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Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 

Υποστήριξη Ενηλίκων, που μεγάλωσαν στα Σπίτια   
 
Κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 - 31/12/2017 συνολικά  55  νέοι/ες που 
μεγάλωσαν στα Σπίτια και έχουν ενηλικιωθεί έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσίες από τον 
Οργανισμό. 
 
Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στους νέους και βάσει όσων αποτυπώνονται στον 
παρακάτω πίνακα  (1) αναδεικνύει ότι το συχνότερο αίτημα των νέων αφορά στην παροχή 
συμβουλευτικής/κατευθύνσεων ως προς την αυτόνομη διαβίωση τους σε ποσοστό 92%, 
ακολουθεί το αίτημα κάλυψης της ανάγκης για στήριξη σε είδος σε ποσοστό 60%, το 
αίτημα κάλυψης της ανάγκης για στέγη σε ποσοστό 56% καθώς και η ολιστική 
υποστήριξη τους (στέγη & διατροφή & οικονομική στήριξη ) σε ποσοστό 36%. 
  

ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Παροχή διαμερίσματος 14 17 31(56%) 
Οικονομική στήριξη 10 9 19(35%) 

Στήριξη σε είδος 21 22 33 (60%) 
Ολιστική υποστήριξη (στέγη & διατροφή & 

οικονομική στήριξη ) 10 9 19 (35%) 

Συμβουλευτική και παροχή κατευθύνσεων ως 
προς την αυτόνομη διαβίωση 26 25 51(92%) 

Υποστήριξη θεμάτων υγείας 3 5 8(15%) 

Υποστήριξη σπουδών μέσω χορηγίας σχολής 1 5 6 (11%) 

Ένταξη σε πρόγραμμα «Στέγασης –
Επανένταξης» του Υπουργείου Εργασίας , 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

4 7 11(20%) 

 
Αναφορικά με την ηλικιακή ομάδα των νέων στους οποίους  απευθύνονται οι υπηρεσίες 
και όπως καταγράφεται στον πίνακα 2,  η συντριπτική πλειοψηφία (53%) αφορά σε νέους 
ηλικίας 21-24 ετών και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 18-20 ετών με ποσοστό 47%. 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

18-20 ετών 7 19 26 (47%) 
21-24 ετών 16 13 29 (53%) 

ΣΥΝΟΛΟ 23(42%) 32 (58%) 55 
 
Επίσης και σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά  (πίνακας 3 & 4)των νέων το 41% αυτών 
είναι απόφοιτοι Λυκείου , το 24% πραγματοποιεί σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (ΑΕΙ – ΑΤΕΙ),  το 16% των νέων πραγματοποιεί 
σπουδές σε Ινστιτούτα Εκπαιδευτική Κατάρτισης (ΙΕΚ) , το 17% των νέων έχει ενταχθεί 
στον εργασιακό τομέα  ενώ το 38% βρίσκετε σε αναζήτηση εργασίας  .  
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