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Συμβαίνει τώρα: Παράταση έως και 30 Ιουνίου 2015 για την υποβολή του Ε9

Καμμένος: «Δεν πωλείται τίποτα από την
ακίνητη περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/05/2015 17:13 |

Όλες οι ενότητες

Χατζηδάκης: «Τα σκληρά
μέτρα των Βρυξελλών
βασίζονται στο email
Βαρουφάκη»

Πριν 45'

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος
για τη συνάντηση Τσίπρα 
Γιούνκερ

Πριν 54'

Αδωνις μετά τη χθεσινή
συνάντηση Τσίπρα 
Γιούνκερ: «Εδώ μιλάμε για
συντριβή δεν μιλάμε για
ήττα»

09:24

Πληροφορίες από Financial
Times για την χθεσινή
διαπραγμάτευση

09:16

Αργεντινή: Πορεία χιλιάδων
εναντίον της βίας με θύματα
γυναίκες

08:37

Μητρόπουλος: «Μονόδρομος
η προσφυγή σε πρόωρες
εκλογές»

08:05

Οι Ευρωπαίοι, πλην των
Γερμανών, βλέπουν πιο
θετικά την ΕΕ, σύμφωνα με
δημοσκόπηση

07:54

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη
της ΧΑ στις φυλακές
Κορυδαλλού

07:29

Μέτρα«φωτιά» ζητούν οι
δανειστές από την ελληνική
κυβέρνηση

07:28

Νεκρός σε χαράδρα κοντά
στο Αντίρριο εντοπίστηκε
ένας 46χρονος

07:19

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Πάνος Καμμένος Πηγή: Eurokinissi
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Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν το αντικείμενο της συνεδρίασης
του Συμβουλίου Αμυνας, που συνήλθε την Παρασκευή υπό την προεδρία του υπουργού Εθνικής
Αμυνας Πάνου Καμμένου.
Όπως γνωστοποίησε ο κ. Καμμένος, σε συνομιλία του με τους στρατιωτικούς συντάκτες, δεν πωλείται
τίποτε από την ακίνητη περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία θα αξιοποιηθεί, μέσω μακροχρόνιων
μισθώσεων.
Διευκρίνισε ακόμη ότι δεν ενοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία των Τριών Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων.
Όπως είπε ο υπουργός, τα ποσά που θα αποφέρει η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας θα διατεθούν,
κατά προτεραιότητα, στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων  εν ενεργεία και εν αποστρατεία  κι ένα
άλλο μέρος τους θα διατεθεί στα Μετοχικά Ταμεία των Κλάδων.

όλες οι τελευταίες ειδήσεις

Στόχος του υπουργείου είναι η αξιοποίηση των «καθαρών» ακινήτων  δηλαδή εκείνων για τα οποία δεν
υπάρχουν διεκδικήσεις να αποφέρει έσοδα ύψους 1,1 δισ. ευρώ ετησίως.
Όπως εξήγησε ο κ. Καμμένος, η διαδικασία θα γίνεται μέσω Διαδικτύου. Θα δίνεται ένα χρονικό
περιθώριο στους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους και εκείνος που θα δώσει το
υψηλότερο τίμημα θα αξιοποιεί το ακίνητο μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης.
Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας εξήγγειλε, επίσης, τη δημιουργία πρότυπου οικισμού στο στρατόπεδο στη
Μαλακάσα, όπου είχε σημειωθεί η έκρηξη των πυρομαχικών, τη δεκαετία του '80, για την κάλυψη των
στεγαστικών αναγκών των στρατιωτικών της ευρύτερης περιοχής. Στο στρατόπεδο θα υπάρχει σχολείο
και εκκλησία.
Δεδομένου δε ότι πρόκειται περί στρατιωτικού χώρου, τις εργασίες για τη δημιουργία του οικισμού θα
εκτελέσει η νεοσυσταθείσα Διακλαδική Διοίκηση Κατασκευής Έργων Ειδικού Σκοπού με τον
επιχειρησιακό τίτλο ΔΙΔΕΡΓΩΝ (πρώην ΜΟΜΑ).
Καμμένος , ακίνητη περιουσία , Ενοπλες Δυνάμεις
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Νεκρός και τέταρτος εργάτης από το
δυστύχημα στα ΕΛΠΕ
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Σώοι οι επιβαίνοντες θαλαμηγού που
βυθίστηκε μεταξύ Θήρας και Ίου
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Αντιναζιστικές εκδηλώσεις σε Αθήνα και
Δίστομο
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