
 

 

 

 

 

   

 

Το Γραφείο του ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung στην Αθήνα και  

η Ελληνογερμανική Συνέλευση  

προσκαλούν σε μια συζήτηση με θέμα  

  

«Δημοκρατία και κοινωνική συνοχή:  

Ο ρόλος της κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής» 

 

που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 17.30 - 19.00   

στον χώρο εκδηλώσεων «ΕΒΔΟΜΟΣ» • Καρ. Σερβίας 4, 10562 Αθήνα  

 

Η μίσθωση κατοικίας, ιδίως στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, έχει αναδειχθεί εδώ και χρόνια σε 

ένα μείζον πρόβλημα, καθώς πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται ήδη να ξοδεύουν πάνω από το 

ένα τρίτο του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους για ενοίκιο. Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι αυτοί 

συχνά ζουν σε κτίρια χωρίς επαρκή αναβάθμιση, με αποτέλεσμα οι υψηλές δαπάνες για ρεύμα 

και το κόστος θέρμανσης να επιβαρύνουν επιπλέον τον προϋπολογισμό τους. Οι μεγάλες 

πληθωριστικές πιέσεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και η απότομη 

αύξηση των τιμών ενέργειας επιτείνουν αυτή την κατάσταση όπως και την κοινωνική ανισότητα. 

Η στεγαστική κρίση μπορεί να αποδυναμώσει τη δημοκρατία αν το πολιτικό προσωπικό δεν 

προσφέρει βιώσιμες λύσεις με μακροχρόνιο ορίζοντα.  

• Ποιες πολιτικές λύσεις προκρίνονται σήμερα σε Ελλάδα και Γερμανία για την 

αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης; 

• Πώς αντιμετωπίζουν άλλες ευρωπαϊκές πόλεις την έλλειψη διαθέσιμων χώρων για 

μίσθωση και τα υψηλά ενοίκια; Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές; 

• Τι μορφή θα είχε μια προοδευτική στρατηγική για προσιτή στέγη στην Ελλάδα; 

• Ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στις δύο χώρες κατά την αναζήτηση 

λύσεων;  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα 

 

17.30 Χαιρετισμός  

 

• Arne Schildberg, Διευθυντής FES Αθήνας  

 

17.40 Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας 

 

• Sören Bartol, Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 

Στέγασης, Αστικής Ανάπτυξης και Δόμησης, Εντεταλμένος της γερμανικής 

Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την Ελληνογερμανική Συνέλευση 

• Δήμητρα Σιατίτσα, Δρ. Πολεοδομίας ΕΜΠ, Ερευνήτρια σε θέματα πόλης και κατοικίας 

• Θανάσης Γλαβίνας, Διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ  

 

Συντονισμός: Ιωάννα Φωτιάδη, Δημοσιογράφος (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) 

 

 

18.20  Συζήτηση με το κοινό 

 

19.00 Τέλος της εκδήλωσης 

 

* * * 

 

• Στην εκδήλωση θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία (γερμανικά-ελληνικά)• 


