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Ομιλία
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Βαγγέλη Αποστόλου
για την παραχώρηση ακινήτου στην Καρδιτσομαγούλα
«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή του
σε δράσεις που στοχεύουν τόσο στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας, όσο και στη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής των τοπικών κοινωνιών της Υπαίθρου,
έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από εξήντα (60) δωρεάν παραχωρήσεις (την
τελευταία τριετία) εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων.
Για το συγκεκριμένο εξετάσαμε με θετική «ματιά» το αίτημα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ενός κτήματος 35 στρ., με σκοπό τη δημιουργία
εγκαταστάσεων άθλησης των νέων της ευρύτερης περιοχής της Καρδιτσομαγούλας.
Βεβαίως το Υπουργείο δεν παραμένει απλός «θεατής» των παραχωρήσεων στις οποίες
προέβη, αλλά παρακολουθεί και ελέγχει εάν επιτελείται ο σκοπός της παραχώρησης και
παρεμβαίνει δραστικά όταν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τον αρχικό και πραγματικό
σκοπό της παραχώρησης.
Επιτρέψτε μου, με αφορμή την παραχώρηση αυτή να αναφερθώ στο νομικό πρόσωπο που
ιδρύσαμε με την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο "ΟΔΙΑΓΕ".
Ένας από τους μεγάλους στόχους του Οργανισμού είναι η προστασία της δημόσιας ακίνητης
περιουσίας και η καλύτερη αξιοποίησή της πάντα με διαφανείς διαδικασίες και προς όφελος
των Ελλήνων αγροτών. Έχουν ήδη καταγραφεί 1.800.000 στρ. αγροτικής γης και
εκατοντάδες κτίσματα σε όλη τη χώρα.
Γι’ αυτό προχωράμε όχι μόνο σε διαδικασίες παραχώρησης με σκοπό την αξιοποίησή τους
επωφελεία των τοπικών κοινωνιών και του αγροτικού χώρου, αλλά και ανάκτησης της
παραχώρησης κατά κυριότητα ή χρήση που δεν υπηρέτησε το σκοπό της παραχώρησης.
Ανακλήθηκαν ήδη εκτάσεις που παραχωρήθηκαν κατά κυριότητα από το 2003-2008 με
τριυπουργικές μάλιστα αποφάσεις για την ίδρυση 17 ξενοδοχειακών μονάδων στη Βόρεια
Ελλάδα με μόνη την δήλωση των ενδιαφερομένων ότι θα προβούν σε ανέγερση ξενώνων –
ξενοδοχείων, χωρίς οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, όπως ο νόμος του 1929 κατ΄ επίκληση του
οποίου έγινε η παραχώρηση, προέβλεπε.
Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν βρέθηκε κανένα κτίσμα. Στην περίπτωσή μας, όμως,
πιστεύω και εύχομαι να μην υπάρξει τέτοια περίπτωση. Αντίθετα η παράταση της χρήσης να
συνεχίζεται στο διηνεκές.
Καλές νίκες στην ομάδα.».

