
 

 

 
 

 

 

Ρυθμίσεις οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών 

τέως ΟΕΚ – Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 

 

Άλιμος, 28 Αυγούστου 2017 

Αγαπητοί κάτοικοι, 

 

Σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας, το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο ΟΑΕΔ 

αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην ανασφάλεια και την αγωνία 

χιλιάδων δικαιούχων εργατικών κατοικιών του τέως ΟΕΚ, που 

αντιμετωπίζουν αδυναμία αποπληρωμής των τρεχουσών ή 

ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.  

 

Με πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις καθορίστηκαν: 

α) ενιαία μειωμένη τιμή μονάδας παραχώρησης εργατικών κατοικιών 

(304€/τ.μ.) για όλους τους οικισμούς πανελλαδικά 

β) ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής του τιμήματος των κατοικιών 

και των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ακόμα μεγαλύτερες 

διευκολύνσεις σε ειδικές ομάδες με βάση κοινωνικά κριτήρια. 

 

Με τις ρυθμίσεις μειώνονται αισθητά οι συνολικές οφειλές σας και 

το ύψος της μηνιαίας δόσης εξόφλησής τους, ενώ αυξάνεται κατά 

πολλά χρόνια η διάρκεια αποπληρωμής τους. Από αυτές τις ρυθμίσεις 

επωφελούνται μόνο όσοι δικαιούχοι ιδιοκατοικούν, κάτι που 

προασπίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα του θεσμού της εργατικής 

κατοικίας. 

 

Η υιοθέτηση ενιαίας τιμής κατοικίας ανά τετραγωνικό μέτρο 

πανελλαδικά διευκολύνει, επίσης, τη διαδικασία έκδοσης οριστικών 

τίτλων κυριότητας των κατοικιών (οριστικά παραχωρητήρια), που 



 

 

 
 

 

 

εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες σε πολλούς οικισμούς της χώρας, ενώ 

σύντομα θα τεθούν σε εφαρμογή από το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ΟΑΕΔ και 

άλλα μέτρα, με στόχο να επιταχυνθεί αυτή η χρονοβόρα διαδικασία. 

 

Προκειμένου να επωφεληθείτε από τις νέες ρυθμίσεις των οφειλών 

σας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υποβάλετε ηλεκτρονικά 

σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός φρόντισε 

για το σχεδιασμό ειδικής μηχανογραφικής εφαρμογής, φιλικής προς το 

χρήση, όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να 

αποδεχτείτε τους όρους της ρύθμισης. Η εφαρμογή είναι αναρτημένη 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr 

 

Οι τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) θα βρίσκονται στο πλευρό 

σας για να σας παρέχουν κάθε είδους διευκρίνιση και να σας 

διευκολύνουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της 

αίτησης. Λόγω της προβλεπόμενης αύξησης του φόρτου εργασίας για 

το προσωπικό μας, ζητούμε προκαταβολικά κατανόηση για τις όποιες 

αδυναμίες παρουσιαστούν. Θα καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή 

προσπάθεια για να ανταποκριθούμε ως Οργανισμός στις ανάγκες 

εξυπηρέτησής σας, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και την 

ταλαιπωρία σας. 

 
 

 Η Διοικήτρια ΟΑΕΔ 

 
 Μαρία  Καραμεσίνη 

 

http://www.oaed.gr/

