Συγκατοικώ – Συστεγάζομαι – Ενοικιάζω
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2012 13:25

Ορίστε μια απλή δουλειά για μια παρέα νέων ανθρώπων, να δημιουργήσουν μια διαρκή
συλλογικότητα που θα προσφέρει σπίτια, γραφεία και μαγαζιά για συγκατοίκιση.

Και να μια ευκαιρία να γνωρίσεις κόσμο που ψάχνει το ίδιο με σένα, εύκολα, απλά, χωρίς
κόπο!

Δύο συναντήσεις για όσους ήθελαν να βρουν συγκάτοικο και να μοιραστούν τα έξοδα του
σπιτιού τους έκαναν έως τώρα στην Αθήνα οι Atenistas.

Μετά το πρώτο και επιτυχημένο τους εγχείρημα «Συγκατοικώ-συστεγάζομαι» στις
18/03/2012, οι Atenistas επανέλαβαν την πρωτοβουλία τους στις 6 Οκτωβρίου 2012,
προσφέροντας δυνατότητα γνωριμίας σε Αθηναίους που ψάχνουν να συγκατοικήσουν ή να
συστεγαστούν.

«Είναι τόσο απλό να γίνει και δεν το κάνουμε», λέει ο εκ των διοργανωτών Τάσος
Χαλκιόπουλος. Και η Νάντια συμπληρώνει: Έχεις σπίτι και ψάχνεις συγκάτοικο με σκοπό να
μοιραστείς τα έξοδα; Δεν έχεις και ψάχνεις κάποιον να νοικιάσετε μαζί; Θες να μοιράσεις
τα έξοδα του γραφείου και να συστεγαστείς με άλλον επαγγελματία; Έχεις κάποιο σπίτι ή
χώρο προς ενοικίαση και θες να τον παρουσιάσεις σε υποψήφιους ενοικιαστές;

Οι δύο εκδηλώσεις βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση

Η Κατερίνα μένει στο Παγκράτι. Η Φωτεινή στο Λυκαβηττό. Σε ενοίκιο και οι δύο, με «κοινή
θέα» σε ένα «τραχύ» καθημερινό περιβάλλον, αναζητούν συγκάτοικο για να μοιραστούν
έξοδα και ίσως αγωνίες. Και συναντήθηκαν σε μια δική τους απόπειρα για κοινή πορεία.
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Η προαναγγελία των Atenistas, αυτή τη φορά, ήταν σαφής: «Έχεις σπίτι και ψάχνεις
συγκάτοικο; Δεν έχεις και ψάχνεις κάποιον να νοικιάσετε μαζί; Θες να μοιράσεις τα έξοδα
του γραφείου και να συστεγαστείς με άλλον επαγγελματία; Να μια ευκαιρία να γνωρίσεις
κόσμο που ψάχνει το ίδιο με σένα, εύκολα, απλά, χωρίς κόπο!»

Αθηναίοι όλων των ηλικιών συναντήθηκαν για να συγκατοικήσουν, ανταποκρινόμενοι στην
πρωτοβουλία "Συγκατοικώ - Συστεγάζομαι" ως μια ευκαιρία γνωριμίας όσων αδυνατούν να
ανταποκριθούν μόνοι τους στα καθημερινά τους έξοδα και ίσως σε ευκαιρία να
διαπιστώσουν πόσα κοντά τελικά βρίσκονται.

«Το κοινό πρόβλημα που μοιραζόμαστε είναι το οικονομικό. Ευκαιρία είναι να ανακαλύψουμε
και πόσα ακόμη άλλα κοινά έχουμε», λέει ο Θανάσης, που έφτασε αναζητώντας
συγκάτοικο.

«Όλοι οι ορίζοντες είναι ανοιχτοί», θα πει η Μαρία, «πρέπει να πέσουν πολλά ταμπού για
να συγκατοικήσεις με κάποιον», θα πει από την άλλη η Ευτυχία με ένα διαμέρισμα 67 τετρ.
μέτρων στο Περιστέρι.

Η κ. Ειρήνη Παύλου, 65 χρόνων, με το δικό της φωτεινό διαμέρισμα 140 τετραγωνικών στα
Πατήσια, ήταν από τις πρώτες που έφθασαν σε αυτή την συνάντηση. «Το σπίτι έχει αρκετά
έξοδα και ψάχνω έναν συγκάτοικο για να ελαφρύνω λίγο την κατάσταση», λέει. Από
προτίμηση; «Ένας άνθρωπος ευπρεπής, διακριτικός. Τίποτε ιδιαίτερο», απαντά.

Πολλοί ήταν εκείνοι που έφτασαν, αναζητώντας συστέγαση σε επαγγελματικό χώρο.
«Ψάχνω έναν επιστήμονα αντίστοιχο, έναν άνθρωπο συνεργάσιμο», λέει ο Σωτήρης
Καλύβας, 54 ετών, μηχανικός, με το δικό του χώρο στους Αμπελόκηπους.

«Υπάρχει ήδη μεγάλη ζήτηση από φοιτητές και σκοπεύουμε να επαναλάβουμε την
εκδήλωση το Σεπτέμβριο που αναζητούν οι περισσότεροι συγκατοίκηση», λέει ο Τάσος.
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Πράγματι η εκδήλωση έγινε στις 6 Οκτωβρίου 2012 με μεγάλη συμμετοχή.

http://atenistas.org/
Συγκατοίκηση: 9 κανόνες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από το μεγάλο βήμα!

by evaki

www.e-foititis.gr/

Μπορεί να είναι ο λόγος που θα περάσετε τέλεια ως φοιτητές, μπορεί όμως να εξελιχθεί
και σε εφιάλτη! Η μόνη συνταγή για την επιτυχία του εγχειρήματος "συγκατοίκηση" είναι να
μπουν κανόνες οι οποίοι θα τηρηθούν ευλαβικά. Και καλύτερα να τεθούν από την αρχή παρά
να υπάρχουν προβλήματα και παρεξηγήσεις αργότερα... Μερικοί προτεινόμενοι κανόνες που
θα μπορούσατε να λάβετε υπ' όψην είναι οι εξής:

1 ) Διαλέξτε κάποιον που θεωρείτε ότι σας ταιριάζει, που είναι παλιός σας γνωστός ή έστω
νέα γνωριμία. Πριν συμφωνήσετε όμως μεταξύ σας, προσπάθηστε να καταλάβετε ότι στα
βασικά ταιριάζετε. Αν είστε πρωτοετής και γνωριστήκατε μόλις με το άτομο που θα θέλατε
να μοιραστείτε την ίδια στέγη, καλύτερα θα ήταν να περιμένατε λίγο ώστε να γνωριστείτε
καλύτερα και να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως... Είναι προτιμότερο ο συγκάτοικός σας να
είναι του ίδιου φύλου.

2 ) Ξεκαθαρίστε από την αρχή τα οικονομικά θέματα. Ποιο μερίδιο ποιου εξόδου ανήκει σε
ποιον, καθώς και πότε πληρώνετε τους λογαριασμούς και το ενοίκιο.

3 ) Ξεκαθαρίστε πώς θα πληρώνετε καθημερινά και τα τρέχοντα έξοδα π.χ. σούπερ μάρκετ,
μικρές ελλείψεις, ψιλικατζίδικο, γάλα κλπ. Μια καλή σκέψη θα ήταν να βάζατε σε έναν
κουμπαρά όλα τα ψιλά από ρέστα που θα συγκεντρώνατε για αυτά τα μικρά έξοδα.

4 ) Φτιάξτε το πρόγραμμα της εβδομάδας και ορίστε αρμοδιότητες. Πότε και ποιος θα
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καθαρίζει το μπάνιο, κουζίνα κλπ, πότε θα πηγαίνετε για ψώνια, ποιος θα πληρώνει τους
λογαριασμούς κλπ.

5 ) Ορίστε κανόνες για τους φίλους/συντρόφους. Πότε τους φέρνουμε σπίτι, τι πρέπει να
κάνουν και τι όχι, τι γίνεται σε περίπτωση καπνιζόντων κλπ.

6 ) Βάλτε κανόνες για την περίοδο της εξεταστικής! Εφόσον αυτή την περίοδο πρέπει να
διαβάσετε, ξεκαθαρίστε τι θα πρέπει να αποφεύγει ο συγκάτοικος σας ώστε να μην γίνεται
ενοχλητικός και να επιτυγχάνεται έτσι γόνιμα αυτός ο σκοπός.

7 ) Μιλήστε ειλικρινά μεταξύ σας! Όσο πιο νωρίς και ειλικρινά μοιραστείτε τα πράγματα
που σας αρέσουν και σας ενοχλούν, τόσο καλύτερα θα συντονιστείτε και θα αποφύγετε
προβλήματα. Καλύτερο θα ήταν βέβαια η συζήτηση αυτή να γίνει πριν τη συγκατοίκηση,
αλλά σε περίπτωση που δεν έγινε ποτέ δεν είναι αργά. Επίσης σε αυτή τη συζήτηση δεν
πρέπει να υπάρχουν ντροπές και "ευγένειες" για να μην κακοκαρδίσετε τον συγκάτοικό σας
γιατί έτσι υποβιβάζετε τη δική σας θέση.

8 ) Αμοιβαίος σεβασμός, ειλικρίνεια, ψυχραιμία και υπομονή! Ακόμα κι αν ο συγκάτοικος σας
κάτι ξεχάσει ή παραβεί κάποιον κανόνα θα πρέπει ευγενικά να του το θυμίσετε και να
λύσετε τη διαφορά σας.

9 ) Οι καυγάδες είναι το μόνο σίγουρο! Είναι σίγουρο ότι θα καυγαδίσετε! Και το μόνο
εύκολο επίσης! Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και θα πρέπει να
εφοδιαστείτε με καλή διάθεση και υπομονή. Στο κάτω κάτω αυτά είναι τα καλύτερά σας
χρόνια!

................................................................

Αγγελίες για - Συστέγαση - Συγκατοίκηση - Προσφορά

4/5

Συγκατοικώ – Συστεγάζομαι – Ενοικιάζω
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2012 13:25

http://getahome.gr/sugkatoikisi.php

http://www.sygkatoikos.com/

http://www.xe.gr/prosopika/systegasi-sygkatoikisi,80900.html

http://www.sygkatoikos.com/

http://www.xe.gr/prosopika/systegasi-sygkatoikisi,80900.html

http://getahome.gr/sugkatoikisi.php

http://www.olx.gr/rooms-for-rent-shared-cat-301

http://www.mylist.gr/?view=ads&amp;catid=2&amp;subcatid=32&amp;cityid=-1&amp;lang=el
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