
 
 
 
Απολογισµός  πρώτου τριµήνου  (1.07.2011-30.9.2011) 

 

 
1. Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) συστάθηκε την 1η 

Ιουλίου 2011 (νόµος 3986/2011) µε µετοχικό κεφάλαιο 30 εκ.  και στις 28 Ιουλίου 2011 

κατοχυρώθηκε στο Γενικό Εµπορικό  Μητρώο.  

 

2. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του ΔΣ 

ορίστηκαν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 29 Ιουλίου 2011.  Προηγουµένως ο Πρόεδρος 

και Διευθύνων Σύµβουλος είχαν περάσει από την Επιτροπή του  Άρθρου 49Α του Κανονισµού της 

Βουλής,  όπου η τοποθέτηση τους εγκρίθηκε µε 13 θετικές ψήφους σε σύνολο 15. Στις 29 Ιουλίου 

2011 εγκρίθηκε και το Καταστατικό του ΤΑΙΠΕΔ και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. (Β'1690) 

 

3. Το  ΤΑΙΠΕΔ ξεκίνησε την λειτουργία του την 1η Αυγούστου 2011 και εγκαταστάθηκε 

προσωρινά  σε γραφεία,  που  παραχώρησε η ΕΤΑ Α.Ε. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου  θα έχει 

ολοκληρωθεί η µετεγκατάσταση του Ταµείου σε νέα γραφεία. 

 

4. Το ΤΑΙΠΕΔ ξεκίνησε αµέσως µε την έναρξη της λειτουργίας  του να συνδιαχειρίζεται τα έργα 

αποκρατικοποίησης που µέχρι τότε βρίσκονταν στην ευθύνη της Ειδικής Γραµµατείας 

Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. 

 

5. Στο ΤΑΙΠΕΔ εργάζονται  µέχρι στιγµής 13 project managers, 7 νοµικοί σύµβουλοι και 6 

ακόµη στελέχη για την υποστήριξη των  λειτουργιών. Οκτώ από αυτά τα στελέχη µεταφέρθηκαν 

από την Ειδική Γραµµατεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων µαζί µε το αρχείο της.   

 

6.  Στις 7 Σεπτεµβρίου 2011 εγκρίθηκε από το ΔΣ ο κανονισµός αναθέσεων των προµηθειών 

του Ταµείου καθώς και άλλα θέµατα που αφορούσαν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία 

του.  

 

7. Το  Διοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ διόρισε τα 7 µέλη του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων 

που θα γνωµοδοτούν στο Διοικητικό Συµβούλιο για τις αποκρατικοποιήσεις.  

 

8.  Στις 29.09.2011 το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από γνωµοδότηση του Συµβουλίου 

Εµπειρογνωµόνων ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων, όπως 



 
 
 

ορίζεται από τον ιδρυτικό Νόµο του ΤΑΙΠΕΔ. 

9.  Στις 16 Σεπτεµβρίου 2011  µεταφέρθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ το πρώτο πακέτο   περιουσιακών  

στοιχείων του Δηµοσίου:  

• µετοχές του ΟΔΙΕ Α.Ε. (Ιππόδροµοι) 

• 35 ακίνητα του Δηµοσίου 

• µετοχές του Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών Α.Ε. 

• µετοχές της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.  

• µετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. 

• µετοχές της ΛΑΡΚΟ Α.Ε. 

 

10.  Το ΤΑΙΠΕΔ µε διαγωνιστικές διαδικασίες προχώρησε µέσα στον Σεπτέµβριο 2011 στην 

επιλογή: 

 συµβούλου για δηµιουργία ιστοσελίδας 

 στρατηγικoύ συµβούλου 

 συµβούλου για ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης προγραµµάτων 

 συµβούλου επικοινωνίας. 

   

11. Το ΤΑΙΠΕΔ συµµετείχε µε τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, Κώστα Σ. Μητρόπουλο, τον 

Εντεταλµένο Σύµβουλο, Ανδρέα Ταπραντζή, και τον Συντονιστή Προγράµµατος 

Αποκρατικοποιήσεων, Παναγιώτη Πρωτοψάλτη, στις παρακάτω εκδηλώσεις: 

 Συνέδριο BDI στο Βερολίνο και επίσηµη επίσκεψη του Πρωθυπουργού 

 Συνέδριο Ελληνογαλλικού Εµπορικού Επιµελητηρίου στο Παρίσι και επίσκεψη 

Υπουργού Ανάπτυξης κ. Μ.Χρυσοχοίδη 

 Συνέδριο Συνδέσµου Αυστριακών Βιοµηχανιών στη Βιέννη και επίσκεψη Υπουργού 

Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοίδη 

 Συνέδριο Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου στην Ελλάδα 

 Ελληνορωσικό Συνέδριο επενδυτικών ευκαιριών στη Ρόδο 

 Συνέδριο PRODEXPO  για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. 

 

12.  Ο Διευθύνων Σύµβουλος ενηµέρωσε το Κολέγιο των  27 Πρεσβευτών της ΕΕ στις 27 

Σεπτεµβρίου 2011 για το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. 

 

13.  Το ΤΑΙΠΕΔ ετοίµασε ενηµερωτικό κείµενο επί των αποκρατικοποίησεων για τους πρέσβεις 

της Ελλάδας το οποίο και διανεµήθηκε από το Διπλωµατικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της 



 
 
 
Κυβέρνησης. 

14. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου τα έξοδα του ΤΑΙΠΕΔ ανήλθαν 135,413. Το Ταµείο 

είχε έσοδα 61.495 κατά την ίδια περίοδο.  

 

15.  Στην περίοδο µεταξύ τέλους Αυγούστου και Σεπτεµβρίου, στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ συνάντησαν 

37 ενδιαφερόµενους για αποκρατικοποιήσεις.  

 

 

 


