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Συμμετέχοντες οι οποίοι διαμένουν σε νοικοκυριά όπου κανένα μέλος δεν εργάζεται 

είτε τα μέλη είναι οικονομικά μη ενεργά (δες ερώτηση 3 για τον ορισμό του μη 

ενεργού).

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ                                                                              Άστεγοι 

ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση: 

Ενήλικες που ζουν με τους γονείς τους δεν πρέπει να καταχωρούνται στο πλαίσιο αυτού 

του δείκτη, εκτός αν είναι όλοι άστεγοι ή ζουν σε ανασφαλείς ή έλλειψης στέγης.  

Ενόψει έλλειψης ενός εθνικού ορισμού για τον όρο "άστεγοι ή άτομα τα οποία 

επηρεάζονται από τον αποκλεισμό στέγης" ο όρος πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με 

τον ορισμό του ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion) ο 

οποίος προέρχεται από την φυσική, κοινωνική και νομική ερμηνεία του τι σημαίνει 

«σπίτι». Ταξινομεί τους τέσσερις ακόλουθους τρόπους διαβίωσης ως έλλειψη στέγης ή 

ακραίας μορφής αποκλεισμό στέγασης: 

1. Άστεγος: Επιβιώνει με πολλές δυσκολίες και με την στέρηση ακόμα και των 

απαραίτητων αγαθών ή/και άνθρωποι κάτω από στέγαση έκτακτης ανάγκης

2. Άστεγοι στον δρόμο: Άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν σε καταλύματα φιλοξενίας 

αστέγων, σε καταφύγια γυναικών, σε καταλύματα φιλοξενίας μεταναστών, και 

άνθρωποι που λαμβάνουν μακροχρόνια στήριξη λόγω έλλειψης στέγης

3. Ανασφαλής διαμονή: Άτομα που ζουν σε ανασφαλή κατοικίες, υπό την απειλή της 

έξωσης ή βίας

4. Ανεπάρκεια στέγης: Άτομα που ζουν σε ακατάλληλα υποστατικά στέγαση, μη-

συμβατικές κατοικίες π.χ. σε τροχόσπιτα χωρίς επαρκή πρόσβαση σε παροχές κοινής 

ωφελείας, όπως το νερό, ηλεκτρική ενέργεια κ.α. 

Ζείτε σε νοικοκυριό ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα;
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Είστε άστεγος/η ή έχετε αποκλειστεί από τη 

στέγαση;

Συμμετέχοντες οι οποίοι διαμένουν σε μονογονεϊά νοικοκυριά  και έχουν 

συντηρούμενα τέκνα ηλικίας 0-17 ετών ή/και 18-24 ετών και τα τέκνα αυτά (18-24) 

είναι άτομα οικονομικά μη ενεργά και διαμένουν με τους γονείς τους.  

 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2014-2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι - ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤ)

ΑΔΤ:          ……………………………………….

Στοιχεία Ωφελούμενου

Επώνυμο: …………………………………………………….

Όνομα:      …………………………………………………….

Ημερομηνία Γέννησης: ……/……../……..

Email: ……………………………………………

Ζείτε σε νοικοκυριό ανέργων;

Συμμετέχοντες οι οποίοι διαμένουν σε νοικοκυριά όπου είτε κανένα μέλος δεν 

εργάζεται είτε τα μέλη είναι οικονομικά μη ενεργά άτομα και έχουν συντηρούμενα 

τέκνα ηλικίας 0-17 ετών ή/και 18-24 ετών και τα τέκνα αυτά (18-24) είναι άτομα 

οικονομικά μη ενεργά και διαμένουν με τον ένα τους γονέα τουλάχιστον.

Απάντηση
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Ζείτε σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό με 

συντηρούμενα τέκνα;

Φύλο:        ……………………………………….

Διεύθυνση Κατοικίας: …………………………………………………………………………………………………………….
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