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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 53369/ΓΔη2
Σχετ.39971

Ταχ. Διεύθυνση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Ι. Κόνιαρη 43, 11471 Αθήνα
: Ε. Καλύβα 
: 210 64 11 902, 
: gdaefk@ggde.gr 

Προς: Υπουργείο Υποδομών και  Μεταφορών
           Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 

Σχετ.:   α)Η με αρ. πρωτ. 3122/10.02.2022 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των  Ελλήνων.
             β)Το με αρ. πρωτ. 39965/11.02.2022 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών.

Σε συνέχεια του (β) σχετικού εγγράφου, με το οποίο διαβιβάστηκε η (α) σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη 
Βουλή των Ελλήνων από Ομάδα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, και όσον αφορά στους ελέγχους των κτηρίων από τα 
κλιμάκια των μηχανικών της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και την ολοκλήρωση της διαδικασίας σας ενημερώνουμε τα εξής:
Mέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί αυτοψίες από μηχανικούς της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. σε 20.345 κτήρια. Διενεργήθηκε 
πρωτοβάθμιος έλεγχος σε 11.585 κτήρια και εν συνεχεία δευτεροβάθμιος έλεγχος σε 7.672 κτήρια. Μετά τον 
δευτεροβάθμιο έλεγχο και μέχρι σήμερα έχουν επανελεγχθεί από τριμελείς επιτροπές μηχανικών της Υπηρεσίας 
755 κτήρια που χαρακτηρίστηκαν ως «Επικίνδυνα για χρήση ‘Κόκκινα’» και από αυτά 425 κτήρια έχουν 
χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα.      
Επίσης μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 948 αιτήσεις για διενέργεια αυτοψίας και μέχρι τις 21.02.2022 είχαν 
διενεργηθεί αυτοψίες σε 409 κτήρια (επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν διενεργηθεί αυτοψίες 
καθώς δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τους αιτούντες). Δεδομένου ότι καθημερινά υποβάλλονται δεκάδες νέες 
αιτήσεις για διενέργεια αυτοψίας, οι αυτοψίες από τα κλιμάκια των μηχανικών της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. θα συνεχίζονται 
μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των πολιτών. 
Αναφορικά με τα θέματα της πρώτης αρωγής και της πλατφόρμας arogi.gov.gr. που αναφέρονται στην (α) σχετική 
το Υπ.Υ.ΜΕ. δεν έχει αρμοδιότητα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ        
1. ΓΔη2                                                                                                                

Θέμα:  Απάντηση στη με αριθμό 3122/10.02.2022 Ερώτηση με θέμα: «Εξακολουθούν τα σοβαρά 
ζητήματα με τη διαδικασία αποζημίωσης των σεισμόπληκτων από την πλατφόρμα ΑΡΩΓΗ, 
αλλά και τους ελέγχους των κτιρίων από τα αρμόδια κλιμάκια». 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’ β
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