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ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ FEANTSA 

Για να μπει ένα τέλος στην έλλειψη στέγης!  

Διαπιστώσεις: 

• Η έλλειψη στέγης αυξάνεται στην Ευρώπη. 

• Εκατομμύρια πολίτες παραμένουν έκθετοι από την εφαρμογή ανεπαρκών 

πολιτικών, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αλυσιδωτές επιπτώσεις στην 

κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη. 

• Η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην εύρεση λύσεων. 

 

 

Ενδεικτικά στοιχεία: 

 

• Κοπεγχάγη: αύξηση 75% των άστεγων νέων από το 2009. 

• Λονδίνο: αύξηση 50% των οικογενειών που διαβιούν σε προσωρινό κατάλυμα  σε 

σχέση με το 2010. 

• Βαρσοβία: 37% αύξηση όσων κοιμούνται στο ύπαιθρο ή σε καταφύγια έκτακτης 

ανάγκης σε σχέση με  το 2013. 

• Παρίσι: 12% περαιτέρω έλλειψη διαθέσιμων χώρων για φιλοξενία αστέγων. 

12.846 άτομα δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε ξενώνες έκτακτης ανάγκης 

λόγω έλλειψης χώρου σε σχέση με το 2015. 

• Αθήνα: 1 στους 70 ανθρώπους είναι άστεγος ή διαμένει σε πολύ κακές 

στεγαστικές συνθήκες. Οι περισσότεροι στερούνται στέγης από το 2011. 

 

Τι ζητάμε: 

Η FEANTSA και το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία 

καλούν όσους διαμορφώνουν τις πολιτικές και παίρνουν τις αποφάσεις στην ΕΕ να 

συνεργαστούν με τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφέρειες, τους δήμους, τις οργανώσεις  

και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να δοθεί ένα τέλος στην έλλειψη στέγης. 

 

Πώς θα τελειώσουμε με την έλλειψη στέγης:   

❖ Κάνοντας αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων πολιτικών μέσων: 

 Η ΕΕ έχει καλέσει τα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 

ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης. 

 Οι περισσότερες χώρες δεν ανταποκρίνονται και τα εργαλεία της ευρωπαϊκής 

πολιτικής δεν αξιοποιούνται στο μέγεθος των δυνατοτήτων τους. 

✓ Η ΕΕ πρέπει να θέσει σαν στόχο να τερματιστεί η έλλειψη στέγης ως μέρος της 

ατζέντας/προγράμματος για το 2030. 
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❖ Υποστηρίζοντας τους άστεγους σε όλες τις σχετικές τομεακές πολιτικές: 

 Πολλές λύσεις μπορούν να αναζητηθούν σε ευρύτερους τομείς πέρα από τις 

συγκεκριμένες «πολιτικές για αστέγους» με τη στενή έννοια. 

 Δυστυχώς αυτές οι άλλες πολιτικές δεν συνδέονται συχνά με το θέμα της 

έλλειψης στέγης. 

✓ Οι απαντήσεις στο θέμα της έλλειψης στέγης θα πρέπει να ενσωματωθούν στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών τομεακών πολιτικών της ΕΕ, 

συμπεριλαμβάνοντας τους νέους, το φύλο, τη μετανάστευση, την υγεία, την 

αναπηρία, την κινητικότητα, τη συνοχή και την αστική ανάπτυξη/εξέλιξη των 

πόλεων. 

 

❖ Παρακολουθώντας την έλλειψη στέγης και κάνοντας συγκριτική αξιολόγηση 

της προόδου των κρατών-μελών 

 Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση και στη συγκριτική 

αξιολόγηση κοινωνικο-οικονομικών δεικτών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. 

 Τα στατιστικά εργαλεία της ΕΕ δεν καλύπτουν όμως επαρκώς τα ζητούμενα  

στοιχεία για την έλλειψη στέγης, καθιστώντας δύσκολη την παρακολούθηση και 

σύγκριση της προόδου των κρατών-μελών. 

✓ Η έλλειψη στέγης πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ανάλυσης των 

κοινωνικών δεδομένων που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

❖ Υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των αστέγων 

 Οι άστεγοι έχουν τα ίδια βασικά δικαιώματα όπως κάθε άλλος άνθρωπος. 

 Ωστόσο, αυτά τα δικαιώματα συχνά παραβιάζονται και –ακόμη χειρότερα–  οι 

άστεγοι ποινικοποιούνται όλο και περισσότερο  σε ορισμένα κράτη-μέλη. 

✓ Η ΕΕ μπορεί και πρέπει να δράσει για να ενισχύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα 

κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα όλων των ευρωπαίων πολιτών. 

 

❖ Επενδύοντας ευρωπαϊκούς πόρους στην καταπολέμηση της έλλειψης στέγης 

 Η έλλειψη στέγης έχει σημαντικά ανθρώπινα, κοινωνικά και οικονομικά κόστη κι 

επιπτώσεις.  Η παρακολούθησή της είναι μια σωστή επένδυση για το μέλλον. 

 Οι υπάρχοντες πόροι σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν για να 

παρέχουν βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις. 

✓ Τα μέσα της ΕΕ, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να 

βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να παρέχουν έξυπνες και βιώσιμες λύσεις.  
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