ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση αποτελεσμάτων
της έρευνας “η έλλειψη στέγης στην Ελλάδα του 2012»
Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 12:00
Το φαινόμενο της έλλειψης στέγης και ο αποκλεισμός από την κατοικία
αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της
ελληνικής κοινωνίας, απόρροια της οικονομικής κρίσης, της αυξανόμενης
ανεργίας, των μέτρων λιτότητας καθώς και της έλλειψης κοινωνικών,
προνοιακών και στεγαστικών πολιτικών στην χώρα μας.
Παρά την (πολύ πρόσφατη) θεσμική αναγνώριση του προβλήματος των
αστέγων από την ελληνική πολιτεία η οποία έθεσε την αρχή (έστω και
καθυστερημένα) της διαδικασίας εφαρμογής μέτρων προστασίας , η ανυπαρξία,
μέχρι και σήμερα, θεσμοθετημένων δράσεων
στο πεδίο της πρόληψης,
αποκατάστασης καθώς και καταγραφής ποσοτικής – ποιοτικής του φαινομένου
αποτελούν ακόμα ζητούμενο στο πλαίσιο χάραξης εθνικής στρατηγικής για την
έλλειψη στέγης.
Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος των αστέγων,
η ΚΛΙΜΑΚΑ, υλοποιεί από το 2001 ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης
αστέγων και ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο έλλειψης στέγης παρέχοντας
υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα φροντίδας (έρευνα, πρόληψη, αντιμετώπιση των
συνθηκών διαβίωσης, αποκατάσταση, παρεμβάσεις σε θεσμικούς φορείς,
συνεργασίες με διεθνή δίκτυα κ.λ.π).
Την τελευταία δεκαετία ο φορέας ερευνά και μελετά το φαινόμενο της
έλλειψης στέγης σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ερευνητικές εργασίες
καταγράφοντας τα προβλήματα υγείας – ψυχικής υγείας, τα γεννεσιουργά
αίτια όσο και τις επιπτώσεις της έλλειψης στέγης, τις συνθήκες διαβίωσης στο
δρόμο, το ψυχοκοινωνικό προφίλ των αστέγων, κ.λ.π.
Δεδομένης της αλλαγής των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών στη χώρα
μας, τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητικές εργασίες είναι στοχευμένες στην
αποτύπωση της διαμόρφωσης του πληθυσμού των αστέγων κατά την διάρκεια
της οικονομικής κρίσης καθώς και της εμφάνισης της νέας γενιάς αστέγων.
(ΚΛΙΜΑΚΑ-2011, παρουσίαση έρευνας “The Configuration of Homelessness in Greece
during the Financial Crisis” στο ετήσιο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της FEANTSA “European Research Conference, Pisa 2011, Homelessness, Migration and Demographic

Change in Europe “)
Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί
Συνέντευξη Τύπου για τα αποτελέσματα έρευνας που αφορούν την μελέτη
της ποιοτικής διαφοροποίησης της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα και τα
χαρακτηριστικά της νέας γενιάς αστέγων, μέρος της οποίας παρουσιάστηκαν
τον Σεπτέμβριο στο τελευταίο ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της FEANTSA
(European Research Conference, “Access to Housing for Homeless people in Europe”/
York-UK, 21th September 2012)
Η εκδήλωση θα λάβει μέρος στο χώρο του Κέντρου Στήριξης Αστέγων
(Κωνσταντινουπόλεως 30, Κεραμεικός) στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει επίσης
παρουσίαση της συνεργασίας του φορέα με την ΙΚΕΑ και της
ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία στο χώρο του
Κέντρου Στήριξης Αστέγων και του Ξενώνα Φιλοξενίας Αστέγων τον
περασμένο Αύγουστο.

Με την οπτική ότι η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της κοινωνίας
μας απαιτεί την ορθή ενημέρωση και πληροφόρηση καθώς και την ενεργό
κινητοποίηση και συνεργασία όλων των δυνάμεων και φορέων της κοινωνίας
μας, η συμμετοχή σας στην εκδήλωση είναι ιδιαίτερα σημαντική στην
προσπάθεια για
διασφάλιση του δικαιώματος στην στέγη και την
αξιοπρεπή διαβίωση.
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