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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, στη συνεδρίαση της 28ης
Σεπτεμβρίου 2018, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εκδώσει το παρακάτω
ψήφισμα:
«Η εκχώρηση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου για 99 χρόνια, στο λεγόμενο
Υπερταμείο, που βρίσκεται κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των δανειστών, ως
εγγύηση αποπληρωμής του χρέους, είναι αναμφίβολα μία από τις πιο μαύρες
σελίδες στη διακυβέρνηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Η διοίκηση του Υπερταμείου δεν αρκέστηκε στην περιουσία που μέχρι
πρόσφατα της είχε εκχωρηθεί, αλλά ζήτησε με επιστολή της, στις 14 Ιουνίου
2018, να μεταφερθούν στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.»
που είναι θυγατρική του εταιρεία, άλλα 10.119 ακίνητα κυριότητας του
Ελληνικού Δημοσίου.
Η Κυβέρνηση έσπευσε να υλοποιήσει την απαίτηση του Υπερταμείου και με
την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ Β’ 2320 / 19-6-2018) μεταβίβασε στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. 10.119 ακίνητα,
κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού εμβαδού γης 511.357.451
τ.μ. και συνολικής δομημένης επιφάνειας 22.601 τ.μ. από τα οποία 636
βρίσκονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα:
157 βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. 119 βρίσκονται στο
Δήμο Λάρισας, ανάμεσα στα οποία και το αρχαίο θέατρο Λάρισας.
450 βρίσκονται Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. 447 βρίσκονται στο Δήμο
Ν. Αγχιάλου .
20 βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων . 15 βρίσκονται στο
Δήμο Τρικάλων .
9 βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. 9 βρίσκονται στο Δήμο
Καρδίτσας .

Επειδή θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή θίγει άμεσα τα συμφέροντα των
τοπικών κοινωνιών γιατί τα παραπάνω ακίνητα ανήκουν στον Ελληνικό Λαό,
είναι μέρος της παγκόσμιας και ελληνικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς, σε αρκετά από αυτά στεγάζονται δημόσιες
υπηρεσίες και ιδρύματα, πολλά από αυτά τα διεκδικούν Δήμοι και κινήσεις
πολιτών για την απόδοσή τους στις τοπικές κοινωνίες
Ζητάμε:
- την ακριβή απογραφή σχετικά με τα ακίνητα που έχουν συμπεριληφθεί
στον κατάλογο της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., ανά κωδικό κτηματολογίου καθώς και πλήρη
ενημέρωση
-την ανάκληση της απόφασης όλων των ακινήτων που εκχωρήθηκαν στο
Υπερταμείο
-να παραμείνει στο δημόσιο και να μην εκχωρηθεί στο Υπερταμείο η
κυριότητα, η νομή, κατοχή και διαχείριση.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο σε συνεργασία με του Δήμους της Θεσσαλίας
και τις τοπικές κοινωνίες να συγκροτήσουν ένα
«κοινό
μέτωπο»
υπεράσπισης της δημόσιας περιουσίας.»
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