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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή ξεκινά η παράδοση των πρώτων εργατικών κατοικιών ΟΑΕΔ στην
Ελευσίνα, μετά από πολυετή καθυστέρηση, παρουσία του Υπουργού Κ. Χατζηδάκη
Μετά από πολυετή καθυστέρηση, ξεκινά την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, η σταδιακή
παράδοση των πρώτων 40 εργατικών κατοικιών του οικισμού «Ελευσίνα ΙV» του ΟΑΕΔ,
στο παράκτιο μέτωπο της Ελευσίνας, στους δικαιούχους οικιστές, παρουσία του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του Διοικητή του
Οργανισμού Σπύρου Πρωτοψάλτη. Μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα
παραδοθούν και οι υπόλοιπες 40 κατοικίες του οικισμού «Ελευσίνα V».
Η παράδοση των κατοικιών σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου που
παρουσίασε μεγάλες καθυστερήσεις τα προηγούμενα 16 χρόνια, ταλαιπωρώντας τους
δικαιούχους οικιστές. Δίνοντας προτεραιότητα στην επίλυση των χρόνιων τεχνικών και
οικονομικών εκκρεμοτήτων και με συντονισμένες και εντατικές προσπάθειες της Διοίκησης
και των αρμόδιων Υπηρεσιών, σε στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και
εκπροσώπους, η αποπεράτωση των οικισμών, που ξεκίνησαν να κατασκευάζονται το
2005, βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο.
Ο οικισμός «Ελευσίνα ΙV» περιλαμβάνει 40 κατοικίες, σε διώροφα κτίρια με κεραμοσκεπή
καθώς και 2 καταστήματα, μια αίθουσα συγκέντρωσης και διαμορφωμένο περιβάλλοντα
χώρο. Εντός του οικισμού υπάρχει παλαιό διατηρητέο βιομηχανικό κτίσμα της πρώην
«Ελαιουργικής» το οποίο θα αποκατασταθεί για πολιτιστικές χρήσεις, στο πλαίσιο των
αναγκών του Δήμου Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το έτος 2023,
μέσω προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης που θα συναφθεί μεταξύ του
ΟΑΕΔ, του Δήμου Ελευσίνας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής.
Ομοίως ο οικισμός «Ελευσίνα V» περιλαμβάνει 40 κατοικίες, σε διώροφα κτίρια με
κεραμοσκεπή και υπόγεια και διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. Εντός του οικισμού
υπάρχουν τα διατηρητέα κτίρια «ΙΡΙΣ» και «Καμινάδα», τα οποία επίσης θα
αποκατασταθούν μέσω προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του
ΟΑΕΔ, του Δήμου Ελευσίνας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής,
συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000€ που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και θα
χρηματοδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ έως του ποσού των 1.600.000 €.
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