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Αθήνα, 23.11.2021 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση ΟΑΕΔ-ΕΥΔΑΠ-Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης 

για την ανακατασκευή του αποχετευτικού δικτύου του Ηλιακού Χωριού 
 
Σήμερα, Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021, υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του 
ΟΑΕΔ, της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης για την ανακατασκευή του 
αποχετευτικού δικτύου του οικισμού εργατικών κατοικιών «Ηλιακό Χωριό» του τέως 
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, του Δημάρχου Λυκόβρυσης-Πεύκης, Αναστάσιου Μαυρίδη, 
του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, Χάρη Σαχίνη και του Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρου 
Πρωτοψάλτη.  
 
Μετά από συντονισμένες και εντατικές προσπάθειες του Υπουργείου και της Διοίκησης του 
Οργανισμού, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο και την ΕΥΔΑΠ, δίνεται αίσιο τέλος στην 
πολύχρονη εκκρεμότητα της κατασκευής νέων αγωγών και νέων συνδέσεων αποχέτευσης, 
καθώς και της ανακατασκευής τμήματος του εσωτερικού δικτύου του οικισμού.    
 
Σκοπός του νέου έργου είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η τήρηση των βασικών 
κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πολιτείας 
απέναντι στους κατοίκους του οικισμού.  Το έργο θα κατασκευαστεί από την ΕΥΔΑΠ και θα 
χρηματοδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ μέχρι το ποσό των 585.000 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), ενώ ο 
Δήμος θα συνδράμει για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου και την ενημέρωση του 
κοινού. 
 
Ο οικισμός εργατικών κατοικιών «Ηλιακό Χωριό», που αποτελείται από 435 κατοικίες, 
ολοκληρώθηκε το 1988 ενώ η εγκατάσταση των δικαιούχων έγινε σταδιακά μέχρι το 1990. Το 
υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο κατασκευάστηκε το 1984 από τον ΟΕΚ, όμως υπολειπόταν 
η κατασκευή αγωγών συνολικού μήκους 1.230 μέτρων και 40 φρεατίων επίσκεψης, καθώς 
και νέων διακλαδώσεων. Επιπλέον, ήταν αναγκαία η ανακατασκευή 145 μη ορθά 
κατασκευασμένων υφιστάμενων διακλαδώσεων. 
 
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η 
υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του ΟΑΕΔ, της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου 
Λυκόβρυσης-Πεύκης έρχεται να δώσει επιτέλους λύση σε αυτό το απαράδεκτο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν περίπου 450 οικογένειες στον οικισμό εργατικών κατοικιών «Ηλιακό 
Χωριό». Εκτός όμως από αυτό, έχει κι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Διότι ο Οικισμός έγινε πριν 
από μερικές δεκαετίες ως ένα έργο καινοτομίας σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και 
την προστασία του περιβάλλοντος. Από εκεί και μετά, παρατηρήθηκαν δυστυχώς σοβαρά 
προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
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Υποθέσεων θα είμαστε δίπλα στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε 
μαζί και τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι». 
  
Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Άλλη μια χρονίζουσα εκκρεμότητα 
του τ. ΟΕΚ, που ταλαιπώρησε άδικα τους κατοίκους του Ηλιακού Χωριού, οδεύει προς 
οριστική επίλυση, χάρη στη συνεργασία και στις συντονισμένες ενέργειες όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά ένα-ένα όλα τα 
«βάρη» και τις παθογένειες του παρελθόντος που κληρονόμησε ο ΟΑΕΔ και να δίνουμε τέλος 
στην ταλαιπωρία των δικαιούχων. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την βούλησή του 
να δρομολογηθεί η επίλυση του προβλήματος, καθώς και τον Δήμαρχο και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο για την αγαστή συνεργασία». 
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