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1. Είναι γνωστό ότι χιλιάδες κάτοικοι της Αττικής δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα σπίτια τους.

Μετά από τον Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Έλεγχο, που έχει 
γίνει από τα κλιμάκια των Μηχανικών του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε 200.000 
κτίρια, είναι επιτακτική ανάγκη περίπου 5.000-6.000 κτίρια να 
κατεδαφιστούν, όπως επίσης περίπου 30.000 - 40.000 να 
επισκευαστούν γρήγορα γιατί έχουν υποστεί μικρές ή μεγαλύτερες 
ζημιές.

2. Η Κυβέρνηση γι’ αυτό το λόγο έχει εξαγγείλει το πρόγραμμα για την 
αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων, που περιλαμβάνει εκτός των 
επιδομάτων και των οικονομικών ενισχύσεων, δωρεάν κρατική 
συνδρομή καθώς και άτοκο δάνειο, έτσι ώστε να κτιστούν νέα ή να 
επισκευάσουν τα παλιά σπίτια τους.

3. Η στέγαση και η διαμονή στις σκηνές ήταν και είναι 
προσωρινή με ημερομηνία λήξης. Γι’ αυτό οι σεισμόπληκτοι για 
την μεταβατική περίοδο περίπου από το τέλος των σκηνών μέχρι 
την εγκατάστασή τους στο νέο ή το επισκευασμένο σπίτι έχουν ως 
εναλλακτικές επιλογές:
α. Το επίδομα ενοικίου μέχρι 120.000 δρχ. το μήνα, 
β. Το επίδομα συγκατοίκησης μέχρι 120.000 δρχ. το μήνα 
γ. Τη διαμονή τους σε οικίσκους σε Προσωρινούς Οικισμούς, 
δ. Τη διαμονή τους σε ξενοδοχεία ή πλοία.

4. Μέσα στις πρώτες ημέρες, που λειτουργούν τα Γραφεία 
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΓΑΣ), ως αυτοτελείς Υπηρεσίες 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, στους σεισμόπληκτους Δήμους, τα αιτήματα για την 
επιδότηση ενοικίου και την επιδότηση συγκατοίκησης 
ανέρχονται περίπου σε 4.500.
Ο αριθμός αυτός, μέρα με τη μέρα θα αυξάνεται σημαντικά.



5. Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει δεσμευτεί ότι μέχρι την 15 Νοεμβρίου 1999 θα 
έχει εγκαταστήσει σε οργανωμένους, σύγχρονους και ασφαλείς 
οικισμούς με υποδομές και δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (Αποχέτευση, 
ύδρευση, OTE και ΔΕΗ) 4.000 μεταφερόμενους οικιακούς 
περίπου.

• Στο τέλος του Νοεμβρίου θα έχουν εγκατασταθεί περισσότεροι 
από 5.000 οικιακοί ενώ μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου συνολικά θα 
έχουν εγκατασταθεί σε οργανωμένους οικισμούς 7.500 λυόμενα 
σπίτια για την διαμονή ισάριθμων οικογενειών.

Αυτοί οι οικισμοί θα καλύπτουν 35 περίπου Δήμους και οι 90 
διαμορφωμένοι χώροι όπου εγκαθίστανται οι 7.500 οικίσκοι έχουν 
συνολική έκταση 950 στρέμματα.
(Επισυνάπτεται Αναλυτικό Υπόμνημα για την πρόοδο των εργασιών 
σε κάθε Δήμο).

6. Για το ΥΠΕΧΩΔΕ το χρονοδιάγραμμα αυτό αποτελεί δέσμευση, 
που μέρα με τη μέρα γίνεται πράξη σε συνεργασία με τους 
Δήμους και με τους Πολίτες.

• Στις επόμενες ημέρες μέχρι την 1η Νοεμβρίου θα έχουν παραδοθεί 
από το ΥΠΕΧΩΔΕ στους Δήμους και από τους Δήμους στους 
σεισμόπληκτους 1.300 οικίσκοι (1.100 οικίσκοι εμβαδού 26 m2 
και 200 τροχόσπιτα εμβαδού 16m2).

• Οι Οικισμοί, που θα παραδοθούν έτοιμοι για τη διαμονή των 
σεισμοπλήκτων, μέσα στις επόμενες μέρες είναι οι εξής:
> Δήμος Μεταμόρφωσης

■=> Προσωρινός οικισμός Λεωφ.Τατοϊου
> Δήμος Αχαρνών

=> Προσωρινός οικισμός Λαθέας Β'
<=> Προσωρινός οικισμός Πλάτων

> Δήμος Ανω Λιοσίων
■=!> Προσωρινός οικισμός 2° Γυμνάσιο
■=> Προσωρινός οικισμός Κέντρου Νεότητας (ΚΕΝΕ)
■=> Προσωρινός οικισμός Καραϊσκάκη Αγ.Γεώργιος

> Δήμος Ζεφυρίου
ο  Προσωρινός οικισμός Γρηγορούσης 
ο  Προσωρινός οικισμός Μεσολογγίου



1. Επισημάνσεις οικοπέδων και τοπογράφηση έχει γίνει μέχρι σήμερα σε 
26 ΔΗΜΟΥΣ και σε 9 ΔΗΜΟΥΣ αναμένεται η οριστικοποίηση της επιλογής των 
οικοπέδων, ενώ 4 ΔΗΜΟΙ αξιολογούν τα αιτήματα των σεισμοπαθών δημοτών 
τους για να προτείνουν χώρους.

2. Ελεύθεροι οικοπεδικοί χώροι (Δημόσιοι ή επιταγμένοι ιδιωτικοί) στους 26 
ΔΗΜΟΥΣ είναι 70, συνολικής έκτασης περίπου 830 στρεμμάτων και 
δυναμικότητας 6000 οικίσκων. Η τελική εικόνα όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέσα 
στις επόμενες ημέρες θα αναφέρεται σε 35 ΔΗΜΟΥΣ και στη διαμόρφωση 
90 οικοττεδικών χώρων, συνολικής έκτασης 950 στρεμμάτων, όπου θα 
εγκατασταθούν 7.500 οικίσκοι περίπου.

Οι Δήμοι στους οποίους έχουν βρεθεί οι χώροι είναι οι εξής:

• Θρακομακεδόνες
• Αχαρνές
• Ανω Λιόσια
• Φυλή
• Ζεφύρι
• Καματερό
• Ίλιον
• Άγιοι Ανάργυροι
• Περιστέρι
• Πετρούπολη
• Αιγάλεω
• Αγ.Βαρβάρα
• Κορυδαλλός
• Νίκαια
• Νέα Ερυθραία
• Κηφισιά
• Λυκόβρυση
• Πεύκη
• Ηράκλειο
• Μεταμόρφωση
• Ιωνία
• Φιλαδέλφεια
• Χαλκηδόνα
• Χαλάνδρι
• Ελευσίνα
• Χαϊδάρι



Οι Δήμοι που αναμένεται η οριστικοποίηση των χώρων είναι:
• Κερατσίνι
• Δραπετσώνα
• Πέραμα
• Πειραιάς
• Ταύρος
• Καλλιθέα
• Μοσχάτο
• Αμαρούσιο
• Ασπρόπυργος

Οι Δήμοι που δεν υπέδειξαν χώρους είναι:
• Αγ.Ιωάννης Ρέντης
• Μάνδρας
• Μαγούλας
• Αμπελάκια Σαλαμίνας

3. Έχει γίνει μελέτη καταλληλότητας με τοπογραφική αποτύπωση σε 70 
οικοπεδικούς χώρους συνολικής έκτασης 830 στρεμμάτων.
Η έρευνα για ανεύρεση και νέων χώρων συνεχίζεται.

4. Υποδομές

Σε 41 οικόπεδα έχουν εγκατασταθεί εργοτάξια και έχουν αρχίσει οι αναγκαίες 
εργασίες.
Σε 14 οικόπεδα τοποθετούνται ήδη οικίσκοι.
Τα 14 αυτά οικόπεδα έχουν έκταση 330 στρεμμάτων με δυναμικότητα 2.300 
οικίσκων περίπου.
Οι υποδομές στους οικισμούς αυτούς περιλαμβάνουν διαμόρφωση του χώρου, 
εξυγίανση, παροχές αποχέτευσης και ύδρευσης, παροχές σύνδεσης με τα δίκτυα 
OTE και ΔΕΗ.
Στα 14 οικόπεδα που εκτελούνται εργασίες έχουν δημιουργηθεί έως σήμερα 
υποδομές για 1500 οικίσκους και έχουν τοποθετηθεί ήδη 540.

Τα 41 οικόπεδα ευρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές:
• ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, Ο.Τ. 3
• ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, στις θέσεις Λαθέα Β (Ο.Τ. Γ 1413), Πλάτωνας, 

Στρατόπεδο Καποτά, Λόφος 40 Μαρτύρων, Μεγάλα Σχίνα, Μποσκίζα.
• ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, στις θέσεις οδός Πίνδου, 2° Γυμνάσιο, ΚΕΝΕ, οδός 

Φυλής, οδός Καραϊσκάκη, Ζωφριά (Ο.Τ. 2140Α) περιοχή Λίμνης, οδός Ιονίου 
Πελάγους



• ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, σε τέσσερις περιοχές (Α, Β, Γ, Δ)
• ΔΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ, στις οδούς Γρηγορούσας, Μεσολογγίου, Δαβάκη, 

Ιουλίου και Εθνικής Αντιστάσεως
• ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, στις οδούς Μεσολογγίου, Ζέρβα, Σερίφου και 

Πάρνηθος
• ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής
• ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, στον οδό Αναπαύσεως
• ΔΗΜΟΣ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, στον οδό Σπ.Λούη
• ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, στις Αδάμες
• ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, στο Ο,Τ. 42
• ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στη Ζώνη Απαλλοτρίωσης της Αττικής Οδού
• ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, στη Λεωφ.Τατοϊου
• ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, στην οδό Ηρακλείου
• ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στο Οσπιρίηρ
• ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, στο στρατόπεδο Καραϊσκάκη

Οικίσκοι τοποθετούνται:
•  στο ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, στις θέσεις Λαθέα Β, Πλάτων, Στρατόπεδο Καποτά 

και στο Λόφο 40 Μαρτύρων
• στον ΔΗΜΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, στις θέσεις οδού Πίνδου, 2° Γυμνάσιο, ΚΕΝΕ, 

οδού Καραϊσκάκη και τη Ζωφριά
• στο ΔΗΜΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ, στις οδούς Γρηγορούσας και Μεσολογγίου
• στο ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, στις Αδάμες
• στο ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ έχει ολοκληρωθεί ο Οικισμός με 120 

οικίσκους.



REVISION 2 (25.10.99) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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