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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
  

ΣΧΕΤ.: α. Ερώτηση 4945/13-03-2020 της Βουλής των Ελλήνων 
β. ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ Φ.900α/2411/16953/08-04-2020 
γ. Ερώτηση 3319/15-01-2021 της Βουλής των Ελλήνων  
 
Σε απάντηση της (γ) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. 

Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Πολιτιστικός Σύλλογος ‘‘Πρέβεζα’’ για το στρατόπεδο 

‘‘Σολωμού’’», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς για το συγκεκριμένο ζήτημα σας έχω ήδη απαντήσει με το (β) 

σχετικό επί της (α) όμοιας την οποία είχατε καταθέσει. 

Εν προκειμένω, τα ΣΟΑ - ΣΟΜΥ Πρέβεζας βρίσκονται εντός του πρώην 

στρατοπέδου «ΣΟΛΩΜΟΥ», το οποίο πλέον δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς 

σκοπούς και έχει διατεθεί από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) για αξιοποίηση στην 

Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ), 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και προς όφελος της Στρατιωτικής 

Υπηρεσίας. Στην παρούσα φάση, έχει υποβληθεί στην ΥΠΑΑΠΕΔ η αντικειμενική αξία 

του υπόψη ακινήτου μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ήτοι της ΔΟΥ Πρέβεζας. 

Παράλληλα, το ΤΕΘΑ, ως ιδιοκτήτης του πρώην στρατοπέδου 

«ΣΟΛΩΜΟΥ», σε συνέργεια με την ΥΠΑΑΠΕΔ, συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή 

Πρέβεζας για την ένταξη σε συνολικό πολεοδομικό σχεδιασμό των πρώην 

στρατοπέδων της περιοχής της Πρέβεζας, τα οποία θα αντιμετωπισθούν ως ενιαία 

πολεοδομική ενότητα, προκειμένου να λυθούν ζητήματα που μέχρι σήμερα είχαν 

αποτελέσει τροχοπέδη για την επωφελή εκμετάλλευση των ανενεργών στρατοπέδων. 
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Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ συνεχίζουν να 

καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναζήτηση και τη διασφάλιση του 

προσφορότερου τρόπου αξιοποίησης των πρώην στρατοπέδων της περιοχής 

Πρεβέζης, σε συνεργασία με τη συναρμόδια Δημοτική Αρχή. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το κτήριο στο οποίο στεγαζόταν η 

Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Πρέβεζας, αυτό έχει επιστραφεί στο νόμιμο ιδιοκτήτη 

του, που είναι το Υπουργείο Οικονομικών. 

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο 

Υπουργείο. 
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