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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και 
οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγαση αποτελεί βασική ανθρώπινη ανάγκη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση αποτελεί προϋπόθεση και βάση για μια 
ζωή με ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγαση αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγαση στα κράτη μέλη παρέχεται κυρίως από την 
αγορά μέσω του μηχανισμού προσφοράς και ζήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
δεν παρέχει πάντα πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση στις ομάδες με τα χαμηλότερα 
εισοδήματα και ότι, στο πλαίσιο αυτό, η παροχή στέγης αποτελεί σημαντικό καθήκον 
που απαιτεί κατάλληλες πολιτικές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στεγαστικές αγορές των κρατών μελών διαφέρουν 
σημαντικά, εντός και μεταξύ αυτών, λόγω των διαφορών στον χωροταξικό σχεδιασμό, 
στους πολεοδομικούς κανονισμούς, στη φορολογική νομοθεσία και στους 
δημοσιονομικούς κανονισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
υπάρχουν, αναλογικά, πολύ περισσότεροι ενοικιαστές από ό, τι σε άλλα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι πολίτες πρέπει να επενδύουν 
μεγαλύτερο μέρος ιδίων κεφαλαίων από ό,τι σε άλλα κράτη μέλη, και μερικές φορές 
πολύ περισσότερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη διαφέρουν όσον αφορά την 
πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και την έκπτωση των τόκων ενυπόθηκων 
δανείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε κράτος μέλος η πλειονότητα του πληθυσμού 
ζούσε σε ιδιοκατοικούμενες κατοικίες το 2018, με ποσοστό που κυμαινόταν από 51,4 % 
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στη Γερμανία έως 96,4 % στη Ρουμανία1·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες στέγασης είναι οι μεγαλύτερες δαπάνες για τα 
νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές περιφέρειες 
και πόλεις τα άτομα με χαμηλό εισόδημα δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να 
εξασφαλίσουν στέγη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενοικίαση είναι συχνότερη στα φτωχά 
νοικοκυριά και ότι, ως εκ τούτου, η αύξηση του κόστους στέγασης έχει δυσανάλογο 
αντίκτυπο στους ενοικιαστές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, ένα νοικοκυριό θεωρείται 
υπερβολικά επιβαρυμένο όταν το συνολικό κόστος στέγασης αντιπροσωπεύει πάνω από 
το 40 % του διαθέσιμου εισοδήματός του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 το 9,6 % 
του πληθυσμού της ΕΕ δαπάνησε το 40 % ή περισσότερο του οικογενειακού 
εισοδήματός του για στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 11 κράτη μέλη, λιγότερο από 
το 6 % του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά που επιβαρύνονταν υπερβολικά από το 
κόστος στέγασης, ενώ το ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης του κόστους στέγασης 
ανήλθε σε 10 % ή περισσότερο στη Ρουμανία (10,3 %), τη Γερμανία (14,2 %), τη Δανία 
(14,7 %) και τη Βουλγαρία (17,9 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ελλάδα το 39,5 % 
του πληθυσμού της ΕΕ βαρύνεται υπερβολικά από το κόστος στέγασης2·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φύση του στεγαστικού προβλήματος ποικίλλει σημαντικά 
μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων περιφερειών εντός των κρατών 
μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ξένο κεφάλαιο επενδύεται κυρίως στην αγορά 
ακινήτων μεγάλων αστικών κέντρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξανόμενη 
ζήτηση για στέγαση στις μεγάλες πόλεις, ιδίως μεταξύ των νέων και των ατόμων με 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό κόστος κατασκευής και 
οι πολύπλοκες και γραφειοκρατικές διαδικασίες σχεδιασμού οδηγούν σε μεγάλες 
καθυστερήσεις στην κατασκευή νέων κτιρίων, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε 
αδυναμία προσαρμογής στην αυξημένη ζήτηση για στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτό τελικά οδηγεί σε αύξηση των τιμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διογκωμένες τιμές 
των κατοικιών και το υψηλό κόστος ενοικίου στις μεγάλες πόλεις παρεμποδίζουν τις 
προοπτικές απασχόλησης εκατομμυρίων νέων εργαζομένων3, ενώ, ταυτόχρονα, οι 
ομάδες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος οδηγούνται εκτός των αναπτυσσόμενων ή 
των εξευγενιζόμενων περιοχών και δυσκολεύονται να πληρώσουν ληξιπρόθεσμα 
ενοίκια, δόσεις στεγαστικών δανείων και λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφελείας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταναστευτικές κινήσεις από λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες προς τις αστικές περιοχές συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών στα αστικά 
κέντρα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της στέγασης δεν εμφανίζεται μόνο σε πολύ 
δυναμικά και αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα, αλλά επηρεάζει και λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές διαρθρωτικές 
οικονομικές αλλαγές σε ορισμένες περιφέρειες οδηγούν σε μετακινήσεις πληθυσμών 
και σε γηράσκοντα πληθυσμό, με αποτέλεσμα στέγαση χαμηλής ποιότητας και υψηλό 

1 Eurostat, στατιστικές στέγασης.
2 Eurostat, «Housing costs a challenge for many households», 20 Μαΐου 2020.
3 Παγκόσμια Τράπεζα, «Η ΕΕ αντιμετωπίζει κρίση οικονομικά προσιτής στέγασης αποκλείοντας τους νέους από 
ευκαιρίες απασχόλησης υψηλής ποιότητας», 8 Νοεμβρίου 2018.



AM\1222168EL.docx PE662.828v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ποσοστό κενών κατοικιών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των ανθυγιεινών καταλυμάτων αποτελεί μόνιμο 
πρόβλημα σε πολλά κράτη μέλη, λόγω της φτωχοποίησης του πληθυσμού, της έλλειψης 
κατάλληλης πολιτικής απάντησης στον τομέα της στέγασης και, κυρίως, της παράνομης 
μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους 
για την υγεία και την ασφάλεια και απαιτεί επείγουσα πολιτική αντίδραση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα των διακινητών ανθρώπων, οι 
ιδιοκτήτες ανθυγιεινών καταλυμάτων εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη μιζέρια, 
εκμεταλλευόμενοι τις προφανείς αποτυχίες των μεταναστευτικών πολιτικών και 
συστημάτων των διαφόρων κρατών μελών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι από όσους υφίστανται αυτή την εκμετάλλευση 
ζουν σε περιοχές που έχουν ήδη φτωχοποιηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δραστηριότητα των ιδιοκτητών ανθυγιεινών καταλυμάτων τροφοδοτεί τη συνεχή 
επιβλαβή ανάπτυξη αυτών των περιοχών, με αρνητικές συνέπειες για τους κατοίκους 
τους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη διαχειρίζονται την οικονομικά προσιτή στέγαση 
με διάφορους τρόπους και λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος μέλος διαθέτει δικό του 
σύστημα στέγασης προσαρμοσμένο στην ιστορία, την παράδοση και τις περιστάσεις 
του· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σουηδία δεν υπάρχει επίσημα επιδοτούμενος τομέας 
κοινωνικής στέγασης και ότι τα άτομα με χαμηλότερο εισόδημα μπορούν να 
απευθυνθούν σε δημοτικές εταιρείες στέγασης για οικονομικά προσιτή στέγαση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γαλλία το κράτος χρηματοδοτεί τον τομέα της κοινωνικής 
μίσθωσης κατοικιών και καθορίζει ποιος μπορεί να ζει εκεί και με ποιο μίσθωμα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις Κάτω Χώρες σχεδόν το ένα στα τρία σπίτια είναι μονάδα 
κοινωνικής στέγασης, ενώ ο τομέας της κοινωνικής μίσθωσης κατοικιών είναι πολύ 
μικρότερος σε άλλα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη το 
απόθεμα κοινωνικών κατοικιών έχει παραμείνει υπερβολικά χαμηλό ή έχει μειωθεί 
δραματικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν σήμερα στην ΕΕ τρία 
εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς κατοικία4· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με τους αστέγους (FEANTSA) 
εκτίμησε το 2019 ότι τουλάχιστον 700 000 άστεγοι κοιμούνται στο ύπαιθρο ή 
βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή προσωρινής στέγασης οποιαδήποτε 
νύχτα στην ΕΕ και ότι αυτό ισοδυναμεί με αύξηση της τάξης του 70 % μέσα σε μια 
δεκαετία5·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των αστέγων και το αυξανόμενο ποσοστό τους 
οφείλεται τόσο σε προσωπικές και ατομικές αιτίες, όπως προβλήματα ψυχικής υγείας, 
κατάχρηση οινοπνεύματος, ανεργία, διαζύγιο και ενδοοικογενειακή βία, όσο και 
διαρθρωτικά αίτια όπως οι εξελίξεις στην αγορά κατοικίας, τόσο η νόμιμη όσο και η 
παράνομη μετανάστευση από τρίτες χώρες και η μετανάστευση λόγω φτώχειας εντός 

4 Jerome Hughes, «Οι άστεγοι στην ΕΕ αγγίζουν το πρωτοφανές υψηλό επίπεδο των 3 εκατομμυρίων», Press 
TV, 16 Ιανουαρίου 2020.
5 FEANTSA, Homeless in Europe Magazine, Άνοιξη 2019, σ. 2.
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της ΕΕ·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις κατά τη 
διάρκεια της κρίσης COVID-19 έχουν προκαλέσει αύξηση της ανεργίας και αύξηση 
των ποσοστών πτώχευσης των μικρών επιχειρήσεων, γεγονός που με τη σειρά του θα 
οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και 
αρχή που πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή και να εφαρμόζεται·

1. τονίζει ότι η στέγαση αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών· καλεί τα 
κράτη μέλη να σχεδιάσουν στεγαστικές πολιτικές για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς και 
οικονομικά προσιτής στέγασης για τους πολίτες τους, υποστηρίζοντας έτσι την άνοδο 
του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον 
διαβίωσης·

2. επισημαίνει ότι διάφορες πολιτικές της ΕΕ έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των 
στεγαστικών αγορών των κρατών μελών·

3. σημειώνει ότι η πολιτική χαμηλών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει 
οδηγήσει σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην αγορά ακινήτων σε διάφορες χώρες, με 
αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές·

4. επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και η σχετική νομοθεσία έχουν ισχυρό 
αντίκτυπο στη στέγαση και την οικονομική προσιτότητα της στέγασης· επισημαίνει ότι, 
για παράδειγμα, η οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ) 
επιβάλλει πολύ υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, ιδίως για τα νέα 
κατασκευαστικά έργα και τα δημόσια κτίρια· σημειώνει ότι στη Γερμανία, για 
παράδειγμα, το μέσο κόστος κατασκευής κατοικιών αυξήθηκε κατά 49 % κατά την 
περίοδο από το 2000 έως το 2016 και ότι το 15 % εξ αυτών προκύπτει από την 
εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης· θεωρεί ότι οι ειδικές απαιτήσεις της εν λόγω 
νομοθεσίας επιβαρύνουν ιδιαίτερα πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ·

5. θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση έχει οδηγήσει στο 
φαινόμενο του αστικού εξευγενισμού σε βάση οικολογική, περιβαλλοντική και χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι οι αυξανόμενες απαιτήσεις 
στέγασης έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ενοικίων σε διάφορες οικιστικές περιοχές, και 
ότι αυτές οι δαπάνες της πολιτικής για το κλίμα αποτελούν ένα πρόσθετο βάρος κυρίως 
για ενοικιαστές με χαμηλότερο εισόδημα, πολλοί από τους οποίους αναγκάζονται στη 
συνέχεια να εγκαταλείψουν τις εν λόγω περιοχές·

6. θεωρεί ότι η μετανάστευση έχει επίσης ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
προσιτότητα της στέγασης στις αστικές περιοχές· επισημαίνει ότι ο αυξανόμενος 
αριθμός μεταναστών ασκεί πίεση από την πλευρά της ζήτησης στην αγορά στέγης, 
αυξάνοντας τα ενοίκια και τις τιμές των κατοικιών και καθιστώντας τη στέγαση 
λιγότερο προσιτή για τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης θα έπρεπε και πρέπει να 
αποτελεί μέρος κάθε στρατηγικής στέγασης·

7. στηρίζει τα κράτη μέλη που επιθυμούν να παρέχουν στους δικούς τους πολίτες και στα 
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νοικοκυριά τους προνομιακή πρόσβαση στην κοινωνική στέγαση·

8. επισημαίνει ότι πολλοί νέοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζήσουν σε πολύ 
παραγωγικούς τόπους με υψηλές ευκαιρίες απασχόλησης και ότι αυτό εμποδίζει την 
παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διαθέσουν μη χρησιμοποιηθείσα δημόσια γη για την ανάπτυξη κατοικιών, να 
επιταχύνουν τις διαδικασίες έγκρισης των οικοδομικών αδειών, να δημιουργήσουν 
περισσότερες μεταφορικές συνδέσεις με το κέντρο και να δημιουργήσουν δημόσια 
μητρώα για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών πώλησης κατοικιών, προκειμένου 
να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των περιοχών·

9. επισημαίνει ότι πολλοί μικροί ιδιοκτήτες ακινήτων παρέχουν οικονομικά προσιτή 
στέγαση και ότι οι ενοικιαζόμενες κατοικίες μικρής κλίμακας, συχνά μεγαλύτερης 
ηλικίας και με υψηλότερο κόστος συντήρησης, είναι πιθανότερο να ενοικιάζονται από 
άτομα και ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος απ’ ό,τι τα νεότερα διαμερίσματα που 
διευθύνονται από εταιρείες· είναι της άποψης ότι η υπερπροστασία των ενοικιαστών 
και οι χρονοβόρες και περίπλοκες διαδικασίες έξωσης αποθαρρύνουν πολλούς 
ιδιοκτήτες από το να διαθέσουν ενοικιαζόμενα καταλύματα στην αγορά στέγης· καλεί, 
ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η ισορροπία των σχέσεων 
ιδιοκτητών και ενοικιαστών δεν θα κλίνει δυσανάλογα υπέρ οποιουδήποτε εκ των δύο 
μερών και ότι θα προστατεύονται αμφότερα τα μέρη· είναι της άποψης ότι η χαλάρωση 
των κανονισμών για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές μπορεί να βελτιώσει την προσφορά 
ενοικιαζόμενων κατοικιών·

10. σημειώνει ότι σε πολλά κράτη μέλη οι ιδιοκτήτες εκτίθενται στον κίνδυνο να υποστούν 
παράνομη κατάληψη των ακινήτων τους· επισημαίνει ότι πολλοί από αυτούς τους 
ιδιοκτήτες έχουν ανάγκη τα έσοδα από μισθώματα για να συμπληρώσουν το εισόδημά 
τους και ότι οι οικονομικές απώλειες μπορεί να είναι σημαντικές· ενθαρρύνει, ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομικές διατάξεις που θα 
επιτρέπουν την ταχεία έξωση των καταληψιών στέγης·

11. σημειώνει ότι τα στοιχεία για την αστεγία είναι παλαιά ή κατακερματισμένα στα 
περισσότερα κράτη μέλη και ότι σε πολλές περιπτώσεις τα επίσημα στοιχεία παρέχουν 
ελλιπή εικόνα· επισημαίνει το γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη οι άστεγοι είναι σχεδόν 
αόρατοι· θεωρεί ότι η επιτυχής καταπολέμηση της αστεγίας είναι δυνατή μόνο εάν το 
πρόβλημα προσδιοριστεί ποσοτικά με βάση επίσημες, αξιόπιστες στατιστικές που 
περιλαμβάνουν και αφορούν τις διάφορες πληττόμενες κοινωνικές ομάδες· καλεί τα 
κράτη μέλη να συγκεντρώσουν επίσημα και αξιόπιστα στοιχεία για τους αστέγους·

12. θεωρεί ότι οι εξελίξεις στην αγορά στέγης αποτελούν μία από τις σημαντικότερες 
διαρθρωτικές αιτίες της αστεγίας· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι μια πολιτική για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων απαιτεί την κατασκευή κοινωνικών 
κατοικιών και οικονομικά προσιτών διαμερισμάτων και μέτρα που διασφαλίζουν την 
πρόσβαση των αστέγων σε αυτές τις μορφές στέγασης· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη 
να σχεδιάσουν προληπτικές πολιτικές με μέτρα έγκαιρης προειδοποίησης για την 
πρόληψη του φαινομένου των αστέγων·

13. είναι της γνώμης ότι τόσο η μετανάστευση λόγω φτώχειας από την Ανατολική Ευρώπη 
προς τα κράτη μέλη της Δυτικής Ευρώπης όσο και η παράνομη μετανάστευση από 
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τρίτες χώρες αποτελούν πολύ σημαντική διαρθρωτική κινητήρια δύναμη της αστεγίας· 
καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να σταματήσει τη διαδικασία προσχώρησης των χωρών 
των Δυτικών Βαλκανίων και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν αυστηρή και 
σθεναρή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο·

14. θεωρεί ότι η καταπολέμηση της αστεγίας απαιτεί επίσης μια καλή πολιτική για την 
αγορά εργασίας και μέτρα για τη μείωση της φτώχειας· θεωρεί ότι η ενδοοικογενειακή 
βία κατά των γυναικών αποτελεί πολύ σημαντική αιτία αστεγίας γυναικών και καλεί τα 
κράτη μέλη να προβλέψουν κέντρα φιλοξενίας ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
των άστεγων γυναικών·

15. θεωρεί ότι το φινλανδικό παράδειγμα έχει καταδείξει ότι μια πολιτική και στρατηγική 
«Προτεραιότητας στη στέγαση» είναι το καταλληλότερο εργαλείο για την επανένταξη 
μακροχρόνια αστέγων με πολύπλοκες προσωπικές καταστάσεις, προβλήματα 
αλκοολισμού και ναρκωτικών και ψυχικές ασθένειες·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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