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Αναζήτησε το στο site μας,
unrealestate.noblogs.org
Ή στα social media,
Facebook: @UnrealEstateAthens
Twitter: @unrealestate_gr
Σκάναρε το QR με το κινητό σου

για να συμπληρώσεις το ερωτηματολόγιο*: 

αλλιώς στείλε μας e-mail στο: unrealestate@riseup.net

*θα είναι διαθέσιµο µέχρι τις 31/12/2020



Μπορεί η πανδημία να έχει φέρει τα πάνω-κάτω στους μισθούς, το ίδιο όμως δεν ισχύει για τα 
νοίκια. Στο 3ο τρίμηνο του 2020, ο μέσος μηνιαίος μισθός των χαμηλόμισθων έχει μειωθεί 
περίπου κατά 12% και τα νοίκια αυξήθηκαν κατά 6%! Ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, παρόλο που 
το airbnb ουσιαστικά εξαφανίστηκε, τα νοίκια μειώθηκαν μόλις κατά 2,5% και η μέση τιμή έχει 
καρφωθεί στα 9 ευρώ ανά τ.μ.

Το 2020 φεύγει με το 61% των νοικοκυριών να ξεμένουν στο τέλος του μήνα, ενώ το 37% 
αναγκάζεται να δανείζεται απ’ το φιλικό περιβάλλον ή την οικογένεια. Όταν δε διαπιστώνουμε ότι 
τα χρήματα δεν φτάνουν, τότε προκύπτει το δίλημμα «τι θα αφήσω απλήρωτο αυτόν τον μήνα». Το 
πρώτο που πέφτει “θύμα” για όσους και όσες νοικιάζουν, είναι η καταβολή του ενοικίου.

ΠΟΙΟΙ/ΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΑ ΝΟΙΚΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Είμαστε μια συνέλευση η οποία αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ενοικιαστών/στριων.  
Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τα καθημερινά προβλήματά και τους τρόπους ώστε να τα 
ξεπεράσουμε συλλογικά-αλληλέγγυα-διεκδικητικά. Η συνέλευση λειτουργεί αυτοοργανωμένα 
κι αντιεμπορευματικά. Δεν υποστηρίζεται από κόμματα ή κυβερνητικούς θεσμούς και 
χρηματοδοτούμαστε αποκλειστικά από τις  συνεισφορές των μελών μας. Μπορείς να μας βρεις 
ηλεκτρονικά στο unrealestate.noblogs.org ή στα social media / Facebook: @UnrealEstateA-
thens & Twitter: @unrealestate_gr.

Αποφασίσαμε να κάνουμε μια έρευνα από εμάς για εμάς. Μια έρευνα για το πώς η πανδημία 
του κορωνοϊού επηρεάζει τις συνθήκες στέγασης και εργασίας. Με τα αποτελέσματά της θέλουμε 
να αποκτήσουμε εικόνα για την κοινωνική/ταξική διαστρωμάτωση και τη γεωγραφική κατανομή των 
ενοικιαστών/στριων που αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Σκοπός μας είναι η καλύτερη οργάνωση του αγώνα. Για να μπει επιτέλους ταβάνι στο ύψος των 
ενοικίων. Για να ανοίξουν τα άδεια σπίτια. Για να σταθούμε συλλογικά απέναντι στις απειλές των 
ιδιοκτητών. Για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και να διεκδικήσουμε περισσότερα.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η μέθοδος προώθησής της 
περιλαμβάνει τα ηλεκτρονικά μέσα και πόρτα-πόρτα στις γειτονιές του 6ου Διαμερίσματος του 
Δήμου Αθηναίων, όπου συγκεντρώνονται τα περισσότερα προβλήματα γνωστά σε εμάς.

Το ερωτηματολόγιο θα σας πάρει μόνο 5 λεπτά για να το συμπληρώσετε. Ελπίζουμε να 
φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Προωθήστε το ελεύθερα.


