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Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Τ
ην αξιοποίηση 50 νησιών που δια-
θέτει στο χαρτοφυλάκιό της και δύ-
νανται να αναπτυχθούν δρομολογεί 

η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), με 
στόχο τη βέλτιστη εκμετάλλευση των ακί-
νητων περιουσιακών στοιχείων της και τη 
μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας πε-
ριουσίας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της Realnews, η διοίκηση της ΕΤΑΔ έχει 
ήδη καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο, βά-
σει του οποίου θα εκκινήσει η αξιοποίηση 
των νησιών που βρίσκονται στο portfolio 
της εταιρείας. Σε πρώτη φάση -και σύμφω-
να με την αρχική κατηγοριοποίηση που έχει 
πραγματοποιηθεί- αξιοποιήσιμα έχουν κρι-
θεί 50 νησιά σε Κυκλάδες, Σποράδες και Ιό-
νιο, από τα συνολικά 600 νησιά και βραχο-
νησίδες που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της 
η ΕΤΑΔ. Η άμεση ενεργοποίηση της αξιο-
ποίησής τους, που θα γίνει με μακροχρό-
νια παραχώρηση, αποτελεί προτεραιότητα 
της κυβέρνησης, εξ ου και η δρομολόγηση 
της διαδικασίας από την ΕΤΑΔ. 

Με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της, 
η ΕΤΑΔ θα ομαδοποιήσει τα νησιά ανάλογα 
με την περιφερειακή ενότητα στην οποία 
υπάγονται και στη συνέχεια, σε συνεργα-
σία με τις κατά τόπους περιφερειακές Αρ-
χές, θα προχωρήσει στην κατηγοριοποίη-
σή τους ανά ομάδες, έτσι ώστε να επιταχυν-
θούν οι σχετικές διαδικασίες για την αδει-
οδότησή τους και τον καθορισμό των χρή-
σεων γης και των περιβαλλοντικών όρων 
σε κάθε νησί. Η πλειονότητα των νησιών, 
έκτασης άνω των 100 στρεμμάτων έκαστο, 
βρίσκεται στις Κυκλάδες, κάποια βρίσκονται 
πέριξ των Σποράδων, ενώ υπάρχουν και λί-

γα αξιοποιήσιμα νησιά στο Ιόνιο.

Καθορισμός τιμήματος
Σε δεύτερο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση 
της κατηγοριοποίησης των νησιών, η ΕΤΑΔ 
θα προχωρήσει στον καθορισμό του τιμή-
ματος για κάθε νησί ξεχωριστά και στη συ-
νέχεια θα απευθύνει πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος, με στόχο την αξιοποί-
ησή τους μέσω της διενέργειας διεθνούς δι-
αγωνισμού για τη μακροχρόνια παραχώ-
ρηση του δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης 
και εκμετάλλευσης. Οπως αναφέρουν, μάλι-
στα, οι πληροφορίες, η αξιοποίηση των νη-
σιών θα γίνει στα πρότυπα της εκμετάλλευ-
σης του Ολυμπιακού Κέντρου στο Φάληρο 
και βάσει πολλών παραμέτρων, προκρίνο-
ντας πάντα το εθνικό συμφέρον.

«Είναι βέβαιο ότι η πατρίδα μας στη με-
τά COVID εποχή θα αναπτυχθεί με μεγαλύ-
τερη ταχύτητα από την υπόλοιπη Ευρώπη, 
θα προσελκύσει επενδύσεις και θα αποτε-
λέσει έναν από τους ελκυστικότερους προ-
ορισμούς. Η ΕΤΑΔ, ως η σημαντικότερη 
εταιρεία διαχείρισης της ακίνητης περιου-

σίας του Δημοσίου, μπορεί να συνεισφέ-
ρει ουσιαστικά σε αυτό το νέο αναπτυξιακό 
όραμα. Θα εντείνει την προσπάθεια για τη 
μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλα-
κίου της και θα ανταποκριθεί με αποτελε-
σματικότητα στην υλοποίηση της επενδυτι-
κής πολιτικής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης», επισημαίνει στην «R» o πρόεδρος της 
ΕΤΑΔ, Αντώνης Μπέζας.

Τα υπόλοιπα assets
Με στόχο, μάλιστα, την καλύτερη αξιοποί-
ηση του χαρτοφυλακίου της, η διοίκηση 
της ΕΤΑΔ προχωρά στην κατηγοριοποίη-
ση των ακινήτων που διαθέτει στο portfolio 
της, ανάλογα με τα έσοδά τους. Στο πλαίσιο 
αυτό, πρόθεση των επικεφαλής της εταιρεί-
ας είναι η δημιουργία μικρών ομάδων που 
θα αποτελούνται από δύο ή τρία ακίνητα 
και θα συμμετέχουν σε διαγωνισμό με τη 
μορφή clusters, ώστε να γίνουν πιο ελκυ-
στικά για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες, εξετάζεται η ομαδοποίηση 
ιαματικών πηγών, χιονοδρομικών κέντρων 
και κάμπινγκ, έτσι ώστε οι επενδύσεις που 
θα πραγματοποιηθούν στα συγκεκριμένα 
ακίνητα να είναι κερδοφόρες.

Στην ίδια κατεύθυνση, η ΕΤΑΔ, μέσω του 
ΕΣΠΑ και ίδιων πόρων, θα συνεχίσει εντός 
του 2021 να υλοποιεί έργα εκσυγχρονι-
σμού σε σημαντικές επιχειρηματικές της 
μονάδες, όπως στο Αχίλλειο της Κέρκυρας, 
στα Χιονοδρομικά Κέντρα Παρνασσού και 
Βόρα (Καϊμακτσαλάν), στα σπήλαια Διρού 
στη Λακωνία, στο Οικοτουριστικό Πάρκο 
Φαναρίου Ροδόπης και στις ιαματικές πη-
γές της λίμνης Καϊάφα.

Υπενθυμίζεται ότι στο χαρτοφυλάκιό της 
η ΕΤΑΔ έχει περίπου 77.000 ακίνητα, εκ 
των οποίων ώριμα προς εκμετάλλευση εί-
ναι τα 20.000, ενώ τα έσοδα της εταιρείας 

από 2.000 μισθώσεις σε ετήσια βάση εκτι-
μώνται σε 35 εκατ. ευρώ.

Στην κατεύθυνση αξιοποίησης των περι-
ουσιακών της στοιχείων, η ΕΤΑΔ αναμένε-
ται, κατά τις πληροφορίες, να προκηρύξει 
μέσα στο επόμενο εξάμηνο ακόμη μια σει-
ρά διαγωνισμών. Στο πλαίσιο της ωρίμαν-
σης και της αξιοποίησης ακινήτων της εται-
ρείας, έχουν προχωρήσει τεχνικές και νομι-
κές ενέργειες για ακίνητα που έχουν ιδιαίτε-
ρο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως τα Ξενία 
Κοζάνης, Τσαγκαράδας, Καλεντζίου Αχαΐ-
ας και Πορταριάς, καθώς και τα Τουριστικά 
Περίπτερα της Λίμνης Μαραθώνα, της Λίν-
δου Ρόδου, των Μεθάνων, το «Παρά Θίν’ 
Αλός» της Ζαχάρως στην Ηλεία και εκείνο 
που βρίσκεται στην Αρβανιτιά Ναυπλίου. 

Την ίδια στιγμή, σε διαδικασία τεχνικής 
και νομικής ωρίμανσης βρίσκονται εμβλη-
ματικά ακίνητα της ΕΤΑΔ, με κυρίαρχα τη 
«Φωνή της Αμερικής» στην Ξάνθη, την πα-
ραλία Ιμερου στη Ροδόπη, το Πεζονήσι Ερέ-
τριας, το Κυβερνείο (Παλατάκι) Θεσσαλονί-
κης, την παραλία Καλαμίτσας στην Καβάλα 
και τα κάμπινγκ Κατερίνης, Φαναρίου Ρο-
δόπης και Κουρούτας στον νομό Ηλείας.

Στροφή στις ΑΠΕ
Εντονη κινητικότητα καταγράφεται, παράλ-
ληλα, στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας (ΑΠΕ), με τις πληροφορί-
ες να αναφέρουν ότι υπάρχει έντονο επεν-
δυτικό ενδιαφέρον για τη μίσθωση μεγά-
λων εκτάσεων της ΕΤΑΔ, με στόχο την εκ-
μετάλλευσή τους με όρους βιώσιμης ανά-
πτυξης. Πρόσφατα, η εταιρεία προχώρη-
σε στην απευθείας μίσθωση έκτασης στο 
Βέρμιο για τη δημιουργία τριών αιολικών 
σταθμών, ενώ αναμένεται να παραχωρη-
θεί αντίστοιχη έκταση στην Ηλεία στην κα-
τεύθυνση εκμετάλλευσης της υδροηλεκτρι-

Ο πρόεδρος της ΕΤΑΔ, 
Αντώνης Μπέζας


