
 

 

 

    

 

     ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ - 10520 

Το φαινόμενο της έλλειψης στέγης και του αποκλεισμού από την –αξιοπρεπή- 

κατοικία αναδεικνύεται στις μέρες μας ως ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα 

στην ατζέντα για τα κοινωνικά προς επίλυση προβλήματα, δεδομένης της 

οικονομικής ύφεσης, της ανεργίας και των συνεχιζόμενων μέτρων λιτότητας  

στη χώρα μας.  

Ωστόσο το συνταγματικό δικαίωμα στη στέγη για κάθε πολίτη (Άρθρο 21:Η 

απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί 

αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους»), αναμένει την εφαρμογή του, όπως και ο 

προσφάτως ψηφισθείς νόμος, που εξαγγέλλει την αντιμετώπιση του – εδώ και 

δεκαετίες υποτιμημένου –  ζητήματος έλλειψης στέγης στη χώρα μας. Μένει 

όμως να διευκρινιστεί πώς και πότε θα εφαρμοστεί και αν τελικά η λύση του 

προβλήματος θα εξαντληθεί σε φιλανθρωπικού τύπου υπηρεσίες ή αν θα 

εντάξει και μέτρα πρόληψης όσο και αποκατάστασης των αστέγων. 

Παράλληλα, η ποσοτική αποτύπωση της έλλειψης στέγης  σε εθνικό επίπεδο 

(καταμέτρηση αστέγων, χαρτογράφηση περιοχών κ.λπ.), βάσει μετρήσεων και 

όχι εκτιμήσεων, παραμένει ακόμα ζητούμενο, αλλά και βασική προϋπόθεση για 

τη χάραξη μιας ρεαλιστικής πολιτικής στέγασης. 

Η μ.κ.ο ΚΛΙΜΑΚΑ, διευρύνοντας τις δράσεις του Προγράμματος 

Στήριξης Αστέγων και ανταποκρινόμενη στις ως άνω ανάγκες, θέτει σε 

λειτουργία την πανελλαδική ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ με 

το πενταψήφιο νούμερο 10520. Η λειτουργία της γραμμής στοχεύει:  

 στην αριθμητική αποτύπωση σε εθνικό επίπεδο του πληθυσμού των 

αστέγων καθώς και τη χαρτογράφηση των περιοχών όπου διαβιούν μέσα από 

τη συμμετοχή ευαισθητοποιημένων συμπολιτών που εντοπίζουν άστεγους και 

καλούν στο πενταψήφιο για να ενημερώσουν την ΚΛΙΜΑΚΑ 

 στην άμεση ενημέρωση αστέγων για τις υπάρχουσες υπηρεσίες 

(στέγασης, σίτισης, ιατροφραμακευτικής φροντίδας, φροντίδα ατομικής 

υγιεινής, επίλυση κοινωνικοπρονοιακών, νομικών ή εργασιακών θεμάτων κ.λ.π)  



 στην άμεση παρέμβαση σε άτομα  που κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός 

στέγης προκειμένου να προληφθεί η απώλεια στέγης. 

 

Ο πενταψήφιος αριθμός κλήσης 10520 δίνει τη δυνατότητα πιο άμεσης και 

αποτελεσματικής παρέμβασης και υποστήριξης ατόμων που διαβιούν στο 

δρόμο ή σε ακατάλληλες συνθήκες στέγασης, όσο και πρόληψης της 

απώλειας στέγης, αναπτύσσοντας παράλληλα μία εθνική χαρτογράφηση του 

προβλήματος, με την ενεργό συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών.  

 

Η γραμμή 10520 είναι πανελλαδικής εμβέλειας και σε αρχικό στάδιο λειτουργεί 

από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 21:00. 

 

Η λειτουργία της γραμμής 10520 αναμένεται να συμβάλλει στην πρώτη 

ουσιαστικά απόπειρα αριθμητικής αποτύπωσης της έλλειψης στέγης στην 

Ελλάδα, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα για  μία σαφέστερη κατανόηση της 

έκτασης του προβλήματος. 

 Η χαρτογράφηση και αποτύπωση αυτή κρίνεται άλλωστε απαραίτητη 

προκειμένου να καταρτισθούν αντίστοιχα μέτρα αντιμετώπισης και 

παρεμβάσεις στο πεδίο της έλλειψης στέγης.  

Επιπλέον η λειτουργία του 10520,  ως κοινό σημείο αναφοράς για τους 

αστέγους αλλά  και για ευαισθητοποιημένους στο πρόβλημα πολίτες, 

ενδυναμώνει την προσπάθεια  για την  ενεργό συμμετοχή όλων σε ένα 

πρόβλημα που, πλέον, μας αφορά όλους. 

 

 

Ευχαριστούμε θερμά την Wind για τη χορηγία της γραμμής 10520 
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