ETHOS – ευρωπαϊκη τυπολογια για την ελλειψη στεγης και τον αποκλεισμο απο την κατοικια
Η έλλειψη στέγης είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που συμπεριλαμβάνει η
Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρόληψη της έλλειψης στέγης και η επαναστέγαση των αστέγων απαιτεί την κατανόηση των διαδικασιών που οδηγούν σε αυτήν και άρα μια ευρεία αντίληψη για το
τι σημαίνει έλλειψη στέγης.
Η FEANTSA ( Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των οργανώσεων που εργάζονται με τους
αστέγους) έχει αναπτύξει μια τυπολογία για την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό
από την κατοικία, που ονομάζεται ETHOS.
Η τυπολογία αυτή ξεκινάει από την κατανόηση του ότι υπάρχουν τρεις παράμετροι
που συνιστούν την έννοια του “ σπιτιού ”, η έλλειψη των οποίων περιγράφει την
έλλειψη στέγης :
- Το να έχει κάποιος σπίτι σημαίνει ότι έχει ένα κατάλληλο οίκημα (ή χώρο), στο
οποίο το άτομο και η οικογένεια του έχουν την αποκλειστική κυριότητα (φυσική
διάσταση)

ΑΣΤΕΓΟΙ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Γενικοί Προσδιορισμοί Όρων Κατοικίας

1

Άνθρωποι που ζουν στο
δρόμο

1.1

Διαμονή σε δημόσιους χώρους ή εξωτερικούς χώρους

Διαμονή στο δρόμο ή σε δημόσιους χώρους, χωρίς το
κατάλυμα να μπορεί να θεωρηθεί τόπος κατοικίας

2

Διαμονή σε χώρους για επείγουσες περιπτώσεις

2.1

Διανυκτέρευση σε ξενώνες ύπνου

Άνθρωποι χωρίς σταθερό τόπο διαμονής, που
χρησιμοποιούν για διανυκτέρευση υποβαθμισμένα
καταλύματα.

3

Διαμονή σε ξενώνες για
αστέγους

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαμονή σε ξενώνα για άστεγους
Προσωρινή παραμονή σε ξενώνα για άστεγους

3.3

Υποστηριζόμενη διαμονή σε μεταβατικό στάδιο

4.1

Διαμονή σε ξενώνες για γυναίκες

Σύντομη* φιλοξενία γυναικών, που έχουν βιώσει
ε νδο-οικογενειακή βία.
Βραχυχρόνια φιλοξενία σε χώρους υποδοχής λόγω
νομικής εκκρεμότητας.

Ο χρόνος παραμονής ορίζεται να είναι σύντομος*

Φιλοξενία σε ξενώνες
γυναικών

5

Διαμονή σε κέντρα για
μετανάστες πρόσφυγες

5.1

Προσωρινή φιλοξενία σε κέντρα υποδοχής για αιτούντες άσυλο

5.2

Προσωρινή φιλοξενία για μετανάστες

Πρόσωπα που φεύγουν από
Ιδρύματα

6.1

Εξιτήριο από σωφρονιστικά καταστήματα – Αποφυλακιζόμενοιz

Δεν υπάρχει άλλη κατοικία πριν την αποφυλάκιση

6.2

Εξιτήριο από Ψυχιατρεία και άλλα Νοσοκομεία η αποφοίτηση
από Θεραπευτικά προγράμματα για χρήση ουσιών

Παράταση της νοσηλείας λόγω της έλλειψης στέγης

6.3

Λήξη φιλοξενίας σε Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας /στέγες
ανηλίκων

Δεν πιστοποιείται η ύπαρξη κατοικίας
(με την συμπλήρωση των 18 χρόνων)
Διαμονή μακράς διάρκειας* και παροχή φροντίδας για
πρώην αστέγους

7

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ
ΑΝΕΠΑΡΚΗ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

3.1
3.2

4

6

Εννοιολογική Κατηγορία

Συνθήκες Διαβίωσης

ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Λειτουργικός Ορισμός

- Το να είναι κανείς σε θέση να διαθέτει προσωπικό χώρο και να απολαμβάνει τις
κοινωνικές του σχέσεις (κοινωνική διάσταση) και
- Το να έχει κανείς έναν νόμιμο τίτλο για την ιδιοκτησία ενός χώρου (νομική
διάσταση).
Αυτή η ανάλυση οδηγεί στις 4 κύριες διαφοροποιήσεις : Άστεγοι στον δρόμο,
Έλλειψη κατοικίας, Επισφαλής στέγη και Ανεπαρκής ή Ακατάλληλη στέγη, οι οποίες
όλες υποδηλώνουν την έλλειψη σπιτιού.
Κατά συνέπεια η τυπολογία ETHOS κατατάσσει τους ανθρώπους που είναι άστεγοι
σύμφωνα με τις συνθήκες διαβίωσης και στέγασης : Οι 4 αυτές βασικές εννοιολογικές κατηγορίες χωρίζονται σε 13 υποκατηγορίες σύμφωνα με επιμέρους λειτουργικούς ορισμούς, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή και την
χαρτογράφηση του προβλήματος, την εξέλιξη και παρακολούθηση του φαινόμενου
και την αξιολόγησή του.

8

Πρόσωπα που λαμβάνουν
μακροχρόνια υποστήριξη
Άνθρωποι που ζουν σε
επισφαλή κατοικία

7.1

Στεγαστική φροντίδα για ηλικιωμένους αστέγους

7.2

Υποστηριζόμενη διαμονή για πρώην αστέγους

8.1

Προσωρινή φιλοξενία σε συγγενείς ή φίλους (από ανάγκη)

Προσωρινή διαμονή σε συμβατική κατοικία αλλά όχι
σε κανονική και μόνιμη λόγω έλλειψης στέγης

8.2

Διαμονή σε καθεστώς παράνομης ή παράτυπης υπενοικίασης

Διαμονή χωρίς νόμιμη ενοικίαση –παράνομη
κατάληψη

8.3

Παράνομη καταπάτηση γης (για στεγαστικό σκοπό)

Καταπάτηση γης χωρίς νόμιμα δικαιώματα

Άνθρωποι που ζουν υπό την
απειλή έξωσης

9.1

Αναγκαστική έξωση με δικαστική εντολή από ενοικιαζόμενη
κατοικία

Όπου εντολές για έξωση είναι σε ισχύ

9.2

Εντολή κατάσχεσης ιδιόκτητης κατοικίας

Όπου υπάρχει δικαστική εντολή για κατάσχεση

10

Πρόσωπα που ζουν υπό την
απειλή βίας

10.1

Διαμονή στην οικογενειακή εστία με καταγραμμένα από την
αστυνομία περιστατικά βίας

Όταν η αστυνομία λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει
ασφαλή διαμονή σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας

11

Άνθρωποι που ζουν σε
προσωρινά ή πρόχειρα
καταλύματα

9

11.1

Τροχόσπιτα – Αυτοκίνητα

Δεν προορίζονται για μόνιμη διαμονή

11.2

Μη συμβατικές κατασκευές

Αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα ή παράγκες

11.3

Προσωρινές κατασκευές

Ημι-μόνιμες κατασκευές, λυόμενα ή containers

12

Άνθρωποι που ζουν σε
ακατάλληλα καταλύματα

12.1

Κατειλημμένα κτίρια ακατάλληλα για κατοίκηση

Χώροι που θεωρούνται ακατάλληλοι για κατοίκηση
σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία

13

Διαμονή υπερβολικά
μεγάλου αριθμού
ανθρώπων στον ίδιο χώρο

13.1

Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνωστισμού σε
κατοικία

Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού εθνικού ορίου
ανθρώπων ανά χρησιμοποιούμενο δωμάτιο ή
ε πιφάνεια κατοικίας ανά άτομο.

Σημείωση : Ως διαμονή σύντομης διάρκειας ορίζεται χρόνος λιγότερος του έτους
Ως διαμονή μακράς διάρκειας ορίζεται χρόνος πέραν του έτους
Αυτός ο ορισμός είναι συμβατός με τους ορισμούς των απογραφών, όπως συνιστώνται στην Έκθεση του 2006 της UNECE / EUROSTAT
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