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ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

 Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκαν τα στατιστικά στοιχεία για τη φτώχεια στην Ευρώπη 

σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση με το 31,8% του πληθυσμού 

να βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για 

το 2018, περισσότεροι από ένας στους έξι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες με 

αποτέλεσμα να στερούνται βασικά αγαθά!  

 «Φωτιά» αναμένεται να πάρει μετά τις εκλογές η ηλεκτρονική πλατφόρμα των 

πλειστηριασμών, καθώς οι τράπεζες σχεδιάζουν να βγάλουν στο σφυρί πάνω από 30.000 ακίνητα, 

εκ των οποίων πολλά αναμένεται να είναι και πρώτες κατοικίες οφειλετών με ληξιπρόθεσμες 

οφειλές. Το 70% των ακινήτων που έχουν ήδη πλειστηριαστεί από τις τράπεζες τα αγοράζουν οι 

ίδιες οι τράπεζες με τα λεφτά των φορολογούμενων που διοχετεύτηκαν μέσω των 

ανακεφαλαιοποιήσεων. 

 Από το 2012 που καταργήθηκε ο μοναδικός φορέας δημόσιας στέγασης, ο ΟΕΚ, δυστυχώς 

δεν έχει εκπονηθεί κανένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα παρότι οι εργαζόμενοι πληρώνουν υπέρ 

ΟΕΚ, το 1% του μεικτού ενσήμου τους. Ο ΟΑΕΔ έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 Δις ευρώ από τις 

κρατήσεις και αντί να εκπονεί νέα στεγαστικά προγράμματα, τα αποταμιεύει στην ΤτΕ. 

 Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξεσπιτώνονται πολίτες θύματα της οικονομικής κρίσης, 

άνεργοι και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις 

οφειλές τους. Οι συνάνθρωποί μας εξαναγκάστηκαν σε τραπεζικό δανεισμό για να καλύψουν 

υπαρκτές ανάγκες, αλλά "τσακίστηκαν" από την κρίση, την ανεργία, τα αντιλαϊκά μνημονιακά 

μέτρα, τις μειώσεις μισθών και τη βαριά φοροληστεία.  

 

Απαιτούμε 

 

✓ Διαγραφή οφειλών για τα δάνεια πρώτης κατοικίας και των τόκων υπερημερίας για όσους 

αποδεδειγμένα έχουν αδυναμία πληρωμής, ανέργους κλπ  

✓ Απαγόρευση πλειστηριασμών για τα δάνεια Α΄ κατοικίας  

✓ Άμεση υλοποίηση νέων στεγαστικών προγραμμάτων μέσω της ίδρυσης ενός νέου φορέα 

δημόσιας στέγασης και την αξιοποίηση κονδυλίων για κατασκευή εργατικών κατοικιών και 

φοιτητικών εστιών 

 

 

 Η αξιοπρεπής στέγαση είναι άμεση κοινωνική απαίτηση αλλά και 

στοιχειώδης Συνταγματική Υποχρέωση  η οποία καθίσταται ως άμεση 

προτεραιότητα στις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας μας 


