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ΘΕΜΑ: Εισήγησηγια έγκριση ή μη υπογραφήςτηςχάρτας δικαιωμάτων των αστέγων
Η Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου μας με τη υπ’ αριθμ. 624/23.11.2020
Ομόφωνη Απόφασή της υιοθέτησε την Χάρτα Δικαιωμάτων των Αστέγων της FEANTSA.
Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι: α) η δυνατότερη και αποτελεσματικότερη
συγκέντρωση στοιχείων για την ανάδειξη ενός πολυεπίπεδου και σύνθετου ζητήματος που
παραμένει εν πολλοίς αθέατο από τηνδημόσια συζήτηση, β) η απόκτηση αξιόπιστων
στοιχείων για την καλύτερη γνώση των διαφορετικών καταστάσεων έλλειψης στέγης, των
αιτιών που οδηγούν και συντηρούν την αστεγία και των τρόπων με τους οποίους οι
άνθρωποι καταφέρνουν (ή όχι) να την ξεπεράσουν και γ) ο σχεδιασμός πολιτικών
βασισμένων σε στοιχεία (evidence-based policy).
Ουσιαστικά με την υιοθέτηση της «Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων» κάνουμε
ένα σημαντικό βήμα, αφού ως κοινωνία αποδεχόμαστε τις δικές μας καταρχήν αδυναμίες
και δεσμευόμαστε με πράξεις να κάνουμε το «κανείς μόνος του στην κρίση» αναπόσπαστο
κομμάτι των πολιτικών μας που αφορούν την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Είναι
επιτακτικό όσο ποτέ να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις.
Η Χώρα μας την τελευταία δεκαετία βίωσε και συνεχίζει, λόγω covid-19, να βιώνει
μια αναπάντεχη και δυσβάσταχτη κρίση, τόσο οικονομική όσο και κοινωνική. Το
αποτέλεσμα της κρίσης ήταν η αποσάθρωση της λεγόμενης μεσαίας τάξης, με ότι
συνέπειες είχε αυτό για την κοινωνία μας. Ξαφνικά είδαμε συνανθρώπους μας να χάνουν
τις δουλείες τους, να ψάχνουν στα σκουπίδια για την τροφή τους, ενώ από στοχευμένες
κοινωνικές έρευνες διαπιστώθηκε η ραγδαία επιδείνωση της αστεγίας. Χωρίς σταθερή
κατοικία, ο άστεγος στερείται πολλών άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας, στην εργασία, στην κοινωνική προστασία, σε επιδόματα και στο
βασικό ψυχολογικό δικαίωμα του προσωπικού χώρου.
Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την εξασφάλιση στέγης σε κάθε
άτομο που διαμένει στη χώρα, ανεξαρτήτως φύλου, νομικής και οικονομικής κατάστασης,
κοινωνικής, θρησκευτικής και εθνικής προέλευσης. Για τον λόγο αυτό, είναι απόλυτη
ανάγκη να διαμορφωθεί ένα δεσμευτικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τους
αστέγους με τη συνεργασία Οργανώσεων, Δήμων, Περιφερειών, Υπουργείων και
Δημόσιων Οργανισμών.
Παρά το ότι έγινε η πρώτη προσπάθεια νομοθετικού ορισμού του αστέγου με το
άρθρο 29 του νόμου 4052 (ΦΕΚ 41Α' της 1/3/2012) και οι άστεγοι αναγνωρίζονται ως
ευπαθής κοινωνική ομάδα στην οποία πρέπει να παρέχεται κοινωνική προστασία, δεν έχει
υπάρξει καμία προσπάθεια εφαρμογής αυτής της ρύθμισης. Επίσης, δεν έχει υπάρξει

επίσημη διαδικασία καταγραφής των αστέγων ώστε να διαθέτουμε αξιόπιστα στοιχεία και
με βάση αυτά να εφαρμόζονται στεγαστικές πολιτικές και πολιτικές προστασίας των
αστέγων.
Το 2016, ένα ψήφισμα που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, και υπεγράφη από όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, καλούσε «να ληφθούν όλα
τα αναγκαία μέτρα για να εξαλειφθεί κάθε νόμος που ποινικοποιεί την αστεγία». Η Νέα
Αστική Ατζέντα (The New l.Jrban Agenda) που εγκρίθηκε από το Συνέδριο του Ι..ΙΝ
Habitat ΙΙΙ, το Νοέμβριο του 2016, καλούσε στη λήψη μέτρων «για να περιοριστεί και να
εξαλειφθεί η αστεγία, να αντιμετωπιστεί και να εξαλειφθεί η ποινικοποίησή της και για την
προοδευτική πραγματοποίηση του πλαισίου για το δικαίωμα σε ετταρκή στέγαση». Οι
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) καλούσε «να μπει ένα τέλος
στην φτώχεια, και συγκεκριμένα στην ακραία φτώχεια, μέχρι το 2030». Το 2017, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη, ανακήρυξαν τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των
Κοινωνικών Δικαιωμάτων (EPSR), που συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στη στέγη υπό την
Αρχή 19.

Η FEANTSA είναι η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία των οργανώσεων που
ασχολούνται με την καταπολέμηση της αστεγίας και την προώθηση του
δικαιώματος της στέγης, στις χώρες της Ευρώπης. Αριθμεί σχεδόν 130 μέλη και
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες, ενώ αποτελεί Σύμβουλο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απώτερος σκοπός της FEANTSA είναι η εξάλειψη του
φαινομένου της αστεγίας στις χώρες της Ευρώπης. Μια από τις καμπάνιες
ευαισθητοποίησης που υλοποιεί η FEANTSA και ενεργοποιήθηκε το 2019, είναι η
καμπάνια "Homeles Bill of Rights” που στοχεύει στην υιοθέτηση της Χάρτας
Δικαιωμάτων των Αστέγων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην
ενθάρρυνση προς την κατεύθυνση αναγνώρισης των δικαιωμάτων των αστέγων.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται τοΔημοτικόΣυμβούλιο ν’αποφασίσει για
την υπογραφή ή μη της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων, που αποσκοπεί:
στην ενθάρρυνση των Δήμων προς την κατεύθυνση αναγνώρισης των
δικαιωμάτων των αστέγων με την αποδοχή της Χάρτας των
δικαιωμάτων,
στη δημοσιότητα των δομών και δράσεων στο πεδίο της φιλοξενίας κα
υποστήριξης αστέγων που υλοποιούν οι Δήμοι μας,
στη δικτύωση με άλλους φορείς,
στην προσέλκυση επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων για την
υλοποίηση του σχεδίου δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς
όφελος της ομάδας στόχου.
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