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Αζήλα, 28 Απγνύζηνπ  2014 

 
ΔΡΩΣΖΖ 

 

Πξνο ηνλ θ. Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο 
 

Θέκα: Σν ΣΑΗΠΔΓ πσιεί αθόκα θαη ζηξαηόπεδα! Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο;  

 
 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 234/2013 απόθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο 
Αλαδηαξζξώζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ππ΄ αξηζκ. 1020/Β/25.4.2013 ηεύρνο 
ηεο, κεηαμύ άιισλ κεηαβηβάζηεθε θαη πεξηήιζε ρσξίο αληάιιαγκα ζηελ αλώλπκε 
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Σακείν Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 
Α.Δ.» (ΣΑΙΠΔΓ) θαηά πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή κεηαμύ άιισλ θαη ην κε 
αύμνληα αξηζκό 43 θαη ΑΒΚ 1767 αθίλεην έθηαζεο 231.450 η.κ., πνπ θείηαη ζηε 
ζέζε Κάιαζνο Λίλδνπ, ζηε Ρόδν. Σελ απόθαζε απηή, όπσο πξνθύπηεη από ην 
πξναλαθεξόκελν ΦΔΚ, ππνγξάθνπλ νη ηόηε Τπνπξγνί Οηθνλνκηθώλ θ. Ησ. 
ηνπξλάξαο, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη 
Γηθηύσλ θ. Θ. Υαηδεδάθεο, Παηδείαο, Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
θ. Θ. Αξβαληηόπνπινο, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Δπ. 
Ιηβηεξάηνο θαη Σνπξηζκνύ θ. Ό. Θεθαινγηάλλε.  

 
Μέρξη ηελ 22.5.2014, νπόηε ε εθεκεξίδα ηεο Ρόδνπ «Γεκνθξαηηθή» αλέδεημε 
έγγξαθν ηνπ 4νπ Δπηηειηθνύ Γξαθείνπ ηεο 95 ΑΓΣΔ πξνο ηελ ΑΓΔΝ θαη ην ΓΔ, 
πνπ αλαθεξόηαλ ζηελ παξαρώξεζε ηνπ αθηλήηνπ ζην ΣΑΙΠΔΓ, δελ είρε γίλεη 
γλσζηή θακία αληίδξαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο !!  

 
ηηο 5.8.2014, θαηά ηελ ζπδήηεζε ζην Β’ Θεξηλό Σκήκα ηεο Βνπιήο ηνπ ρεδίνπ 
Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε ηίηιν «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» θαη εηδηθά επί ηνπ άξζξνπ 13 παξ.2 ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ν ΤΡΗΕΑ δηα 
ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνύ Δθπξνζώπνπ θαη Βνπιεπηή Α’ Πεηξαηά θαη Νεζηώλ Θνδσξή 
Γξίηζα είρε επηζεκάλεη όηη εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε δηθαηνπξαμηώλ ζε 
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παξακεζόξηεο πεξηνρέο «ε κεηαβίβαζε ηεο έθηαζεο ζην ΣΑΗΠΔΓ θαη ε 
πξνθήξπμε ηεο εθπνίεζήο ηεο, ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ε 
αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ γίλνληαη ρσξίο λα εξσηεζεί ην Τπνπξγείν 
Δζληθήο Άκπλαο. Θαη όηαλ ζα έρεη ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία, ηόηε ζα 
εξσηεζεί ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. Κα, θαιά δελ ζα γελλεζνύλ 
ηεξάζηηα δεηήκαηα θαη δελ ζα αζθεζνύλ κεγάιεο πηέζεηο ζην Τπνπξγείν 
Δζληθήο Άκπλαο, εάλ έρεη εγθξηζεί θαη εάλ έρεη δνζεί ζε έλαλ ππνηηζέκελν 
επελδπηή κηα ηέηνηα έθηαζε θαη έρεη ηειεηώζεη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
κε ό,ηη ζα ζεκαίλεη απηό ζηε ζπλέρεηα;» 

 
Γελ πέξαζαλ παξά κόλν ηξεηο (3) εκέξεο θαη από ηελ 
Φ.900α/169/13996/8.8.2014 απάληεζε ηνπ Τθππνπξγνύ Δζληθήο Άκπλαο θ. 
Ησάλλε Ιακπξόπνπινπ ζε ζρεηηθή Δξώηεζε θνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ 
πξνθύπηεη όηη πξάγκαηη κέρξη ην πξναλαθεξόκελν δεκνζίεπκα ην Τπνπξγείν 
Δζληθήο Άκπλαο δελ είρε αληηιεθζεί όηη ηειηθά ην ΣΑΙΠΔΓ πσιεί αθόκα θαη ελεξγά 
ζηξαηόπεδα πνπ βξίζθνληαη ζηελ παξακεζόξην ελ αγλνία θαη ησλ ίδησλ ησλ 
Γηνηθεηώλ ηνπο (!), ελώ ζύκθσλα κε ηελ ξύζκηζε ηνπ πξναλαθεξόκελνπ ρεδίνπ 
Νόκνπ, ε νπνία ηειηθά ππεξςεθίζηεθε από ΝΓ θαη ΠΑΟΚ θαη έγηλε Νόκνο κε 
αξηζκό 4281/2014 ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο έξρεηαη θπξηνιεθηηθά πξν 
ηεηειεζκέλνπ θαη κάιηζηα αλαδξνκηθά θαη θαιείηαη κε ην άξζξν 13 παξ. 2 ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Νόκνπ λα ζπλαηλέζεη ζηελ εθπνίεζε ζε ηξίηνπο, αθνύ ε έθηαζε 
έρεη ήδε κεηαβηβαζηεί ζην ΣΑΙΠΔΓ  ελ αγλνία ηνπ! 
 

Σα παξαπάλσ γελλνύλ εύινγεο αλεζπρίεο γηα ηνλ ηξόπν θαη ηα θξηηήξηα 
κε ηα νπνία ε Θπβέξλεζε δηαρεηξίδεηαη γεληθώο ηε δεκόζηα πεξηνπζία θαη 
εηδηθόηεξα αθίλεηα ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ελώ θαζίζηαηαη ζαθέο όηη 
αθόκα θαη ελεξγά ζηξαηόπεδα είλαη ηειηθά πηζαλόλ λα βξεζνύλ ζε ρέξηα 
ηδησηώλ, ρσξίο ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο λα ην έρεη αληηιεθζεί. Ζ 
κλεκνληαθή ιαίιαπα θαηά ηνπ δεκνζίνπ πινύηνπ κε απηή ηελ 
Θπβέξλεζε δελ αλαθόπηεηαη νύηε όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ Δζληθή Άκπλα !  

 
 

Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο 
 

1. Πξνηίζεηαη λα δεηήζεη ηελ άκεζε αλάθιεζε ηεο κε αξηζκό 
234/2013 απόθαζεο ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο 
Αλαδηαξζξώζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ;  

2. Δγγπάηαη όηη δελ ππάξρνπλ θαη άιια αθίλεηα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ηα νπνία λα έρνπλ κεηαβηβαζηεί 
ζην ΣΑΗΠΔΓ;  

3. ε πνηεο ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο (πέξαλ ηεο απνζηνιήο 
επηζηνιώλ) πξνηίζεηαη λα πξνβεί γηα λα κελ επαλαιεθζνύλ 
παξόκνηα θαηλόκελα;  
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4. Κε πνηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνηίζεηαη λα πξνζηαηέςεη 
ηελ πεξηνπζία ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ από ηελ κλεκνληαθή 
ιαίιαπα θαηά ηνπ δεκόζηνπ πινύηνπ;  

5. Πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαδήηεζε 
ηπρόλ επζπλώλ ησλ ηόηε κειώλ ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο 
Αλαδηαξζξώζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ θ.θ. Ησ. 
ηνπξλάξα, Θ. Υαηδεδάθε, Θ. Αξβαληηόπνπινπ, Δπ. Ιηβηεξάηνπ 
θαη Ό. Θεθαινγηάλλε;  

 

Οη εξσηώληεο Βνπιεηέο 

 

Θνδσξήο Γξίηζαο 

Γεκήηξεο  Γάθεο 

Λάληηα Βαιαβάλε 

Γηώξγνο Βαξεκέλνο 

Διέλε Απισλίηνπ 

Αγλή Θαινγεξή 

Βαζίιεο Υαηδειάκπξνπ 


