υπερταμείο, διατηρώντας 
ταυτόχρονα το νομικό καθεστώς λειτουργίας τους. 

Θυγατρικές του Υπερταμείου 



Κανονισμός Υπερταμείου 

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Υπερταμείου ρυθμίζει 
την λειτουργία του ίδιου και των άμεσων θυγατρικών 
του, πέραν του ΤΧΣ.  

Περιέχει προβλέψεις περί: 

1.  Εταιρικής διακυβέρνησης 

2.  Κώδικα δεοντολογίας 

3.  Λογιστικών προτύπων 

4.  Ανάθεσης ειδικών καθηκόντων 

5.  Κανονισμού αναθέσεων και προμηθειών 

6.  Πολιτικής μερισμάτων  



Τα Όργανα του Υπερταμείου 

1. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου 

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

4. Οι Ελεγκτές 



Γενική Συνέλευση του Υπερταμείου 

 Διαθέτει όλες τις αρμοδιότητες που δίνει η ελληνική 
νομοθεσία σχετικά με τις Ανώνυμες Εταιρείες με τις 
εξής διαφοροποιήσεις: 

1.  Δεν εκλέγει και δεν ανακαλεί                                       
τον διορισμό μελών ΔΣ 

2.  Δεν καθορίζει την αμοιβή μελών ΔΣ 

3.  Δεν τροποποιεί το Καταστατικό  

 

        Τα παραπάνω καθορίζονται εκ του νόμου.   



Εποπτικό Συμβούλιο του 
Υπερταμείου 

 Είναι υπεύθυνο για την Εποπτεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου με 5ετή θητεία (υπεγράφη η σχετική 
απόφαση στις 7.10.2016. 

 Αποτελείται από 5 μέλη που διορίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση, τα τρία από αυτά κατόπιν σύμφωνης 
γνώμης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον ΕΜΣ 
(Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας), ενώ τα 
άλλα δύο (ο Πρόεδρος κι ένα ακόμη) επιλέγονται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΕΜΣ, με σύμφωνη 
γνώμη του Υπουργού Οικονομικών. 



 Υπέχει πολλαπλές αρμοδιότητες. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 

 Εκλογή, διορισμός και ανάκληση μελών Δ.Σ. 

 Προσυπογραφή και αξιολόγηση των αποφάσεων 
και προτάσεων του Δ.Σ. 

 Αξιολόγηση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και 
κατάρτιση Έκθεσης, δημοσιευτέας στην ιστοσελίδα 
του Υπερταμείου. 

 

 

Εποπτικό Συμβούλιο του 
Υπερταμείου 



Διοικητικό Συμβούλιο του 

Υπερταμείου 

 Αποτελείται από 5-7 μέλη με 4ετή θητεία. 

 Τα μέλη διορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο με 
απλή γνώμη του Υπουργού Οικονομικών. 

 Δεν υπέχουν αστική ευθύνη για τις πράξεις ή τις 
παραλείψεις τους παρά μόνο για δόλο ή βαριά 
αμέλεια. 

 



 Είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας 
(Υπερταμείου) προς επίτευξη των καταστατικών της 
σκοπών. 

 Συνάπτει όλες τις απαραίτητες συμβάσεις στο όνομα 
του Ταμείου. 

 Διορίζει κι ανακαλεί τον Διευθυντή Εσωτερικού 
Ελέγχου, τον Οικονομικό Διευθυντή και τα όργανα 
διοίκησης των άμεσων θυγατρικών του (εκτός του 
ΤΧΣ). 

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Υπερταμείου 



 Υπέχει πολλαπλές αρμοδιότητες. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 

 Υποβολή Εκθέσεων και Προτάσεων στο Εποπτικό 
Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.  

 Επίβλεψη της εφαρμογή του επιχειρηματικού 
σχεδίου.  

 Σύσταση ελεγκτικών η συμβουλευτικών οργάνων 
του Υπερταμείου. 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο του 
Υπερταμείου 



Ελεγκτές του Υπερταμείου 

 Διορίζεται οποιαδήποτε ελεγκτική εταιρεία διεθνούς 
φήμης, βάσει καταλόγου υποψηφίων. 

 Διέπονται από τους κανόνες του εταιρικού δικαίου. 

 Δεν μπορεί να επανεκλεγεί η ίδια εταιρεία για 
περισσότερο από 3 έτη. 



Τα κέρδη του Υπερταμείου 

 Διανέμονται σύμφωνα με τη Μερισματική πολιτική, 
ήτοι: 

 50% των κερδών λαμβάνει ως μέρισμα το Ελληνικό 
Δημόσιο, το οποίο και το διαθέτει σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον εισαγωγικό του Υπερταμείου 
Νόμο 4336/2016 (εξυπηρέτηση χρέους). 

 Τα λοιπά κέρδη χρησιμοποιούνται για την 
υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής (έρευνα, 
καινοτομία και άλλοι τομείς). 

 



Υπέρ και κατά του Υπερταμείου 

 Θετική κριτική του Υπέρ-ταμείου: 

 Το Ταμείο έχει διάρκεια 99 έτη περιλαμβάνοντας 
έτσι μακροπρόθεσμους στόχους 

 Δεν έχει στόχο μόνο την ιδιωτικοποίηση αλλά και 
την αξιοποίηση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων 

 Χρειάζεται η έγκριση του Υπουργού για την 
πραγματοποίηση ιδιωτικοποιήσεων 

 

 



 Θετική κριτική του Υπέρ-ταμείου: 

 Τα έσοδα του Ταμείου αφ’ ενός συμβάλλουν στην 
απομείωση του χρέους, αφετέρου διοχετεύονται σε 
επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη 

 Η πλειοψηφία του Εποπτικού Συμβουλίου ανήκει 
στο Ελληνικό Δημόσιο 

 Ο Υπουργός Οικονομικών έχει δικαίωμα βέτο στις 
αποφάσεις των θεσμών 

 

 

Υπέρ και κατά του Υπερταμείου 



 Αρνητική κριτική του Υπέρ-ταμείου: 

 Το σύνολο της Δημόσιας Περιουσίας τίθεται ως 
μορφή ενεχύρου για τα δάνεια που έχει λάβει η 
Ελλάδα από τους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς  
Μηχανισμούς Στήριξης  

 Απώλεια κρατικού ελέγχου σε κρίσιμους τομείς 
όπως η ενέργεια και οι μεταφορές 

 Οι τιμές παραχώρησης της δημόσιας περιουσίας 
είναι υπερβολικά χαμηλές λόγω κρίσης 

Υπέρ και κατά του Υπερταμείου 



 Αρνητική κριτική του Υπέρ-ταμείου: 

 Η διάρκεια του Ταμείου εκτείνεται πολύ πέρα της 
λήξης των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας (Η 
μέση διάρκεια των μνημονίων είναι 33 έτη και το 
Ταμείο συνεστήθη για 99)  

 Τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στο 
Ταμείο δεν είναι αρκετά σαφή καθώς προβλέπεται 
η δυνατότητα να εισέρθουν και νέα στοιχεία 

Υπέρ και κατά του Υπερταμείου 



 Αρνητική κριτική του Υπέρ-ταμείου: 

 Δεν προσδιορίζεται πουθενά στο νόμο σύστασης 
του Ταμείου, το πλαίσιο προστασίας του 
περιβάλλοντος, των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και του 
καταναλωτή από τυχόν αλλαγές εκ των 
ιδιωτικοποιήσεων 

Υπέρ και κατά του Υπερταμείου 



 Αρνητική κριτική του Υπέρ-ταμείου: 

 Απώλεια ελέγχου του Ταμείου από την ελληνική 
κυβέρνηση καθώς : 

α) Τα δύο από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου 
επιλέγονται με σύμφωνη Γνώμη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του EMS και τα υπόλοιπα τρία 
επιλέγονται από αυτήν. 

β) Το ως άνω εκλεγμένο από τους Θεσμούς 
Εποπτικό Συμβούλιο διορίζει τα μέλη του Δ.Σ. με 
απλή γνώμη του Υπουργού 

Υπέρ και κατά του Υπερταμείου 



 Αρνητική κριτική του Υπέρ-ταμείου: 

 Η επενδυτική πολιτική (στην οποία εισφέρεται το 
50% των εσόδων του Ταμείου), καθορίζεται 
ουσιαστικά από τα Ευρωπαϊκά Όργανα 

 Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για εθνικό έλεγχο, 
λογοδοσία και ευθύνες από τους χειρισμούς του 
Ταμείου 

Υπέρ και κατά του Υπερταμείου 



 Ως Αποκρατικοποίηση ορίζεται (Ν.2000/1991): 

 Α) Η κατάργηση ή η συγχώνευση φορέων 
  του Δημοσίου 

 Β)  Η μεταβίβαση σε ιδιώτες φορέων του 
  Δημοσίου ή περιουσιακών στοιχείων, 
  δικαιωμάτων και προνομίων των φορέων 
  αυτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5  
  του ίδιου νόμου 

 Γ)  Η εκκαθάριση υπερχρεωμένων φορέων 
  του Δημοσίου  

Ιδιωτικοποίηση ή  
Αποκρατικοποίηση; 



 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η 
Ιδιωτικοποίηση αποτελεί μορφή 
αποκρατικοποίησης και ορίζεται (Ν.2000/1991)ως: 

 Η πλήρης ή κατά πλειοψηφία μεταφορά (συνήθως 
πώληση) των μετοχών μιας δημόσιας επιχειρήσεως 
σε Ιδιώτες. Ορίζεται επίσης, ως μετατροπή 
δημόσιας υπηρεσίας σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου με την εν συνεχεία παρόμοια διάθεση των 
μετοχών της. 

Ιδιωτικοποίηση ή  
Αποκρατικοποίηση; 



Σύνταγμα και  
Ιδιωτικοποιήσεις 

 Το Σύνταγμα ούτε αποκλείει ούτε επιβάλλει την 
Ιδιωτικοποίηση ενώ δεν επιβάλλει και ούτε αποκλείει 
και την αντίθετη αυτής Κρατικοποίηση. Υπάρχουν όμως 
ορισμένα άκρα όρια, η υπέρβαση των οποίων θέτει σε 
κίνδυνο τον πυρήνα του κράτους και τα ατομικά 
δικαιώματα, που προστατεύονται Συνταγματικά. 

 Σημειωτέον ότι: Το Σύνταγμα στο άρθρο 106 παρ 3-5 
προβλέπει την εξαγορά ιδιωτικών επιχειρήσεων από το 
κράτος (Κρατικοποίηση) 



Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

 Η ίδρυση του Ταμείου εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό-
δημόσιο συμφέρον 

 Αρμοδιότητες προσδιορισμένες ασαφώς 

 Νομικός χαρακτηρισμός Υπερταμείου  

 Νομολογιακή Αντιμετώπιση 


