Η ΕΣΑΙΡΙΑ
Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΓΗΜΟΙΟΤ (ΔΣΑΓ A.E.) είλαη αλώλπκε εηαηξία κε κνλαδηθό κέηνρν ην
Διιεληθό Γεκόζην, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη, αλαπηύζζεη θαη αμηνπνηεί ηα αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ αζηηθά, ηνπξηζηηθά, εηδηθά θαη νιπκπηαθά - ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο
ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρώξαο ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ
ηνπξηζκνύ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. Πξνηεξαηόηεηα ηεο ΔΣΑΓ Α.Δ. είλαη ε δηαρείξηζε θαη
αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο κε ζύγρξνλα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία,
ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο
ηεο Υώξαο.
H ΔΣΑΓ Α.Δ. ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, είλαη κηα εηαηξία λέα, κε θαηλνύξγηνπο ζηόρνπο θαη
πξννπηηθέο αιιά ζπλάκα κε ηε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη εμεηδίθεπζε ησλ
ηξηώλ εηαηξηώλ πνπ ζπγρσλεύηεθαλ κέζα ζην 2011, ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ
Α.Δ., ηεο ΟΛΤΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ Α.Δ. θαη ηεο ΚΔΓ Α.Δ. Αλήθεη θαηά 100% ζην Διιεληθό
Γεκόζην θαη επνπηεύεηαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ. Δηδηθά γηα αθίλεηα θπξηόηεηαο ΔΟΣ,
επνπηεύεηαη θαη από ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ. Σα δηθαηώκαηα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο αζθνύληαη από ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο
Γεκνζίνπ (ΣΑΙΠΔΓ), θαηόπηλ εθρώξεζεο από ην Μέηνρν.
Η ΔΣΑΓ Α.Δ. δηαρεηξίδεηαη ην μεγαλύτερο ταρτουσλάκιο ακινήτων της Χώρας, ηόζν ζε
αξηζκό όζν θαη ζε πνηθηιία, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 277 ηνπξηζηηθά αθίλεηα αλά ηελ Διιάδα, 12
Οιπκπηαθά Αθίλεηα, θαζώο θαη 71.000 πεξίπνπ αθίλεηα ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ
ειιεληθνύ Γεκνζίνπ. ην πιαίζην απηό δξαζηεξηνπνηείηαη ζε:








Γηνίθεζε /Γηαρείξηζε Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο (Σνπξηζηηθά, Οιπκπηαθά, Αζηηθά, Αγξνηηθά
θαη ινηπά αθίλεηα)
Γηαρείξηζε πκβάζεσλ κίζζσζεο ή θαη παξαρώξεζεο αθηλήησλ
Λεηηνπξγία ηνπξηζηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ κνλάδσλ σο ππνθαηαζηήκαηα (καξίλεο, αθηέο,
ηακαηηθέο πεγέο)
Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνπζίαο, κε ηδησηηθέο επελδύζεηο, κέζσ δηαγσληζκώλ εθκίζζσζεο
Αλάπηπμε αθηλήησλ, κέζσ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ
Βξαρπρξόληα κίζζσζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζε όιε ηελ Διιάδα γηα
ηε δηεμαγσγή δηαθόξσλ εηδώλ εθδειώζεσλ (εθζέζεσλ, ζπλαπιηώλ, ζπλεδξίσλ,
εκεξίδσλ, δεμηώζεσλ θ.ιπ.)
πκκεηνρέο (κεηνρηθή ζπκκεηνρή ζε εηαηξηθά ζρήκαηα αλάπηπμεο, αμηνπνίεζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ηνπξηζηηθήο πεξηνπζίαο).

εκαληηθή επίζεο δξαζηεξηόηεηα ηεο ΔΣΑΓ Α.Δ. είλαη ε ζπλερήο σξίκαλζε θαη πξνεηνηκαζία
ησλ κε αμηνπνηεκέλσλ αθηλήησλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνύλ αμηνπνηήζηκα
είηε από ηελ ίδηα ηελ Δηαηξία είηε από ην ΣΑΙΠΔΓ.
Η ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
Η ΔΣΑΓ Α.Δ. εληόο ηνπ 2013 πξνρώξεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο πιαηθόξκαο epublicrealestate.gr, κηα κεγάιε θαηλνηνκία γηα ην ειιεληθό -θαη όρη κόλν- real estate, πνπ
δίλεη ηελ επθαηξία αμηνπνίεζεο αθηλήησλ κέζσ ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκώλ. Οη ειεθηξνληθνί
δηαγσληζκνί πξνζθέξνπλ επξύηεξε πξνβνιή ησλ αθηλήησλ ζε παγθόζκην επίπεδν, πξνζέιθπζε
πεξηζζόηεξσλ αγνξαζηώλ, ηαρύηεηα, απιέο δηαδηθαζίεο, απόιπηε δηαθάλεηα θαη όθεινο γηα ην
Γεκόζην. Ήδε νινθιεξώζεθαλ κε επηηπρία νη πξώηνη δηαγσληζκνί πώιεζεο αθηλήησλ κέζσ ηνπ
e-publicrealestate.gr, πνπ δηελήξγεζε ε ΔΣΑΓ Α.Δ. σο ύκβνπινο Αμηνπνίεζεο γηα
ινγαξηαζκό ηνπ ΣΑΙΠΔΓ, ελώ νη δηαγσληζκνί ζπλερίδνληαη.

Μηα άιιε θαηλνηνκία ηεο ΔΣΑΓ Α.Δ. είλαη ε Ανοικτή Πρόσκληση σνεργασίας - Μη
Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης πνπ έρεη απεπζύλεη πξνο όινπο ηνπο θηεκαηνκεζίηεο –
κέιε Δπαγγεικαηηθώλ Δπηκειεηεξίσλ (θαηόρσλ αξ. ΓΔΜΗ) γηα ηελ πξνώζεζε ησλ αθηλήησλ
θαη ηελ αγνξά ηνπο (πιεηνδνζία) από ηνπο θηεκαηνκεζίηεο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ινγαξηαζκό πειαηώλ ηνπο.

