
ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ

HUNGER

THIRSTINESS



Ορισμοί
• Πείνα: το αίσθημα που σηματοδοτεί την ανάγκη 

του οργανισμού να τραφεί
• Φτώχεια: όταν κάποιος δεν έχει τα χρήματα, με 

αποτέλεσμα να πεινάσει.



Χάρτης του προσδόκιμου ζωής



Αίτια 
1. Γεωγραφικό περιβάλλον



2. Υπερπληθυσμός 





3. Εκπαίδευση



4. Πολιτικά προβλήματα





5. Ασθένειες 



6. Πόλεμος 



7. Πολιτισμός
Δεν επιτρέπει στις γυναίκες να σπουδάσουν ή 
να εργαστούν:
 οικονομική επιβάρυνση του σπιτιού

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν φτώχεια- πείνα 



Συνέπειες 
1.  Έγκλημα
• Όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, υπάρχουν 

περισσότερα εγκλήματα



2. Έλλειψη τροφής
• περιορίζονται να τρώνε μόνο ένα ή δύο 

γεύματα την ημέρα, αυτό δημιουργεί κακή 
ανάπτυξη στα παιδιά



3. Υγεία
• Υποφέρουν από ασθένειες συνεχώς



4. Ακεραιότητα και ηθική
• παρουσιάζουν προβλήματα αυτοεκτίμησης 

και ηθικής
• δεν έχουν τη δύναμη να ζητούν καλή 

θεραπεία ή υπηρεσία



5. Ψυχαγωγία 

• στερούνται ευχάριστες δραστηριότητες 



6. Κοινωνική ανισότητα
Βασικό χαρακτηριστικό φτώχειας: 
αναπαραγωγή της από γενιά σε γενιά
(κληρονομούνται τα κοινωνικά χαρακτηριστικά)



Συγκεκριμένα στο άτομο 
καθυστερημένη ανάπτυξη τα μικρά παιδιά 
αναιμία τους ενήλικες
τα πόδια πρήζονται εξαιτίας της έλλειψης 

πρωτεϊνών
δυσκολία στην κατάποση
ασθένειες από την μειωμένη πρόσληψη 

θρεπτικών στοιχείων



Νομικό πλαίσιο
Νομική βάση
Άρθρα 19, 145-150 και 151-161 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ).
Επιτεύγματα
Από το 1975 έως το 1994: δοκιμαστικά σχέδια 
και προγράμματα
1999: Συνθήκη του Άμστερνταμ
2000: συγκροτήθηκε η Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας (Άρθρο 160 ΣΛΕΕ).



• 2006:ανοικτή μέθοδος συντονισμού στον τομέα 
της κοινωνικής προστασίας

• Οκτώβριο του 2008:ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά 
εργασίας

• 2010: μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων που
διαβιούν κάτω από το εθνικό όριο φτώχειας (Ο 
στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε)

• Μάρτιο του 2021: νέο πρωταρχικό στόχο για τη 
μείωση του αριθμού των ατόμων έως το 2030

• Νοέμβριο του 2017: προσήλωση στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 

• Οκτώβριο του 2020: δημοσίευσε την πρόταση 
οδηγίας σχετικά με επαρκείς κατώτατους 
μισθούς στην Ε.Ε.



• Μάρτιο του 2021:η στρατηγική της ΕΕ για τα 
δικαιώματα του παιδιού 

• Ιούνιος 2021: ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της αστεγίας

• 2022: σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το 
ελάχιστο εισόδημα 

• 2015: αιτήματα που υποβλήθηκαν για πρώτη 
φορά από το Κοινοβούλιο



• Ιούνιος 2021: Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα 
Παιδιά εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας 
και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Συνεργασία με το Περιφερειακό Γραφείο 
Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας της UNICEF 
(UNICEF ECARO) 

• UNICEF ECARO συνεργάζεται από τον Ιούλιο 
του 2020 με εθνικές και τοπικές αρχές από 
επτά κράτη μέλη της ΕΕ 



Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
• προνοιακό πρόγραμμα που συνδυάζει:
1. Εισοδηματική ενίσχυση
2. Διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης 
μονάδας με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, 
παροχές και αγαθά.
3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των μελών 
να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Με την υπ’ Αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2281) καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του Ελάχιστου εγγυημένου 
Εισοδήματος



1. Ορισμός του αστέγου 
Με το άρθρο 29 (παρ. 1 και 2) του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 τ. Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Α.2. του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ. Α΄)
2. Προδιαγραφές λειτουργίας δομών για αστέγους
Με την υπ΄αρ. Δ23/οικ.19061−1457/22-04-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1336 τ. Β΄), που 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 29 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 τ. Α΄)
3. Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία
υπ΄αρ. 60134/786/15-12-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4545 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ΄αρ. Δ13οικ.54905-2718 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4934 τ.Β΄) και εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Ν.4506/2017 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄), καθώς και 
στην υπ΄αρ. Δ13/οικ.11184/932/21-02-2018 Πρόσκληση Υποβολής 
Προτάσεων (ΑΔΑ: 6ΛΡΨ465Θ1Ω-8Μ4).
4. Επίδομα Στέγασης
Με την υπ΄αρ.Δ13οικ.10747/256/2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 792 τ. Α΄) που εκδόθηκε 
κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 15 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 τ.Α΄)
5. Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
Με την υπ΄αρ.Δ13/οικ./33475/1935/2018 (ΦΕΚ 2281 τ.Β΄), που εκδόθηκε 
κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 235 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 τ.Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236 τ.Α΄) και το άρθρο 
22 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105 τ.Α΄)
6. Δωρεάν περίθαλψη ανασφαλίστων
Με την υπ΄ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 908 τ.Β΄) που εκδόθηκε 
κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 33 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37 τ.Α΄)





Ο χρόνος που δε γυρίζει πίσω
Μόλις ανοιγόκλεισες τα μάτια σου και άλλαξαν τα παντα

Ούτε που το κατάλαβες 
Πότε τα είχες όλα και πότε έχασες τα πάντα 

Πότε είσασταν σε έναν κυκλο, γεμάτοι ζεστασιά, με τα 
χαμόγελα να κυριευουν τα προσωπα σας και την 

ανεμελιά να διαγραφει ότι ανησυχία υπάρχει 
Και πότε περπαταγατε στους δρόμους ψάχνοντας κάπου 

ζεστά να μείνετε τις κρυες νυχτες του χειμώνα. 
Ποτε μαζευοσασταν για το καθιερωμένο κυριακάτικο 
οικογενειακό τραπέζι, τρώγοντας τα ζεστά φαγητά της 
μαμάς και ποτε ψαχνατε τους άδειους κάδους για ένα 

ψίχουλο
Εστω για να νιώσετε τις παλιες καλές ημέρες. 
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