
 

 

 

     

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Οικονομικών 

 τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών 

  

Θέμα: «Καταυλισμός σεισμοπλήκτων του 1999 στη Νίκαια» 

 

Ενημερωθήκαμε πως πρόσφατα ο Υποδιοικητής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου 

Νίκαιας επισκέφθηκε τους σεισμόπληκτους στον «καταυλισμό» που μένουν να τους 

ενημερώσει πως λόγω αύξησης του προσωπικού ο χώρος που τους φιλοξενεί θα πρέπει 

να μετατραπεί σε πάρκινγκ, ενώ τους διαβεβαίωσε πως δεν θα επιτρέψει να εκδιωχθούν 

από το χώρο χωρίς εναλλακτική στέγαση. 

 

Να θυμίσουμε πως την 7η Σεπτεμβρίου 1999 σημειώθηκε ο σεισμός της Πάρνηθας που 

άφησε πίσω του 143 νεκρούς και περίπου 2.000 τραυματίες, καθώς και 50.000 άστεγους. 

Την επομένη του σεισμού, στήθηκαν 101 καταυλισμοί σεισμοπλήκτων σε διάφορα σημεία 

της πόλης. Στους καταυλισμούς τοποθετήθηκαν 5.700 κοντέινερ, για την προσωρινή 

στέγαση των σεισμόπληκτων. Μέχρι το 2004, είχαν κλείσει μόλις οι 19 από αυτούς τους 

καταυλισμούς, παρά τις υποσχέσεις του τότε υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γ. Τσακλίδη ότι 

«μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν κλείσει οριστικά όλοι οι καταυλισμοί σεισμοπλήκτων στην 

Αττική. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι δυνατόν να βρουν την Αθήνα με κοντέινερ». 

Μέχρι το 2009, παρέμενε στη θέση του περισσότερο από το ένα τρίτο των κοντέινερ, 

περίπου 2.200 (έναντι 2.931 το 2008). 

 

Στη Νίκαια υπάρχουν περίπου 20 λυόμενα στο χώρο, ιδιοκτησίας του Γενικού Κρατικού 

Νοσοκομείου Νίκαιας, που έχει παραχωρηθεί για τη στέγαση των σεισμοπλήκτων όπου 

μένουν σεισμόπληκτοι δίχως σταθερό εισόδημα και Πομάκοι. Οι συμβάσεις για τη στέγασή 

τους έχουν τυπικά λήξει, χωρίς να υπάρχει κάποια ενημέρωση από την Πολιτεία για 

δυνατότητα ανανέωσής τους, στον χώρο δεν υπάρχει αναγραφή οδού και αριθμού, 
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παρόλα αυτά οι κάτοικοι έχουν βγάλει χαρτιά κατοικίας προκειμένου να μπορούν να έχουν 

σύνδεση στο ίντερνετ και παροχή νερού και ηλεκτρικού.  

 

Ενημερωνόμαστε, επίσης, πως για τις μεγάλες οφειλές που έχουν στη ΔΕΗ έχει 

μεσολαβήσει ο Δήμος Νίκαια-Ρέντη για τη διευθέτησή τους. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

 

1. Ποια η νομοθεσία αναφορικά με τους σεισμόπληκτους και την στέγασή τους; 

2. Τι έχει απογίνει με τους καταυλισμούς σεισμόπληκτων του 1999; Πόσοι από αυτούς 

εξακολουθούν να υπάρχουν, πόσα άτομα διαβιούν σε καταυλισμούς ακόμα;  

3. Εκείνοι που έφυγαν από τους καταυλισμούς πού πήγαν; Υπάρχει καταγραφή τους; 

4. Τι προβλέπεται νομοθετικά για όσους σεισμόπληκτους παραμένουν σε 

καταυλισμούς και αποδεδειγμένα δεν έχουν πόρους να ζήσουν αλλού; 

5. Για ποιο λόγο δεν έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις των συγκεκριμένων 

σεισμόπληκτων που μένουν στη Νίκαια ώστε να είναι εξασφαλισμένοι μέχρι να 

ορθοποδήσουν; Τα χαρτιά κατοικίας που έχουν στα χέρια τους για πόσο διάστημα 

τους εξασφαλίζουν; 

6. Ποια η ποσοστιαία αύξηση προσωπικού στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας 

που να δικαιολογεί τις επιπλέον θέσεις στάθμευσης και ποιες θέσεις έχουν 

καλυφθεί; 

7. Υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη που έχει εγκριθεί για τη μετατροπή του χώρου σε 

πάρκινγκ και αν ναι, με τι χρονοδιάγραμμα; 

8. Τι άμεσες ενέργειες θα γίνουν προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μην μείνουν στο 

δρόμο; 



 

 

9. Έχει γίνει αυτοψία στο χώρο ώστε να καταγραφούν οι συνθήκες στις οποίες ζουν οι 

σεισμόπληκτοι; 

10. Ισχύει πως τις οφειλές στη ΔΕΗ των σεισμόπληκτων που μένουν στη Νίκαια, τις 

έχει αναλάβει ο δήμος Νίκαιας-Ρέντη; 

11. Αν ισχύει αυτό, πώς καλύφθηκε το κόστος αυτό; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




