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Πνεσμαηικά δικαιώμαηα: ηοσ Σσγγραθέα
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βλαβερό περιετόμενο ηων εργαζιών ποσ αναρηά ζηη ζσγκεκριμένη ιζηοθέζη ούηε σιοθεηεί ηο οσζιαζηικό
ηοσς περιετόμενο.
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Πεπίλητη
Τν θείκελν εξγαζίαο επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη κε εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ην πιαίζην
ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο „Σηέγαζε θαη Δπαλέληαμε‟, θαζψο θαη ηελ
επίδξαζε ηνπ ζηε θηινζνθία ησλ πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο έιιεηςεο ζηέγεο ζηελ Διιάδα.
Έπεηηα απφ ηελ παξάζεζε ησλ βαζηθφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ ζηεγαζηηθήο ππνζηήξημεο,
επηρεηξείηαη ε αληηζηνίρεζε ηνπο κε ηελ θπζηνγλσκία ησλ ειιεληθψλ πνιηηηθψλ κε επίθεληξν ηηο
κεηαβνιέο πνπ επηθέξεη ην „Σηέγαζε θαη Δπαλέληαμε‟. Σην εκπεηξηθφ κέξνο επηδηψθεηαη ε
απνηίκεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ε επξχηεξε επίδξαζε ηνπ
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο άζηεγνπο. Γηαπηζηψλεηαη φηη, παξά ηηο
επηκέξνπο παξαιείςεηο θαη αζάθεηεο, πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε νιηζηηθή παξέκβαζε ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο.
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1. Διζαγυγή

Σθνπφο ηνπ θεηκέλνπ εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πιαηζίνπ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο „Σηέγαζε θαη Δπαλέληαμε‟, θαζψο θαη ε αλίρλεπζεηεο επίδξαζεο ηνπ ζηε
θηινζνθία ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο ζηέγεο ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ
αλάπηπμεαπηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο αξρηθά ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο
ππνζηεξηδφκελεο θαηνηθίαο. Σηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληθψλ
παξεκβάζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ γηα ηνπο άζηεγνπο ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο ζηφρνπο θαη
ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο „Σηέγαζε θαη Δπαλέληαμε‟. Σην εκπεηξηθφ κέξνο ζα
επηρεηξεζεί ε απνηίκεζε ηνπ κε ηελ παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο πεδίνπ. Απηφ ζα
επηρεηξεζεί κε ηελ αλάδεημε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εηζάγεη, ηνλ εληνπηζκφ παξαιείςεσλ
θαζψο θαη ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ κειινληηθήο βειηίσζεο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη
εθαξκνγήο ηνπ.
Η δηεζλήο εκπεηξία έρεη έληνλεο επηξξνέο απφ ηελ Ακεξηθαληθή παξάδνζε ησλ θνηλσληθψλ
πνιηηηθψλ γηα ηνπο άζηεγνπο. Σηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δηαθξίλνληαη θπξίσο δχν πξνζεγγίζεηο.
Ηπξψηε είλαη επξνζέγγηζε ηεο θιηκαθσηήο κεηάβαζεο πξνο ηελ θαηνηθία (staircase of
transition) θαη ε δεχηεξε ε πξνζέγγηζε κε πξνηεξαηφηεηα ζηε ζηέγαζε (housing first)(ελδεηθηηθά
Tsemberisand Eisenberg 2000, Sahlin 2005, Athertonand McNaughton Nicholls 2008, BuschGeertsema 2013).Καη νη δχν πξνζεγγίζεηο ζηνρεχνπλ ζηε ζηεγαζηηθή επαλέληαμε αιιά κε
δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη πξνηεξαηφηεηεο.
Η πξνζέγγηζε ηεο θιηκαθσηήο κεηάβαζεο είλαη κηα παξαδνζηαθή κνξθή ζηεγαζηηθήο
επαλέληαμεο. Βαζηθή ηεο θηινζνθία είλαη ε πξνηεξαηφηεηα ζηε ζεξαπεία. Οη άζηεγνη πξέπεη λα
είλαη „ζηεγαζηηθά έηνηκνη‟ γηα λα κεηαβνχλ ζε απηφλνκε θαηνηθία. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα
ζπκβεί απηφ είλαη λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο επηιχζεη, κε ηελ βνήζεηα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ,
ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ απψιεηα ζηέγεο (ελδεηθηηθά γηα κηα θξηηηθή
πξνζέγγηζε Ridgwayand Zipple 1990). Η βαζηθή ηδέα πξνζέγγηζεο απηήο είλαη φηη δηαθνξεηηθά
επίπεδα πξννδεπηηθνχ ειέγρνπ θαη απηνλνκίαο (φπσο γηα παξάδεηγκα ήπησλ απαηηήζεσλ
πξφζβαζεο ππλσηήξηα, πξνζσξηλή θηινμελία ή εμεηδηθεπκέλεο δνκέο θηινμελίαο γηα θνηλσληθέο
νκάδεο) δεκηνπξγνχληαη ζαλ κηα ζθάια πνπ, κεηαβαηηθά, νδεγνχλ ζην ζηάδην ηεο κφληκεο
ζηέγαζεο (Busch-Geertsema 2013:15).
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Η πξνζέγγηζε απηή θπξηάξρεζε ζε πνιιέο ρψξεο αιιά κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλεπηθξίζεθε γηα
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη πςειφ θφζηνο ησλ παξνρψλ ηεο (Busch-Geertsema and Sahlin
2007).Σηηο Η.Π.Α. κειέηεο απέδεημαλ φηη ε πξνζέγγηζε απηή νδεγνχζε ζηελ αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ αζηέγσλ κε ςπρηθά λνζήκαηα πνπ δνχζαλ ζην δξφκν, εμαηηίαο ηεο θαηάξγεζεο
ςπρηαηξηθψλ δνκψλ, αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δαπαλεξφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ
(Pleace - Bretherton 2013). Η εθαξκνγή ηεο ζε επξσπατθέο ρψξεο ππνζηεξίδεηαη φηη επίζεο
νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ θαηλνκέλσλ έιιεηςεο ζηέγεο (Sahlin 2005).
Η πξνζέγγηζε κε πξνηεξαηφηεηα ζηε ζηέγαζε πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε Νέα Υφξθε κε ην
πξφγξακκα Pathways to Housing θαη ζηφρν ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαβίσζεο ζην δξφκν αζηέγσλ
κε ςπρηθά λνζήκαηα (Tsemberisand Eisenberg 2000). Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο είλαη ε
παξνρή κφληκεο απηφλνκεο ζηέγαζεο, ε απνθέληξσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε νκαινπνίεζε
ησλ ζηεγαζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη ε εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε ησλ
αζηέγσλ (Busch-Geertsema 2013:211).Σε αληηδηαζηνιή κε ηελ θιηκαθσηή, ε πξνζέγγηζε κε
πξνηεξαηφηεηα ζηε ζηέγαζε δίλεη έκθαζε ζηελ άκεζε ζηεγαζηηθή επαλέληαμε. Οη άζηεγνη
ηνπνζεηνχληαη αξρηθά ζε απηφλνκεο θαηνηθίεο θαη νη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο πξνζθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα (Busch-Geertsema 2012).
Σηελ πξνζέγγηζε κε πξνηεξαηφηεηα ζηε ζηέγαζε ε πξφζβαζε θαη ε δηακνλή ζε θαηνηθία είλαη
αλεμάξηεηε απφ ηελ ιήςε ππεξεζηψλ ή ηελ εθπιήξσζε άιισλ πξνυπνζέζεσλ. Η ζηεγαζηηθή
απηνλνκία δελ απνηειεί ην απνθνξχθσκα κηαο ζεηξάο κέηξσλ επαλέληαμεο, αιιά, αλζξψπηλν
δηθαίσκα. Σηφρνο εδψ είλαη ν άζηεγνο λα απνθηήζεη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα
λα αμηνπνηήζεη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο(Pleace and Bretherton 2013:
26-7).
Σηελ Δπξψπε εθδνρέο ηεο πξνζέγγηζεο κε πξνηεξαηφηεηα ζηε ζηέγαζε εθαξκφζηεθαλ ειαθξψο
δηαθνξνπνηεκέλα νδεγψληαο ζηελ αλάδπζε ηεο θαζνδεγνχκελεο απφ ηε ζηέγαζε πξνζέγγηζεο
(Housing-LedApproach). Η θαζνδεγνχκελε πξνζέγγηζε επηδηψθεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο
πξνηεξαηφηεηαο ζηε ζηέγαζε ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο αζηέγσλ. Πξφθεηηαη γηα παξεκβάζεηο
ρακειήο εληάζεσο ππεξεζηψλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζε νκάδεο πνπ δελ είλαη καθξνρξφληα
άζηεγνη.Η θαζνδεγνχκελε πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη ζηελ άκεζε πξφζβαζε ζε πξνζσξηλέο
ζηεγαζηηθέο ιχζεηο γηα ηνπο άζηεγνπο ζην δξφκν, ζηε ζηνρεπκέλε πξφιεςε αηφκσλ πνπ
θηλδπλεχνπλ απφ απψιεηα ζηέγεο θαη ζηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλνπ ηχπνπ ππεξεζηψλ φπσο ε
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πξνζηαζία ηεο θαηνηθίαο, πνιηηηθέο θνηλσληθήο έληαμεο θαη απαζρφιεζεο (FEANTSA 2013:45).
Παξάιιεια κε ηελ αλάδπζε ηεο θαζνδεγνχκελεο πξνζέγγηζεο ζηελ Δπξψπε παξαηεξνχληαη
πξνζπάζεηεο θαηαζθεπήο δηεπξπκέλσλ ηππνινγηψλ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο
άζηεγνπο. Οη Edgaret. al. (2007:72)πξνρσξνχλ ζηε δηάθξηζε πέληε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ:
πξψηνλ, ηηο ππεξεζίεο ζηέγαζεο (ζηέγαζε έθηαθηεο αλάγθεο, ππλσηήξηα, ππνζηεξηδφκελε ή
κεηαβαηηθή θαηνηθία). Γεχηεξνλ, κε ζηεγαζηηθέο ππεξεζίεο (θέληξα εκέξαο, θέληξα
ζπκβνπιεπηηθήο). Τξίηνλ, ζηεγαζηηθέο ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο
αιιά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη απφ ηνπο άζηεγνπο (μελνδνρεία, θέληξα απεμάξηεζεο, θ.α.).
Τέηαξηνλ, ππεξεζίεο γηα ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θαη
άζηεγνη (ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο, δεκνηηθέο ππεξεζίεο, πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο
ππεξεζίεο). Πέκπην, εηδηθέο ππεξεζίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο (ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο, δνκέο
απεμάξηεζεο).
Σηελ Διιάδα, νη πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο ζηέγεο δηαρξνληθά
ραξαθηεξίζηεθαλ απφ εγγελή ππαλάπηπμε (Sapounakis 1997, Arapoglou 2002, Maloutas 2012).
Κπξίαξρα γλσξίζκαηα ηνπο ήηαλ ε ηζρλή παξνπζία ηνπο, ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ν πςειφο
θαηαθεξκαηηζκφο ηνπο θαη ε έληνλεθηιαλζξσπηθή ξεηνξηθή ηνπο, θαζψο νη δξάζεηο απηέο
πινπνηνχληαλ θπξίσο απφ εζεινληηθνχο θαη εθθιεζηαζηηθνχο θνξείο (Arapoglou2004).Παξφηη νη
πνιηηηθέο ζηελ Διιάδα δελ δηέζεηαλ θάπνηα ζαθή θηινζνθία παξέκβαζεο,νη ππεξεζίεο απηέο
είραλ κηα ρξνηά απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο θιηκαθσηήο κεηάβαζεο (Arapoglouet. al. 2015). Κη
απηφ γηαηί ην επίθεληξν ησλ παξνρψλ γηα ηνπο άζηεγνπο ήηαλ νη ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο
(ππλσηήξηα κε πεξηνξηζκέλε ρξνληθά δηακνλή, ζπζζίηηα, θιπ), νη νπνίεο ελζσκάησλαλ κνξθέο
θνηλσληθνχ ειέγρνπ (Sapounakis 1998).
Η νηθνλνκηθή θξίζε επέθεξε εκθαλείο επηπηψζεηο ζηα θαηλφκελα θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (Petmesidou 2013, Papatheodorou 2014)κε ζπλέπεηα ηελ
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επηδείλσζε ησλ θαηλνκέλσλ έιιεηςεο ζηέγεο (ArapoglouandGounis
2015, Κνπξαράλεο 2015). Παξά ηηο αξλεηηθέο εμειίμεηο ην πλεχκα παξεκβάζεσλ γηα ηνπο
άζηεγνπο δελ έρεη αιιάμεη (Kourachanis 2015). Αληίζεηα, απφ ην 2009 κέρξη ην 2015, ν
ραξαθηήξαο ησλ κέηξσλ θαίλεηαη λα παγηψλεη έλα κνληέιν επείγνπζαο δηαρείξηζεο ηεο
θνηλσληθήο θξίζεο (ArapoglouandGounis 2014, Αξάπνγινπ θ.α. 2015).Σην κνληέιν απηφ
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δεζπφδεη ε ππνθαηάζηαζε ηεο θξαηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ή
απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κε παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαθνχθηζε ησλ πην αθξαίσλ
θαη δεκφζηα νξαηψλ ζπλεπεηψλ πνπ βηψλνπλ νη άζηεγνη θαη άιιεο επάισηεο νκάδεο
(Kourachanis 2015, Αξάπνγινπ θ.α. 2015).
Τηο απαξρέο κηα δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο ελδερνκέλσο επηθέξεη ην Πξφγξακκα „Σηέγαζε θαη
Δπαλέληαμε‟. Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνβνπιία ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζε πην καθξνπξφζεζκν
νξίδνληα. Τν Πξφγξακκα έρεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ δηακνλή ζε απηφλνκα δηακεξίζκαηα θαη φρη
ζε δνκέο κεηαβαηηθήο θηινμελίαο ή επείγνπζαο δηαρείξηζεο (ArapoglouandGounis 2015: 15).
Παξάιιεια, δηαρσξίδεη ηελ ζηέγαζε απφ άιιεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αλάγθε νη άζηεγνη.

2. Σηόσοι και Πεπιεσόμενο ηος Ππογπάμμαηορ ‘Σηέγαζη και Δπανένηαξη’
Tν Πξφγξακκα „Σηέγαζε θαη Δπαλέληαμε‟ πξνθεξχρζεθε ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2014 θαη άξρηζε
λα πινπνηείηαη πηινηηθά ηνλ Ινχιην ηνπ 2015γηα δψδεθα κήλεο. Πξφθεηηαη γηα έλα κέηξν
εμεηδηθεπκέλεο παξέκβαζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ αζηέγσλ1 σο Δπάισηεο
Κνηλσληθά Οκάδαο (Άξζξν 29 Ν. 4052/2012).Δπίζεο ελζαξξχλεηαη απφ ηνλ Νφκν 4254/2014
πνπ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ή δξάζεσλ γηα ηνπο άζηεγνπο. Τν
Πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε απφ ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη απνθαζίζηεθε λα πινπνηεζεί απφ Πεξηθέξεηεο, Γήκνπο, ΜΚΟ θαη
εθθιεζηαζηηθνχο θνξείο.
Με βάζε ην θείκελν ηεο Πξφζθιεζεο, ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε «κεηάβαζε απφ ηηο
δνκέο επείγνπζαο ζηέγαζεο θαη ηνπο Κνηλσληθνχο Ξελψλεο ζε απηφλνκεο ζηεγαζηηθέο ιχζεηο».
Ωο νκάδα-ζηφρνο ηεο δξάζεο νξίζηεθαλ: πξψηνλ, νηθνγέλεηεο θαη άηνκα πνπ θηινμελνχληαη ζε
Κνηλσληθνχο Ξελψλεο Αζηέγσλ ή Ξελψλεο Ύπλνπ ή θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Αλνηρηψλ
Κέληξσλ Ηκέξαο Αζηέγσλ. Γεχηεξνλ, νηθνγέλεηεο θαη άηνκα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί σο άζηεγνη
απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ή ηα Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. Τξίηνλ, γπλαίθεο
πνπ θηινμελνχληαη ζε Ξελψλεο Γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο. Τέηαξηνλ, άηνκα πνπ θηινμελνχληαη ζε

1

Ο νξηζκφο πνπ πηνζεηήζεθε, αλ θαη επξχο θαη ζπκβαηφο κε ηελ ηππνινγία ETHOSηεο FEANTSA, δέρζεθε
εθηεηακέλε θξηηηθή θαζψο απέθιεηε απφ δηθαηνχρνπο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ γηα ηνπο άζηεγνπο ηνπ κεηαλάζηεο
δίρσο επίζεκε άδεηα δηακνλήο (ελδεηθηηθά Arapoglou and Gounis 2015, Κνπξαράλεο 2015).
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Γνκέο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δελ
ζπνπδάδνπλ (Υπνπξγείν Δξγαζίαο 2014: 3).
Τν Πξφγξακκα δνκήζεθε ζε δχν ππιψλεο, ηε Σηέγαζε θαη ηελ Δπαλέληαμε, κε αξρηθφ
πξνυπνινγηζκφ 9.249.260 επξψ θαη πινπνηήζεθε ζε παλειιαδηθή εκβέιεηα2. Δηδηθφο ζηφρνο ηνπ
ππιψλα ηεο Σηέγαζεο είλαη ε άκεζε κεηάβαζε ζε απηφλνκεο κνξθέο δηαβίσζεο κέζσ ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ ζηέγαζεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο. Δηδηθφο ζηφρνο ηνπ ππιψλα ηεο
Δπαλέληαμεο είλαη ε επηζηξνθή ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ εξγαζηαθήο
επαλέληαμεο.
Σε επίπεδν πνζνηηθψλ ζηφρσλ, νη σθεινχκελνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππνινγίζηεθαλ πεξίπνπ ζε
1.200 άηνκα. Απφ απηνχο ηνπιάρηζηνλ ην 40% αλά επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζα έπξεπε λα
εθπιεξψζεη ππνρξεσηηθά θαη ηνπο δχν ππιψλεο. Τν θφζηνο ηεο δξάζεο δελ έπξεπε λα
ππεξβαίλεη ηηο 11.000 επξψ αλά σθεινχκελν θαη γηα ηα δχν ζθέιε ή ηηο 5.500 επξψ γηα
σθεινχκελνπο πνπ ζα αμηνπνηνχζαλ κφλν ηνλ ππιψλα ηεο ζηέγαζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ
πνζά νη θνξείο πινπνίεζεο έπξεπε λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηέγαζεο, θάιπςεο εηδψλ πξψηεο
αλάγθεο, ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, εξγαζηαθήο θαη λνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, θαζψο θαη δηαζχλδεζε κε αξκφδηεο ππεξεζίεο(Υπνπξγείν
Δξγαζίαο 2014: 4-5).
Δκβαζχλνληαο ζην πιαίζην παξνρψλ ηνπ ππιψλα ηεο Σηέγαζεο, θάζε δηακέξηζκα ζα έπξεπε λα
θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο ρψξνπ πγηεηλήο, θνπδίλαο, ζέξκαλζεο, ππλνδσκαηίνπ θαη νηηδήπνηε
άιιν απαηηεί ε ιεηηνπξγία ελφο κέζνπ λνηθνθπξηνχ. Οη σθεινχκελνη κε νηθνγέλεηα είραλ ηελ
δπλαηφηεηα απηφλνκεο δηακνλήο ζε δηακέξηζκα πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο. Τα
κεκνλσκέλα άηνκα κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ δηακέξηζκα ελφο δσκαηίνπ ή λα ζπγθαηνηθήζνπλ
κε άιιν έλα άηνκν ζε δηακέξηζκα δχν δσκαηίσλ. Η ελνηθίαζε δηακεξηζκάησλ ζηελ ίδηα
πνιπθαηνηθία επηηξεπφηαλ ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ σθεινχκελσλ θάζε ζρεδίνπ
(Υπνπξγείν Δξγαζίαο 2014: 6).

2

Σπγθεθξηκέλα ην 55% ησλ δξάζεσλ ζα εθπιεξσλφηαλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ην 20% ζηελ Πεξηθεξεηαθή
Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο θαη ην ππφινηπν 25% ζηηο γεσγξαθηθέο δψλεο ηεο ινηπήο Διιάδαο (Υπνπξγείν Δξγαζίαο
2014: 4).
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Πίνακαρ 1: Ππώηορ Πςλώναρ Δνεπγειών –Πεπιεσόμενο Γαπανών Σηέγαζηρ
Γαπάνερ Σηέγαζηρ

Μεμονυμένα Άηομα

Οικογένειερ

Κάιπςε Δλνηθίνπ κέρξη 12 κήλεο

Έσο 180 επξψ / κήλα (1 άηνκν)
Έσο 240 επξψ / κήλα (2 άηνκα)
Έσο 3.600 (εθάπαμ)

Έσο 280 επξψ / κήλα

Έσο 1500 επξψ (εθάπαμ)

Έσο 2000 (εθάπαμ)

Έσο 200 επξψ / κήλα

Έσο 250 επξψ / κήλα

Κάιπςε Δμφδσλ Δπηζθεπήο
Υθηζηάκελεο Καηνηθίαο
Γαπάλεο Οηθνζθεπήο, βαζηθψλ
αλαγθψλ έλδπζεο – ππφδπζεο θαη
ππεξεζηψλ θνηλσληθήο σθέιεηαο
Γαπάλεο Κάιπςεο Καζεκεξηλψλ
Αλαγθψλ (Σίηηζεο, κεηαθίλεζεο,
θ.α.)
Γαπάλεο πξνζσξηλήο αλαδνρήο
ελήιηθα αζηέγνπ

Έσο 3.600 (εθάπαμ)

Έσο 300 επξψ / κήλα γηα έμνδα
ζηέγαζεο θαη δηαηξνθήο ζηελ
αλάδνρε νηθνγέλεηα θαη έσο 100
επξψ / κήλα γηα αηνκηθά έμνδα

Πεγή: Υπνπξγείν Δξγαζίαο (2014: 9)

Σρεηηθά κε ηνλ δεχηεξν ππιψλα, δηαθεξπθηηθά δφζεθε κεγάιε πξνζνρή ζηελ πνιχπιεπξε
ζηήξημε ησλ σθεινχκελσλ κέζσ δξάζεσλ πιεξνθφξεζεο θαη εξγαζηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο,
θαζψο θαη αλάπηπμεο αηνκηθψλ δεμηνηήησλ. Με βάζε απηά ηα εθφδηα επηδηψρζεθε ε
ζηνρεπκέλε δηαζχλδεζε ηνπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη σθεινχκελνη θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ
κεηαμχ ηεζζάξσλ ελαιιαθηηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαηεπζχλζεσλ: πξψηνλ, ηελ απφθηεζε
εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Γεχηεξνλ, ηελ παξνρή κέηξσλ
ζπκβνπιεπηηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο ππνζηήξημεο γηα δεκηνπξγία αηνκηθήο επηρείξεζεο. Τξίηνλ,
ηελ απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Δλαιιαθηηθά, νη σθεινχκελνη
κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ voucherθαηάξηηζεο. Σε θάζε πξνηεηλφκελν ζρέδην ησλ θνξέσλ
πξνβιεπφηαλ πνζφζησζε ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ σθεινχκελσλ ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο (30%
σθεινχκελνη θάζε ζρεδίνπ ζα πξννξίδνληαλ γηα εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 30%
γηα δεκηνπξγία επηρείξεζεο, 30% γηα απαζρφιεζε ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη 10% ζα
θαηαξηίδνληαλ κέζσ voucher). Κάζε θνξέαο είρε πεξηζψξην λα αλαθαηαλείκεη κέρξη 20% ηηο
παξαπάλσ πνζνζηψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αλαθχπηνπζεο αλάγθεο (Υπνπξγείν Δξγαζίαο 2014:610).
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Πίνακαρ 2: Γεύηεπορ Πςλώναρ Δνεπγειών - Γαπάνερ Δπγαζιακήρ Δπανένηαξηρ
Γαπάνερ Δπγαζιακήρ Δπανένηαξηρ

Δπιλέξιμα Όπια

Απφθηεζε Δξγαζηαθήο Δκπεηξίαο ζε Δπηρεηξήζεηο
ηνπ Ιδησηηθνχ Τνκέα

Καηψηαηνο βαζηθφο κηζζφο, φπσο νξίδεηαη θάζε
θνξά απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηηο αληίζηνηρεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
Μέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 6.000 επξψ ζπλνιηθά

Υπνζηήξημε ζηε δεκηνπξγία επηρείξεζεο /
απηναπαζρφιεζεο ή δεκηνπξγίαο κηθξήο κνλάδαο
Απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα
Παξνρή ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο κέζσ
Voucherθαηάξηηζεο
Πεγή: Υπνπξγείν Δξγαζίαο (2014: 10)

Μέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 6.000 επξψ ζπλνιηθά
Μέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 6.000 επξψ ζπλνιηθά

Καηά ην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αξρηθά ζπκπεξηιήθζεθαλ πελήληα ηξεηο θνξείο.
Λίγν πξηλ ηελ ιήμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ3 (Οθηψβξηνο 2016)έρνπλ απνκείλεη ζαξάληα
επηά, θαζψο έμη δελ θαηάθεξαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ
απνξξνθεζεί7.129.60 επξψ, δειαδή πεξίπνπ ην 75% ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Σπλνιηθά
ζηνλ Ππιψλα ηεο Σηέγαζεο έρνπλ εληαρζεί1031 σθεινχκελνη θαη ζηνλ Ππιψλα ηεο Δξγαζηαθήο
Δπαλέληαμεο 323.Τν Πξφγξακκα βξίζθεηαη θνληά ζηελ νινθιήξσζε ηεο πηινηηθήο θάζεο ηνπ
θαη δελ έρεη αθφκα αμηνινγεζεί.Παξνπζηάδεη ινηπφλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κηα πξψηε αλίρλεπζε
ησλ θπξηφηεξσλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο
ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ, θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο επίδξαζεο ηνπ ζηε θηινζνθία ησλ
πνιηηηθψλ γηα ηελ έιιεηςε ζηέγεο ζηελ Διιάδα. Σηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη ε
κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο θαζψο θαη ηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ
εμάγνληαη.

3

Η Πηινηηθή ηνπ θάζε αλακελφηαλ λα νινθιεξσζεί ηνλ Ινχιην ηνπ 2016, σζηφζν απνθαζίζζεθε λα παξαηαζεί
κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο.
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3. Μεθοδολογία ηηρ Έπεςναρ

Με βάζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ κέρξη ηψξα αλαπηχρζεθε παξαθάησ ζα επηρεηξεζεί λα
απαληεζεί πνηα ήηαλ ηα ζεηηθά ζεκεία θαη πνηα ηα πξνβιήκαηα ζην πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη
πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο „Σηέγαζε θαη Δπαλέληαμε‟; Πσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή
ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηδξνχλ ζηε γεληθή θηινζνθία ησλ πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο έιιεηςεο
ζηέγεο ζηελ Διιάδα; Υπάξρνπλ επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ λα παξαπέκπνπλ
ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζηεγαζηηθήο ππνζηήξημεο; Καη αλ λαη, ζε πνηα;
Γεδνκέλνπ φηη κέρξη ζήκεξα ην Πξφγξακκα δελ έρεη αμηνινγεζεί ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ
δηαζέζηκα ζηνηρεία απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή έξεπλαο πεδίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέρζεθε ε
δηεμαγσγή πνηνηηθήο έξεπλαο κε ζπλεληεχμεηο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εγρεηξήκαηνο
θαηαζθεπάζηεθε νδεγφο βαζηζκέλνο ζε ηέζζεξηο ζεκαηηθνχο άμνλεο (ελδεηθηηθά MacDonald
and Headlam 2009). Ο πξψηνο άμνλεο είρε γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα
(πεξηερφκελν, ζηφρνη, επηκέξνπο πεδία παξέκβαζεο) θαη ηηο πνιηηηθέο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ο
δεχηεξνο αλαθεξφηαλ ζην πιαίζην ζρεδηαζκνχ ηεο πνιηηηθήο (πξνέιεπζε, αμηνπνίεζε
πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, ηεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο). Ο ηξίηνο
ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο (ραξαθηεξηζηηθά θνξέσλ, ζεηηθέο εκπεηξίεο, πξνβιήκαηα
θαη εκπφδηα). Ο ηειεπηαίνο επηδίσθε κηα πξψηε αμηνιφγεζε ηεο (επάξθεηα ησλ κέζσλ θαη ησλ
παξνρψλ, θνηλσληθφο αληίθηππνο ηεο παξέκβαζεο, επίδξαζε ηεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο άζηεγνπο, πξνηάζεηο γηα κειινληηθή βειηίσζε).
Σπλεληεχμεηο ειήθζεζαλ κε εκπιεθφκελνπο ζην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ αιιά θαη ηεο
πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 14 ζπλεληεχμεηο κε
εθπξνζψπνπο θνξέσλ θεληξηθνχ, ηνπηθνχ θαη κε θπβεξλεηηθνχ επηπέδνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα
έγηλαλ ηέζζεξηο ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε θεληξηθνχ επηπέδνπ (ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο θαη
εκπεηξνγλψκνλεο), ηέζζεξηο κε ζηειέρε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ Γήκσλ θαη έμη κε ζηειέρε ΜΚΟ
πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα. Σχκθσλα κε ηα πξσηνγελή δεδνκέλα πνπ παξήρζεζαλ,
νξγαλψζεθαλ θαη νκαδνπνηήζεθαλ πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε
ζπλέρεηα.
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4. Αποηελέζμαηα ηηρ Έπεςναρ
Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνθχπηεη κηα ζεηξά δηαπηζηψζεσλ. Σηα ζεηηθά ζεκεία ζα κπνξνχζαλ λα
πξνζκεηξεζνχλ ηα θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξέκβαζεο, φπσο ε κεηάβαζε πξνο ηηο
απηφλνκεο κνξθέο δηαβίσζεο, ε ζχλδεζε κε ηελ παξάκεηξν ηεο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ν
επέιηθηνο ζπληνληζηηθφο ξφινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο. Πέξα απφ ηηο ζεηηθέο δηαζηάζεηο
εληνπίζηεθε θαη κηα ζεηξά δεηεκάησλ πνπ ρξήδνπλ κειινληηθήο βειηίσζεο.
Σην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ ε δηακφξθσζε ηεο δξάζεο δελ βαζίζηεθε ζε πξσηνγελή δεδνκέλα,
ππήξμε κηα δηεπξπκέλε θαη εηεξνγελήο νκάδα σθεινχκελσλ δίρσο ηελ κέξηκλα γηα
εμεηδηθεπκέλα κέζα παξέκβαζεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ βξαρππξφζεζκε,
παξαηεξήζεθαλ αζάθεηεο ζηνλ ππνινγηζκφ ρξεκαηνδφηεζεο/σθεινχκελν ζηελ πεξίπησζε ησλ
νηθνγελεηψλ, ε δηάηαμε ηεο πνζφζησζεο ηνπ 30% αλά ηνκέα απαζρφιεζεο ζην ζθέινο ηεο
εξγαζηαθήο επαλέληαμεο επέθεξε πξνβιήκαηα. Σην επίπεδν ηεο πινπνίεζεο σο πξνβιήκαηα
επηζεκάλζεθαλ νη γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο, ε πξνηίκεζε ζηελ „αθξφθξεκα‟ (creaming) ησλ
αζηέγσλ θαηά ηελ επηινγή ησλ σθεινχκελσλ, θαζψο θαη ε ρακειή απνξξνθεηηθφηεηα ησλ
πφξσλ. Η αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ επηρεηξείηαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ
αθνινπζνχλ.

4.1 Τα Θεηηθά Σεκεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μηα πξψηε δηάζηαζε πνπ ηέζεθε απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο είλαη ηα σθέιηκα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξάζεο. Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο ζηέγεο ζηελ
Διιάδα δηαρξνληθά είραλ έλα θαηαθεξκαηηζκέλν, απνζπαζκαηηθφ θαη βξαρππξφζεζκν
ραξαθηήξα (Arapoglou 2002). Με ην Πξφγξακκα απηφ γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο πηνζεηείηαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αζηέγσλ.
Τν Πξφγξακκα πξνζθέξεη έλα πιήξεο ζρέδην πνπ μεθηλάεη απφ ηε ζηεγαζηηθή απηνλνκία θαη
νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε σθεινχκελσλ ζε επηδνηνχκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο.
Δπίζεο, ε πηνζέηεζε ηεο ηππνινγίαο ETHOSηεο FEANTSA (2006) εληζρχεη ηελ ζπκβαηφηεηα
ηνπ κε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ.
Μηα βαζηθή ηδηφηεηα ηεο θαζνδεγνχκελεο πξνζέγγηζεο είλαη ε έκθαζε ζηηο απηφλνκεο κνξθέο
δηαβίσζεο (Pleace and Bretherton 2013).Οη θνηλσληθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο άζηεγνπο ζηελ
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Διιάδα πνηέ δελ δηέζεηαλ θάπνηα επδηάθξηηε κνξθή. Ωζηφζν, απηφ ην θαηαθεξκαηηζκέλν
πιέγκα ππεξεζηψλ πξνζηδίαδε πεξηζζφηεξν κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο θιηκαθσηήο κεηάβαζεο. Η
άκεζε κεηάβαζε ζε απηφλνκε θαηνηθία, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ πξψην ππιψλα ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ππνδειψλεη έλαλ εκθαλή πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ θαζνδεγνχκελε
πξνζέγγηζε.
«Τν πξφγξακκα είλαη ξηδνζπαζηηθφ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Γηα πξψηε θνξά έρνπκε κηα ζπζηεκαηηθή
θαη ζπγθξνηεκέλε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο έιιεηςεο ζηέγεο. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη
κνξθέο έιιεηςεο ζηέγεο ζηνπο σθεινχκελνπο. Πνιχ ζεκαληηθφ, ν έλαο απφ ηνπο δχν ππιψλεο βαζίδεηαη
ζηε κεηάβαζε ζε απηφλνκε θαηνηθία. Γεγνλφο πνπ πξνζαλαηνιίδεη ηηο πνιηηηθέο πξνο ην housingfirst. Όια
απηά ηα βιέπνπκε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα»
(Σηέιερνο ΜΚΟ, Σπληνληζηήο Πνιηηηθψλ Σηέγαζεο ηεο Οξγάλσζεο)

Έλα επίζεο ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ν δεχηεξνο ππιψλαο βαζίδεηαη ζηελ εξγαζηαθή επαλέληαμε,
γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ζην πξφγξακκα κηα νιηζηηθή δηάζηαζε. Η Διιάδα ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία καζηίδεηαη απφ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη κάιηζηα καθξνρξφληαο αλεξγίαο
(Παπαζενδψξνπ θαη Μηζζφο 2013). Πξφθεηηαη γηα δνκηθφ παξάγνληα πνπ επηδξά θαζνξηζηηθά
ζηελ επηδείλσζε ηεο έιιεηςεο ζηέγεο (EliotandKrivo 1991) θαη γίλεηαη έληνλα αληηιεπηφ ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο (Κνπξαράλεο 2016).Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζηεγαζηηθήο
ππνζηήξημεο κε ηελ παξνρή επηδνηνχκελεο απαζρφιεζεο είλαη κηα νπζηαζηηθή θαηλνηνκία πνπ
δηεπξχλεη νπζηαζηηθά ηηο πξννπηηθέο ησλ σθεινχκελσλ γηα επηηπρή θνηλσληθή έληαμε.

«Τα ζηνηρεία θαηλνηνκίαο είλαη φηη αληηκεησπίδεη νιηζηηθά ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ζηέγεο. Γελ είλαη
δειαδή κφλν ην θξεβάηη ηνπ. Δίλαη ε ηξνθή, είλαη ην ζπίηη, είλαη ε εξγαζία. Καη είλαη γεγνλφο φηη είλαη
κεγάιε δηαδξνκή λα πάξεηο θάπνηνλ απφ ηνλ δξφκν θαη λα ηνλ παο ζε έλα δηακέξηζκα.»
(Δπηθεθαιήο ΜΚΟ πνπ ζπκκεηείρε ζην Πξφγξακκα)

Τέινο, αμηνζεκείσηνο είλαη ν γφληκνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηνπνζεηήζεθαλ νη εξσηψκελνη γηα
ηνλ ξφιν ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο. Σε κηα πξσηφγλσξε παξέκβαζε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα,
ηα ζηειέρε ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο είραλ θαιή επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο θαη
άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθππηαλ θαζεκεξηλά. Παξ‟ φια απηά, δελ ε
εκθάληζε πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε ζρεδηαζηηθέο παξαιείςεηο ή ζηνπο ηξφπνπο
εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ απνθεχρζεθαλ. Οη παξάκεηξνη απηέο ζίγνληαη ζηε ζπλέρεηα.
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4.2 Αζάθεηεο θαη Παξαιείςεηο ζην Σηάδην ηνπ Σρεδηαζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο

Η Απνπζία Πξσηνγελώλ Σηνηρείσλ πξνο Αμηνπνίεζε
Η Διιάδα έπεηηα απφ επηά ρξφληα βαζηάο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη απφηνκεο αχμεζεο ησλ
θαηλνκέλσλ θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εμαθνινπζεί λα κελ έρεη επηρεηξήζεη εζληθή
θαηαγξαθή ησλ αζηέγσλ. Τν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ άγλνηα ησλ πξαγκαηηθψλ
δηαζηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο(Κνπξαράλεο 2015). Έλα ζεκαληηθφ επνκέλσο κεηνλέθηεκα ζην
ζρεδηαζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε έιιεηςε ζηνηρείσλ. Τν πξφγξακκα δελ δηακνξθψζεθε κε
θξηηήξην ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά κε βάζε ηνλ δηαζέζηκν
πξνυπνινγηζκφ.
«Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο αμηνπνηήζεθαλ πξσηνγελή ζηνηρεία;
Όρη. Πξσηνγελή ζηνηρεία δελ ππάξρνπλ, νχηε πξαγκαηνπνηήζεθε θάπνηα έξεπλα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
ζρεδηαζκνχ ηνπ.
Δπνκέλσο πσο πξνέθπςε φηη απφ ηελ δξάζε ζα σθειεζνχλ 1200 άηνκα;
Καζαξά κε βάζε ηνλ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ. Δίπαλ ζα δψζνπκε 9 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηνπο
άζηεγνπο θαη νη καζεκαηηθέο πξάμεηο βγάδνπλ φηη κπνξνχλ λα κπνπλ 1200 άηνκα.»
(Σπληνληζηήο Πνιηηηθψλ Σηέγαζεο ΜΚΟ πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα)

Η επηζήκαλζε απηή επαιεζεχεη ην θνκκάηη ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη
ζηνπο πνιηηηθνχο φξνπο ησλ δξάζεσλ ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο (ελδεηθηηθά Wildavsky 1964).Με
βάζε απηή, ην εχξνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ δηακνξθψλνληαη
θπξίσο κε θξηηήξην ηνλ δηαζέζηκν αλά πεξίζηαζε πξνυπνινγηζκφ θαη φρη ηελ έθηαζε θαη ηελ
ζνβαξφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο πνπ επηδηψθνπλ λα ζεξαπεχζνπλ.

Ο Βξαρππξόζεζκνο Φαξαθηήξαο ηεο Παξέκβαζεο
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Μηα ζεκαληηθή αδπλακία είλαη ε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Μέζα ζε ιίγν
ρξφλν νη σθεινχκελνη ζα έπξεπε λα έρνπλ επηηχρεη ηε ζηεγαζηηθή έληαμε θαη εληφο ηξηψλ κελψλ
ηνπιάρηζηνλ ην 40% ζα έπξεπε λα βξεη απαζρφιεζε. Η δσδεθάκελε δηάξθεηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζρνιηάζηεθε σο πνιχ κηθξή γηα λα επηθέξεη νπζηαζηηθφ θνηλσληθφ αληίθηππν
ζηνπο σθεινχκελνπο.
«Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ. Γελ γίλεηαη κέζα ζε
κεξηθνχο κήλεο θάπνηνο πνπ είλαη άζηεγνο λα εληαρζεί μαλά ζε ξπζκνχο απηφλνκεο δηαβίσζεο, κεηά απφ
ιίγν λα βξεη δνπιεηά θαη κεηά απφ έλα κηθξφ δηάζηεκα πνπ ζα ιήμεη ε επηδφηεζε ηεο ζηέγεο θαη ηεο
εξγαζίαο λα θηλδπλεχεη λα βξεζεί μαλά ζην δξφκν. Γελ πξνιαβαίλεη θαλείο εχθνια κέζα ζε έλα ηφζν κηθξφ
ρξφλν λα νξζνπνδήζεη. Τέηνηνπ είδνπο δξάζεηο θξαηάλε ζπζηεκαηηθά γηα ηξία ρξφληα. Σηε Βαξθειψλε γηα
παξάδεηγκα θάλνπλ ζην πιαίζην κηαο παξέκβαζεο ηξία ρξφληα ζπκβνπιεπηηθή, αηνκηθή θαη νκαδηθή. Αλ
ζηα ηξία ρξφληα δελ ηα θαηαθέξνπλ ηφηε βγαίλνπλ εθηφο πξνγξάκκαηνο.»
(Σηέιερνο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο)

Η θαηάζηαζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσξηλφηεηαο
ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο άζηεγνπο εθζέηνληαο ηνπο ζε κηα δηαξθή ζπλζήθε
θνηλσληθήο επηζθάιεηαο. Η δηάζηαζε απηή ππελζπκίδεη ηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν γχξσ απφ ηνλ
„κεραληζκφ εθθξεκφηεηαο‟ (abeyance mechanism). Φαηλφκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλεπάξθεηα
θαη ην θαζεζηψο πξνζσξηλφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ νη θνηλσληθέο παξνρέο γηα ηνπο άζηεγνπο
(Hopperand Baumohl 1994). Παξάιιεια κε ηελ κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, ε θαηάζηαζε
εθθξεκφηεηαο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ κε πξφβιεςε ελφο κεηαβαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνπο
σθεινχκελνπο κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η επηδφηεζε θαη γηα ηνπο δχν ππιψλεο παχεη
λα πθίζηαηαη κε ηελ ιήμε ηεο δξάζεο. Γεγνλφο πνπ εθζέηεη ηνπο σθεινχκελνπο άκεζα ζηνλ
θίλδπλν επηζηξνθήο ζηελ πξνεγνχκελε θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε.

Αζάθεηεο ζηνλ Υπνινγηζκό Ωθεινύκελσλ ζε Πεξίπησζε Άζηεγεο Οηθνγέλεηαο
Σχγρπζε πξνθιήζεθε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ σθεινχκελσλ ζηηο πεξηπηψζεηο
άζηεγσλ νηθνγελεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ πξνβιεπφηαλ πξφζζεηε επηδφηεζε ζηελ γηα
σθεινχκελεο νηθνγέλεηεο, απηή δελ ιάκβαλε ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ. Με άιια ιφγηα
δηλφηαλ ίδην πνζφ επηδφηεζεο γηα νηθνγέλεηα κε έλα παηδί θαη ίδην γηα νηθνγέλεηα κε πέληε
παηδηά.
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Μηα αθφκε ζρεδηαζηηθή παξαδνμφηεηα αθνξνχζε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
σθεινχκελσλ. Δθεί πξνζκεηξνχληαλ ηα αλήιηθα κέιε νηθνγέλεηαο σο σθεινχκελνη /
επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, αλ θαη ηα ίδηα δελ ιάκβαλαλ επηδφηεζε. Μάιηζηα, ε πξνζκέηξεζε απηή
δπζθφιεπε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 40% απαζρφιεζεο ζηνλ ππιψλα ηεο Δξγαζηαθήο
Δπαλέληαμεο, θαζψο νη αλήιηθνη ππνινγίδνληαλ ζην ζχλνιν ησλ σθεινχκελσλ παξφηη δελ
κπνξνχζαλ λα εξγαζζνχλ.

«Οηθνγέλεηα κε έλα παηδί θαη νηθνγέλεηα κε πέληε είραλ ηελ ίδηα επηδφηεζε;
Ναη. Πξνζκεηξνχληαλ απιά σο νηθνγέλεηα. Γελ κέηξαγε ην πφζα παηδηά είρε ε θάζε ζηεγαζηηθή κνλάδα.
Καη παξφηη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ δελ έπαηξλε πξφζζεηε επηδφηεζε πξνζκεηξνχληαλ ζηνπο
σθεινχκελνπο. Καη απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηνλ πήρε ηνπ 40% γηα ηελ
εξγαζηαθή επαλέληαμε. Γειαδή κέηξαγαλ σο σθεινχκελνπο άηνκα πνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εξγαζηνχλ.
Με απνηέιεζκα λα έρνπκε πξνβιήκαηα ζηελ εθηακίεπζε ηεο δεχηεξεο δφζεο θαη λα θηλδπλεχνπκε λα
πξέπεη λα επηζηξέςνπκε πίζσ ηελ πξψηε. Οπφηε απφ ηνπο 37 σθεινχκελνπο ηα 17 ήηαλ παηδηά θαη
κέηξαγαλ ζην 40% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ σθεινπκέλσλ πνπ έπξεπε λα βξνχκε εξγαζία.»
(Δξγαζηαθή Σχκβνπινο ΜΚΟ πνπ ζπκκεηείρε ζην Πξφγξακκα)

Πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο Πνζόζησζεο 30% αλά Τνκέα Απαζρόιεζεο
Γπζιεηηνπξγίεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο επέθεξε ην κέηξν ηεο πνζφζησζεο 30%
αλά ηνκέα επηδνηνχκελεο απαζρφιεζεο. Σε θάζε ζρέδην ησλ θνξέσλ πξνβιεπφηαλ πνζφζησζε
ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ σθεινχκελσλ ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο (30% σθεινχκελνη θάζε ζρεδίνπ ζα
πξννξίδνληαλ γηα εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 30% γηα δεκηνπξγία επηρείξεζεο,
30% γηα απαζρφιεζε ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη 10% ζα θαηαξηίδνληαλ κέζσ voucher). Κάζε
θνξέαο είρε πεξηζψξην λα αλαθαηαλείκεη κέρξη 20% ηηο παξαπάλσ πνζνζηψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο
αλαθχπηνπζεο αλάγθεο (Υπνπξγείν Δξγαζίαο 2014).
Η πξφβιεςε απηή δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζην ζθέινο ηεο πινπνίεζεο. Γηα ην ζχλνιν ησλ
θνξέσλ πεξηζζφηεξν εθηθηή ήηαλ ε αλεχξεζε ζέζεσλ κηζζσηήο εξγαζίαο. Διάρηζηεο
πεξηπηψζεηο δηνρεηεχζεθαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ή ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. Δπίζεο ε ηδέα
ησλ voucher θαηάξηηζεο δελ αμηνπνηήζεθε.
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«- Πνιινί εθπξφζσπνη θνξέσλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζέζπηζε πνζφζησζεο ζηνλ δεχηεξν ππιψλα
δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα.
-

Γελ ιεηηνχξγεζε . Απηφ ήηαλ έλα ζρεδηαζηηθφ ιάζνο πνπ δελ κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη γη‟ απηφ θαη
ην αθπξψζακε ζηελ πξάμε. Γηφηη, έρεηο έλα πιεζπζκφ πνπ δελ μέξεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δ πσο
ζα ηνλ ζηείιεηο λα θάλεη γηα παξάδεηγκα αγξνηηθή νηθνλνκία;»
(Σηέιερνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο)

4.3 Πξνβιήκαηα πνπ Πξνέθπςαλ ζην Σηάδην ηεο Υινπνίεζεο

Γξαθεηνθξαηηθά Δκπόδηα
Δίλαη αμηνζεκείσην φηη απφ ηελ εμαγγειία ηνπ παθέηνπ βνήζεηαο πξνο ηνπο άζηεγνπο απφ ην
πξσηνγελέο πιεφλαζκα κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πέξαζαλ πεξίπνπ 2,5
ρξφληα. Απηφ απνδίδεηαη αθελφο ζηηο δπζθακςίεο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο (ελδεηθηηθά
Sotiropoulos 2004) θαη αθεηέξνπ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σρεηηθά κε ην ηειεπηαίν ζεκείν, ε εθαξκνγή κηαο παξέκβαζεο κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα
πξψηε θνξά είρε σο απνηέιεζκα νη θνξείο λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνη.
Δπίζεο, νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνχξγεζαλ αλαπφθεπθηεο ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνέβιεπε ηελ
θαηάζεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ απφ ηνπο θνξείο, ηελ επηινγή ηνπο, ηελ δηαδηθαζία
αλεχξεζεο σθεινχκελσλ, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο θαη ηελ αλαδήηεζε
ππνςήθησλ θαηνηθηψλ. Παξάιιεια, ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ έπξεπε λα εθπιεξσζεί
απφ θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ, ιφγσ ηεο θξίζεο, είλαη ππνζηειερσκέλεο θαη άξα αδχλακεο λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο πςειέο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο. Όιεο απηέο νη παξάκεηξνη δεκηνχξγεζαλ
θαζπζηεξήζεηο ζηελ άκεζε έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ.
Τν Πξφγξακκα ηειηθά μεθίλεζε Σεπηέκβξε ηνπ 2014. Μεηά αμηνινγήζεθαλ νη πξνηάζεηο θαη ηνλ Ινχιην
ηνπ 2015 άξρηζε ε πινπνίεζε ηνπ. Απηέο νη θαζπζηεξήζεηο ζρεηίδνληαη κε δηνηθεηηθέο αθακςίεο ηνπ
δεκνζίνπ αιιά θαη κε ηελ αλεηνηκφηεηα ησλ θνξέσλ γηα έλα ηέηνην δήηεκα. Καη θπζηθά θαη ην δήηεκα ηεο
ππνζηειέρσζεο ησλ θνξέσλ. Γελ ππάξρεη δειαδή πεξίπησζε λα κελ έρεηο απφθιηζε ζε φηη θαη λα θάλεηο
ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο.
(Δπηηειηθφ Σηέιερνο Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο)
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Σεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλάληεζαλ θπξίσο νη Γήκνη.
Γεζκεπφκελνη απφ έλα δπζιεηηνπξγηθφ πιαίζην γξαθεηνθξαηίαο βξέζεθαλ ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο αλήκπνξνη λα εθπιεξψζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πνιιέο απφ ηηο
δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαλ γηα κίζζσζε θαηνηθηψλ, γηα επηζθεπέο ζπηηηψλ ή γηα αγνξά
νηθνζθεπψλ δελ εγθξίλνληαλ απφ ηνπο επηηξφπνπο νηθνλνκηθήο επίβιεςεο ησλ Γήκσλ. Τν
γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε ζεκαληηθά θσιχκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ
ηππηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο γξαθεηνθξαηίαο.

Οη Δπηπηώζεηο ηνπ Οξηδόληηνπ Φαξαθηήξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Τν βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αλαδείρζεθε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ φηη, αλ
θαη αθνινπζνχζε κηα δηεπξπκέλε πξνζέγγηζε ζε επίπεδν σθεινχκελσλ ζπκπεξηιακβάλνληαο
εηεξνγελείο νκάδεο αζηέγσλ, πξνέβιεπε ηα ίδηα κέζα παξέκβαζεο πξνο φινπο. Δπξφθεηην
δειαδή έλα νξηδφληην κέηξν δξάζεο γηα δηαθνξεηηθέο κνξθέο έιιεηςεο ζηέγεο. Τν Πξφγξακκα
επνκέλσο δηέζεηε ηηο ίδηεο παξνρέο (δειαδή θπξίσο ζηέγαζε θαη επηδνηνχκελε εξγαζία) γηα
αλφκνηεο κνξθέο έιιεηςεο ζηέγεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κπνξνχζαλ λα είλαη άζηεγνη κε
ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα, άζηεγνη ρξήζηεο νπζηψλ ή άζηεγνη κε πξνβιήκαηα αλαπεξίαο. Παξφηη
επνκέλσο δηαθεξπθηηθά ε δξάζε ελζσκάησλε κηα επξεία δεμακελή θαηεγνξηψλ έιιεηςεο
ζηέγεο, εκκέζσο απέθιεηε πνιιέο απφ απηέο εμαηηίαο ηεο κε πξνζθνξάο αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ
θνηλσληθήο έληαμεο. Απηφ γίλεηαη εκθαλέο απφ κηα ζεηξά δηαζηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε
ζπλέρεηα.

«Τν Πξφγξακκα ήηαλ πνιχ αλνηρηφ ζε σθεινχκελνπο. Απηφ είλαη θαιφ. Όκσο ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ πην
εμεηδηθεπκέλα κέζα παξέκβαζεο. Γηαηί γηα παξάδεηγκα ζέιακε λα δνπιέςνπκε ζην θνκκάηη ηεο ςπρηθήο
πγείαο, αιιά, δελ κπνξνχζακε κε ηα εξγαιεία πνπ παξείρε. Ή έλαο άζηεγνο πνπ έρεη πξνβιήκαηα
εμάξηεζεο δελ κπνξεί λα σθειεζεί ην ίδην εχθνια κε θάπνηνλ πνπ έρεη κφλν νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη
φρη άιια εκπφδηα.»
(Σηέιερνο ΜΚΟ πνπ ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα)
Απηά ηα γεληθά εξγαιεία πνπ δίλεη ην Πξφγξακκα δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ έηζη. Έρεη δειαδή έλαλ
νδεγφ ν νπνίνο είλαη ίδηνο θαη παλνκνηφηππνο γηα φιεο ηηο νκάδεο παξέκβαζεο. Απηφ ήηαλ ινηπφλ έλα
αξλεηηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όηη δειαδή ν νδεγφο παξέκβαζεο ήηαλ ίδηνο γηα δηαθνξεηηθέο
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νκάδεο αζηέγσλ. Άιινη ήηαλ ππφ έμσζε, άιινη ήηαλ ζε μελψλεο, άιινη ζην δξφκν, άιινη ςπρηαηξηθά
πεξηζηαηηθά, άιινη πηζαλφηαηα ρξήζηεο λαξθσηηθψλ. Γελ θάλεηο νξηδφληηα παξέκβαζε ζε ηφζν
δηαθνξεηηθέο νκάδεο.
(Δπηθεθαιήο ΜΚΟ πνπ ζπκκεηείρε ζην Πξφγξακκα)

Ο νξηδφληηνο ραξαθηήξαο ηεο παξέκβαζεο είρε σο ζπλέπεηα ηνλ έκκεζν απνθιεηζκφ πνιιψλ
θαηεγνξηψλ αζηέγσλ. Με βάζε ηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψζεθε εκκέζσο επλννχζε ηελ επηινγή
ηεο αθξφθξεκαο ησλ αζηέγσλ, νη νπνίνη θπξίσο είλαη νη άζηεγνη κε νηθνλνκηθά θαη φρη άιιεο
θχζεσο πξνβιήκαηα. Τν θαηλφκελν ηεο „αθξφθξεκαο‟ (creaming) παξαηεξήζεθε έληνλα θαηά
ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σχκθσλα κε απηφ ε εθαξκνγή δηάθνξσλ
θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ ηειηθά σθεινχλ κφλν ηνπο ηθαλφηεξνπο ηεο νκάδαο-ζηφρνπ πνπ
επηιέρζεθε (Andersonetal. 1993). Έηζη, απφ ηελ παξέκβαζε σθειήζεθαλ θπξίσο άζηεγνη
εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ δνπλ ζην δξφκν ή ζε μελψλεο θηινμελίαο, θαζψο θαη
λνηθνθπξηά ππφ ηελ απεηιή έμσζεο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επηζθαιψλ ζπλζεθψλ
ζηεγαζηηθήο δηαβίσζεο4.
«Θα έιεγα πσο ην πξφγξακκα νδεγνχζε ζηελ επηινγή αζηέγσλ ή απεηινχκελσλ απφ ζηεγαζηηθφ
απνθιεηζκφ εμαηηίαο ηεο θηψρεηαο. Γελ αθνξνχζε δειαδή ηφζν άζηεγνπο κε ςπρηθά λνζήκαηα ή ρξήζηεο
νπζηψλ. Οη άλζξσπνη απηνί έλα ρξφλν κεηά ζα επέζηξεθαλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. Οη ελδείμεηο πνπ κε
νδεγνχλ λα ηζρπξηζηψ απηφ ήηαλ ην αηνκηθφ ηνπο πξνθίι θαη ηα νηθνγελεηαθά ηνπο δεδνκέλα. Πνιιά
πξάγκαηα. Έκκεζα ινηπφλ ε πξφζθιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ήηαλ έλα εξγαιείν, δελ κπνξείο ζε
πξφγξακκα ελφο έηνπο λα πάξεηο έλαλ άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη ζην ζεκείν κεδέλ λα ηνπ ιχζεηο φια ηα
πξνβιήκαηα θαη κέζα ζε έλα ρξφλν λα έρεη επαλεληαρζεί. Φπζηθά αλ ήηαλ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ζα
κπνξνχζε λα έρεη ηξνκεξή θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα.»
(Σηέιερνο ΜΚΟ πνπ ζπκκεηείρε ζην Πξφγξακκα)

Ο άηππνο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ αθξφθξεκα ησλ αζηέγσλ ελζαξξχλεηαη θαη απφ ηνλ
ππιψλα ηεο Δξγαζηαθήο Δπαλέληαμεο. Δθεί, πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο δεχηεξεο
δφζεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνξέσλ ήηαλ ε ηνπνζέηεζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ ηνπ
40% ησλ σθεινχκελσλ θάζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ. Τέηνηνπ είδνπο πξνυπνζέζεηο σζνχλ ηνπο
θνξείο πξνο ηελ επηινγή ησλ επθνιφηεξα „ζεξαπεχζηκσλ‟ αζηέγσλ (Clockeetal. 2010). Έηζη,

4

Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ κνξθψλ έιιεηςεο ζηέγεο βι. ηππνινγία ETHOS (FEANTSA 2006).
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πξνθεηκέλνπ λα είλαη επθνιφηεξα εθηθηή ε εθηακίεπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο νη θνξείο
πξνζαλαηνιίδνληαλ πξνο ηελ επηινγή άκεζα „απαζρνιήζηκσλ‟ αζηέγσλ.
«Καη θάηη πνπ έπαημε ξφιν ζηελ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ σθειήζεθαλ ήηαλ φηη ην 40% απηψλ ζα έπξεπε
λα έρεη βξεη απαζρφιεζε. Απηφ θαη κφλν ακέζσο ακέζσο θαζνξίδεη ην πξνθίι ησλ αζηέγσλ πνπ ζα
επηιεγνχλ. Γηαηί, γηα λα έρεηο θαηαθέξεη λα επαλεληάμεηο εξγαζηαθά ζρεδφλ ηνπο κηζνχο απφ ηνπο άζηεγνπο
πνπ ζα σθειήζεηο, ηφηε ζα πξέπεη λα έρνπλ θπξίσο νηθνλνκηθά θαη φρη άιια πξνβιήκαηα.»
(Δπηηειηθφ Σηέιερνο Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο)
«Γηα λα πάξνπκε ηελ δεχηεξε δφζε ρξεκαηνδφηεζεο έπξεπε λα πηάζνπκε ηνλ εξγαζηαθφ ζηφρν ηνπ 40% ζε
θάζε επηρεηξεζηαθφ ζρέδην. Δθεί είρακε έλα ζέκα γηαηί θαη νη εξγνδφηεο ήηαλ δχζπηζηνη λα πάξνπλ
άζηεγνπο ζηελ επηρείξεζε ηνπο. Δπνκέλσο αλαγθαζηήθακε λα πάξνπκε άζηεγνπο πνπ ήηαλ ζρεηηθά έηνηκνη
λα εξγαζηνχλ.»
(Σηέιερνο Γήκνπ πνπ ζπκκεηείρε ζην Πξφγξακκα)

Η Σρεηηθά Φακειή Οηθνλνκηθή Απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Έλα ηειεπηαίν δήηεκα πνπ αλαθέξζεθε ήηαλ φηη ην Πξφγξακκα αληηθεηκεληθά δελ θαηάθεξε λα
απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Τν κε απνξξνθεκέλν θνκκάηη ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ππνινγίδεηαη φηη θηάλεη ζην 25%.Απηφ νθείιεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
ηέζεθαλ εληφο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εθηακίεπζε θάζε δφζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο ε
πξνυπφζεζε ηνπιάρηζηνλ 40% απαζρφιεζεο ησλ σθεινχκελσλ αλά επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, ην
κέηξν ηεο πνζφζησζεο ζε ηνκείο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη άιια κηθξφηεξεο ζεκαζίαο
δεζκεχζεηο.

-

«Πνπ ππήξρε ε κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ απνξξνθεηηθφηεηα;

-

Σην φηη πνιινί θνξείο γηα λα πάξνπλ ηελ δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε δφζε έπξεπε λα έρνπλ θαιχςεη ην
πνζνζηφ ηνπ 40% εξγαζηαθήο επαλέληαμεο ησλ σθεινχκελσλ . Πνπ ήηαλ αληηθεηκεληθά έλαο κεγάινο
αξηζκφο. Αιιά απφ ηελ άιιε ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα ην θαηαθέξνπλ γηαηί αιιηψο έπξεπε λα
επηζηξέςνπλ ηα ρξήκαηα ηεο πξψηεο δφζεο πίζσ.»
(Σηέιερνο ΜΚΟ πνπ ζπκκεηείρε ζην Πξφγξακκα)

«Καη φιεο απηέο νη δηνηθεηηθέο δεζκεχζεηο δεκηνπξγνχλ πνιιά αλνπνξξφθεηα ρξήκαηα. Δκείο θαληάζνπ
είρακε άηνκα πνπ βξήθαλ κφλνη ηνπο δνπιεηά θαη δελ πήξαλ ηελ επηδφηεζε πνπ ηνπο δηλφηαλ. Γηαηί ήηαλ
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εκπφδην ε πνζφζησζε. Απηφ ην επηζεκάλακε γξαπηά φηη ζα έρνπκε αλαπνξξφθεηα. Τειηθά δελ άιιαμε
θάηη δξακαηηθά.»
(Σηέιερνο ΜΚΟ πνπ ζπκκεηείρε ζην Πξφγξακκα)

Γηνηθεηηθά θίιηξα φπσο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ππελζπκίδνπλ φηη, ζπρλά, ν ηξφπνο
εμεηδίθεπζεο κηαο πνιηηηθήο κε ηελ ζέζπηζε θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ
νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθψλ ζρεδηαζκψλ ηεο θαηά ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηεο
πνιηηηθήο. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη σθεινχκελνη είλαη πηζαλφ λα κελ ιακβάλνπλ ην κέγηζην
θνηλσληθφ φθεινο ηεο παξέκβαζεο εμαηηίαο απηψλ ησλ εκπνδίσλ (VanOorschot 1991, Curie
2004).

Σςμπεπάζμαηα
Οη πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο ζηέγεο ζηελ Διιάδα δηαρξνληθά δελ πηνζέηεζαλ
επζέσο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ππνζηεξηδφκελεο ζηέγαζεο. Γειαδή δελ δηέζεηαλ
επηξξνέο νχηε απφ ηελ θιηκαθσηή κεηάβαζε, νχηε απφ ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηε ζηέγαζε.
Ωζηφζν, ν ειιεηκκαηηθφο θαη θαηαθεξκαηηζκέλνο ππεξεζην-θεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπο
εκθάληδε ζηνηρεία κεξηθήο ζπκβαηφηεηαο κε ηελ θιηκαθσηή κεηάβαζε. Τελ ηειεπηαία
πεληαεηία, κέζα ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη φμπλζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ε
ζεκειίσζε θνηλσληθψλ δνκψλ φπσο ηα θέληξα εκέξαο αζηέγσλ, ηα ππλσηήξηα, θ.α. ελίζρπζαλ
ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο απηή ηελ πξνζέγγηζε.
Τν „Σηέγαζε θαη Δπαλέληαμε‟ είλαη έλα πξφγξακκα πνπ εηζάγεη κηα δηαθνξεηηθή θηινζνθία
ζηνλ ραξαθηήξα ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο ζηέγεο ζηελ Διιάδα. Δίλαη ε
πξψηε νιηζηηθνχ ραξαθηήξα παξέκβαζε ζηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο ζηέγεο. Παξάιιεια, ε παξνρή θαηνηθίαο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ επηδνηνχκελε απαζρφιεζε δηακνξθψλεη κηα θαηλνηφκν παξέκβαζε πνπ
πξνζθέξεη πνιιέο πηζαλφηεηεο θνηλσληθήο έληαμεο αηφκσλ πνπ πιήηηνληαη απφ έλα αθξαίν
θαηλφκελν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Με άιια ιφγηα δελ πξνζθέξεηαη κηα
κνλνδηάζηαηε ζηεγαζηηθή βνήζεηα. Αληίζεηα, ν ζπλδπαζκφο ηεο πξνζθεξφκελεο θαηνηθίαο κε

21

ηελ επηδφηεζε ζέζεσλ απαζρφιεζεο δεκηνπξγεί ηζρπξέο πξνζδνθίεο γηα ηελ θνηλσληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Οη ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαλεξψλνπλ κηα αιιαγή ζηε θηινζνθία ησλ
πνιηηηθψλ γηα ηνπο άζηεγνπο κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ θαζνδεγνχκελε πξνζέγγηζε
(Housing-Led). Πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη δπλακηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ πνιιά θξάηε
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σηνηρεία φπσο ε κεηάβαζε απφ έλα πιαίζην ππεξεζηψλ κε
επίθεληξν ηνπο θνηλσληθνχο μελψλεο θαη ηα ππλσηήξηα πξνο ηελ παξνρή ζηέγεο απηφλνκεο
δηαβίσζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε δηεπξπκέλε ζπκπεξίιεςε εηεξνγελψλ
κνξθψλ έιιεηςεο ζηέγεο ζηνπο απνδέθηεο ηεο πνιηηηθήο, ν δηαρσξηζκφο ηεο πξνζθνξάο
θαηνηθίαο απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κε πνιηηηθέο απαζρφιεζεο είλαη
ζεκειηψδεηο δηαζηάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπκβαηέο κε ηελ θαζνδεγνχκελε πξνζέγγηζε.
Ωζηφζν κηα ζεηξά απφ παξαιείςεηο νδήγεζε ζε απνθιίζεηο ηνπ „Σηέγαζε θαη Δπαλέληαμε‟ απφ
ηελ θαζνδεγνχκελε πξνζέγγηζε. Έλα πξψην ζεκείν είλαη ν νξηδφληηνο ραξαθηήξαο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ ηάζε εμαηνκίθεπζεο πνπ δηαζέηνπλ ζπλήζσο ηέηνηα
ζρήκαηα. Τν Σηέγαζε θαη Δπαλέληαμε δηακφξθσζε έλα δηεπξπκέλν αξηζκφ εηεξνγελψλ
σθεινχκελσλ νκάδσλ, δίρσο λα αλαπηχζζνληαη αληίζηνηρα εμεηδηθεπκέλα κέζα παξέκβαζεο.
Αληίζεηα, πξνζέθεξε ζηνπο σθεινχκελνπο πνπ πιήηηνληαη απφ δηαθνξεηηθέο κνξθέο έιιεηςεο
ζηέγεο έλα εληαίν πιαίζην θνηλσληθψλ παξνρψλ (ζηέγαζε – επηδνηνχκελε απαζρφιεζε).
Πιαίζην πνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί άκεζα σθέιηκν κφλν γηα ηελ αθξφθξεκα ησλ αζηέγσλ.
Γειαδή θπξίσο γηα ηνπο άζηεγνπο κε ακηγψο νηθνλνκηθά αίηηα απψιεηαο ζηέγεο. Σπλέπεηα απηήο
ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ λα απνθιείνληαη έκκεζα, αιιά ζε κεγάιν βαζκφ, άζηεγνη πνπ δελ είραλ
ηελ

δπλαηφηεηα

άκεζεο

εξγαζηαθήο

έληαμεο.

Κάηη

πνπ

νθείιεηαη

ζηελ

απνπζία

εμαηνκηθεπκέλσλ εξγαιείσλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο
έιιεηςεο ζηέγεο.
Μηα αθφκε παξάκεηξνο πνπ ελζάξξπλε ηελ αθξφθξεκα ησλ αζηέγσλ ήηαλ ε εξγαζηαθή έληαμε
ηνπιάρηζηνλ ηνπ 40% ησλ σθεινχκελσλ αλά επηρεηξεζηαθφ ζρέδην. Γηάηαμε πνπ απνηεινχζε
γηα ηνπο θνξείο πινπνίεζεο πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο δεχηεξεο δφζεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τν γεγνλφο απηφ αλάγθαζε ηνπο θνξείο λα επηιέγνπλ
άζηεγνπο πνπ λα είλαη άκεζα απαζρνιήζηκνη, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπ 40%.
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Δπνκέλσο επξφθεηην γηα αθφκα κηα έκκεζε απνζάξξπλζε ηεο επηινγήο αζηέγσλ κε
ζπζζσξεπκέλεο θνηλσληθέο κεηνλεμίεο.
Έλα αθφκα αξλεηηθφ ζεκείν ήηαλ ν βξαρππξφζεζκνο ραξαθηήξαο ηεο παξέκβαζεο. Τν
πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε λα ιεηηνπξγήζεη αξρηθά γηα δψδεθα κήλεο, κέζα ζηνπο νπνίνπο νη
σθεινχκελνη ζα έπξεπε λα έρνπλ εληαρζεί ζηεγαζηηθά, εξγαζηαθά θαη, θαηά πξνέθηαζε,
θνηλσληθά. Σε αληίζεζε κε ηηο καθξνπξφζεζκεο παξεκβάζεηο πνπ πηνζεηνχληαη ζε άιιεο ρψξεο
ηεο Δπξψπεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ „Σηέγαζε θαη Δπαλέληαμε‟ ζεσξήζεθε
αλεπαξθήο. Κη απηφ θαζψο ε θνηλσληθή έληαμε ελφο αηφκνπ πνπ βηψλεη έλαλ πνιπδηάζηαην
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε απηφ ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη αξθεηά δχζθνιε.
Παξά ηα ζεκεία πνπ δελ ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ην „Σηέγαζε θαη Δπαλέληαμε‟ απνηειεί ηελ πξψηε ζπγθξνηεκέλε θαη ζπλνιηθή
απάληεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο ζνβαξνχ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο.
Έπεηηα απφ επηά ρξφληα θξίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα θαηλφκελα ζηεγαζηηθνχ
απνθιεηζκνχ θαη έιιεηςεο ζηέγεο γλψξηζαλ ζεκαληηθή επηδείλσζε, ε αλάπηπμε ηέηνηνπ είδνπο
νιηζηηθψλ παξεκβάζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο κε νπζηαζηηθφ θνηλσληθφ αληίθηππν.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ιήςε απφθαζεο γηα ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Δμίζνπ, αλαγθαία είλαη ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα κεηάβαζε απφ ηελ πεξίνδν
πηινηηθήο εθαξκνγήο ζε κηα θαλνληθή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ, απαξαηηήησο θάησ απφ ηελ
νκπξέια κηαο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο πνπ κέρξη ζήκεξα εμαθνινπζεί λα απνπζηάδεη ζηελ
Διιάδα.
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έξεπλα δελ έιαβε θαλελφο είδνπο ρξεκαηνδφηεζε.
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