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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ  

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
 

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  
 

 
 

Προς  τον Υπουργό:  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη  
 
 

Θέμα: «Αναγκαία η επίλυση προβλημάτων στον οικισμό των εργατικών 
κατοικιών ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 

 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Ένα από α προβλήματα που ταλανίζουν τους δικαιούχους στον οικισμό εργατικών 
κατοικιών ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, το οποίο κατοικήθηκε για πρώτη φορά το 1989 
και βρίσκεται στην περιοχή του Προφήτου Ηλίας του Δήμου Αχαρνών Αττικής, 
δημιουργήθηκε το 1997 με την επέκταση του οικισμού στην γειτνιάζουσα περιοχή 
«Λόφος της Γύφτισσας» με τον ίδιο αριθμό αδείας κατασκευής των πρώτων 
εργατικών κατοικιών.  
Συγκεκριμένα, η κατασκευή και κλήρωση 128 νέων διαμερισμάτων ολοκληρώθηκε το 
1997, εγκαταστάθηκαν σε αυτά οι δικαιούχοι, όμως από τον τότε Οργανισμό 
Εργατικής Κατοικίας δεν δόθηκαν οριστικοί τίτλοι κυριότητας (παραχωρητήρια) με 
αποτέλεσμα οι δικαιούχοι σήμερα, να αγωνιούν για το αύριο επειδή α) δεν έχει ορισθεί 
ακόμη τιμή μονάδας β) δεν έχουν την δυνατότητα καταβολής δόσης ή καταβολής 
ποσού έναντι οφειλής, με αποτέλεσμα οι οριστικοί τίτλοι κυριότητας (παραχωρητήρια) 
να μην έχουν δοθεί ακόμα.  
Επιπλέον, 10 διαμερίσματα που ευρίσκονται μεταξύ των 1120 αρχικών διαμερισμάτων 
που κατασκευάστηκαν το 1989, παραμένουν εγκαταλελειμμένα, έχουν υποστεί 
βανδαλισμούς, έχουν γίνει άντρο περιθωριακών ατόμων, αντί να έχουν επισκευαστεί 
και αξιοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ, κληρώνοντας και εγκαθιστώντας σε αυτά δικαιούχους 
– εργαζομένους. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις: 
1. Στοίχος 80  Μεζονέτα Ισόγεια Μονή (τελεί υπό κατάληψη) 
2. Στοίχος 55  Μεζονέτα Ισόγεια Μονή (τελεί υπό κατάληψη) 
3. Στοίχος 57  Μεζονέτα Ισόγεια (τελεί υπό κατάληψη) 
4. Στοίχος 46  Μεζονέτα Ισόγεια (κενή) 
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5. Στοίχος 45α  Μεζονέτα Ισόγεια (κενή) 
6. Στοίχος 45β  Μεζονέτα Ισόγεια (τελεί υπό κατάληψη) 
7. Στοίχος 67  Μεζονέτα Ισόγεια (τελεί υπό κατάληψη) 
8. Στοίχος 77  Μεζονέτα Ισόγεια (κενή) 
9. Στοίχος 95  Μεζονέτα Ισόγεια Μονή (κενή κατεστραμμένη εσωτερικά) 
10. Στοίχος 107  Μεζονέτα διώροφη (κενή κατεστραμμένη εσωτερικά) 
Επειδή τη σημερινή, δύσκολη οικονομική και υγειονομική συγκυρία, η διάθεση 
κατοικίας σε ανθρώπους που τη δικαιούνται αλλά παράλληλα την έχουν και ανάγκη θα 
αποτελέσει λύση ζωτικής σημασίας,  
Επειδή σε μια ευνοούμενη Πολιτεία είναι απαράδεκτο μετά από δεκαετίες, να μην 
έχει τακτοποιηθεί η οριστική παράδοση των εν λόγω κατοικιών, 
Επειδή 10 διαμερίσματα που ευρίσκονται μεταξύ των 1120 αρχικών διαμερισμάτων 
που κατασκευάστηκαν το 1989, παραμένουν εγκαταλελειμμένα, 
 
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:  

 
1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε, ώστε οι δικαιούχοι που περιμένουν 

χρόνια, να παραλάβουν επιτέλους τα οριστικά παραχωρητήρια των 128 
διαμερισμάτων που βρίσκονται στην περιοχή του Προφήτου Ηλία του Δήμου 
Αχαρνών Αττικής;    

2. Είναι στις προθέσεις σας να καταγραφούν και να αποκατασταθούν οι 
προκληθείσες καταστροφές στις προαναφερόμενες 10 κατοικίες που 
παραμένουν κενές ή τελούν υπό κατάληψη; Αν ναι με ποιο χρονοδιάγραμμα 
και, στη συνέχεια, πότε σκοπεύετε να υλοποιήσετε την απόφαση περί δωρεάν 
παραχώρησής τους; 

 
 

Ο Ερωτών Βουλευτής 
 
 
 
 

   Γιώργος Μουλκιώτης  
 
 
 
 


