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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;
Αυτή την περίοδο η κατοικία- σπονδυλική στήλη της ελληνικής κοινωνίας, από
κοινωνική, επενδυτική και παραγωγική άποψη – απειλείται µε πρωτοφανή
τρόπο σε σχέση µε τα δεδοµένα που ίσχυαν από τη δεκαετία του 1950 µέχρι
πρόσφατα στην Ελλάδα. Ο εκρηκτικός συνδυασµός µαζικών κατασχέσεων,
δραµατικής απαξίωσης των κτιρίων ως επενδυτικού αποθέµατος και
µπλοκαρίσµατος
της
δηµιουργικής
παραγωγικής
κατασκευαστικής
δραστηριότητας φέρνει σε δεινή θέση την µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής
κοινωνίας και υποσκάπτει δραστικά τις όποιες προοπτικές µελλοντικής προκοπής
της.
Προκειµένου να επέµβουµε αποδοτικά στην κατάσταση υπέρ των συµφερόντων
της µεγάλης πλειοψηφίας είναι απαραίτητο να αντιληφθούµε µε επάρκεια τα
χαρακτηριστικά του µηχανισµού που κινεί τις εξελίξεις σ’ αυτό τον τοµέα βασικά
στην Ελλάδα, αλλά και σε συσχετισµό µε τη διεθνή κατάσταση. Πρέπει να
ανασυγκροτήσουµε τις απόψεις µας προς την κατεύθυνση µιας ολιστικής
προσέγγισης του ζητήµατος της στέγασης στη χώρα µας, κινούµενοι πέρα από
αυτές που είχαµε την εποχή της όποιας “κανονικότητας” που προηγήθηκε, αλλά
και πέρα από τις όποιες υποκειµενικές και αποσπασµατικές προσεγγίσεις.
Σ’ αυτά τα πλαίσια, αξιοποιώντας την εθελοντική προσφορά εργασίας µελών
(και µη) του ΤΕΕ και διακεκριµένων επιστηµόνων και επαγγελµατιών που
δραστηριοποιούνται σ’ αυτά τα πεδία, το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και
Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.)
διοργανώνει σειρά Ηµερίδων που σε πρώτη φάση ανοίγουν τα θέµατα ώστε
σταδιακά να προκύπτουν τα κύρια σηµεία και να προχωρήσουµε συστηµατικά
στη συγκρότηση βιώσιµων προτάσεων για το µέλλον.
Την Τρίτη 6 Μαϊου και ώρα 6 µ.µ. στο Αµφιθέατρο Εκδηλώσεων του
Τεχνικού Επιµελητηρίου, Νίκης 4, Σύνταγµα, 1ος όροφος, προγραµµατίζεται
Ηµερίδα µε θέµα: "Ασύµµετρη απειλή κατά της κατοικίας; Κοινωνικές,
επενδυτικές και παραγωγικές διαστάσεις".
Η ηµερίδα θα έχει τη µορφή στρογγυλής τράπεζας, όπου πέραν των εισηγητών
ο λόγος θα δίνεται και στους παρευρισκοµένους. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Εισηγητές:
• Θεόδωρος Μητράκος, Οικονοµολόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Ανάλυσης
Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος
• Κερασίνα Ραυτοπούλου, Οικονοµολόγος, ∆ιευθυντικό στέλεχος της
Αγροτικής Τράπεζας στον τοµέα ∆ιαχείρισης Κινδύνων
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• Μανόλης Μαρµαράς, Αρχιτέκτων, Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής
Πανεπιστηµίου Κρήτης
• Χρήστος Καραπάνος, Πολιτικός Μηχανικός
• Κωνσταντίνα Θεοδώρου, Αρχιτέκτων, Ερευνήτρια
Συντονιστής:
• Γιώργος Χατζηστεργίου, Πολιτικός Μηχανικός
Θεµατολογία:
• Συνολική αποτίµηση της κατάστασης στον τοµέα των κτιρίων από κοινωνική
και επενδυτική άποψη, όπως διαµορφώνεται σήµερα. ∆ιαφαινόµενες
προοπτικές, εφ’ όσον διατηρηθεί και εντατικοποιηθεί το σηµερινό πλαίσιο
εξελίξεων.
• Ένα νέο σχέδιο για την Αθήνα σε εξέλιξη; Κριτική προσέγγιση, από τη σκοπιά
των συµφερόντων της ελληνικής κοινωνίας.
• Μοντέλα παραγωγής και διαχείρισης. Από την πραγµατική οικονοµία στο Real
Estate.
• Συλλογικά µαθήµατα επιβίωσης µε βάση τη διεθνή εµπειρία. Το µετά τις
κατασχέσεις τοπίο των βορειοαµερικανικών πόλεων.
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