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Πρόλογος  

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής και των κατευθύνσεων για τους 

πληθυσµούς των Ροµά, η Ελλάδα, όπως και κάθε κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο να αναπτύξει Εθνική Στρατηγική και 

Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασµό για την κοινωνική τους ένταξη. Περαιτέρω δε, 

απαιτείται η ανάπτυξη ενός µακροπρόθεσµου Σχεδίου ∆ράσης και η 

εξειδίκευσή του ανά τοµέα σε περιφερειακό επίπεδο, µε ολοκληρωµένες 

παρεµβάσεις που θα υλοποιούνται στους δήµους και τους οικισµούς της 

χώρας. 

Στην εισαγωγή του σχεδίου, παρατίθενται οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο που καθορίζουν τις αρχές σύνταξης του παρόντος σχεδίου. 

Παράλληλα, προσδιορίζεται το αντικείµενο της καταγραφής, παρουσιάζεται 

η µεθοδολογία αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης και ο τρόπος 

σύνταξης του δελτίου καταγραφής.  

Το επόµενο κεφάλαιο περιλαµβάνει την αποτύπωση της υφιστάµενης 

κατάστασης του πληθυσµού των Ροµά στους οικισµούς της Περιφέρειας, 

έτσι όπως διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 2014. Αναλύονται οι τοµείς 

στέγασης, εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας.  

Στη συνέχεια επιχειρείται ο προσδιορισµός της στρατηγικής του 

προγράµµατος για κάθε έναν από τους τοµείς πολιτικής και η εξειδίκευσή 

του σε παρεµβάσεις για το χρονικό διάστηµα της νέας προγραµµατικής 

περιόδου 2014-2020.  

Τέλος στο Παράρτηµα του παρόντος παρουσιάζεται η εξειδίκευση των 

δράσεων ανά τοµέα για κάθε οικισµό της περιφέρειας. 
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Εισαγωγή 

Οι Ροµά αποτελούν τη µεγαλύτερη µειονότητα της Ευρώπης και κατά την 

ιστορική εξέλιξη των κοινοτήτων τους έχουν υιοθετήσει τρόπους ζωής και 

παραδόσεις που διαφέρουν από τα ήθη της πλειοψηφίας. Έχοντας 

αναγνωρίσει οι ίδιοι την κοινή καταγωγή τους και κοινά πολιτιστικά 

στοιχεία, διεκδικούν πλέον µέσω πανευρωπαϊκού δικτύου, την αναγνώριση 

τους ως λαού χωρίς έδαφος και αντίστοιχη εκπροσώπηση στα Ηνωµένα 

Έθνη και την ΕΕ1. 

Ο πληθυσµός των Ροµά στην Ελλάδα σύµφωνα µε εκτίµηση του δικτύου 

ROM ανέρχεται στα 250.000 άτοµα. Ο αριθµός αυτός όµως δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ακριβής, λόγω των αστικοδηµοτικών εκκρεµοτήτων των Ροµά. Το 

συµβούλιο της Ευρώπης εκτιµά τον αριθµό των Ροµά στην Ελλάδα σε 

80.000 - 150.000 άτοµα, ενώ σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Γ. Γραµµατείας 

εκπαίδευσης ενηλίκων, ο αριθµός τους φθάνει τις 300.0002. 

Οι φυλές των Ροµά δεν αποτελούν µια απόλυτα οµοιογενή οµάδα, ενώ 

υπάρχουν κοινότητες Ροµά που είναι απρόθυµες να αποδεχτούν την 

ταυτότητα τους3,. Στην κοινότητα των Ροµά εντάσσονται πλήθος διακριτών 

πολιτιστικών οµάδων, (όπως, Ροµά, Σίντι, Καλέ, Αθίγγανοι, Ντοµ και Λοµ), 

ενώ περιλαµβάνονται και µετακινούµενοι πληθυσµοί. Παρά τις όποιες 

διαφορές τους είναι γενικά παραδεκτό ότι οι οµάδες αυτές έχουν κοινά 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί στο σύνολό τους 

σειρά από διώξεις και διακρίσεις σχεδόν σ’ όλες τις χώρες όπου έζησαν. 

Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι Ροµά στην πλειοψηφία τους διαβιούν χωρίς να 

έχει επιτευχθεί η κοινωνική τους ένταξη, παραµένοντας σε κατάσταση 

κοινωνικού αποκλεισµού.  

Οι προσπάθειες της πολιτείας4 για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

των Ροµά, έκαναν σαφή την πρόθεση της πολιτείας για αντιµετώπιση των 

προβληµάτων, δεν κατάφεραν όµως να τα αντιµετωπίσουν στο βαθµό που 

όφειλαν. Η κοινωνική ένταξη, η ισότιµη συνύπαρξη και η βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των Ροµά παραµένει και σήµερα πρόβληµα που η 

Ελληνική πολιτεία καλείται να αντιµετωπίσει. 

                                                           
1 “Statement by the participants in the meeting of NGO from Eastern and Central Europe”, 15-8, Nov. 
2000, Warsaw. 
2 Council of Europe, 2002 (Questionnaire on the Legal Situation of Roma/Gypsies/ Travellers in Europe), 
http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc02/ EDOC9397.htm. 
3 
Ringold, Dena, 2005. Roma in an Expanding Europe: Breaking the Poverty Cycle, Strategy Paper. The 

World Bank, Washington, DC.. 
4 

Πλαίσιο Εθνικής Πολιτικής Υπέρ Των Ελλήνων Τσιγγάνων (1996) - Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης 
Για Την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (2001 -2008) 
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Α. Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ροµά 

Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση των Ροµά5 βρίσκεται διαρκώς στο 

επίκεντρο της πολιτικής προσοχής στην Ευρώπη. Οι Ροµά –µε περίπου 10 

έως 12 εκατοµµύρια άτοµα αποτελούν τη µεγαλύτερη µειονότητα της 

Ευρώπης– πέφτουν πολύ συχνά θύµατα  

• ρατσισµού,  

• διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισµού,  

• ζουν σε απόλυτη φτώχεια 

• δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονοµική περίθαλψη και  σε 

• αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης.  

Πολλές γυναίκες και παιδιά Ροµά πέφτουν θύµατα βίας, εκµετάλλευσης και 

εµπορίας6, ακόµα και µέσα στις ίδιες τους τις κοινότητες. Πολλά παιδιά Ροµά 

βρίσκονται στους δρόµους αντί να πηγαίνουν σχολείο. Η υστέρηση των 

Ροµά ως προς το µορφωτικό επίπεδο και οι δυσµενείς διακρίσεις που 

υφίστανται στην αγορά εργασίας είχαν ως συνέπεια για τους ίδιους υψηλά 

ποσοστά ανεργίας και αεργίας ή θέσεις εργασίας χαµηλής ποιότητας, 

χαµηλής ειδίκευσης και χαµηλών απολαβών. 

Η ΕΕ, έχει θέσει στη διάθεσή της ένα ευρύ φάσµα νοµικών, πολιτικών και 

οικονοµικών µέσων. Αν και οι ιδιαίτερες περιστάσεις, ανάγκες και 

απαιτούµενες λύσεις ποικίλλουν σε πολύ µεγάλο βαθµό µεταξύ των 

ευρωπαϊκών κρατών, οι κοινές αξίες της ελεύθερης µετακίνησης και των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων, καθώς και οι κοινοί στόχοι για πολιτική 

σταθερότητα, οικονοµική ευηµερία, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη 

µεταξύ των κρατών µελών, καθιστούν απαραίτητη την ανάληψη ρόλου από 

την Ευρώπη όσον αφορά τις πολιτικές για την ενσωµάτωση των Ροµά. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στις 5 Απριλίου 2011, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εξέδωσε το έγγραφο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές 

ένταξης των Ροµά µέχρι το 2020» µε το οποίο καλούσε τα κράτη µέλη να 

καταρτίσουν ή να επανεξετάσουν τις σχετικές εθνικές στρατηγικές τους, 

ώστε να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα τις προκλήσεις που 

συνεπάγεται η ένταξη των Ροµά, ώστε να βελτιώσουν µε απτό τρόπο την 

κατάσταση έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.  

Η έγκριση του πλαισίου από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της 

ΕΕ απέδειξε ότι η ενσωµάτωση των Ροµά καθίσταται σηµαντική 

                                                           

5 Ο όρος «Ροµά», όπως χρησιµοποιείται στο παρόν κείµενο και από πλήθος διεθνών 
οργανώσεων και εκπροσώπους των οµάδων Ροµά στην Ευρώπη, καλύπτει διάφορες οµάδες (όπως, 
Ροµά, Σίντηδες, Καλέ, Τσιγγάνους, Αθίγγανους, Ρουντάρι, Ασκαλί, Αιγύπτιους, Γιένις, Ντοµ και Λοµ), 
ενώ περιλαµβάνει και µετακινούµενους πληθυσµούς (travellers), χωρίς να αρνείται τις ιδιαιτερότητες 
και την πολυµορφία του τρόπου ζωής και του καθεστώτος αυτών των οµάδων. 
6 Αξιολόγηση της Ευρωπόλ σχετικά µε τις απειλές από το οργανωµένο έγκληµα (OCTA) για το 
2011, σ. 26. 



 

6 

 

προτεραιότητα για όλα τα κράτη µέλη, παρά την οικονοµική και 

δηµοσιονοµική κρίση.  

Τα κονδύλια της ΕΕ (ιδίως των διαρθρωτικών ταµείων) θα µπορούσαν να 

είναι ένας ισχυρός µοχλός για τη βελτίωση της κοινωνικοοικονοµικής 

κατάστασης οµάδων µειονεκτούντων ατόµων, όπως οι Ροµά.  

Η Επιτροπή, στην έκτακτη συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου 2012, υιοθέτησε τέσσερις τοµείς για την 

εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών και την ανάπτυξη προγραµµάτων 

δράσης για την αντιµετώπιση των φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού που 

βιώνει η συγκεκριµένη οµάδα στις χώρες κράτη µέλη της Ε.Ε. Ειδικότερα οι 

τοµείς είναι: 

α) Εκπαίδευση 

Ο στόχος της ΕΕ είναι να εξασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά των Ροµά θα 

ολοκληρώνουν τουλάχιστον τη φοίτησή τους στο δηµοτικό σχολείο και θα 

έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση7. 

β) Απασχόληση 

Ο στόχος της ΕΕ είναι να µειωθεί το χάσµα µεταξύ των Ροµά και του 

υπόλοιπου πληθυσµού όσον αφορά την απασχόληση8.  

γ) Υγειονοµική περίθαλψη 

Ο στόχος της ΕΕ είναι να µειωθεί το χάσµα µεταξύ των Ροµά και του 

υπόλοιπου πληθυσµού όσον αφορά την υγειονοµική περίθαλψη. 

δ) Στέγαση και ουσιώδεις υπηρεσίες 

Ο στόχος της ΕΕ είναι να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ του ποσοστού των 

Ροµά που έχουν πρόσβαση σε στέγαση και σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 

και του υπόλοιπου ποσοστού αυτού του πληθυσµού. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ΕΕ καλεί τα κράτη µέλη να ακολουθήσουν 

στοχοθετηµένη προσέγγιση σύµφωνα µε τις κοινές βασικές αρχές για την 

ενσωµάτωση των Ροµά και να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές στρατηγικές 

ένταξης των Ροµά θα συµφωνούν µε τα εθνικά προγράµµατα 

µεταρρυθµίσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» υιοθετώντας 

τις αρχές της: 

• Κινητοποίησης του περιφερειακού/τοπικού επιπέδου και της κοινωνίας 

των πολιτών 

                                                           

7 Οι στόχοι για την ένταξη των Ροµά παρουσιάστηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο 
«Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ροµά µέχρι το 2020», COM(2011) 173 της 5ης 
Απριλίου 2011. 
8 Στα περισσότερα κράτη µέλη ο αριθµός των Ροµά που δήλωναν άνεργοι ήταν τουλάχιστον 
διπλάσιος από τον αντίστοιχο αριθµό των µη Ροµά. Στην Ιταλία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη 
Σλοβακία, µάλιστα, η µεταξύ τους διαφορά αυτή ήταν τετραπλάσια ή ακόµα και πενταπλάσια 
(Συνοπτικά αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποίησαν, το 2012, ο Οργανισµός Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων, η Παγκόσµια Τράπεζα και το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών σχετικά 
µε την κατάσταση των Ροµά σε 11 κράτη µέλη της ΕΕ). 
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• Αποτελεσµατικής παρακολούθησης και αξιολόγηση της εφαρµοζόµενης 

πολιτικής 

• Απαγόρευσης των διακρίσεων και προστασία των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων 

Στην κατεύθυνση αυτή η Ε.Ε. στοχεύει στη διαµόρφωση Εθνικών πολιτικών 

για τους Ροµά ενθαρύνοντας τα κράτη µέλη: 

• Να συνεχίσουν τον τακτικό διµερή διάλογο µε την Επιτροπή και τους 

ενδιαφερόµενους φορείς ώστε: 

• Να εµπλέξουν στις προσπάθειες τις περιφερειακές και τοπικές αρχές 

• Να συνεργάζονται στενά µε την κοινωνία των πολιτών 

• Να χορηγούν αναλογικούς χρηµατοδοτικούς πόρους 

• Να παρακολουθούν την πρόοδο και να επιτρέπουν την προσαρµογή των 

πολιτικών 

• Να καταπολεµούν τις διακρίσεις µε πειστικό τρόπο 

 

Β. Στρατηγική «Ευρώπη 2020»9 

«Ευρώπη 2020» είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση, που ξεκίνησε το 2010 µε ορίζοντα το 2020. 

Στόχος της δεν είναι απλώς η αντιµετώπιση της κρίσης, αλλά και των 

µειονεκτηµάτων του αναπτυξιακού µοντέλου, καθώς και η δηµιουργία των 

συνθηκών για µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. 

Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή µιας ανάπτυξης 

έξυπνης, µε αποτελεσµατικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα 

και την καινοτοµία, βιώσιµης, χάρη στην αποφασιστική µετάβαση σε µια 

οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και χωρίς αποκλεισµούς, µε 

ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στη µείωση της 

φτώχειας. 

Μια από τις επτά εµβληµατικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020»για µια έξυπνη και διατηρήσιµη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς είναι 

και η Ευρωπαϊκή Πλατφόρµα για την Καταπολέµηση της Φτώχειας και του 

Κοινωνικού Αποκλεισµού. 

Η πλατφόρµα έχει σκοπό την ανάληψη µιας κοινής δέσµευσης µεταξύ των 

κρατών µελών, των οργάνων της ΕΕ και των κύριων ενδιαφεροµένων να 

καταπολεµήσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Καθώς το 

µεγαλύτερο µέρος της προσεχούς δεκαετίας είναι πιθανόν να χαρακτηρίζεται 

από µειωµένους κρατικούς προϋπολογισµούς, οι δράσεις θα πρέπει να 

αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα και την εµπιστοσύνη, µε τη 

χρηµατοδότηση νέων συµµετοχικών τρόπων για την αντιµετώπιση της 

                                                           

9 http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm 
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φτώχειας, εξακολουθώντας, παράλληλα, να αναπτύσσουν πολιτικές 

πρόληψης και κάλυψης συγκεκριµένων αναγκών. 

Σκοπό έχει να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να πετύχουν έναν σηµαντικό 

στόχο: την έξοδο 20 εκατοµµυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισµό. 

Στο πλαίσιο αυτών των Ευρωπαϊκών στρατηγικών και προτεραιοτήτων 

καλείται η Ελλάδα σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο να σχεδιασεί τη 

Στρατηγική της για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού. 

Εξειδίκευση αυτής της στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, αποτελεί και 

η Στρατηγική για την ένταξη των Ροµά.  

Η Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη λειτουργεί σε συνέργεια µε τη 

Στρατηγική ένταξης των Ροµά, ως εκ τούτου δράσεις που περιγράφονται 

στη στρατηγική ένταξης των Ροµά έχουν εφαρµογή και αντίκτυπο στον 

ευρύτερο πληθυσµό που είναι δυνητικά ωφελούµενος από τη Στρατηγική 

για την Κοινωνική Ένταξη και αντίστροφα. 
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Γ. Εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ροµά  

Η Ελλάδα, όπως και κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 

απαραίτητο να αναπτύξει Εθνική Στρατηγική και Εθνικό Στρατηγικό 

Σχεδιασµό για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά. 

Οι κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη των στρατηγικών 

συµπεριλαµβάνονται στο «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης για την 

Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (2001-2008)» αλλά και στη 

µελέτη «Καταγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης των ΡΟΜΑ στην Ελλάδα. 

Απολογισµός ∆ράσεων και Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την 4η 

Προγραµµατική Περίοδο». 

H Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά 2012-2020 έχει 

τους παρακάτω στόχους: 

• τη καταγραφή και απεικόνιση της υφιστάµενης κατάστασης 

• τον επανασχεδιασµό και επαναοριοθέτηση των προτεραιοτήτων, ως 

αποτελέσµατα της καταγραφής και µε κριτήριο τις ανάγκες των Ροµά και 

τους διαθέσιµους πόρους 

• τη δηµιουργία διοικητικού µηχανισµού για τη διαχείριση της εθνικής 

στρατηγικής. 

Ο Στρατηγικός Στόχος, όπως αυτός ορίζεται στο Πλαίσιο Εθνικής 

Στρατηγικής για τους Ροµά, είναι «η άρση των όρων του κοινωνικού 

αποκλεισµού των Ροµά και η δηµιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής 

ένταξης των Ροµά, Ελλήνων και αλλοδαπών που διαβιούν νόµιµα στην 

χώρα». 

Ο Στρατηγικός Στόχος θα επιτευχτεί µέσω τριών επιµέρους στόχων: 

i. Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»  

Οι συνθήκες κατοίκησης και στέγασης των Ροµά στην Ελλάδα, 

χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλες. Στόχος είναι η δηµιουργία αποδεκτών 

συνθηκών διαβίωσης για τους Ροµά και η στρατηγική για την διαχείριση του 

κατοικείν των Ροµά, θα πρέπει να αποσκοπεί σε βιώσιµη, ασφαλή και 

λειτουργική κατοίκηση, οργανικά συνδεδεµένη µε τον αστικό και κοινωνικό 

ιστό. 

ii. Ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγµατος κοινωνικής παρέµβασης 

(στους τοµείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και 

Κοινωνικής Φροντίδας) 

Οι τοµείς παρέµβασης στο πλαίσιο του δεύτερου στόχου είναι: 

Εκπαίδευση, µε επιδίωξη την αύξηση έως το 2020 της ένταξης των παιδιών 

στη σχολική πραγµατικότητα µε στόχο τη µείωση της σχολικής διαρροής και 

αποτυχίας και τη διάχυση της εκπαίδευσης τους σε όλες τις βαθµίδες της 
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εκπαίδευσης. Το αποτέλεσµα θα είναι η αύξηση του επιπέδου του 

κοινωνικού, πολιτιστικού και λειτουργικού εγγραµµατισµού τους. 

Απασχόληση, µε επιδίωξη την πολυεπίπεδη παρέµβαση για την ποσοτική και 

ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης των Ροµά, µε αποτέλεσµα έως το 2020 

να µειωθεί η αδήλωτη εργασία, να αυξηθεί η προσβασιµότητα στην αγορά 

εργασίας και να ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα ιδιαίτερα για τους νέους 

Ροµά. 

Υγεία - Κοινωνική Φροντίδα µε επιδίωξη το 2020 να εξασφαλίζονται η 

πρόσβαση στις πρωτοβάθµιες Υπηρεσίες Υγείας οι παρεµβάσεις προληπτικής 

ιατρικής, αγωγής υγείας αλλά και οι παρεµβάσεις στον τοµέα των 

κοινωνικών υπηρεσιών µε στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας της 

πλήρους ένταξής των Ροµά. 

iii. Ανάπτυξη Κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης, µέσω της 

κοινωνικής χειραφέτησης και της συµµετοχής των ίδιων των 

Ροµά. 

Η κοινωνική ένταξη των Ροµά δεν είναι µια δηµοφιλής διαδικασία. Η 

στρατηγική της κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να διέρχεται µέσα από 

διαδικασίες κοινωνικής διαβούλευσης και κοινωνικής συναίνεσης. Μόνον σε 

αυτή την περίπτωση θα αποτελεί µια διακριτή και αποδεκτή πολιτική που 

δεν θα υπόκειται ούτε σε παρερµηνεία ούτε σε στρέβλωση. Αυτόν τον στόχο 

θα εξυπηρετεί η ανάπτυξη ενός θεσµού κοινωνικής διαβούλευσης, ο οποίος 

σε τακτικά διαστήµατα µέσα από διαδικασίες διαλόγου θα συζητά την 

ανάπτυξη των πολιτικών ένταξης και θα στηρίζει την εφαρµογή τους. Σε ένα 

τέτοιο θεσµό θα πρέπει να υπάρχει σηµαντική εκπροσώπηση των Ροµά. 
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Κεφάλαιο 1ο: Μεθοδολογία Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου 

1.1. Αντικείµενο της καταγραφής  

Η δηµιουργία του περιφερειακού επιχειρησιακού σχεδίου έχει θέσει ως 

στόχους τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής και τη διαµόρφωση 

στρατηγικής, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το 

«ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ». Η καταγραφή της 

υφιστάµενης κατάστασης στοχεύει στην αποτύπωση των γενικών ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των οικισµών και των ιδιαίτερων προβληµάτων του 

συγκεκριµένου πληθυσµού. 

Ως βάση για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης των Ροµά, 

υιοθετήθηκε ο χώρος διαµονής τους. Ο κυριότερος λόγος της συγκεκριµένης 

επιλογής αφορά στο γεγονός της συγκέντρωσης του πληθυσµού που 

αντιµετωπίζει τα οξύτερα προβλήµατα και προς το οποίο, κατ’ αρχήν 

απευθύνονται τα διάφορα µέτρα και πολιτικές µε στόχο την κοινωνική 

ενσωµάτωση.  

Στη βάση αυτή αναζητήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα προβλήµατα 

του συγκεκριµένου πληθυσµού, θέτοντας ως προτεραιότητες τους τοµείς 

παρέµβασης όπως ορίζονται από την ΕΕ και την Εθνική Στρατηγική. 

Ειδικότερα, η αναζήτηση επικεντρώθηκε στους τοµείς στέγασης, εκπαίδευσης, 

υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και οριζόντιων θεµάτων που έχουν 

να κάνουν µε την ισότητα και τη συµµετοχικότητα. Η προσέγγιση αυτή 

αποτυπώνει ποιοτικά και ποσοτικά, τα προβλήµατα και τις συνθήκες 

διαβίωσης διακριτών κοινοτήτων Ροµά.  

Μια συστηµατική απογραφή των Ροµά της περιφέρειας θα µπορούσε να 

εντοπίσει και να αναδείξει τα προβλήµατα των νοικοκυριών που βρίσκονται 

ήδη σε διαδικασία κοινωνικής ενσωµάτωσης και δεν ζουν σε διακριτές 

κοινότητες, αντιµετωπίζουν όµως προβλήµατα που απορρέουν από την 

τσιγγάνικη καταγωγή τους.  

Σε αυτή την περίπτωση όµως, τίθεται θέµα προσδιορισµού της ταυτότητας 

Ροµά. Μερικές οµάδες είναι απρόθυµες να αναγνωριστούν ως Ροµά εξαιτίας 

της ποικιλοµορφίας των οµάδων Ροµά, παρά το γεγονός ότι αποτελούν µέρος 

της κοινωνίας των Ροµά, ή έλκουν την καταγωγή τους από αυτή την οµάδα 

πληθυσµού. Ταυτόχρονα, αρκετοί Ροµά που έχουν κατακτήσει κάποιο βαθµό 

κοινωνικής ενσωµάτωσης είναι απρόθυµοι να αποδεχτούν την ταύτιση τους 

µε µια κατηγορία πολιτών που υφίσταται τις συνέπειες κοινωνικών 

προκαταλήψεων.  

Με αυτά τα δεδοµένα, αντικείµενο της καταγραφής αποτελούν οι 

αναγνωρίσιµοι χώροι, µόνιµοι ή εποχικοί, διαµονής πληθυσµιακών οµάδων 

που αυτοπροσδιορίζονται ως Ροµά και που στη συνείδηση της τοπικής 

κοινωνίας και των φορέων που πραγµατοποιούν την καταγραφή, αποτελούν 

µέρος της κοινωνίας των Ροµά. 
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1.2. Σύνταξη και Συµπλήρωση του ∆ελτίου Καταγραφής 

Για κάθε χώρο διαµονής ζητήθηκε να συµπληρωθεί ένα ξεχωριστό δελτίο 

καταγραφής. Η αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης σε περιφερειακό 

επίπεδο, προϋποθέτει τη συµπλήρωση του δελτίου καταγραφής από κάποιο 

θεσµικό όργανο, που σε Περιφερειακό επίπεδο, κατά τεκµήριο, έχει επαφή µε 

τις τσιγγάνικες κοινότητες και είναι σε θέση να παρέχει τις ζητούµενες 

πληροφορίες. 

Για το σκοπό αυτό κινητοποιήθηκαν οι ∆ήµοι µέσω των Κοινωνικών τους 

Υπηρεσιών και οι ∆ιευθύνσεις Πρόνοιας της Περιφέρειας. Ας σηµειωθεί ότι 

στην Περιφέρεια Ηπείρου δεν υφίστανται δοµές όπως τα Κέντρα Στήριξης 

Ροµά και Ευπαθών Οµάδων, όπως σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. 

Εποµένως τα στελέχη των Κοινωνικών Υπηρεσιών των ∆ήµων και των 

∆ιευθύνσεων Πρόνοιας, είναι αυτά που έχουν άµεση επαφή µε την τοπική 

κοινωνία των Ροµά, γεγονός που επαληθεύτηκε και κατά τις επιτόπιες 

επισκέψεις στους οικισµούς τους. Η καλή προσωπική σχέση που έχει δοµηθεί 

τα προηγούµενα χρόνια µεταξύ των µελών της κοινότητας και των 

κοινωνικών λειτουργών των ∆ήµων και των ∆ιευθύνσεων Πρόνοιας 

διασφαλίζει τη δυνατότητα διείσδυσης στην τοπική κοινωνία στην αξιόπιστη 

συλλογή στοιχείων, στην καταγραφή των χαρακτηριστικών των οικισµών, και 

στην ανάδειξη των προβληµάτων που απασχολούν την κοινότητα των Ροµά 

της Περιφέρειας.  

Για τον σχεδιασµό του δελτίου καταγραφής, ελήφθησαν υπόψη οι 

προτεραιότητες της Ε.Ε. έτσι όπως αποτυπώνονται στην ανακοίνωση της 

επιτροπής για τις Εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ροµά, καθώς και 

του πλαισίου Εθνικής στρατηγικής.  

Σκοπός ήταν ο προσδιορισµός του τύπου εγκατάστασης των οικισµών, ή των 

συγκεντρώσεων-θηλάκων κατοίκησης των Ροµά και παράλληλα η καταγραφή 

των γενικών συνθηκών διαβίωσης και προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 

Ροµά της περιφέρειας.  

Σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Ηπείρου έγιναν συναντήσεις µε τις 

αρµόδιες υπηρεσίες των ∆ήµων και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ( Ε∆Α 

και Γενική ∆/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφέρειας, Κοινωνικές 

Υπηρεσίες των ∆ήµων και Υπηρεσίες Πρόνοιας αυτών, και Τµήµα 

Κοινωνικών υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης). Παρουσιάστηκε το 

δελτίο καταγραφής και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις για την όσο 

το δυνατόν αρτιότερη συµπλήρωση του. Το δελτίο καταγραφής περιλαµβάνει 

τις παρακάτω ενότητες: 

• Γενική Περιγραφή, µε σκοπό τον προσδιορισµό του τύπου του 

οικισµού, καθώς και την καταγραφή των δηµογραφικών χαρακτηριστικών 

και την κινητικότητα του πληθυσµού 

• Οριζόντια Θέµατα, όπου ζητείται η αναφορά σε προβλήµατα που 

αφορούν στην οµαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας, όπως κοινωνικός 



 

13 

 

αποκλεισµός και διακρίσεις, παιδική εργασία, οικογενειακή βία, άσκηση 

πολιτικών δικαιωµάτων 

• Στέγαση και Βασικές Υποδοµές, περιγραφή χωροθέτησης οικισµού 

και αστικού περιβάλλοντος (επάρκεια δικτύων, προσπελασιµότητα, 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, αποκοµιδή απορριµµάτων) 

• Απασχόληση, περιγραφή είδους απασχόλησης (εποχικότητα, 

κινητικότητα, τοµέας, γυναικεία απασχόληση, ανάπτυξη 

επιχειρηµατικότητας) 

• Εκπαίδευση, καταγραφή των προβληµάτων στον τοµέα της 

εκπαίδευσης (αναλφαβητισµός, µαθητική διαρροή, προσβασιµότητα, 

εκπαίδευση ενηλίκων), 

• Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα, αναφορά των προβληµάτων που 

αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας (προσβασιµότητα, πρόληψη και 

προαγωγή υγείας, εξαρτήσεις και ψυχική υγεία) 

Το δελτίο καταγραφής µε τη µεσολάβηση της Περιφέρειας, απεστάλη στους 

∆ήµους, διασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την κάλυψη της. Έτσι 

εξασφαλίζεται ενιαία αντιµετώπιση στο σύνολο της περιφέρειας, και 

οµοιογενή διαχείριση του δελτίου καταγραφής. Θεωρήθηκε ως η βέλτιστη 

λύση µε δεδοµένους τους χρονικούς περιορισµούς. 

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 14 δελτία καταγραφής για 18 περιοχές στις 

οποίες έχει διαπιστωθεί µόνιµη ή εποχική παρουσία Ροµά, τα οποία κρίνεται 

ότι παρέχουν επαρκή, εικόνα για το µέγεθος, τη γεωγραφική διασπορά, τις 

συνθήκες διαβίωσης του πληθυσµού των Ροµά της Περιφέρειας Ηπείρου.  

 

1.3. Εξειδίκευση, Προγραµµατισµός, προσδιορισµός αναµενόµενων 

αποτελεσµάτων του Σχεδίου ∆ράσης  

Σκοπός της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης, είναι η αποτύπωση του 

γενικότερου πλαισίου διαβίωσης των Ροµά στην περιφέρεια. Για την 

ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης, γίνεται διασταύρωση των 

στοιχείων των οικισµών, µε επιτόπιες επισκέψεις στους οικισµούς από την 

οµάδα σύνταξης του, τα στελέχη των ∆ήµων και των Κοινωνικών 

Υπηρεσιών (∆ιευθύνσεις Πρόνοιας, Κοινωνικές Υπηρεσίες ∆ήµων κλπ). 

Ο καθορισµός των στόχων, των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και ο 

προγραµµατισµός των έργων και ενεργειών του προγράµµατος, οφείλει να 

λάβει υπόψη του τις απόψεις του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο οποίο 

προτείνει τις παρεµβάσεις του. Για την ολοκλήρωση του σχεδίου έχουν 

αποσταλεί προτάσεις από τις αρµόδιες Υπηρεσίες των ∆ήµων οι οποίες 

διαµορφώθηκαν σε συνεργασία µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες και σε 

διαβούλευση µε εκπροσώπους ΡΟΜΑ. Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση 

της συµµετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων στον καθορισµό των 

έργων προτεραιότητας και στην εξειδίκευση των παρεµβάσεων.  
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Κεφάλαιο 2ο: Ανάλυση της Υφιστάµενης Κατάστασης 

2.1. Υφιστάµενη Κατάσταση σε Περιφερειακό Επίπεδο 

Οι Ροµά της περιφέρειας Ηπείρου δε φαίνεται να κατέχουν σηµαντικό 

ποσοστό στο συνολικό πληθυσµό της Περιφέρειας (περίπου 1800 Ροµά βάση 

καταγραφής σε 336.856 κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ 

2011). Οι οικισµοί που έχουν αναπτυχθεί, ως επί το πλείστον, εντοπίζονται 

στις παρυφές των αστικών και ηµιαστικών κέντρων. Στην Περιφέρεια 

Ηπείρου έχουν εντοπισθεί 14 χώροι συγκέντρωσης  

Τα χαρακτηριστικά των οικισµών, είναι κοινά µε αυτά των οικισµών του 

συνόλου της χώρας. Ειδικότερα στην περιφέρεια Ηπείρου διακρίνονται τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά για τους οικισµούς των Ροµά:  

• Οι οικισµοί στην πλειοψηφία τους έχουν χαρακτήρα µόνιµης 

εγκατάστασης παρά τα προβλήµατα ιδιοκτησίας και αυθαίρετης δόµησης, σε 

κάποιες µάλιστα περιπτώσεις υφίστανται άνω των είκοσι ετών. Με κριτήριο 

την κινητικότητα τους στον χώρο, οι Ροµά της περιοχής, διακρίνονται σε 

εδραιοποιηµένους και περιοδικά µετακινούµενους. Οι µετακινήσεις 

συνήθως, αφορούν την εποχική απασχόληση σε αγροτικές εργασίες ή σε 

πανηγύρια.  

• Στους οικισµούς οι οποίοι είναι ενταγµένοι στον ιστό αστικών-

ηµιαστικών περιοχών, όπου παρά τα προβλήµατα κοινωνικής αποµόνωσης, 

δεν εµφανίζεται έντονη εικόνα υποβάθµισης ή απειλής της ∆ηµόσιας Υγείας, 

ούτε είναι αξιοσηµείωτη η διαφορά του επιπέδου διαβίωσης. 

• Αντίθετα οι θύλακες µε τα µεγαλύτερα προβλήµατα εντοπίζονται στις 

παρυφές των µεγάλων αστικών συγκεντρώσεων. Τα προβλήµατα 

εντείνονται λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης πληθυσµού σε ελάχιστο 

στεγαστικό και οικιστικό χώρο. Τα συνηθέστερα προβλήµατα που 

εντοπίζονται σε αυτούς τους οικισµούς είναι η απουσία τίτλων ιδιοκτησίας, 

στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, έλλειψη ρυµοτοµικού 

σχεδίου, έλλειψη αποχετευτικού δικτύου, (οµβρίων και ακαθάρτων 

υδάτων), κακή έως ανύπαρκτη εσωτερική οδοποιία, ανεπαρκής 

ηλεκτροφωτισµός δηµόσιων χώρων, ανυπαρξία ελεύθερων κοινόχρηστων 

χώρων και συσσώρευση απορριµµάτων στους ελάχιστους υπάρχοντες. Ένα 

ακόµη χαρακτηριστικό στοιχείο που επιτείνει την εικόνα της εξαθλίωσης 

είναι η έλλειψη µέριµνας για την περιοδική αποκοµιδή των απορριµµάτων. 

Τέλος παρατηρείται δυσκολία προσπελασιµότητας από τους χώρους 

διαµονής των Ροµά, προς τον υπόλοιπο αστικό ιστό, αφού είτε δεν υπάρχει, 

είτε είναι εξαιρετικά αραιή η κάλυψη των περιοχών από δηµόσια 

συγκοινωνία. 

• Όσον αφορά την κατάσταση των οικισµών παρατηρείται, ότι όσο 

παλαιότερος είναι ένας οικισµός τόσο περισσότερο περιφρουρείται από τους 

κατοίκους ο δηµόσιος χώρος και καλλωπίζεται. Παρά τις τεράστιες 
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δυσκολίες που συνεπάγεται η συγκατοίκηση πολλών οικογενειών σε 

ελάχιστα τετραγωνικά µέτρα, της άναρχης δόµησης και του µεγάλου 

αριθµού οικίσκων, προσπαθούν στο µέτρο των δυνατοτήτων τους να 

βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης τους. Εφόσον µάλιστα κατακτηθεί ένα 

επίπεδο ποιότητας ζωής, τα άτοµα και οι οικογένειες του οικισµού, 

υπερασπίζονται τον χώρο και το περιβάλλον διαβίωσης τους, 

καταρρίπτοντας τον µύθο της αδιαφορίας και της τάση των Ροµά, για 

καταπάτηση κάθε έννοιας δηµόσιου αγαθού.  

Τα συνηθέστερα προβλήµατα που εντοπίζονται στους οικισµούς της µελέτης 

και αφορούν τους λοιπούς τοµείς συνοψίζονται παρακάτω ως εξής: 

• Στον τοµέα της εκπαίδευσης τα σηµαντικότερα προβλήµατα των 

οικισµών της περιφέρειας αφορούν στη καθυστερηµένη ένταξη στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, στη δυσκολία πρόσβασης στις σχολικές µονάδες, 

στον αναλφαβητισµό, στη µαθητική διαρροή, µε συνέπεια όλων αυτών, την 

προβλήµατική κοινωνική ένταξη των Ροµά και την αναπαραγωγή αρνητικών 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων εναντίον τους.  

• Στον τοµέα της υγείας τα σηµαντικότερα προβλήµατα των οικισµών 

της περιφέρειας αφορούν, στην ανεπάρκεια πρόληψης και φροντίδας σε 

θέµατα υγείας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρατηρούνται και αρκετές 

περιπτώσεις µε προβλήµατα Ψυχικής Υγείας. 

• Στον τοµέα της απασχόλησης, η αποτύπωση της υφιστάµενης 

κατάστασης των Ροµά της περιφέρειας, αναδεικνύει την αναγκαιότητα 

παρέµβασης για την υποστήριξη τους και την ένταξη τους στην αγορά 

εργασίας. Τα ποσοστά αυτοαπασχόλησης είναι πολύ υψηλά. Οι κύριοι τοµείς 

απασχόλησης, είναι η συλλογή παλαιών µετάλλων, το πλανόδιο εµπόριο, και 

η µουσική. Σε ορισµένες περιπτώσεις έχει καταγραφεί και απασχόληση σε 

εποχικές αγροτικές εργασίες. Βασική πηγή εισοδήµατος είναι οι προνοιακές 

παροχές.  

Φαινόµενα που έχουν εντοπισθεί στις κοινωνίες των Ροµά, αποτελώντας 

συχνά εµπόδιο στην κοινωνική τους ένταξη και κρίνεται ότι χρήζουν 

παρέµβασης, είναι η ενδοοικογενειακή βία, η παιδική εργασία, ζητήµατα 

γυναικείας χειραφέτησης, η παραβατικότητα, η απουσία συλλογικότητας, 

καθώς και η καταπολέµηση των προκαταλήψεων.  
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2 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
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2.1.1. Αποτύπωση Υφιστάµενης Κατάστασης Οικισµών-Θυλάκων 

∆ήµου Ηγουµενίτσας 

Στην περιοχή του ∆ήµου Ηγουµενίτσας παρατηρούνται δύο σηµεία στα οποία 

εγκαθίστανται Ροµά. Οι δύο αυτές θέσεις αποτελούν δύο θύλακες 

συγκέντρωσης των Ροµά της Ηγουµενίτσας. Ο πρώτος θύλακας βρίσκεται στη 

θέση «Τσιπουρίκι», ενώ ο δεύτερος βρίσκεται πίσω από το ∆ηµοτικό στάδιο 

της πόλης στη θέση «Αµπέλια». Το σύνολο των ατόµων που διαβιούν σε 

αυτούς είναι 33 άτοµα. 

2.1.1.1. ΘΥΛΑΚΑΣ Α’ (ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ) - ΤΣΙΠΟΥΡΙΚΙ  

 

 

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά: 

Πληθυσµός:  22 άτοµα  

Οικογένειες :4   Κατοικίες: 4 

Άνδρες :  11    Γυναίκες :11  

Ενήλικες:  10    Ανήλικοι: 12 

 

Κινητικότητα πληθυσµού: Πρόκειται για µόνιµο µη µετακινούµενο 

πληθυσµό. 
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1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Οικονοµική κατάσταση:  

Τα περισσότερα νοικοκυριά εντάσσονται στην κατηγορία των χαµηλών και 

κάτω του ορίου φτώχειας εισοδηµάτων. Οι δύο (2) από τις τέσσερις (4) 

οικογένειες επιβιώνουν µε τα Προνοιακά επιδόµατα. Επιδόµατα τρίτεκνων ή 

πολυτέκνων λαµβάνουν και οι τέσσερις (4) οικογένειες. Για την ενίσχυση των 

εισοδηµάτων τους ασχολούνται, κυρίως, µε συλλογή και εµπόριο παλαιών 

σιδήρων και εναλλακτικά µε εποχιακές αγροτικές εργασίες, κυρίως στη 

συλλογή µανταρινιών τους φθινοπωρινούς µήνες. 

Αστικοδηµοτική τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσµού είναι 

τακτοποιηµένη αστικοδηµοτικά. Είναι ∆ηµότες του ∆ήµου Ηγουµενίτσας. 

Κοινωνικός αποκλεισµός:  

Οι Ροµά της περιοχής Τσιπουρίκι, θεωρούν ότι είναι ενσωµατωµένοι στο 

κοινωνικό σύνολο δίχως να αντιµετωπίζονται ρατσιστικά στην 

καθηµερινότητα τους και µέσα στην κοινωνία της Ηγουµενίτσας. Επίσης, 

σύµφωνα µε δηλώσεις τους, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου τους 

εξυπηρετούν και τους αντιµετωπίζουν ισότιµα. 

Μία µικρή εξαίρεση αποτελεί το σχολικό περιβάλλον στο οποίο αν και δεν 

υπάρχουν σοβαρά περιστατικά, έχουν δηµιουργηθεί µεµονωµένα περιστατικά 

µικρής κλίµακας µε 1 από τα παιδιά τους το οποίο ήρθε σε αντιπαράθεση µε 

συµµαθήτρια της η οποία δεν την ήθελε στο παιχνίδι της αυλής του σχολείου. 

Παιδική εργασία: ∆εν έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα, και από το 

οικογενειακό περιβάλλον δεν επιτρέπεται η επαιτεία στα παιδιά. 

Οικογενειακή βία: Αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ούτε µεταξύ συντρόφων, 

ούτε από τους γονείς προς τα παιδιά  

Συµµετοχικότητα – Εκπροσώπηση - Άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων: 

Ασκούν το δικαίωµα ψήφου σε όλες τις εκλογικές αναµετρήσεις, ως µόνιµοι 

κάτοικοι Ηγουµενίτσας. 

 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ  

Χωροθέτηση οικισµού – Αστικό περιβάλλον: 

Ο συγκεκριµένος οικιστικός θύλακας βρίσκεται Βορειοδυτικά της πόλης της 

Ηγουµενίτσας στη βάση του ∆ασυλλίου στην περιοχή «Τσιπουρίκι». Η 

περιοχή είναι εκτός σχεδίου και έχει παραχωρηθεί από τον ∆ήµο, χωρίς 

ωστόσο, να έχει ληφθεί σχετική απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατόπιν 

προσωπικής συνεννόησης µε τον εκάστοτε ∆ήµαρχο. Ο δρόµος πρόσβασης 

είναι χωµατόδροµος και σε πολύ κακή κατάσταση. Σκουπίδια τα οποία τα 

έχουν πεταµένα και οι ίδιοι οι Ροµά βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την 

περιοχή. Στην περιοχή έχουν στηθεί τέσσερα (4) παραπήγµατα µε ξύλο και 
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νάιλον µέσα στα οποία ενδέχεται να έχουν και σκηνές camping, για τη 

στέγαση των τεσσάρων οικογενειών που διαµένουν εκεί.  

∆ίκτυα υποδοµών: Στην περιοχή δεν φτάνει το δίκτυο του ηλεκτρικού 

ρεύµατος και για το σκοπό αυτό οι κάτοικοι χρησιµοποιούν 

ηλεκτρογεννήτριες.  

Η ύδρευση του οικιστικού θύλακα γίνεται µέσω µίας παροχής νερού (λάστιχο 

που έχει συνεχή ροή νερού). Από το λάστιχο αυτό εξυπηρετούνται όλοι, που 

σηµαίνει ότι µε αυτό κάνουν µπάνιο ακόµα και το χειµώνα σε εξωτερικό χώρο 

και σε κοινή θέα , µε αυτό φροντίζουν την καθαριότητα του σπιτιού κλπ. 

∆εν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, αλλά ούτε και τουαλέτες. Γίνεται ευκόλως 

αντιληπτό ότι αυτό επιβαρύνει περαιτέρω το «οικιστικό περιβάλλον» και τις 

συνθήκες υγιεινής. 

Για τη θέρµανση των παραπηγµάτων χρησιµοποιούνται αυτοσχέδιες 

ξυλόσοµπες.  

Λόγω της ανύπαρκτης ασφαλτόστρωσης δηµιουργείται συσσώρευση των 

όµβριων υδάτων και πληµµύρες παραπηγµάτων. Ενώ δεν υπάρχει κάλυψη 

της περιοχής µε κάδους απορριµµάτων. 

Στην εν λόγω περιοχή παρουσιάζονται έντονα προβλήµατα όπως:  

• Ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου των αυτοσχέδιων κατοικιών µε 

διάφορα αντικείµενα (στρώµατα, σκουπίδια κλπ) και πιθανή απορροή 

λυµάτων  

• Συλλογή παλαιών σιδερικών που αποτελούν εστία µόλυνσης  

• Καύση καλωδίων, ελαστικών και άλλων υλικών δίπλα στα αυτοσχέδια 

σπίτια τους 

 

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ανεργία: Η ανεργία είναι βασικότατο πρόβληµα για τους ενήλικες της 

περιοχής.  

Οικονοµική τακτοποίηση: Οι κάτοικοι διαθέτουν ΑΦΜ, και προσπαθούν να 

είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.  

Τοµείς απασχόλησης: Για την αντιµετώπιση της ανεργίας και την 

εξασφάλιση των προς το ζην, ασχολούνται µε συλλογή και εµπόριο παλαιών 

σιδήρων, εµπόριο φρούτων, και εποχικά µε αγροτικές εργασίες (συλλογή 

εσπεριδοειδών το φθινόπωρο).  

Γυναικεία απασχόληση: Οι γυναίκες Ροµά ασχολούνται µε τα οικιακά την 

ανατροφή των παιδιών τους, το νοικοκυριό, και αν βρουν κάποιο µεροκάµατο 

σε αγροτικές εργασίες, πηγαίνουν, όπως πχ το Φθινόπωρο για συλλογή 

εσπεριδοειδών. 
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Ευκαιρίες για Επαγγελµατική Εξέλιξη-Επιχειρηµατικότητα: Στον 

συγκεκριµένο «οικισµό» δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες για 

επαγγελµατική εξέλιξη, λόγω απουσίας ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

Επαγγελµατική κατάρτιση: ∆εν υπάρχουν προγράµµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης για τους Ροµά 

 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Αναλφαβητισµός: Ο αναλφαβητισµός είναι ένα ακόµη κύριο χαρακτηριστικό 

του πληθυσµού, δεδοµένου ότι όλοι οι ενήλικες είναι αναλφάβητοι. Τα παιδιά 

δεν πηγαίνουν νηπιαγωγείο. Παρακολουθούν τα µαθήµατα του ∆ηµοτικού και 

του Γυµνασίου και κανένα  έως τώρα δεν έχει πάει στο Λύκειο. 

Μαθητική διαρροή: Θετική συνεισφορά στην αντιµετώπιση του φαινοµένου 

είχε το ενδιαφέρον της τοπικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς και η 

εγγύτητα των αυτοσχέδιων οικιών µε το ∆ηµοτικό σχολείο.  

Πρόσβαση στην εκπαίδευση: Το ∆ηµοτικό Σχολείο είναι αρκετά κοντά 

στον καταυλισµό. Τα παιδιά των Ροµά φοιτούν στις ίδιες αίθουσες και 

εντάσσονται στις ίδιες σχολικές τάξεις µε τα παιδιά µη Ροµά. Η αντιµετώπιση 

των παιδιών Ροµά από τους εκπαιδευτικούς είναι ισότιµη µε τα άλλα παιδιά, 

ενώ πολλές φορές σε συνεργασία µε την τοπική κοινωνία, οργανώνονται 

δράσεις συλλογής βασικών ειδών ένδυσης/υπόδησης στα παιδιά Ροµά. Πέρυσι 

µόνο, καταγράφηκε ένα περιστατικό µε συµµαθήτρια στο οποίο αναφέρεται 

ότι δεν δέχονταν την Ροµά µαθήτρια σε οµαδικό παιχνίδι λόγω της 

καταγωγής της. 

Εκπαίδευση ενηλίκων: Ο αναλφαβητισµός και η έλλειψη εκπαίδευσης είναι 

κύρια χαρακτηριστικά των ενηλίκων του καταυλισµού. 

 

5. ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ροµά της περιοχής δεν αντιµετωπίζουν θέµατα 

αποκλεισµού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Από άποψης ∆ηµόσιας Υγείας, η 

κατάσταση είναι προβληµατική. Η έλλειψη προσωπικής φροντίδας και 

καθαριότητας σε ενήλικες και παιδιά, χαρακτηρίζει µεγάλο ποσοστό των 

Ροµά. Οι συνθήκες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης που αναφέρθηκαν 

παραπάνω συντελούν σε αυτό. 

Πρόληψη και προαγωγή Υγείας: Η κατάσταση είναι µάλλον κακή. Επίσης 

οι Ροµά της περιοχής δεν εµβολιάζουν τα παιδιά τους κατά την βρεφική και 

νηπιακή ηλικία .Τα εµβολιάζουν πριν την είσοδο στο ∆ηµοτικό Σχολείο αφού 

είναι προαπαιτούµενος ο εµβολιασµός για την εγγραφή στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο. 
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Η στοµατική υγιεινή των Ροµά του οικισµού είναι κακή. Ειδικά τα παιδιά, δεν 

φροντίζουν το στόµα τους .Όταν χρειαστούν οδοντίατρο πηγαίνουν στο 

Κέντρο Υγείας Ηγουµενίτσας.  

Οι γυναίκες Ροµά, ως επί το πλείστον δεν κάνουν τεστ-ΠΑΠ, ούτε 

µαστογραφία, παρά µόνο εάν τους παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα υγείας. 

∆εν λαµβάνουν µέτρα αντισύλληψης ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε γάµο ή 

όχι, ακόµη και σε πολύ νεαρές κοπέλες. 

Υγειονοµική ασφάλιση: Άπαντες κατέχουν βιβλιάριο Ανασφαλίστου από 

την ∆/ση Πρόνοιας του ∆. Ηγουµενίτσας για το Νοµό Θεσπρωτίας . 

Όλες οι οικογένειες λαµβάνουν Επίδοµα Παιδικής Προστασίας για τα τέκνα 

τους από νεογέννητα έως 16 χρόνων αφού καλύπτουν τις προϋποθέσεις 

ένταξης από την ∆/ση Πρόνοιας. Επίσης κάποιοι λαµβάνουν επίδοµα 

αναπηρίας Β.Α από την ∆/ση Πρόνοιας κυρίως λόγω ινσουλινοεξάρτησης ή 

και λόγω ιστορικού επιληψιών. 

Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: ∆εν αναφέρονται άτοµα µε προβλήµατα 

ψυχικής υγείας ή εξαρτήσεις. 

 

2.1.1.2. ΘΥΛΑΚΑΣ Β’ (ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ) - ΑΜΠΕΛΙΑ   
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∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά: 

Πληθυσµός:  11 άτοµα  

Οικογένειες :2  Κατοικίες: 1 

Άνδρες :   4   Γυναίκες :3  

Ενήλικες:  7   Ανήλικοι: 4 

 

Κινητικότητα πληθυσµού: Πρόκειται για µόνιµο µη µετακινούµενο 

πληθυσµό που διαµένει σε µία ιδιόκτητη κατοικία. 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Οικονοµική κατάσταση:  

Πολλά από τα άτοµα του οικισµού παίρνουν επίδοµα από την ∆/ση Πρόνοιας 

λόγω ινουλινοεξάρτησης ή Επιληψίας .Επίσης επίδοµα παιδικής προστασίας 

και επίδοµα πολυτέκνων για τα ανήλικα τέκνα τους. Αναφορικά µε την 

εργασία, απασχολούνται οι µισοί µε πώληση φρούτων ως πλανόδιοι έµποροι 

και οι άλλοι µισοί µε συλλογή µετάλλων. 

Αστικοδηµοτική τακτοποίηση: Ο πληθυσµός είναι τακτοποιηµένος 

αστικοδηµοτικά. Είναι ∆ηµότες του ∆ήµου Ηγουµενίτσας. 

Κοινωνικός αποκλεισµός:  

Οι Ροµά της περιοχής Αµπέλια, θεωρούν ότι είναι ενσωµατωµένοι στο 

κοινωνικό σύνολο αλλά αντιµετωπίζονται ρατσιστικά στην καθηµερινότητα 

τους και µέσα στην κοινωνία της Ηγουµενίτσας.  

Επίσης, σύµφωνα µε δηλώσεις τους, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου τους 

εξυπηρετούν και τους αντιµετωπίζουν ισότιµα. 

Παιδική εργασία: ∆εν έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα, και από το 

οικογενειακό περιβάλλον αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η επαιτεία στα 

παιδιά. 

Οικογενειακή βία: Αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ούτε µεταξύ συντρόφων, 

ούτε από τους γονείς προς τα παιδιά αλλά περιστατικά που έρχονται σαν 

πληροφορίες στην Υπηρεσία µας δείχνουν το αντίθετο. 

Συµµετοχικότητα – Εκπροσώπηση - Άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων: 

Ασκούν το δικαίωµα ψήφου σε όλες τις εκλογικές αναµετρήσεις, ως µόνιµοι 

κάτοικοι Ηγουµενίτσας. 

 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ  

Χωροθέτηση θύλακα – Αστικό περιβάλλον: 

Ο συγκεκριµένος θύλακας, βρίσκεται στην περιοχή «Αµπέλια» Ηγουµενίτσας 

(πίσω ακριβώς από το ∆ηµοτικό Στάδιο). Εκεί διαµένει η ευρύτερη οικογένεια 
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των «Καµπέρη» , η οποία αποτελείται από 11 άτοµα και διαµένει σε ιδιόκτητη 

κατοικία .Το σπίτι αυτό αγοράστηκε από τους Ροµά µε το όνοµα Καµπέρη, 

πριν 5 χρόνια και αποτελείται από 3 δωµάτια, κουζίνα, WC. Βρίσκεται µέσα 

στην πόλη σε γειτονιά µε άλλα σπίτια.  

Η εγκατάσταση των Ροµά εκεί έχει επιφέρει πολλά προβλήµατα στον 

υπόλοιπο πληθυσµό, κυρίως από την βρωµιά και την µεγάλη φασαρία που 

δηµιουργείται από την πολυπληθή οικογένεια που στεγάζεται σε αυτό το 

σπίτι. Πριν την αγορά του σπιτιού και του οικοπέδου ήταν σκηνίτες και 

έµεναν στην ίδια περιοχή αλλά πολύ πιο έξω από την πόλη. 

∆ίκτυα υποδοµών: Στην περιοχή που διαµένουν οι Ροµά, του οικισµού 

Αµπέλια υπάρχουν δίκτυα των οργανισµών κοινής ωφέλειας. (ύδρευση, 

ηλεκτρικό ρεύµα κλπ.) 

Για τη θέρµανση των παραπηγµάτων χρησιµοποιούνται αυτοσχέδιες 

ξυλόσοµπες.  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ανεργία: ΑΝΕΡΓΟΙ– ασχολούνται κυρίως µε τη συλλογή µεταλλικών 

αντικειµένων για ανακύκλωση και άλλες εργασίες περιστασιακές. 

Οικονοµική τακτοποίηση: Οι κάτοικοι διαθέτουν ΑΦΜ, και προσπαθούν να 

είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. 

Τοµείς απασχόλησης :Για την αντιµετώπιση της ανεργίας και την 

εξασφάλιση των προς το ζην, ασχολούνται µε συλλογή και εµπόριο παλαιών 

σιδήρων, εµπόριο φρούτων.  

Γυναικεία απασχόληση: Οι γυναίκες Ροµά ασχολούνται µε τα οικιακά την 

ανατροφή των παιδιών τους, το νοικοκυριό, και αν βρουν κάποιο µεροκάµατο 

σε αγροτικές εργασίες, πηγαίνουν, όπως πχ το Φθινόπωρο για συλλογή 

εσπεριδοειδών. 

Ευκαιρίες για Επαγγελµατική Εξέλιξη-Επιχειρηµατικότητα: Στον 

συγκεκριµένο «οικισµό» δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες για 

επαγγελµατική εξέλιξη, λόγω απουσίας ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

αλλά και λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι κοινωνικά αποδεκτοί ενώ υπάρχει 

πάντα η υποψία για κλοπή . 

Επαγγελµατική κατάρτιση: ∆εν υπάρχουν προγράµµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης για τους Ροµά. 

 

3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Αναλφαβητισµός: Ο αναλφαβητισµός είναι ένα ακόµη κύριο χαρακτηριστικό 

του πληθυσµού, δεδοµένου ότι οι ενήλικες είναι αναλφάβητοι. Τα παιδιά δεν 

πηγαίνουν νηπιαγωγείο. Παρακολουθούν τα µαθήµατα του ∆ηµοτικού 
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Μαθητική διαρροή: Ενώ εγγράφουν τα παιδιά τους στο ∆ηµοτικό σχολείο, 

δεν ολοκληρώνουν την φοίτηση και µένουν στην ίδια σχολική χρονιά µέχρι 

που µεγαλώνουν και σταµατούν το σχολείο σε κάποια τάξη του ∆ηµοτικού. 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση: Το ∆ηµοτικό Σχολείο είναι αρκετά κοντά 

στον καταυλισµό. Τα παιδιά των Ροµά φοιτούν στις ίδιες αίθουσες και 

εντάσσονται στις ίδιες σχολικές τάξεις µε τα παιδιά µη Ροµά. Η αντιµετώπιση 

των παιδιών Ροµά από τους εκπαιδευτικούς είναι ισότιµη µε τα άλλα παιδιά. 

Εκπαίδευση ενηλίκων: Ο αναλφαβητισµός και η έλλειψη εκπαίδευσης είναι 

κύρια χαρακτηριστικά των ενηλίκων του καταυλισµού. 

 

4. ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ροµά της περιοχής δεν αντιµετωπίζουν θέµατα 

αποκλεισµού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Η έλλειψη προσωπικής φροντίδας και 

καθαριότητας σε ενήλικες και παιδιά, χαρακτηρίζει µεγάλο ποσοστό των 

Ροµά. 

Πρόληψη και προαγωγή Υγείας: Η κατάσταση είναι µάλλον κακή. Επίσης 

οι Ροµά της περιοχής δεν εµβολιάζουν τα παιδιά τους κατά την βρεφική και 

Νηπιακή ηλικία .Τα εµβολιάζουν πριν την είσοδο στο ∆ηµοτικό Σχολείο αφού 

είναι προαπαιτούµενος ο εµβολιασµός για την εγγραφή στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο. 

Οι γυναίκες Ροµά, ως επί το πλείστον δεν κάνουν τεστ-ΠΑΠ, ούτε 

µαστογραφία, παρά µόνο εάν τους παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα υγείας. 

∆εν λαµβάνουν µέτρα αντισύλληψης ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε γάµο ή 

όχι, ακόµη και σε πολύ νεαρές κοπέλες. 

Υγειονοµική ασφάλιση: Άπαντες κατέχουν βιβλιάριο Ανασφαλίστου από 

την ∆/ση Πρόνοιας του ∆. Ηγουµενίτσας για το Ν. Θεσπρωτίας . 

Όλες οι οικογένειες λαµβάνουν Επίδοµα Παιδικής Προστασίας για τα τέκνα 

τους από νεογέννητα έως 16 χρόνων αφού καλύπτουν τις προϋποθέσεις 

ένταξης από την ∆/ση Πρόνοιας. Επίσης κάποιοι λαµβάνουν επίδοµα 

αναπηρίας Β.Α από την ∆/ση Πρόνοιας κυρίως λόγω ινσουλινοεξάρτησης ή 

και λόγω ιστορικού επιληψιών. 

Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Στον οικισµό αυτό υπάρχουν χρήστες 

ναρκωτικών ουσιών, που ξεκινούν από µικρή ηλικία. Αποτέλεσµα αυτής της 

κατάστασης είναι να κάνουν χρήση και ψυχιατρικών φαρµάκων και να έχουν 

το δικαίωµα να λαµβάνουν επιδόµατα αναπηρίας. Επίσης υπάρχει άτοµο που 

πάσχει  από νοητική υστέρηση και το οποίο παρουσιάζει παραβατική 

συµπεριφορά (κλοπές) 
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2.1.1.3. SWOT Ανάλυση Θυλάκων-Καταυλισµών ∆ήµου 

Ηγουµενίτσας  

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Καταυλισµοί Τσιπουρίκι και Αµπέλια 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Αστικοδηµοτική τακτοποίηση 

Πληθυσµού.  

• Ισότιµη αντιµετώπιση από τοπική 

κοινωνία και ∆ηµοτικές Υπηρεσίες 

• Απουσία φαινοµένων παιδικής 

εργασίας και επαιτείας  

• Απουσία καταγεγραµµένων 

περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας 

• Υγειονοµική Κάλυψη του 

Μεγαλύτερου Μέρους του 

Πληθυσµού 

• Κάλυψη του παιδικού πληθυσµού 

σε εµβολιασµό έστω και 

καθυστερηµένα 

• Εύκολη πρόσβαση σε δηµόσιες 

υπηρεσίες 

• Ύπαρξη ΑΦΜ από τους Ροµά 

• Ύπαρξη ∆ηµοτικού σχολείου σε 

σχετικά µικρή απόσταση από τους 

χώρους διαµονής Ροµά 

• Άσκηση εκλογικών δικαιωµάτων 

• Χαµηλά εισοδήµατα κατοίκων 

συχνά κάτω από τα όρια της 

φτώχειας 

• Υψηλό ποσοστό ανεργίας. Μη 

ύπαρξη σταθερής εργασίας – 

Εποχικότητα 

• Μειωµένη επαγγελµατική 

κινητικότητα 

• Μικρή πρόσβαση γυναικείου 

πληθυσµού στην αγορά εργασίας 

• Ύπαρξη οχλήσεων από θορυβώδη 

και µη αποδεκτό υγειονοµικά τρόπο 

διαβίωσης των Ροµά (περιοχή 

Αµπέλια) 

• Εξαιρετικά Κακές Συνθήκες 

Στέγασης - διαµονή πολλών 

οικογενειών σε παραπήγµατα δίχως 

βασικές παροχές  

• Χωρική αποµόνωση από τον 

πολεοδοµικό ιστό για την 

πλειονότητα των Ροµά (περιοχή 

Τσιπουρίκι) 

• Έλλειψη κάλυψης από ∆ίκτυα 

Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 

(περιοχή Τσιπουρίκι) 

• Έλλειψη µέριµνας για αποκοµιδή 

απορριµµάτων (περιοχή Τσιπουρίκι) 

• Απουσία γυναικολογικού ελέγχου 

• Αδιαφορία για θέµατα ατοµικής 

υγιεινής  
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης 

∆ράσεων από ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

• Χαµηλή κινητικότητα που 

δηµιουργεί προϋποθέσεις 

εδραιοποίησης- ένταξης και 

κοινωνικής ενσωµάτωσης. 

• Ενδιαφέρον τοπικής και 

εκπαιδευτικής κοινότητας για 

υποστήριξη µαθητών Ροµά 

• Λίγες ευκαιρίες για 

επαγγελµατική εξέλιξη - 

εγκλωβισµός σε περιορισµένες 

παραδοσιακές επαγγελµατικές 

ενασχολήσεις, λόγω έλλειψης 

ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

• ∆ιαιώνιση του Αναλφαβητισµού 

• Κακές συνθήκες υγιεινής 

 

 

Συνοπτικά στην Ηγουµενίτσα για τον πληθυσµό Ροµά: 

• Επικρατεί αναλφαβητισµός και µη συστηµατική παρακολούθηση του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος, παρά την υποστηρικτική στάση της 

τοπικής κοινωνίας και των εκπαιδευτικών 

• ∆εν υπάρχει µόνιµη και σταθερή εργασία, διέξοδο στην απασχόληση 

αναζητείται σε εποχικές αγροτικές εργασίες, στο πλανόδιο εµπόριο και 

στη συλλογή µετάλλου  

• Υπάρχει εξυπηρέτηση από το ∆ηµόσιο σύστηµα υγείας, αλλά 

παράλληλα παρατηρείται αδιαφορία και αµέλεια για θέµατα πρόληψης 

και ατοµικής υγιεινής 

• Οι συνθήκες στέγασης είναι από κακές έως ακατάλληλες 
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2.1.2. Αποτύπωση Υφιστάµενης Κατάστασης Οικισµών ∆ήµου 

Αρταίων 

Στον ∆ήµο Αρταίων υπάρχουν τρείς θύλακες- καταυλισµοί Ροµά που 

βρίσκονται στην περιοχή της Φιλοθέης (δεξιά και αριστερά της περιφερειακής 

οδού Άρτας- Ιωαννίνων) και µέσα στον ∆ήµο της Άρτας, κοντά στην 

περιφερειακή οδό. Το σύνολο των ατόµων Ροµά που διαβιούν σε αυτούς είναι 

περίπου 175 άτοµα.  

 

2.1.2.1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- 

ΑΡΤΑΣ (ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50 ΧΙΛ. ΑΡΤΑΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕΞΙΑ)  

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά: Πληθυσµός: Εγγεγραµµένοι 15 άτοµα 

Οικογένειες :3   Κατοικίες:3 

Άνδρες :   3    Γυναίκες :3 

Ενήλικες: 6     Ανήλικοι: 9 

Κινητικότητα Πληθυσµού: Πρόκειται για µόνιµο µη µετακινούµενο 

πληθυσµό που διαµένει σε µία ιδιόκτητη κατοικία. 

 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΜΑΤΑ  

Οικονοµική Κατάσταση νοικοκυριών: Οι 3 αυτές οικογένειες βρίσκονται σε 

µέτρια προς καλή οικονοµική κατάσταση. Επιβιώνούν µε το εµπόριο σιδήρου 

και µε επιδόµατα Πρόνοιας. 
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Αστικοδηµοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσµού είναι 

τακτοποιηµένη αστικοδηµοτικά.  

Κοινωνικός αποκλεισµός – διακρίσεις: Ενώ τα στερεότυπα και οι 

προκαταλήψεις στον ευρύτερο πληθυσµό της περιοχής δεν έχουν πλήρως 

εκλείψει, οι Ροµά της περιοχής αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τον υπόλοιπο 

πληθυσµό και εξυπηρετούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα από τις δηµόσιες 

υπηρεσίες.  

Παιδική Εργασία: Τα παιδιά τον οικισµού δεν ασχολούνται µε εργασία αλλά 

υπάρχουν φαινόµενα επαιτείας και παραβατικότητας 

Ενδοοικογενειακή Βία: Αποτελεί έντονο κοινωνικό πρόβληµα µεταξύ 

συζύγων-συντρόφων και περιστατικά καταγράφονται συνεχώς. 

Συµµετοχικότητα – Εκπροσώπηση - Άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων: 

Οι Ροµά τον οικισµού ασκούν τα εκλογικά τούς δικαιώµατα. ∆εν συµµετέχουν 

σε συλλόγους. 

 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισµού - Αστικό περιβάλλον:  

Ο θύλακας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα του ∆ήµου Αρταίων, σε 

απόσταση 5 χλµ από το κέντρο του, σε περιοχή που επιλέχθηκε από τους 

ίδιους τους τσιγγάνους. 

Η σύνδεση µε την πόλη της Άρτας γίνεται µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς ανά 

µία ώρα. 

Η πρόσβαση στον οικισµό γίνεται µε δρόµο άσφαλτο, ως ένα σηµείο και 
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χωµατόδροµο για κάποια µέτρα. 

Τύπος Κατοικιών: Οι κατοικίες που διαβιούν είναι συνολικά 3, και πρόκειται 

για ιδιόκτητες και νεόδµητες κατοικίες. ∆ιαθέτουν ηλεκτρικό ρεύµα. Επίσης 

διαθέτουν εσωτερικό WC. Αναφορικά µε τη θέρµανση, όλες οι κατοικίες 

έχουν ξυλόσοµπες. 

∆ίκτυα υποδοµών: Ο οικισµός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και 

ηλεκτρισµού. Υπάρχει φωτισµός δηµοσίων χώρων και οι οικίες χρησιµοποιούν 

απορροφητικούς βόθρους. 

Αποκοµιδή Απορριµµάτων: Στον οικισµό υπάρχουν κάδοι απορριµµάτων 

και η αποκοµιδή τους γίνεται δύο φορές την εβδοµάδα.  

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της οµάδας και οι 

πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό εισόδηµα. Το υψηλό 

ποσοστό ανεργίας οδηγεί συχνά σε παραβατική συµπεριφορά (διακίνηση 

ναρκωτικών, ληστείες, απάτες, κλπ). Σταθερή απασχόληση όλη τη διάρκεια 

του έτους έχουν λίγα άτοµα στον οικισµό.  

Οικονοµική Τακτοποίηση: Οι Ροµά δεν χαρακτηρίζονται για την τυπικότητα 

και τη συνέπεια όσον αφορά στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η 

πλειονότητα υποβάλλει φορολογική δήλωση.  

Τοµείς Απασχόλησης- Εποχικότητα – Κινητικότητα: Η κύρια ενασχόληση 

των Ροµά του Οικισµού επικεντρώνεται στο εµπόριο σιδήρου, φρούτων και 

χαλιών.  

Γυναικεία Απασχόληση: Οι γυναίκες Ροµά συνοδεύουν τους άντρες τους 

στο εµπόριο.  

Ευκαιρίες για Επαγγελµατική Εξέλιξη – Επιχειρηµατικότητα: Στον 

συγκεκριµένο οικισµό απουσιάζει συνεταιριστική επιχειρηµατική κίνηση, ενώ 

ταυτόχρονα δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη, 

λόγω απουσίας ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Αναλφαβητισµός: Ο αναλφαβητισµός χαρακτηρίζει το σύνολο της οµάδας 

του πληθυσµού. 

Μαθητική ∆ιαρροή: Σε ότι αφορά στην προσχολική αγωγή οι Ροµά τον 
οικισµού δεν εγγράφουν τα παιδιά τούς σε παιδικούς σταθµούς. 

Στο ∆ηµοτικό τα παιδιά εγγράφονται συνήθως ένα χρόνο µεγαλύτερα από 
την ηλικία που ορίζεται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν 
εγγράφονται στο ∆ηµοτικό δεν γνωρίζουν ελληνικά. Επίσης απουσιάζουν 
πολλές η µέρες από το σχολείο, σε σχέση µε τα υπόλοιπα παιδιά. 

Οι λόγοι πού απουσιάζουν είναι η οικονοµική κατάσταση, η έλλειψη σίτισης, 
υπόδησης και ιµατισµού καθώς και τα επικριτικά σχόλια των συµµαθητών. 



 

31 

 

Τα περισσότερα παιδιά δεν ολοκληρώνουν την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στην Φιλοθέη υπάρχει Παιδικός Σταθµός, 

Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό Σχολείο. Το κτίριο τον Παιδικού Σταθµού, του 

∆ηµοτικού και του Νηπιαγωγείου βρίσκονται σε µικρή απόσταση από τον 

οικισµό µε εύκολη πρόσβαση. Τα παιδιά των Ροµά φοιτούν στις ίδιες αίθουσες 

και εντάσσονται στις ίδιες σχολικές τάξεις µε τα παιδιά των µη Ροµά. H 

αντιµετώπιση των παιδιών Ροµά από τούς εκπαιδευτικούς είναι ισότιµη µε τα 

άλλα παιδιά, ενώ πολλές φορές σε συνεργασία µε την τοπική κοινωνία, 

οργανώνονται δράσεις συλλογής βασικών ειδών ένδυσης, υπόδησης στα 

παιδιά Ροµά. 

Προγράµµατα ένταξης στην εκπαίδευση: Περίπου 3 µε 4 παιδιά 

εγγράφονται κάθε χρόνο στο δηµοτικό σχολείο, τα οποία όµως δεν φοιτούν 

κανονικά και διακόπτουν την φοίτησή τούς. Υπήρχε πρόγραµµα ένταξης για 

τούς Ροµά σε 2 σχολικές µονάδες στην πόλη µας. Μία σχολική µονάδα 

βρίσκεται κοντά στον οικισµό. 

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο αναλφαβητισµός είναι χαρακτηριστικό των 

περισσότερων ενηλίκων του πληθυσµού Ροµά.  

 

5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ροµά της περιοχής δεν αντιµετωπίζουν 

θέµατα αποκλεισµού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Υπάρχει σε απόσταση 5χλµ 

από τον θύλακα, το Νοσοκοµείο Άρτας και η πρόσβαση γίνεται µε Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς. 

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας:  

Στα θέµατα πρόληψης Υγείας, οι Ροµά χρειάζονται συνεχή στήριξη και 

παρότρυνση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται µάλλον δραµατική, µε εξαίρεση 

τον τοµέα των παιδικών εµβολιασµών. 

Από άποψη ∆ηµόσιας Υγείας η κατάσταση είναι προβληµατική. Έλλειψη 

προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας, σε ενήλικες και παιδιά χαρακτηρίζει 

µεγάλο ποσοστό των Ροµά. 

H στοµατική υγιεινή των Ροµά τον οικισµού είναι κακή. Ειδικά τα παιδιά δεν 

φροντίζουν το στόµα τούς και τα περισσότερα έχουν χαλασµένα δόντια. 

Στα θέµατα πρόληψης γυναικολογικής φύσεως υπάρχει αµέλεια. Οι γυναίκες 

Ροµά δεν έχουν κάνει τεστ-ΠΑΠ, ούτε µαστογραφία, παρά µόνο εάν τούς 

παρουσιαστεί πρόβληµα υγείας. Επίσης δεν λαµβάνουν µέτρα αντισύλληψης 

µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλές γεννήσεις παιδιών ανεξαρτήτως αν 

βρίσκονται σε γάµο ή όχι, και σε πολύ νεαρές κοπέλες. 

Υγειονοµική Ασφάλιση: Κύρια υγειονοµική ασφάλιση για τους Ροµά 

θεωρείται η Πρόνοια.  

Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Πολλοί Ροµά παρουσιάζουν συµπτώµατα 

ψυχονευρωτικών διαταραχών στην υγεία τους όπως κατάθλιψη, αγχώδη 

διαταραχή, νευρολογικά νοσήµατα καθώς και εξαρτήσεις από ναρκωτικές 
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ουσίες και αλκοόλ. Φυσικά σχεδόν όλοι καπνίζουν, ακόµη από την παιδική 

ηλικία. Λόγω αυτών των προβληµάτων επιδοτούνται από τα προγράµµατα 

της Πρόνοιας. 

 

2.1.2.2. ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ(Περιφερειακή οδός Άρτας)  

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά: 

Πληθυσµός: Εγγεγραµµένοι 90 άτοµα  

Οικογένειες :15              Κατοικίες:12 

Άνδρες :   30                  Γυναίκες :30 

Ενήλικες:  60                Ανήλικοι: 30 

 

Κινητικότητα Πληθυσµού: Πρόκειται  για µόνιµο µη µετακινούµενο 

πληθυσµό.  

 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Οικονοµική κατάσταση νοικοκυριών: Οι 15 αυτές οικογένειες 

βρίσκονται σε µέτρια οικονοµική κατάσταση. Επιβιώνουν µε το εµπόριο 

σιδήρου, χαλιών, φρούτων και µε επιδόµατα Πρόνοιας. 
Αστικοδηµοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσµού είναι 

τακτοποιηµένη αστικοδηµοτικά. 

Κοινωνικός αποκλεισµός-διακρίσεις: Ενώ τα στερεότυπα και οι 

προκαταλήψεις στον ευρύτερο πληθυσµό της περιοχής δεν έχουν πλήρως 

εκλείψει, οι Ροµά της περιοχής αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τον υπόλοιπο 



 

33 

 

πληθυσµό και εξυπηρετούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα από τις δηµόσιες 

υπηρεσίες.  

Παιδική Εργασία: Τα παιδιά τον οικισµού δεν ασχολούνται µε εργασία αλλά 

υπάρχουν φαινόµενα επαιτείας και παραβατικότητας. 

Ενδοοικογενειακή Βία: Αποτελεί κοινωνικό πρόβληµα η βία µεταξύ 

συζύγων η συντρόφων και περιστατικά καταγράφονται συνεχώς.  

Συµµετοχικότητα – Εκπροσώπηση - Άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων: 

Οι Ροµά της Άρτας ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώµατα. ∆ε συµµετέχουν, 

παρόλα αυτά, σε συλλόγους. 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισµού- Αστικό περιβάλλον: Ο οικισµός βρίσκεται σε 

κεντρικό τµήµα της πόλης και βορειοδυτικά, σε απόσταση 500 µέτρα από το 

κέντρο της, κοντά στο ποταµό Άραχθο, σε περιοχή που επιλέχθηκε από τούς 

ίδιους τούς Τσιγγάνους. 

H σύνδεση µε την πόλη της Άρτας γίνεται µε τα πόδια. 

H πρόσβαση στον οικισµό γίνεται µε δρόµο άσφαλτο. 

 

Τύπος Κατοικιών: Οι κατοικίες πού διαβιούν είναι αυθαίρετες. Υπάρχουν 3 

νεόδµητες κατοικίες και τα υπόλοιπα 9 κτίσµατα είναι παλαιά και 

παραπήγµατα. ∆ιαθέτουν ηλεκτρικό ρεύµα. Επίσης διαθέτουν εσωτερικό WC. 

Για θέρµανση όλες οι κατοικίες έχουν ξυλόσοµπες. 

∆ίκτυα υποδοµών: Ο οικισµός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και 

ηλεκτρισµού. ∆εν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, και όλες οι οικίες 

χρησιµοποιούν απορροφητικούς βόθρους. Υπάρχει φωτισµός στους 

δηµόσιους χώρους.  

Αποκοµιδή Απορριµµάτων: Υπάρχουν κάδοι απορριµµάτων στον οικισµό 

και η αποκοµιδή τους γίνεται από απορριµµατοφόρο του ∆ήµου δύο φορές 

την εβδοµάδα. 

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της οµάδας και η 

πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό εισόδηµα. 

H ανεργία οδηγεί σε παραβατική συµπεριφορά (διακίνηση ναρκωτικών, 

απάτες, ληστείες κ.λ.π). Σταθερή απασχόληση όλη την διάρκεια τον έτους 

έχουν λίγα άτοµα 

Τοµείς Απασχόλησης –Εποχικότητα-Κινητικότητα: H κύρια ενασχόληση 

των Ροµά τον οικισµού επικεντρώνεται στο εµπόριο σιδήρου, φρούτων και 

χαλιών. 

Γυναικεία Απασχόληση: Οι γυναίκες του πληθυσµού ως επί το πλείστον 

συνοδεύουν τούς άντρες τούς στο εµπόριο. 
Οικονοµική Τακτοποίηση: Οι Ροµά δεν χαρακτηρίζονται για την τυπικότητα 

και τη συνέπεια όσον αφορά στις φορολογικές τούς υποχρεώσεις. Η 

πλειονότητα υποβάλλει φορολογική δήλωση 
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4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 

Αναλφαβητισµός: Ο αναλφαβητισµός χαρακτηρίζει το σύνολο του 

πληθυσµού.  

Φοίτηση - Μαθητική ∆ιαρροή: Σε ότι αφορά στην προσχολική αγωγή οι 

Ροµά τον οικισµού δεν εγγράφουν τα παιδιά τούς σε παιδικούς σταθµούς. 

Στο ∆ηµοτικό τα παιδιά εγγράφονται συνήθως ένα χρόνο µεγαλύτερα από 

την ηλικία πού ορίζεται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν 

εγγράφονται στο ∆ηµοτικό δεν γνωρίζουν ελληνικά. Επίσης απουσιάζουν 

πολλές ηµέρες από το σχολείο, σε σχέση µε τα υπόλοιπα παιδιά. 

Οι λόγοι που απουσιάζουν είναι η οικονοµική κατάσταση, η έλλειψη σίτισης, 

υπόδησης και ιµατισµού καθώς και τα επικριτικά σχόλια των συµµαθητών. 

Τα περισσότερα παιδιά δεν ολοκληρώνουν την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.  

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στην πόλη και σε µικρή απόσταση από τον 

οικισµό, υπάρχει Παιδικός Σταθµός, Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό Σχολείο, µε 

εύκολη πρόσβαση. Τα παιδιά των Ροµά φοιτούν στις ίδιες αίθουσες και 

εντάσσονται στις ίδιες σχολικές τάξεις µε τα παιδιά των µη Ροµά. H 

αντιµετώπιση των παιδιών Ροµά από τούς εκπαιδευτικούς είναι ισότιµη µε τα 

άλλα παιδιά, ενώ πολλές φορές σε συνεργασία µε την τοπική κοινωνία, 

οργανώνονται δράσεις συλλογής βασικών ειδών ένδυσης ,υπόδησης στα 

παιδιά Ροµά. 

Προγράµµατα ένταξης στην εκπαίδευση: 10 περίπου παιδιά εγγράφονται 

κάθε χρόνο στο δηµοτικό σχολείο τα οποία δεν φοιτούν κανονικά και 

διακόπτουν την φοίτησή τούς. Υπήρχε πρόγραµµα ένταξης για τους Ροµά σε 

2 σχολικές µονάδες στην πόλη µας. H µία σχολική µονάδα βρίσκεται σε 

απόσταση 2χλµ. κοντά στον οικισµό.  

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο αναλφαβητισµός είναι χαρακτηριστικό των 

περισσότερων ενηλίκων τον πληθυσµού Ροµά.  

 

5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α  

Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ροµά της περιοχής δεν αντιµετωπίζουν θέµατα 
αποκλεισµού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Υπάρχει σε απόσταση 1χλµ, το 
Νοσοκοµείο της Άρτας και η πρόσβαση γίνεται µε µέσα µαζικής µεταφοράς. 

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέµατα πρόληψης Υγείας, οι Ροµά 

χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. H κατάσταση χαρακτηρίζεται 

µάλλον δραµατική ,µε εξαίρεση τον τοµέα των παιδικών εµβολιασµών. 

Από άποψη ∆ηµόσιας Υγείας η κατάσταση είναι προβληµατική. Έλλειψη 

προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας, σε ενήλικες και παιδιά χαρακτηρίζει 

µεγάλο ποσοστό των Ροµά. 

Η στοµατική υγιεινή των Ροµά τον οικισµού είναι κακή :Ειδικά τα παιδιά δεν 

φροντίζουν το στόµα τούς και τα περισσότερα έχουν χαλασµένα δόντια. 

Στα θέµατα πρόληψης γυναικολογικής φύσεως, υπάρχει αµέλεια. Οι γυναίκες 

Ροµά δεν έχουν κάνει τέστ-ΠΑΠ, ούτε µαστογραφία, παρά µόνο εάν τούς 
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παρουσιαστεί πρόβληµα υγείας. Επίσης δεν λαµβάνουν µέτρα αντισύλληψης, 

µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλές γεννήσεις παιδιών ανεξαρτήτως αν 

βρίσκονται σε γάµο ή όχι σε πολύ νεαρές ηλικίες. 

Υγειονοµική Ασφάλιση: Κύρια υγειονοµική ασφάλιση για τούς Ροµά 

Θεωρείται η Πρόνοια. 

Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Πολλοί Ροµά παρουσιάζουν συµπτώµατα 

ψυχονευρωτικών διαταραχών στην υγεία τους όπως κατάθλιψη, αγχώδη 

διαταραχή, νευρολογικά νοσήµατα καθώς και εξαρτήσεις από ναρκωτικές 

ουσίες και αλκοόλ. Φυσικά, σχεδόν όλοι καπνίζουν, ακόµη από την παιδική 

ηλικία. Λόγω αυτών των προβληµάτων επιδοτούνται από τα προγράµµατα 

της Πρόνοιας.  

2.1.2.3. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- 

ΑΡΤΑΣ (ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50 ΧΙΛ. ΑΡΤΑΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά:  

Πληθυσµός: Εγγεγραµµένοι 70 άτοµα  

Οικογένειες :11              Κατοικίες:8 

Άνδρες :   20                  Γυναίκες :20 

Ενήλικες:  40                 Ανήλικοι: 30 

Κινητικότητα Πληθυσµού: Πρόκειται για µόνιµο µη µετακινούµενο 

πληθυσµό που διαµένει σε µία ιδιόκτητη κατοικία. 

 

 

 



 

36 

 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Οικονοµική κατάσταση: Οι 11 αυτές οικογένειες βρίσκονται σε µέτρια προς 

καλή οικονοµική κατάσταση. Επιβιώνουν µε το εµπόριο σιδήρου και µε 

επιδόµατα Πρόνοιας. 
Αστικοδηµοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσµού είναι 

τακτοποιηµένη αστικοδηµοτικά.  

Παιδική εργασία: Τα παιδιά τον οικισµού δεν ασχολούνται µε εργασία αλλά 

υπάρχουν φαινόµενα επαιτείας και παραβατικότητας. Συµµετοχικότητα – 

Εκπροσώπηση - Άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων: Οι Ροµά τον οικισµού 

ασκούν τα εκλογικά τούς δικαιώµατα. ∆εν συµµετέχουν σε συλλόγους. 

 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισµού- Αστικό περιβάλλον: Ο οικισµός βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό τµήµα τον ∆ήµου Αρταίων, σε απόσταση 5 χλµ από το κέντρο 
της πόλης, σε περιοχή που επιλέχθηκε από τούς ίδιους τούς Ροµά. 
H σύνδεση µε την πόλη της Άρτας γίνεται µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς ανά 

µία ώρα. 

H πρόσβαση στον οικισµό γίνεται σε δρόµο µε άσφαλτο. 

Τύπος Κατοικιών: Οι οχτώ κατοικίες πού διαβιούν είναι ιδιόκτητες και 

νεόδµητες. ∆ιαθέτουν ηλεκτρικό ρεύµα. Επίσης διαθέτουν εσωτερικό WC. Για 

θέρµανση όλες οι κατοικίες έχουν ξυλόσοµπες.  

∆ίκτυα υποδοµών: Ο οικισµός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και 

ηλεκτρισµού. Υπάρχει φωτισµός δηµοσίων χώρων και οι οικίες χρησιµοποιούν 

απορροφητικούς βόθρους. 

Αποκοµιδή Απορριµµάτων: Στον οικισµό υπάρχουν κάδοι απορριµµάτων 

και η αποκοµιδή τούς γίνεται δύο φορές την εβδοµάδα. 

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ανεργία: H ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της οµάδας και οι 

πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό εισόδηµα. 

H ανεργία οδηγεί σε παραβατική συµπεριφορά (διακίνηση ναρκωτικών, 
απάτες, ληστείες κ.λ.π). Σταθερή απασχόληση όλη την διάρκεια του έτους 
έχουν λίγα άτοµα. 

Οικονοµική Τακτοποίηση: Οι Ροµά δεν χαρακτηρίζονται για την 

τυπικότητα και τη συνέπεια όσον αφορά στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. H πλειονότητα υποβάλλει φορολογική δήλωση.  

Τοµείς Απασχόλησης-Εποχικότητα-Κινητικότητα: 
H κύρια ενασχόληση των Ροµά τον οικισµού επικεντρώνεται στο εµπόριο 

σιδήρου, φρούτων και χαλιών. 

Γυναικεία Απασχόληση: Οι γυναίκες Ροµά συνοδεύουν τους άντρες τους 

στο εµπόριο. 

Ευκαιρίες για Επαγγελµατική Εξέλιξη-Επιχειρηµατικότητα: Στον οικισµό 

απουσιάζει συνεταιριστική επιχειρηµατική κίνηση ενώ ταυτόχρονα δεν 
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υπάρχουν ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη, λόγω απουσίας ικανών 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 

Αναλφαβητισµός: Ο αναλφαβητισµός χαρακτηρίζει το σύνολο της οµάδας 

του οικισµού.  

Φοίτηση - Μαθητική ∆ιαρροή: Σε ότι αφορά στην προσχολική αγωγή οι 

Ροµά τον οικισµού δεν εγγράφουν τα παιδιά τούς σε παιδικούς σταθµούς. 

Στο ∆ηµοτικό τα παιδιά εγγράφονται συνήθως ένα χρόνο µεγαλύτερα από 

την ηλικία πού ορίζεται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν 

εγγράφονται στο ∆ηµοτικό δεν γνωρίζουν ελληνικά. Επίσης απουσιάζουν 

πολλές η µέρες από το σχολείο, σε σχέση µε τα υπόλοιπα παιδιά. 

Οι λόγοι που απουσιάζουν είναι η οικονοµική κατάσταση, η έλλειψη σίτισης, 

υπόδησης και ιµατισµού καθώς και τα επικριτικά σχόλια των συµµαθητών. 

Τα περισσότερα παιδιά δεν ολοκληρώνουν την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στην Φιλοθέη υπάρχει Παιδικός Σταθµός, 

Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό Σχολείο. Το κτίριο του Παιδικού Σταθµού, του 

∆ηµοτικού και του Νηπιαγωγείου βρίσκονται σε µικρή απόσταση από τον 

οικισµό µε εύκολη πρόσβαση. Τα παιδιά των Ροµά φοιτούν στις ίδιες αίθουσες 

και εντάσσονται στις ίδιες σχολικές τάξεις µε τα παιδιά των µη Ροµά. H 

αντιµετώπιση των παιδιών Ροµά από τούς εκπαιδευτικούς είναι ισότιµη µε τα 

άλλα παιδιά, ενώ πολλές φορές σε συνεργασία µε την τοπική κοινωνία, 

οργανώνονται δράσεις συλλογής βασικών ειδών ένδυσης, υπόδησης στα 

παιδιά Ροµά. 

Προγράµµατα ένταξης στην εκπαίδευση: Περίπου δέκα παιδιά 

εγγράφονται κάθε χρόνο στο δηµοτικό σχολείο, τα οποία δεν φοιτούν 

κανονικά και διακόπτουν την φοίτησή τούς. Υπήρχε πρόγραµµα ένταξης για 

τούς Ροµά σε 2 σχολικές µονάδες στην πόλη µας. H µία σχολική µονάδα 

βρίσκεται κοντά στον οικισµό. 

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο αναλφαβητισµός είναι χαρακτηριστικό των 

περισσότερων ενηλίκων τον πληθυσµού Ροµά. 

 

5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α  

Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ροµά της περιοχής δεν αντιµετωπίζουν 

θέµατα αποκλεισµού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Υπάρχει σε απόσταση 5χλµ 

το Νοσοκοµείο Άρτας και η πρόσβαση γίνεται µε µέσα µαζικής µεταφοράς. 

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας:  Στα θέµατα πρόληψης Υγείας, οι Ροµά 

χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. H κατάσταση χαρακτηρίζεται 

µάλλον δραµατική, µε εξαίρεση τον τοµέα των παιδικών εµβολιασµών. 

Από άποψη ∆ηµόσιας Υγείας η κατάσταση είναι προβληµατική . 'Έλλειψη 

προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας, σε ενήλικες και παιδιά χαρακτηρίζει 

µεγάλο ποσοστό των Ροµά. 
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Η στοµατική υγιεινή των Ροµά τον οικισµού είναι κακή: Ειδικά τα παιδιά δεν 

φροντίζουν το στόµα τούς και τα περισσότερα έχουν χαλασµένα δόντια. 

Στα θέµατα πρόληψης γυναικολογικής φύσεως, υπάρχει αµέλεια. Οι γυναίκες 

Ροµά δεν έχουν κάνει τεστ-ΠΑΠ, ούτε µαστογραφία, παρά µόνο εάν τούς 

παρουσιαστεί πρόβληµα υγείας. Επίσης τα µέλη τον οικισµού δεν λαµβάνουν 

µέτρα αντισύλληψης µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλές γεννήσεις παιδιών, 

ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε γάµο ή όχι, και σε πολύ νεαρές ηλικίες. 

Υγειονοµική Ασφάλιση: Κύρια υγειονοµική ασφάλιση για τούς Ροµά 

θεωρείται η Πρόνοια. 

Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Πολλοί Ροµά παρουσιάζουν συµπτώµατα 

ψυχονευρωτικών διαταραχών στην υγεία τούς όπως κατάθλιψη, αγχώδη 

διαταραχή, νευρολογικά νοσήµατα καθώς και εξαρτήσεις από ναρκωτικές 

ουσίες και αλκοόλ. Φυσικά, σχεδόν όλοι καπνίζουν ακόµη από την παιδική 

ηλικία. Λόγω αυτών των προβληµάτων επιδοτούνται από τα προγράµµατα 

της Πρόνοιας. 
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2.1.2.4. SWOT Ανάλυση Οικισµών ∆ήµου Αρταίων  

ΆΡΤΑ: Οικισµοί Φιλοθέης- ∆εξιά και Αριστερά- και ∆ήµου Άρτας 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Αστικοδηµοτική τακτοποίηση 

τµήµατος του Πληθυσµού.  

• Ισότιµη αντιµετώπιση από τοπική 

κοινωνία και ∆ηµοτικές Υπηρεσίες 

• Εύκολη πρόσβαση σε δηµόσιες 

υπηρεσίες 

• Απουσία φαινοµένων παιδικής 

εργασίας  

• Υγειονοµική Κάλυψη του 

Μεγαλύτερου Μέρους του 

Πληθυσµού 

• Κάλυψη του παιδικού πληθυσµού 

σε εµβολιασµό έστω και 

καθυστερηµένα 

• Ύπαρξη ΑΦΜ από τους Ροµά 

• Ύπαρξη ∆ηµοτικού σχολείου σε 

σχετικά µικρή απόσταση από τους 

χώρους διαµονής Ροµά 

• Άσκηση εκλογικών δικαιωµάτων 

• Κάλυψη των οικισµών από δίκτυα 

ΟΚΩ 

• Κάλυψη χώρων διαµονής Ροµά 

από σύστηµα αποκοµιδής 

απορριµµάτων 

 

 

• Ύπαρξη Φαινοµένων παιδικής 

επαιτείας  

• Ύπαρξη φαινοµένων  

ενδοοικογενειακής βίας 

• Περιστασιακή ή εποχική εργασία 

• Μειωµένη επαγγελµατική 

κινητικότητα 

• Μικρή πρόσβαση γυναικείου 

πληθυσµού στην αγορά εργασίας 

• Αναλφαβητισµός µεγάλου 

τµήµατος του πληθυσµού   

• Καθυστερηµένη ένταξη στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, έντονο 

φαινόµενο µαθητικής διαρροής. 

• Πρόβληµα στην πρόληψη και 

φροντίδα σε θέµατα  υγιεινής και 

προσωπικής φροντίδας. 

• Αρκετά συµπτώµατα 

ψυχονευρωτικών διαταραχών,  

(κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, 

νευρολογικά νοσήµατα)  

• Απουσία γυναικολογικού ελέγχου 

• Αδιαφορία για θέµατα ατοµικής 

υγιεινής  
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης 

∆ράσεων από ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

• Χαµηλή κινητικότητα που 

δηµιουργεί προϋποθέσεις 

εδραιοποίησης - ένταξης και 

κοινωνικής ενσωµάτωσης. 

 

• Λίγες ευκαιρίες για 

επαγγελµατική εξέλιξη - 

εγκλωβισµός σε περιορισµένες 

παραδοσιακές επαγγελµατικές 

ενασχολήσεις, λόγω έλλειψης 

ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

• ∆ιαιώνιση του Αναλφαβητισµού 

• Έλλειψη παιδείας σε θέµατα 

τήρησης κανόνων ατοµικής υγιεινής 

• Εξαρτήσεις από ναρκωτικές 

ουσίες και αλκοόλ. 

• Παραβατικές συµπεριφορές 

 

 

Συνοπτικά στην Άρτα για τον πληθυσµό Ροµά: 

• Επικρατεί αναλφαβητισµός και µη συστηµατική παρακολούθηση του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος, παρά την υποστηρικτική στάση της 

τοπικής κοινωνίας και των εκπαιδευτικών 

• ∆εν υπάρχει µόνιµη και σταθερή εργασία, διέξοδο στην απασχόληση 

αναζητείται  στο πλανόδιο εµπόριο και στη συλλογή µετάλλου  

• Υπάρχει εξυπηρέτηση από το ∆ηµόσιο σύστηµα υγείας, αλλά 

παράλληλα παρατηρείται αδιαφορία και αµέλεια για θέµατα πρόληψης 

και ατοµικής υγιεινής.  

• Οι συνθήκες στέγασης είναι από µέτριες έως αποδεκτές 
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2.1.3. Αποτύπωση Υφιστάµενης Κατάστασης Οικισµών ∆ήµου 

Πρέβεζας 

Στην περιοχή του ∆ήµου Πρέβεζας υπάρχουν τρείς (3) οικισµοί Ροµά, µε 

συνολικά 98 εγγεγραµµένα άτοµα. 

2.1.3.1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ∆. ∆. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά:  

Πληθυσµός: Εγγεγραµµένοι 55 άτοµα  

Οικογένειες :13  Κατοικίες: 13     

Άνδρες :   27  Γυναίκες :28       

Ενήλικες:  24                  Ανήλικοι: 31 

Κινητικότητα Πληθυσµού: Πρόκειται για µόνιµο µη µετακινούµενο 
πληθυσµό. Εξαίρεση αποτελεί µια οικογένεια που γυρίζει σε άλλες περιοχές 
(µια µητέρα µε τα δυο παιδιά της). 
 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Οικονοµική κατάσταση νοικοκυριών: Τα περισσότερα νοικοκυριά 

αγγίζουν τα όρια της οικονοµικής εξαθλίωσης. Οι περισσότερες οικογένειες 

επιβιώνουν µε επιδόµατα Πρόνοιας, ή µε τα επιδόµατα Τριτέκνων και 

Πολυτέκνων. 

Αστικοδηµοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσµού είναι 
τακτοποιηµένη αστικοδηµοτικά. Οι περισσότεροι Ροµά του ∆.∆. Πρέβεζας 
είναι δηµότες του ∆ήµου µας. Ένα ποσοστό 0,15% του πληθυσµού είναι 
δηµότες άλλων ∆ήµων. 

Κοινωνικός αποκλεισµός-διακρίσεις: Ενώ τα στερεότυπα και οι 
προκαταλήψεις στον ευρύτερο πληθυσµό της περιοχής δεν έχουν πλήρως 
εκλείψει, οι Ροµά της περιοχής αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τον υπόλοιπο 
πληθυσµό και εξυπηρετούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα από τις δηµόσιες 
υπηρεσίες. 

Παιδική Εργασία: Όλα τα παιδιά όταν δεν πηγαίνουν σχολείο ασχολούνται 

µε τη επαιτεία. 

Ενδοοικογενειακή Βία: Αποτελεί έντονο κοινωνικό πρόβληµα µεταξύ 
συζύγων και µεταξύ γονέων και παιδιών αλλά είναι τόσο κλειστή οµάδα που 
δεν καταγγέλλουν τίποτα. Χαρακτηριστικό αυτού είναι ότι η οµάδα είναι τόσο 
κλειστή ώστε να ζευγαρώνονται πρώτα ξαδέλφια. 
Συµµετοχικότητα – Εκπροσώπηση - Άσκηση πολιτικών 
δικαιωµάτων: Οι Ροµά του ∆.∆ Πρέβεζας ασκούν τα εκλογικά τους 
δικαιώµατα µε συνέπεια. ∆εν συµµετέχουν ενεργά σε συλλόγους, δεν έχουν 

δικό τους σύλλογο. 
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2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισµού - Αστικό περιβάλλον: Ο οικισµός αυτός 
βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του δρόµου της εθνικής οδού Ηγουµενίτσας 
Λευκάδας 5,5 χιλιόµετρα µακριά από το κέντρο της Πρέβεζας, επιλέχτηκε από 
την ∆ηµοτική Αρχή πριν 15 χρόνια σε συνεννόηση µε την ΕΤΒΑ. Σήµερα το 
οικόπεδο ανήκει και το διεκδικεί η τράπεζα Πειραιώς, η οποία αγόρασε την 
ΕΤΒΑ 

Μια κατοικία βρίσκεται στην αγροτική περιοχή κοντά στον ανωτέρω οικισµό 
της Πρέβεζας. Η σύνδεσή του οικισµού µε την πόλη γίνεται µε τα µέσα 
µαζικής µεταφοράς δυο φορές την ηµέρα. 
Τα σύνολο των δρόµων του οικισµού είναι διαµορφωµένοι, χωρίς 
πεζοδρόµηση κατά το µεγαλύτερο ποσοστό. Τα σπίτια είναι στην ανατολική 
µεριά κατά µήκος του δρόµου που οδηγεί στην µονάδα βιολογικής 
επεξεργασίας λυµάτων και τον σταθµό µεταφόρτωσης απορριµµάτων της 
Πρέβεζας και από την δυτική µεριά υπάρχει µια τάφρος που έχει νερό. Πίσω 
από τον οικισµό υπάρχει µεγάλη αποστραγγιστική λεκάνη µε λιµνάζοντα νερά 
που αποτελεί εστία µόλυνσης 
 

 
Τύπος Κατοικιών:  
Σε ότι αφορά στις κατοικίες, υπάρχουν τέσσερα (4) λυόµενα (δυο δωµατίων, 
κουζίνα, τουαλέτα) που παραχωρήθηκαν από τον ∆ήµο µε την βοήθεια 
προγράµµατος για τους Ροµά πριν 15 περίπου χρόνια όταν τους δόθηκε το 
οικόπεδο, τέσσερα (4) σπίτια είναι κατασκευασµένα µε δικά τους έξοδα (το 
ένα είναι στην αγροτική περιοχή της Πρέβεζας κοντά στον οικισµό), 3 
παράγκες, και 2 οικογένειες κοιµούνται σε σκηνές πάνω σε τσιµεντένιο 
δάπεδο. 
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Το σύνολο των κατοικιών (πλην δυο) δεν διαθέτει ηλεκτρικό ρεύµα και νερό. 
Ηλεκτρικό ρεύµα παίρνουν παράνοµα από τις κολόνες της ∆ΕΗ µε τον 
κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας. Νερό παίρνουν για πλύσιµο από τον κρουνό της 
πυροσβεστικής και για να πιουν νερό χρησιµοποιούν το δηµοτικό δίκτυο 
νερού χωρίς να έχουν δική τους παροχή. Οι κατοικίες δεν διαθέτουν 
εσωτερικό WC αν και ο ∆ήµος όταν εγκατέστησε τα λυόµενα τους έκανε 
βόθρους. Όσον αφορά στη θέρµανση σχεδόν όλες οι κατοικίες έχουν 
ξυλόσοµπες εκτός από δυο που έχουν τζάκι (βέβαια είναι δύσκολο να βρουν 
ξύλα). 
∆ίκτυα υποδοµών: Ο οικισµός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και 

ηλεκτρισµού αλλά δεν έχουν την οικονοµική άνεση να έχουν δικές τους 

παροχές. Υφίσταται φωτισµός των δηµόσιων χώρων. ∆εν υπάρχει 

αποχετευτικό δίκτυο, και ενώ όλες οι οικίες διαθέτουν, δε χρησιµοποιούν 

τους απορροφητικούς βόθρους. Υπάρχει τηλεφωνικό δίκτυο στον οικισµό που 

όµως δεν γίνεται χρήση του από τους κατοίκους. Έχουν όλοι κινητά 

τηλέφωνα. 

Αποκοµιδή Απορριµµάτων: Στον οικισµό δεν υπάρχουν κάδοι 

απορριµµάτων και η αποκοµιδή τους ενώ είναι στο πρόγραµµα του ∆ήµου οι 

ίδιοι τους εµποδίζουν. Συσσωρεύουν στον οικισµό τους πλήθος αχρήστων 

αντικείµενων µε σκοπό την διαλογή των µεταλλικών µερών. 

 

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της οµάδας και η 
πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό εισόδηµα. Οι άντρες, 
και οι γυναίκες είναι άνεργοι, ζουν από την επαιτεία, τα επιδόµατα και το 
κλέψιµο. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας οδηγεί συχνά σε παραβατική 

συµπεριφορά . 

Οικονοµική Τακτοποίηση: Οι Ροµά δεν χαρακτηρίζονται για την τυπικότητα 
και τη συνέπεια όσον αφορά στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Όλοι 
υποβάλλουν φορολογική δήλωση αλλά δεν πληρώνουν στην εφορία. Το 
εκκαθαριστικό της εφορίας είναι βασικό δικαιολογητικό για να πάρουν τα 
επιδόµατα και να εκδοθεί βιβλιάριο ανασφαλίστου. 

Τοµείς Απασχόλησης –Εποχικότητα - Κινητικότητα - ∆εν απασχολούνται 
µε τίποτα. Τσακώνονται µεταξύ τους και φεύγουν για µήνες σε άλλη περιοχή 
και µετά ξαναγυρίζουν. Έχουν όµως όλοι αυτοκίνητα. 
Γυναικεία Απασχόληση: Οι γυναίκες Ροµά απασχολούνται µε το 

νοικοκυριό, την επαιτεία και το µεγάλωµα των παιδιών τους 

Ευκαιρίες για Επαγγελµατική Εξέλιξη – Επιχειρηµατικότητα: Στον 
συγκεκριµένο οικισµό απουσιάζει συνεταιριστική επιχειρηµατική κίνηση, ενώ 
ταυτόχρονα δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη, 
λόγω απουσίας ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 
 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 

Από τα 31 ανήλικα τα 15 πηγαίνουν σχολείο από την πρώτη µέχρι την ΣΤ΄ 

∆ηµοτικού. Απουσιάζουν κατά τακτά διαστήµατα και κάνουν ενισχυτική 



 

44 

 

διδασκαλία. Πηγαίνουν στο σχολείο του Μύτικα 2 χιλ. µακριά µε το αστικό το 

οποίο έχει στάση 500µ. από τον καταυλισµό. 

Αναλφαβητισµός: Ο αναλφαβητισµός χαρακτηρίζει σχεδόν το σύνολο του 
πληθυσµού, ενώ πολλοί λίγοι Ροµά έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 
εκπαίδευση. 

Φοίτηση - Μαθητική ∆ιαρροή: Σε ότι αφορά στην προσχολική αγωγή, δεν 
εγγράφουν κανένα παιδί στον παιδικό σταθµό της περιοχής. Ωστόσο, όταν 
φθάσουν σε ηλικία κατάλληλη για την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο, 
στέλνουν τα παιδιά όποτε θέλουν δίχως να υπάρχει σταθερή παρακολούθηση 
του προγράµµατος. Συνηθέστερη αιτιολόγηση αποτελεί η απόσταση του 
καταυλισµού από το νηπιαγωγείο και ότι τα φροντίζουν οι µαµάδες τους. 
Στο ∆ηµοτικό τα παιδιά εγγράφονται συνήθως ένα χρόνο ή και δυο χρόνια 
µεγαλύτερα από την ηλικία που ορίζεται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων 
όταν εγγράφονται στο ∆ηµοτικό δεν γνωρίζουν καθόλου ελληνικά. Σχεδόν 
στο σύνολο τους οι τσιγγανόπαιδες απουσιάζουν πολύ περισσότερες ηµέρες 
από το σχολείο, σε σχέση µε τα υπόλοιπα παιδιά. Οι λόγοι που απουσιάζουν 
είναι διάφοροι, όπως η δεινή οικονοµική κατάσταση και η έλλειψη σίτισης 
των παιδιών, η έλλειψη υπόδησης και ιµατισµού τα επικριτικά σχόλια των 
συµµαθητών, η παιδική εργασία, οι γάµοι σε πολύ µικρή ηλικία (κυρίως τα 
κορίτσια) αλλά και η αδιαφορία. Επίσης η εκµετάλλευση από τους γονείς τους 
είναι εµπόδιο στην µόρφωση τους. Αποδίδουν περισσότερο στην επαιτεία 
αφού τα παιδιά οι πολίτες τα λυπούνται. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά που ολοκληρώνουν την 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, δεν συνεχίζουν στη ∆ευτεροβάθµια (η κατάσταση 
αυτή χαρακτηρίζει κυρίως τα κορίτσια). Αλλά και όσα παιδιά εγγράφονται στο 
Γυµνάσιο, σπανίως ολοκληρώνουν την εκπαίδευση. 
 

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Ο Μύτικας που πηγαίνουν σχολείο απέχει 2 
χιλιόµετρα. Παιδικοί σταθµοί και Γυµνάσιο, που είναι µέσα στην πόλη, 
απέχουν 5,5 χιλιόµετρα. 
Τα παιδιά των Ροµά φοιτούν στις ίδιες αίθουσες και εντάσσονται στις ίδιες 
σχολικές τάξεις µε τα παιδιά µη Ροµά. αλλά κάνουν και ενισχυτική διδασκαλία 
Η αντιµετώπιση των παιδιών Ροµά από τους εκπαιδευτικούς είναι ισότιµη µε 
τα άλλα παιδιά, ενώ πολλές φορές σε συνεργασία µε την τοπική κοινωνία, 
οργανώνονται δράσεις συλλογής βασικών ειδών ένδυσης - υπόδησης στα 
παιδιά Ροµά. 
Προγράµµατα ένταξης στην εκπαίδευση – Εκπαίδευση Ενηλίκων: 
Τα παιδιά που είναι εγγεγραµµένα στο ∆ηµοτικό σχολείο του Μυτικα είναι 15.  
Ο αναλφαβητισµός είναι χαρακτηριστικό των περισσότερων ενηλίκων του 
πληθυσµού Ροµά. ∆εν έχουν διενεργηθεί προγράµµατα προκατάρτισης για 
την εκµάθηση της γραφής της ελληνικής, δεν αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα 
του αναλφαβητισµού. Ξέρουν και µιλάν όλοι ελληνικά 
 
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α  

Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ροµά της περιοχής δεν αντιµετωπίζουν θέµατα 
αποκλεισµού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Λειτουργεί το Νοσοκοµείο Πρέβεζας 
και έχουν πρόσβαση σε αυτό. όπως και στα νοσοκοµεία των γειτονικών 
πόλεων και στα κέντρα Υγείας. Όλοι έχουν βιβλιάρια ανασφαλίστων 
(Πρόνοιας )και περιθάλπονται δωρεάν. 
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Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέµατα πρόληψης Υγείας οι Ροµά 
χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται 
µάλλον δραµατική, µε εξαίρεση τον τοµέα των παιδικών εµβολιασµών. Το 
διάστηµα 2005 έως 2007 έγιναν οµαδικοί εµβολιασµοί στον καταυλισµό από 
οµάδα ειδικών της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης Πρέβεζας. Έκτοτε δεν έχουν 
γίνει οργανωµένες ενέργειες σε αυτό το θέµα. 

Από άποψης ∆ηµόσιας Υγείας, η κατάσταση είναι προβληµατική. Έλλειψη 
προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας σε ενήλικες και παιδιά, χαρακτηρίζει 
το µεγαλύτερο ποσοστό. 
Γενικώς στον πληθυσµό παρουσιάζεται έξαρση σε ζαχαρώδη διαβήτη ,άσθµα 
και ασθένειες νευρολογικής (επιληψία) και κυρίως ψυχολογικής φύσεως 
(κατάθλιψη). 
Η στοµατική υγιεινή των Ροµά του οικισµού είναι κακή. Ειδικά τα παιδιά, δεν 
φροντίζουν το στόµα τους και τα περισσότερα έχουν χαλασµένα δόντια. Η 
κατάσταση επιβεβαιώνεται και από τον έλεγχο που έχει διενεργηθεί από την 
κινητή µονάδα των Γιατρών του Κόσµου. 
Στα θέµατα πρόληψης γυναικολογικής φύσεως υπάρχει αµέλεια. Οι γυναίκες 
του καταυλισµού ως επί το πλείστον δεν κάνουν τεστ-ΠΑΠ, ούτε 
µαστογραφία, παρά µόνο εάν τους παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα υγείας. 
Τα µέλη της κοινότητας δεν λαµβάνουν µέτρα αντισύλληψης µε αποτέλεσµα 
πολλές γεννήσεις ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε γάµο ή όχι, ακόµη και σε 
πολύ νεαρές ηλικίες. 

Υγειονοµική Ασφάλιση: Κύρια υγειονοµική ασφάλιση για τους Ροµά 
θεωρείται η Πρόνοια κατά 83%. 16% Ασφάλιση ΙΚΑ, έχουν οι άνεργοι νέοι 
ηλικίας 18-29 ετών, οι οποίοι βάσει νόµου καλύπτονται ιατροφαρµακευτικά 
από το ΙΚΑ µέσω κάρτας ανεργίας ΟΑΕ∆ (στην πλειοψηφία τους όµως δεν 
ενδιαφέρονται και δεν χρησιµοποιούν την κάρτα ανεργίας). Ποσοστό 1% 
είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ ως συνταξιούχοι 
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Πολλοί Ροµά παρουσιάζουν συµπτώµατα 
ψυχονευρωτικών διαταραχών στην υγεία τους –κατάθλιψη, αγχώδη 
διαταραχή, νευρολογικά νοσήµατα- καθώς και ροπή προς εξαρτήσεις από 
ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ. Φυσικά σχεδόν όλοι καπνίζουν, ακόµη και από 
την παιδική ηλικία. Βέβαια το φαινόµενο του µεγάλου ποσοστού µη καλής 
ψυχικής υγείας, πέραν του γενικότερου κοινωνικοοικονοµικού χαρακτήρα 
του πληθυσµού Ροµά, πολλές φορές οφείλεται στο γεγονός ότι οι διάφορες 
ψυχικές ασθένειες γίνονται για αυτούς µέσο διεκδίκησης επιδοµάτων 
(συνήθως πρόνοιας και αναπηρίας). 

2.1.3.2. ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ∆. ∆. ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά:  

Πληθυσµός: Εγγεγραµµένοι 25 άτοµα  

Οικογένειες :6  Κατοικίες: 5 

Άνδρες : 8  Γυναίκες :17 

Ενήλικες: 7  Ανήλικοι: 18 

Κινητικότητα Πληθυσµού: Πρόκειται για µόνιµο µη µετακινούµενο 

πληθυσµό. Εξαίρεση αποτελεί µια οικογένεια που µετακινείται στην 
Κέρκυρα για εργασία 
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1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Οικονοµική κατάσταση νοικοκυριών: Όλα τα νοικοκυριά εντάσσονται 

στην κατηγορία των χαµηλών και κάτω του ορίου φτώχειας εισοδηµάτων. 

Αστικοδηµοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσµού είναι 
τακτοποιηµένη αστικοδηµοτικά. Ολοι οι Ροµά του οικισµού είναι 

εγγεγραµµένοι στα ∆ηµοτολόγια του ∆ήµου Αρταίων. 

Κοινωνικός αποκλεισµός-διακρίσεις: Ενώ τα στερεότυπα και οι 
προκαταλήψεις στον ευρύτερο πληθυσµό της περιοχής δεν έχουν πλήρως 
εκλείψει, οι Ροµά της περιοχής αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τον υπόλοιπο 
πληθυσµό και εξυπηρετούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα από τις δηµόσιες 
υπηρεσίες. 

Παιδική Εργασία: ∆εν διαπιστώθηκε να απασχολούνται παιδιά σε κάποια 
εργασία 

Ενδοοικογενειακή Βία: ∆εν διαπιστώθηκε κάτι ιδιαίτερο στις επισκέψεις 
που πραγµατοποιήθηκαν .Βέβαια στις πιο πολλές οικογένειες, οι σύζυγοι 
έχουν φύγει και έχουν δηµιουργήσει άλλες οικογένειες. 

Συµµετοχικότητα – Εκπροσώπηση - Άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων: 
οι ενήλικες Ροµά της Ν.Σαµψούντας ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώµατα µε 

συνέπεια.  

 
2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισµού - Αστικό περιβάλλον: Ο οικισµός Ροµά βρίσκεται 
ανατολικά του χωριού Ν. Σαµψούντα, σε απόσταση 2 χλµ από το κέντρο του, 
σε περιοχή που επιλέχτηκε από τους ίδιους τους Τσιγγάνους και είναι εκτός 
σχεδίου πόλης. Βρίσκεται πλησίον του ποταµού Λούρου και στο όριο της 
ζώνης υπερχείλισης του ποταµού (καλαµιές) 

Η σύνδεσή του µε τη πόλη της Πρέβεζας, η οποία απέχει 10 χλµ, γίνεται µε 
τα µέσα µαζικής µεταφοράς. 

Οι δρόµοι του οικισµού είναι διαµορφωµένοι, πρόκειται όµως για 
χωµατόδροµους χωρίς πεζοδρόµηση κατά το µεγαλύτερο ποσοστό. 
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Τύπος Κατοικιών:  
Σε ότι αφορά στις κατοικίες, το 100% είναι ιδιόκτητες οικοδοµές. Όλες οι 

οικογένειες ζουν σε νεόκτιστα σπίτια, ηµιτελή ως επί το πλείστον. Μόνο µία 

οικογένεια µένει σε παράπηγµα. Το σύνολο των κατοικιών διαθέτει ηλεκτρικό 

ρεύµα, το οποίο όµως κλέβουν από την κολόνα της ∆ΕΗ, .και νερό, που σε 

κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις εξασφαλίζεται από γειτονικές, συγγενικές 

οικίες Οι περισσότερες κατοικίες διαθέτουν εσωτερικό WC, τα οποία όµως 

είναι ηµιτελή και δεν χρησιµοποιούνται Όσον αφορά στη θέρµανση σχεδόν 

όλες οι κατοικίες έχουν ξυλόσοµπες. 

∆ίκτυα υποδοµών: Ο οικισµός δεν καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και 

ηλεκτρισµού. Υφίσταται φωτισµός των δηµόσιων χώρων. ∆εν υπάρχει 

αποχετευτικό δίκτυο, υπάρχει ελεύθερη ροή προς τους παραποτάµους του 

Λούρου. ∆εν υπάρχει τηλεφωνικό δίκτυο στον οικισµό. 

Αποκοµιδή Απορριµµάτων: Στον οικισµό δεν υπάρχουν κάδοι 

απορριµµάτων. 

 

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της οµάδας και η 
πλειονότητα των οικογενειών δε διαθέτει σταθερό εισόδηµα. Οι άντρες, ως 
επί το πλείστον είναι άνεργοι Σταθερή απασχόληση δεν έχει κανένας άνδρας. 
Κύρια εργασία τους είναι η συλλογή παλιοσίδερων και η πώληση τους. 
Παλιότερα είχαν αρκετό εισόδηµα από τη δραστηριότητα αυτή αλλά όπως µας 
είπαν τώρα δύσκολα τα βγάζουν πέρα. 
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Οικονοµική Τακτοποίηση: Οι Ροµά δε χαρακτηρίζονται για την τυπικότητα 
και τη συνέπεια όσον αφορά στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η 
πλειονότητα υποβάλλει φορολογική δήλωση µε την κατάσταση να 
βελτιώνεται κάθε χρόνο. 
Τοµείς Απασχόλησης –Εποχικότητα -Κινητικότητα Ορισµένοι εργάζονται 
περιστασιακά ως εργάτες γης ή εργάτες σε κάθε είδος εργασίας. Κάποιοι 
συγκεντρώνουν σίδερα τα οποία µεταπωλούν για ανακύκλωση. 
 

Γυναικεία Απασχόληση: Οι γυναίκες Ροµά απασχολούνται µε το µεγάλωµα 

των παιδιών τους 

Ευκαιρίες για Επαγγελµατική Εξέλιξη – Επιχειρηµατικότητα: Στο 
συγκεκριµένο οικισµό απουσιάζει συνεταιριστική επιχειρηµατική κίνηση, ενώ 
ταυτόχρονα δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη, 
λόγω απουσίας ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 
 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 

Αναλφαβητισµός: Ο αναλφαβητισµός χαρακτηρίζει σχεδόν το σύνολο του 
πληθυσµού, ενώ πολλοί λίγοι Ροµά έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση. 

Φοίτηση - Μαθητική ∆ιαρροή: 
Στο συγκεκριµένο οικισµό κανένα παιδί δεν πάει σχολείο ,τα πιο πολλά είναι 
µικρά, αλλά και τα µεγαλύτερα δεν έχουν πάει στο σχολείο. 

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στο Λούρο υπάρχει Παιδικός Σταθµός, 
Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό Σχολείο. Τα κτίρια του ∆ηµοτικού και 
Νηπιαγωγείου βρίσκονται σε αρκετά µεγάλη απόσταση από τον οικισµό 
(περίπου 5χλµ.), και για να µπορέσουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο πρέπει 
να χρησιµοποιήσουν κάποιο µεταφορικό µέσον. 

Προγράµµατα ένταξης στην εκπαίδευση – Εκπαίδευση Ενηλίκων: 
Ο αναλφαβητισµός είναι χαρακτηριστικό των περισσότερων ενηλίκων του 
πληθυσµού Ροµά.  
 
5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α  

Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ροµά της περιοχής δεν αντιµετωπίζουν θέµατα 
αποκλεισµού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Στο χωριό Λούρος υπάρχει αγροτικό 
ιατρείο που εξυπηρετούνται, όπως επίσης και από το Νοσοκοµείο Πρέβεζας 
αλλά και Άρτας, δεδοµένου ότι βρίσκονται στο µέσον περίπου της απόστασης 
Πρέβεζας-Άρτας. 

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέµατα πρόληψης Υγείας οι Ροµά 
χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται 
µάλλον δραµατική, µε εξαίρεση τον τοµέα των παιδικών εµβολιασµών. 

Από άποψη ∆ηµόσιας Υγείας, η κατάσταση είναι προβληµατική. Έλλειψη 
προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας σε ενήλικες και παιδιά, χαρακτηρίζει 
µεγάλο ποσοστό των Ροµά. 

Στα θέµατα πρόληψης γυναικολογικής φύσεως υπάρχει αµέλεια. Οι γυναίκες 
Ροµά, ως επί το πλείστον δεν κάνουν τεστ-ΠΑΠ, ούτε µαστογραφία, παρά 
µόνο εάν τους παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα υγείας. 
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Υγειονοµική Ασφάλιση: Κύρια υγειονοµική ασφάλιση για τους Ροµά της Ν. 
Σαµψούντας θεωρείται η Πρόνοια κατά 70%. Οι υπόλοιποι δεν έχουν 
καθόλου ασφάλεια γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να πάνε σε κάποιο γιατρό. 
Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Σχεδόν όλοι καπνίζουν, ακόµη και από την 
παιδική ηλικία. Επίσης παρατηρείται µεγάλο ποσοστό µη καλής ψυχικής 
υγείας. Βέβαια, πέραν του γεγονότος αιτιολόγησής του λόγω του γενικότερου 
κοινωνικοοικονοµικού χαρακτήρα του πληθυσµού των Ροµά, πολλές φορές 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι διάφορες ψυχικές ασθένειες γίνονται για αυτούς 
µέσο διεκδίκησης επιδοµάτων (συνήθως πρόνοιας και αναπηρίας). 
 

2.1.3.3. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ ∆.∆. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Στον ∆ήµο Λούρου υπάρχουν δύο θύλακες Ροµά. ∆υτικά της Εθνικής οδού 
Πρέβεζας-Ιωαννίνων διαµένουν τρείς οικογένειες Ροµά οι οποίες είναι πλήρως 
ενταγµένες. Και ανατολικά της εθνικής οδού όπου οι Ροµά που διαµένουν 
εκεί δεν είναι ενταγµένοι στην κοινότητα. Η περιγραφή που ακολουθεί αφορά 
τον οικισµό ανατολικά της εθνικής οδού. 

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά:  

Πληθυσµός: Εγγεγραµµένοι 18 άτοµα 

Οικογένειες: 4   Κατοικίες:3 

Άνδρες: 7    Γυναίκες :11 

Ενήλικες: 11    Ανήλικοι:7 

Κινητικότητα Πληθυσµού: Πρόκειται για µόνιµο µη µετακινούµενο 
πληθυσµό. 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΜΑΤΑ 

Οικονοµική Κατάσταση νοικοκυριών: Εντάσσονται στην κατηγορία των 
µεσαίων και χαµηλών εισοδηµάτων. 

Αστικοδηµοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσµού είναι 
τακτοποιηµένη αστικοδηµοτικά. Είναι όλοι τους εγγεγραµµένοι στον ∆ήµο 
Πρέβεζας. 

Κοινωνικός αποκλεισµός – διακρίσεις: Ενώ τα στερεότυπα και οι 
προκαταλήψεις στον ευρύτερο πληθυσµό της περιοχής δεν έχουν πλήρως 
εκλείψει, οι Ροµά της περιοχής αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τον υπόλοιπο 
πληθυσµό και εξυπηρετούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα από τις δηµόσιες 
υπηρεσίες. 

Παιδική Εργασία: ∆εν διαπιστώθηκε κάποια µορφή παιδικής εργασίας στον 

συγκεκριµένο οικισµό. 

Ενδοοικογενειακή Βία: Υπάρχει βία µεταξύ των συζύγων αλλά και από τους 
γονείς προς τα παιδιά, αλλά δεν έχει επίσηµα καταγραφεί κάποιο συµβάν από 

τις αρχές. 

Συµµετοχικότητα – Εκπροσώπηση - Άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων: 
Οι Ροµά του Λούρου ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώµατα µε συνέπεια. ∆εν 
συµµετέχουν σε κάποιο τοπικό σύλλογο. 
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2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισµού - Αστικό περιβάλλον: Ο οικισµός Ροµά του 
Λούρου βρίσκεται ανατολικά της Εθνικής οδού Λούρου –Ιωαννίνων, σε 
απόσταση ενός χιλιοµέτρου από το κέντρο του χωριού σε περιοχή που 
επιλέχτηκε από τους ίδιους τους Τσιγγάνους και είναι εντός σχεδίου πόλης. 

Η σύνδεσή του µε τη πόλη της Πρέβεζας, η οποία απέχει 20 χλµ, γίνεται µε 
τα µέσα µαζικής µεταφοράς σε τακτικά δροµολόγια. 

Τα σύνολο των δρόµων του οικισµού είναι διαµορφωµένοι, πρόκειται όµως 

για άσφαλτο χωρίς πεζοδρόµηση κατά το µεγαλύτερο ποσοστό. 

 

Τύπος Κατοικιών: Ο εν λόγω οικισµός αποτελείται από τρία σπίτια. Το ένα 
είναι πολυτελούς κατασκευής και µένει η µία οικογένεια, και τα άλλα δυο 
είναι παραπήγµατα και διαµένουν οι υπόλοιπες οικογένειες. ∆ιαθέτουν 
ηλεκτρικό ρεύµα και νερό. Επίσης, διαθέτουν εσωτερικό WC. Όσον αφορά 

στη θέρµανση, σχεδόν όλες οι κατοικίες έχουν ξυλόσοµπες. 

∆ίκτυα υποδοµών: Ο οικισµός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και 
ηλεκτρισµού. Υφίσταται φωτισµός των δηµόσιων χώρων. ∆εν υπάρχει 
αποχετευτικό δίκτυο, και όλες οι οικίες χρησιµοποιούν απορροφητικούς 
βόθρους που όµως είναι προβληµατικοί και αποδίδουν δυσοσµία. 

Αποκοµιδή Απορριµµάτων: Στον οικισµό δεν υπάρχουν κάδοι 
απορριµµάτων . 
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3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ανεργία: Γενικώς υποαπασχολούνται, ανάλογα µε την εποχή. Όµως δεν 
µένουν άνεργοι συνήθως 

Οικονοµική Τακτοποίηση: Οι Ροµά δεν χαρακτηρίζονται για την τυπικότητα 
και τη συνέπεια όσον αφορά στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η 
πλειονότητα υποβάλλει φορολογική δήλωση µε την κατάσταση να 

βελτιώνεται κάθε χρόνο. 

Τοµείς Απασχόλησης- Εποχικότητα – Κινητικότητα: Η κύρια 
ενασχόληση των Ροµά του οικισµού είναι µικροπωλητές σε πανηγύρια (χαλιά, 
κουβέρτες, καρέκλες, κ.λ.π). Ασχολούνταν και µε το εµπόριο 
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων αλλά τελευταία όπως µας είπαν το 
εγκατέλειψαν. 

Γυναικεία Απασχόληση: Οι γυναίκες Ροµά πηγαίνουν και αυτές µε τους 

συζύγους τους στα πανηγύρια και βοηθούν και εκείνες. 

Ευκαιρίες για Επαγγελµατική Εξέλιξη – Επιχειρηµατικότητα: Στον 
συγκεκριµένο οικισµό απουσιάζει συνεταιριστική επιχειρηµατική κίνηση, ενώ 
ταυτόχρονα δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη, 
λόγω απουσίας ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Αναλφαβητισµός: Οι γονείς είναι αναλφάβητοι αλλά τα παιδιά πηγαίνουν 

στο σχολείο του Λούρου. 

Μαθητική ∆ιαρροή: Σε ότι αφορά στην προσχολική αγωγή, δεν εγγράφουν 
τα παιδιά τους στον παιδικό σταθµό. Φοιτούν στο ∆ηµοτικό σχολείο αλλά µε 
µεγάλα κενά ποτέ όµως δεν συνεχίζουν στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στο. Λούρο υπάρχει παιδικός σταθµός και 
∆ηµοτικό σχολείο. Τα κτίρια του ∆ηµοτικού και Νηπιαγωγείου βρίσκονται σε 
απόσταση από τον οικισµό (περίπου 1χλµ.), στην άλλη µεριά του χωριού και 
τα παιδιά που πηγαίνουν περπατώντας, χρειάζεται να περάσουν τον κεντρικό 
δηµόσιο δρόµο απ’ όπου διέρχονται αυτοκίνητα και λεωφορεία. Τα παιδιά των 
Ροµά φοιτούν στις ίδιες αίθουσες και εντάσσονται στις ίδιες σχολικές τάξεις 
µε τα παιδιά µη Ροµά. Η αντιµετώπιση των παιδιών Ροµά από τους 

εκπαιδευτικούς είναι ισότιµη µε τα άλλα παιδιά. 

Προγράµµατα ένταξης στην εκπαίδευση: Από τους Ροµά που είναι 
εγγεγραµµένοι στο ∆ηµοτικό σχολείο Λούρου, δύο (2) προέρχονται από τον 
συγκεκριµένο καταυλισµό. Φοιτούν ανελλιπώς και µέχρι πέρυσι υπήρχε 
τµήµα ένταξης των παιδιών στην τάξη. Επίσης υπήρχε ειδική Παιδαγωγός µε 
αντικείµενο την προπαρασκευαστική προετοιµασία των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας, και την ενισχυτική διδασκαλία των µαθητών Ροµά που 

παρακολουθούν τακτικά τα µαθήµατα. 

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο αναλφαβητισµός είναι χαρακτηριστικό των 
περισσότερων ενηλίκων του πληθυσµού Ροµά. ∆εν αντιµετωπίστηκε όµως το 

πρόβληµα του αναλφαβητισµού. 
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5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ροµά της περιοχής δεν αντιµετωπίζουν θέµατα 
αποκλεισµού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Στο Λούρο υπάρχει αγροτικό ιατρείο 
και επίσης στην Πρέβεζα και στην Άρτα υπάρχει Γενικό Νοσοκοµείο. Στα 
Ιωάννινα πηγαίνουν για πιο βαριά περιστατικά. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται 
µέσω ΚΤΕΛ. Η απόσταση είναι µεγάλο πρόβληµα, ειδικά για όσους έχουν 
ανάγκη υγειονοµικής περίθαλψης Πρόνοιας και είναι αναγκαίο να 

επισκέπτονται συχνά το νοσοκοµείο. 

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέµατα πρόληψης Υγείας, οι Ροµά 
χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται 
µάλλον δραµατική, µε εξαίρεση τον τοµέα των παιδικών εµβολιασµών. 

Από άποψη ∆ηµόσιας Υγείας, η κατάσταση είναι προβληµατική. Έλλειψη 
προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας σε ενήλικες και παιδιά, χαρακτηρίζει 
µεγάλο ποσοστό των Ροµά. 

Γενικά στον πληθυσµό παρουσιάζεται έξαρση σε καρδιολογικά νοσήµατα, και 

ασθένειες νευρολογικής και κυρίως ψυχολογικής φύσεως. 

Στα θέµατα πρόληψης γυναικολογικής φύσεως, υπάρχει αµέλεια. Οι γυναίκες 
Ροµά, ως επί το πλείστον, δεν κάνουν τεστ-ΠΑΠ, ούτε µαστογραφία, παρά 

µόνο εάν τους παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα υγείας. 

Υγειονοµική Ασφάλιση: Κύρια υγειονοµική ασφάλιση για τους Ροµά του 

Λούρου θεωρείται η Πρόνοια . 

Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Πολλοί Ροµά παρουσιάζουν συµπτώµατα 
ψυχονευρωτικών διαταραχών στην υγεία τους (κατάθλιψη, αγχώδη 
διαταραχή, νευρολογικά νοσήµατα). Επίσης, σχεδόν όλοι καπνίζουν, ακόµη 
και από την παιδική ηλικία. Βέβαια, πέραν του γεγονότος αιτιολόγησής του 
λόγω του γενικότερου κοινωνικοοικονοµικού χαρακτήρα του πληθυσµού των 
Ροµά, πολλές φορές οφείλεται στο γεγονός ότι οι διάφορες ψυχικές ασθένειες 
γίνονται για αυτούς µέσο διεκδίκησης επιδοµάτων (συνήθως πρόνοιας και 
αναπηρίας).  
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2.1.3.4. SWOT Ανάλυση Οικισµών ∆ήµου Πρέβεζας  

ΠΡΕΒΕΖΑ: Οικισµοί Πρέβεζας, Νέας Σαµψούντας, Λούρου 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Αστικοδηµοτική τακτοποίηση 

Πληθυσµού.  

• Ισότιµη αντιµετώπιση από τοπική 
κοινωνία και ∆ηµοτικές Υπηρεσίες 
• Εύκολη πρόσβαση σε δηµόσιες 

υπηρεσίες 

• Απουσία φαινοµένων παιδικής 

εργασίας (Νέα Σαµψούντα, Λούρος) 

• Υγειονοµική Κάλυψη του 

Μεγαλύτερου Μέρους του 

Πληθυσµού 

• Κάλυψη του παιδικού πληθυσµού 

σε εµβολιασµό έστω και 

καθυστερηµένα (Νέα Σαµψούντα 

Λούρος) 

• Ύπαρξη ΑΦΜ από την 

πλειόνότητα των Ροµά 

• Άσκηση εκλογικών δικαιωµάτων 

 

 

• Ύπαρξη Φαινοµένων παιδικής 

επαιτείας (Πρέβεζα) 

• Ύπαρξη φαινοµένων  

ενδοοικογενειακής βίας (Πρέβεζα, 

Λούρος) 

• Περιστασιακή ή εποχική εργασία 

• Μειωµένη επαγγελµατική 

κινητικότητα 

• Μικρή πρόσβαση γυναικείου 

πληθυσµού στην αγορά εργασίας 

• Αναλφαβητισµός µεγάλου 

τµήµατος του πληθυσµού  

• Καθυστερηµένη ή και καθόλου 

(Νέα Σαµψούντα) ένταξη στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, έντονο 

φαινόµενο µαθητικής διαρροής. 

• Έλλειψη προετοιµασίας 

τσιγγανοπαίδων για την είσοδό τους 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα (ιδιαίτερη 

ανάγκη στην Πρέβεζα) 

• Πρόβληµα στην πρόληψη και 

φροντίδα σε θέµατα υγιεινής και 

προσωπικής φροντίδας. 

• Αρκετά συµπτώµατα 

ψυχονευρωτικών διαταραχών, 

(κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, 

νευρολογικά νοσήµατα)  

• Απουσία γυναικολογικού ελέγχου 

• Αδιαφορία για θέµατα ατοµικής 

και στοµατικής υγιεινής  

• Απουσία συστήµατος αποκοµιδής 

απορριµµάτων (Κάδοι-διέλευση 

απορριµµατοφόρων)  

• Αποχέτευση 

• Χωροθέτηση καταυλισµου 

(Πρέβεζα) 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης 

∆ράσεων από ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

• Χαµηλή κινητικότητα που 

δηµιουργεί προϋποθέσεις 

εδραιοποίησης - ένταξης και 

κοινωνικής ενσωµάτωσης. 

• Μαθήµατα ενισχυτικής 

διδασκαλίας (Λούρος) 

 

• Λίγες ευκαιρίες για 

επαγγελµατική εξέλιξη - 

εγκλωβισµός σε περιορισµένες 

παραδοσιακές επαγγελµατικές 

ενασχολήσεις, λόγω έλλειψης 

ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

• ∆ιαιώνιση του Αναλφαβητισµού 

• Έλλειψη παιδείας σε θέµατα 

τήρησης κανόνων ατοµικής υγιεινής 

• Ροπή προς εξαρτήσεις από 

ναρκωτικές ουσίες(Πρέβεζα) και 

αλκοόλ. 

• ∆ιάσχιση Εθνικής οδού από 

Μαθητές για πρόσβαση στο σχολείο 

(Λούρος) 

 

Συνοπτικά στην Πρέβεζα για τον πληθυσµό Ροµά: 

• Επικρατεί αναλφαβητισµός και µη συστηµατική παρακολούθηση του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος.  

• ∆εν υπάρχει µόνιµη και σταθερή εργασία, διέξοδο στην απασχόληση 

αναζητείται στο πλανόδιο εµπόριο και στη συλλογή µετάλλου  

• Υπάρχει εξυπηρέτηση από το ∆ηµόσιο σύστηµα υγείας, αλλά 

παράλληλα παρατηρείται αδιαφορία και αµέλεια για θέµατα πρόληψης 

και ατοµικής υγιεινής 

• Οι συνθήκες στέγασης είναι από µέτριες έως ακατάλληλες 
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2.1.4. Αποτύπωση Υφιστάµενης Κατάστασης Οικισµών ∆ήµου 

Ζηρού 

2.1.4.1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά:  

Πληθυσµός: 183 άτοµα 

Οικογένειες: περίπου 50   Κατοικίες: περίπου 30 

Άνδρες: 106     Γυναίκες :77 

Ενήλικες: 120    Ανήλικοι:63 

Κινητικότητα Πληθυσµού: Πρόκειται για µόνιµο µη µετακινούµενο 
πληθυσµό. Παρατηρούνται µεικτοί γάµοι µε µη Ροµά. Επισηµαίνεται ότι οι 
ίδιοι δεν δηλώνουν Ροµά. 

 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΜΑΤΑ 

Οικονοµική Κατάσταση νοικοκυριών: Εντάσσονται στην κατηγορία των 
µεσαίων και χαµηλών εισοδηµάτων. 

Αστικοδηµοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσµού είναι 
δηµότες του ∆ήµου Ζηρού  

Κοινωνικός αποκλεισµός – διακρίσεις: Οι Ροµά της περιοχής 
αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τον υπόλοιπο πληθυσµό και εξυπηρετούνται 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα, χωρίς ωστόσο να έχουν εκλείψει τελείως τα 
στερεότυπα από τον υπόλοιπο πληθυσµό της περιοχής. 

Παιδική Εργασία: ∆εν διαπιστώθηκε κάποια µορφή παιδικής εργασίας. 

 Ενδοοικογενειακή Βία: Υπάρχει βία µεταξύ των συζύγων αλλά και από 
τους γονείς προς τα παιδιά, αλλά δεν έχει επίσηµα καταγραφεί κάποιο 

συµβάν από τις αρχές. 

Συµµετοχικότητα – Εκπροσώπηση - Άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων:  

Οι Ροµά ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώµατα και στις δηµοτικές εκλογές 
συµµετέχουν κάποιοι ως υποψήφιοι δηµοτικοί Σύµβουλοι. 

 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισµού - Αστικό περιβάλλον: Ο οικισµός Ροµά βρίσκεται 
στο νότιο τµήµα της πόλης της Φιλιππιάδας, στον οικισµό Ελευθεροχωρίου. 
Ένα µεγάλο µέρος επίσης των Ροµά του ∆ήµου Ζηρού, κατοικούν στις λαϊκές 
κατοικίες Φιλιππιάδας, πλησίον του γυµνασίου Φιλιππιάδας όπου οι συνθήκες 
διαβίωσης είναι δύσκολες και δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες υγιεινής. 
Επίσης δύο οικογένειες διαµένουν σε λυόµενες κατασκευές στην περιοχή 
Γέφυρα Καλογήρου 
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Τύπος Κατοικιών: Η πλειονότητα των κατοικιών στον οικισµό είναι 

ιδιόκτητες, ενώ αυτές των λαϊκών κατοικιών έχουν παραχωρηθεί από την 

πρόνοια. Το σύνολο των κατοικιών διαθέτει ηλεκτρικό ρεύµα και νερό. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα το φαινόµενο διαµονής στο ίδιο 
σπίτι περισσότερων συγγενικών οικογενειών 

∆ίκτυα υποδοµών: Ο οικισµός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης, 
αποχέτευσης και ηλεκτρισµού. 

Αποκοµιδή Απορριµµάτων: Στον οικισµό υπάρχουν κάδοι απορριµµάτων 
και η αποκοµιδή τους γίνεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα του αρµόδιου 
τµήµατος καθαριότητας. 

 

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ανεργία: Συνήθως οι άνδρες Ροµά δε µένουν άνεργοι.  

Οικονοµική Τακτοποίηση: Οι Ροµά οι οποίοι έχουν εισοδήµατα 
χαρακτηρίζονται από συνέπεια όσον αφορά την υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων. 

Τοµείς Απασχόλησης- Εποχικότητα – Κινητικότητα: Η κύρια 
ενασχόληση του ενεργού εργατικού δυναµικού είναι η εργασία τους ως 
εργάτες σε διάφορους τοµείς µε κύρια τα σφαγεία που υπάρχουν στην 
περιοχή. Συνήθως την επιχείρηση των δηµοτικών σφαγείων νοικιάζουν οι 
ίδιοι οι Ροµά. Κατά διαστήµατα εργάζονται κάποιοι µε συµβάσεις στις 
υπηρεσίες καθαριότητας.  
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Γυναικεία Απασχόληση: Υπάρχει ανεργία ιδιαίτερα στο γυναίκειο 

πληθυσµό. 

Ευκαιρίες για Επαγγελµατική Εξέλιξη – Επιχειρηµατικότητα: Λόγω 
απουσίας ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων απουσιάζουν οι ευκαιρίες για 
επαγγελµατική εξέλιξη. 

 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Αναλφαβητισµός: Το πρόβληµα του αναλφαβητισµού υπάρχει. 

Μαθητική ∆ιαρροή: Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση η µαθητική διαρροή 
είναι µηδενική. Οι µαθητές που εγγράφονται στα δηµοτικά σχολεία 
ολοκληρώνουν τη φοίτηση τους. Από τα παιδιά που εγγράφονται στο 
γυµνάσιο ένα ποσοστό της τάξεως του 15% δεν ολοκληρώνει τη φοίτησή 
του. Σχετικά µε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση επιλέγουν να φοιτήσουν στην 
επαγγελµατική τεχνική εκπαίδευση, ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις 
µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Οι µαθητές Ροµά φοιτούν στις ίδιες αίθουσες 
και εντάσσονται στις ίδιες σχολικές τάξεις µε τα παιδιά µη Ροµά. Η εµπειρία 
των δασκάλων είναι ότι δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα και έχουν άριστη 

συνεργασία µε τα υπόλοιπα παιδιά και τις οικογένειες. 

Προγράµµατα ένταξης στην εκπαίδευση: Ένα µικρό µέρος επιδιώκει την 
ολοκλήρωση της υποχρεωτικής φοίτησης του σε µεγαλύτερη ηλικία και για το 
λόγο αυτό εγγράφεται σε εσπερινό λύκειο στην πόλη της Άρτας, 
αντιµετωπίζοντας προβλήµατα µετακίνησης. Παράλληλα υπήρξε ενδιαφέρον 
για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που πρόκειται να λειτουργήσει τη φετινή 
χρονιά για πρώτη φορά στην πόλη της Φιλιππιάδας.  

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο αναλφαβητισµός είναι χαρακτηριστικό των 
περισσότερων µεγαλυτέρων σε ηλικία Ροµά. 

 

5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

Πρόσβαση στην Υγεία: Η πρόσβαση στις υποδοµές υγείας της περιοχής 

είναι ισότιµη για τις οικογένειες των Ροµά. 

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέµατα πρόληψης Υγείας, οι Ροµά 
χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται 
µάλλον δραµατική, µε εξαίρεση τον τοµέα των παιδικών εµβολιασµών. 

Ένα µικρό µέρος των Ροµά χαρακτηρίζεται από έλλειψη προσωπικής 
φροντίδας και καθαριότητας . 

Στα θέµατα πρόληψης γυναικολογικής φύσεως, υπάρχει αµέλεια. Οι γυναίκες 
Ροµά, ως επί το πλείστον, δεν κάνουν τεστ-ΠΑΠ, ούτε µαστογραφία, παρά 
µόνο εάν τους παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα υγείας. 

Υγειονοµική Ασφάλιση: Κύρια υγειονοµική ασφάλιση για τους Ροµά 
αποτελεί η ασφάλιση του ΙΚΑ, ωστόσο υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις 
ανασφαλίστων που κάνουν χρήση της ασφάλισης και των επιδοµάτων 
προνοιας.  
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Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: ∆εν παρατηρούνται αυξηµένες περιπτώσεις 
ψυχονευρωτικών διαταραχών στους Ροµά, ωστόσο το κάπνισµα παρατηρείται 
από την παιδική ηλικία. 

2.1.4.2. SWOT Ανάλυση Οικισµών ∆ήµου Ζηρού 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Αστικοδηµοτική τακτοποίηση 

Πληθυσµού.  

• Ισότιµη αντιµετώπιση από τοπική 

κοινωνία και ∆ηµοτικές Υπηρεσίες 

• Εύκολη πρόσβαση σε δηµόσιες 

υπηρεσίες 

• Απασχόληση ανδρών µε σχέση  

µισθωτής εργασίας 

• Απουσία φαινοµένων παιδικής 

εργασίας  

• Υγειονοµική Κάλυψη του 

Μεγαλύτερου Μέρους του 

Πληθυσµού 

• Κάλυψη του παιδικού πληθυσµού 

σε εµβολιασµό  

• Ύπαρξη ΑΦΜ από την 

πλειονότητα των Ροµά 

• Άσκηση εκλογικών δικαιωµάτων 

• Πρόσβαση στα δίκτυα κοινής 

ωφέλειας 

• Ύπαρξη συστήµατος  αποκοµιδής 

απορριµµάτων  

 

 

 

• Ύπαρξη φαινοµένων ενδο-

οικογενειακής βίας  

• Μικρή πρόσβαση γυναικείου 

πληθυσµού στην αγορά εργασίας 

• Αναλφαβητισµός µεγάλου 

τµήµατος του πληθυσµού, κυρίως 

των ενηλίκων  

• Πρόβληµα στην πρόληψη και 

φροντίδα σε θέµατα υγιεινής και 

προσωπικής φροντίδας. 

• Απουσία γυναικολογικού ελέγχου 

• Αδιαφορία για θέµατα ατοµικής 

υγιεινής  

 

 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης 

∆ράσεων από ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

• Χαµηλή κινητικότητα που 

δηµιουργεί προϋποθέσεις 

εδραιοποίησης - ένταξης και 

κοινωνικής ενσωµάτωσης. 

• Χαµηλή µαθητική διαρροή 

• Αναλφαβητισµός ενηλίκων 

• Έλλειψη παιδείας σε θέµατα 

τήρησης κανόνων ατοµικής υγιεινής 

• Συγκέντρωση πολλών 

οικογενειών σε µία κατοικία 
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Συνοπτικά στη Φιλιππιάδα για τον πληθυσµό Ροµά: 

• Επικρατεί αναλφαβητισµός στους ενήλικες, αλλά υπάρχει πρόοδος 

όσον αφορά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος 

από τους νέους Ροµά που συνοδεύεται από σχετικά χαµηλά ποσοστά 

µαθητικής διαρροής.  

• Παρατηρείται για σηµαντικό µέρος του πληθυσµού απασχόληση µε 

σταθερή σχέση εργασίας 

• Υπάρχει εξυπηρέτηση από το ∆ηµόσιο σύστηµα υγείας, αλλά 

παράλληλα παρατηρείται αδιαφορία και αµέλεια για θέµατα πρόληψης 

και ατοµικής υγιεινής 

• Οι συνθήκες στέγασης είναι από µέτριες ή κακές, αλλά εδώ υπάρχουν 

και περιπτώσεις όπου οι συνθήκες στέγασης θα µπορούσαν να 

χαρακτηρισθούν αποδεκτές σε σχέση µε άλλους οικισµούς της 

Περιφέρειας.  
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2.1.5. Αποτύπωση Υφιστάµενης Κατάστασης Οικισµών ∆ήµου 

Ιωαννιτών 

Στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Ιωαννιτών έχουν καταγραφεί συνολικά 4 

οικισµοί-θύλακες Ροµά. ∆ύο εξ αυτών βρίσκονται στην ∆ηµοτική Ενότητα 

Περάµατος, στην θέση Τζαλάντρες, ένας οικισµός βρίσκεται στην περιοχή της 

Νέας Ζωής και ένας θύλακας στη ∆ηµοτική Ενότητα Πεδινής, για την οποία 

όµως δεν κατέστη εφικτό να συλλεχθούν στοιχεία. Συνολικά, στους τρείς 

πρώτους οικισµούς διαβιούν περίπου 1160 άτοµα τα οποία ανήκουν στην 

φυλή των Ροµά  

 

2.1.5.1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ στην ευρύτερη περιοχή στον κάµπο της 

∆ηµοτικής Ενότητας Περάµατος 

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά:  

Πληθυσµός: 230 άτοµα 

Οικογένειες: 57 οικογένειες Κατοικίες : 43  

Άντρες:53  Γυναίκες :58  Ανήλικοι :119 

Εθνικότητα :Ελληνική  Θρήσκευµα : Χριστιανοί Ορθόδοξοι 
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Κινητικότητα Πληθυσµού: Από το σύνολο των οικογενειών, οι 

περισσότεροι είναι µόνιµοι κάτοικοι και διαβιούν στην συγκεκριµένοι περιοχή 

πάνω από 20 χρόνια. 

 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Οικονοµική Κατάσταση νοικοκυριών: Η πλειοψηφία του πληθυσµού 

ασχολείται µε την συλλογή και εµπόριο παλαιών σιδερικών καθώς και µε το 

εµπόριο εποχικών οπωροκηπευτικών. Οι συγκεκριµένες δραστηριότητες 

πραγµατοποιούνται µε ιδιωτικά αγροτικά αυτοκίνητα. Άλλες πηγές 

εισοδήµατος, είναι τα επιδόµατα πρόνοιας καθώς και τα επιδόµατα 

πολυτέκνων που λαµβάνουν από τον Ο.Γ.Α. 

Αστικοδηµοτική Τακτοποίηση: Σχεδόν στο σύνολο του ο πληθυσµός, είναι 

δηµότες  Ιωαννιτών και κάποιοι από αυτούς είναι δηµότες Τρικκαίων. 

Κοινωνικός αποκλεισµός – διακρίσεις: Οι απόψεις τους διίστανται 

σχετικά µε την αντιµετώπιση τους από την ευρύτερη κοινωνία. Ορισµένοι 

δηλώνουν ότι αντιµετωπίζονται ισότιµα από τους φορείς της κοινότητας( 

σχολειά, νοσοκοµεία, υπηρεσίες κ.α) και εξυπηρετούνται χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήµατα, ενώ άλλοι βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό. 

Παιδική εργασία: Όπως οι ίδιοι δηλώνουν, τα τέκνα των οικογενειών τους 

δεν εργάζονται. Έχει παρατηρηθεί όµως το φαινόµενο της επαιτείας καθώς 

και της συµµετοχής των ανηλίκων στις εµπορικές δραστηριότητες των 

γονιών τους. 

Ενδοοικογενειακή Βία: Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, δεν έγιναν 

αναφορές για ενδοοικογενειακή βία 

Συµµετοχικότητα – Εκπροσώπηση - Άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων: 

Οι συγκεκριµένοι Ροµά, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα  στον ∆ήµο 

Ιωαννιτών και ορισµένοι εξ΄ αυτών στον ∆ήµο Τρικκαίων. ∆εν αναφέρθηκε 

συµµετοχή σε συλλόγους. 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισµού - Αστικό περιβάλλον : 

O αναφερόµενος οικισµός βρίσκεται βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων, 

πλησίον του αερολιµένα και παράλληλα της εθνικής οδού Ιωαννίνων- 

Τρικάλων. Η απόσταση από το κέντρο της πόλης είναι µικρή (περίπου 7 χλµ) 

και η µετακίνηση τους γίνεται αφενός µε µέσα µαζικής µεταφοράς και 

αφετέρου µε Ι.Χ αυτοκίνητα.  

Στον οικισµό υπάρχουν διαµορφωµένοι δρόµοι που στην πλειοψηφία τους 

είναι χωµατόδροµοι χωρίς καµία υποδοµή (πεζοδρόµια, ασφαλτοτάπητας 

κ.α). Σε περίοδο έντονων βροχοπτώσεων, δηµιουργείται συσσώρευση 

όµβριων υδάτων και πληµµύρες. 
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Η περιοχή στην οποία διαµένουν, επιλέχτηκε από τους ιδίους 

Τύπος Κατοικιών: Οι περισσότεροι από αυτούς διαβιούν σε καταλύµατα 

(λυόµενα, σκηνές, τροχόσπιτα, πρόχειρα παραπήγµατα και οικίες), τα οποία 

βρίσκονται σε ιδιόκτητα ή παραχωρηµένα αγροτεµάχια εκτός σχεδίου πόλης. 

Οι συγκεκριµένες οικίες καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες σύµφωνα µε τον 

τρόπο ζωής τους. Παρατηρήθηκε το φαινόµενο σε πολλά καταλύµατα να 

διαβιούν 2-3 οικογένειες 

 

 

∆ίκτυα υποδοµών: Η ηλεκτροδότηση των κατοικιών τους γίνεται από το 

δίκτυο της ∆ΕΗ, µε γεννήτριες ή µε παράνοµες συνδέσεις από τους ίδιους, 

θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.  

Η περιοχή καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης και σε ορισµένες των 

περιπτώσεων η εξυπηρέτηση τους γίνεται από τα πλησιέστερα καταλύµατα. 

∆εν είναι συνδεδεµένη στο αποχετευτικό δίκτυο και έχουν αυτοσχέδιες 

κατασκευές για τα βοθρολύµατα. 

Για την θέρµανση τους χρησιµοποιούν ξυλόσοµπες, εκτός από 8 οικογένειες 

που χρησιµοποιούν κλιµατισµό και τζάκι. 

Όσον αφορά την συγκέντρωση και αποκοµιδή απορριµµάτων στην περιοχή 

τους, δεν υπάρχουν κάδοι απορριµµάτων και όπως οι ίδιοι ανέφεραν, στο 
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παρελθόν παρατηρήθηκε το φαινόµενο κλοπής τους για οικονοµική 

εκµετάλλευση του µετάλλου. 

∆εν υπάρχει δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και για την επικοινωνία τους 

χρησιµοποιούν κινητή τηλεφωνία νέας τεχνολογίας. Σε ελάχιστες 

περιπτώσεις γίνεται χρήση διαδικτύου µέσω φορητών υπολογιστών. 

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ανεργία: Οι περισσότεροι Ροµά της περιοχής, ασχολούνται µε την συλλογή 

και το εµπόριο παλαιών σιδερικών, εποχικών οπωροκηπευτικών, και χαλιών.  

Οικονοµική Τακτοποίηση: Οι κάτοικοι διαθέτουν Α.Φ.Μ και όπως 

ισχυρίστηκαν είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Τοµείς Απασχόλησης- Εποχικότητα – Κινητικότητα- Ευκαιρίες για 

Επαγγελµατική Εξέλιξη:  

Εκτός από την ενασχόληση τους µε το εµπόριο, δεν υπάρχουν ευκαιρίες για 

επαγγελµατική εξέλιξη λόγω έλλειψης επαγγελµατικών δεξιοτήτων, 

µορφωτικού επιπέδου, οικονοµικών πόρων. 

∆εν συµµετέχουν σε επιµορφωτικά σεµινάρια, ισχυριζόµενοι ότι παρά την 

επιθυµία τους, αντιµετωπίζονται ρατσιστικά σε σχέση µε Ροµά που κατοικούν 

σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου. 

Ωστόσο, δεν γνωρίζουµε αν πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 

συµµετοχή τους. 

Γυναικεία Απασχόληση: Οι γυναίκες του οικισµού, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων ασχολούνται µε τα οικιακά, την ανατροφή των παιδιών και 

ορισµένες εξ΄ αυτών συµµετέχουν στην εµπορική δραστηριότητα των 

συζύγων, συντρόφων ή άλλων συγγενικών τους προσώπων. 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Αναλφαβητισµός: Χαρακτηριστικό φαινόµενο του πληθυσµού είναι ο 

αναλφαβητισµός. Το επίπεδο µόρφωσης των Ροµά της συγκεκριµένης 

περιοχής περιορίζεται σε βασικές γνώσεις γραφής, ανάγνωσης και 

αριθµητικής που τους βοηθούν στην επαγγελµατική τους δραστηριότητα.  

Μαθητική ∆ιαρροή: Το γεγονός ότι δηµιουργούν οικογένεια σε πολύ µικρή 

ηλικία και δεν θεωρούν την εκπαίδευση απαραίτητο εφόδιο για την µετέπειτα 

πορεία στην ζωή τους, αποτελεί έναν λόγο, που δεν ολοκληρώνουν την 

εκπαίδευση τους. 

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Λειτουργεί το ∆ηµοτικό Σχολείο Περάµατος, 

στο οποίο τα παιδιά των Ροµά µπορούν να ενταχθούν πλήρως στο σχολικό 

πρόγραµµα.  
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5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

Πρόσβαση στην Υγεία: Υπάρχει πρόσβαση στα δύο νοσοκοµεία της πόλης 

των Ιωαννίνων και όπως δήλωσαν, όσοι δεν έχουν ιατροφαρµακευτική 

κάλυψη, επισκέπτονται ιδιωτικά εξωτερικά ιατρεία µε αµοιβή. 

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: ∆εν είναι συνεπείς σε προγράµµατα 

προληπτικής ιατρικής (εµβολιασµοί, γυναικολογικές εξετάσεις, εξετάσεις 

κύησης κ.α) είτε λόγω αµέλειας, είτε λόγω άρνησης. 

Υγειονοµική Ασφάλιση: Ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού είναι 

ασφαλισµένο στην πρόνοια και πολύ λίγοι στο Ι.Κ.Α. 

2.1.5.2. ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Καταυλισµός αλβανών αθιγγάνων στην 

περιοχή του κάµπου Περάµατος σε οικόπεδο που γειτνιάζει µε 

τις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισµού  

Στην περιοχή του ∆ήµου Ιωαννιτών και στην ∆ηµοτική Ενότητα Περάµατος, 

στην θέση Τζαλάντρες, σε έκταση 7,5 στρεµµάτων, διαβιούν περίπου 130 

άτοµα τα οποία ανήκουν στην φυλή των Ροµά  

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά:  

Πληθυσµός :130 άτοµα  Οικογένειες : 21 

Κατοικίες  : 21  Άντρες :21 

Γυναίκες :21   Ανήλικοι :88 

Εθνικότητα  : Αλβανική Θρήσκευµα : Χριστιανοί Ορθόδοξοι  

Κινητικότητα Πληθυσµού: Πρόκειται για µόνιµο µη µετακινούµενο 

πληθυσµό που διαβιεί στην συγκεκριµένη περιοχή πάνω από 3 χρόνια. Στον 

καταυλισµό, τα µέλη 4 οικογενειών έχουν ελληνική εθνικότητα. Περίπου 10 

οικογένειες έχουν εγκαταλείψει τον καταυλισµό και διαβιούν µε τους 

υπόλοιπους Ροµά στον κάµπο Περάµατος. 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Οικονοµική Κατάσταση νοικοκυριών: Η πλειοψηφία του πληθυσµού 

ασχολείται µε την συλλογή και εµπόριο παλαιών σιδερικών. Ορισµένοι εξ 

αυτών απασχολούνται ως εργάτες σε αγροτικές εκτάσεις σε διάφορες 

περιοχές της Ελλάδος όπως Σπαρτιά και Στυλίδα Νοµού Φθιώτιδας, Φάρσαλα, 

Νοµού Λαρίσης και στην περιοχή της Ζίτσας Νοµού Ιωαννίνων. Το ετήσιο 

εισόδηµα τους δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. ∆εν έχουν αναφερθεί άλλες 

πηγές εισοδηµάτων 

Αστικοδηµοτική Τακτοποίηση:  Σχεδόν στο σύνολο του ο πληθυσµός, δεν 

είναι ∆ηµότες Ιωαννιτών, εκτός από τις 4 οικογένειες Ελλήνων  

Κοινωνικός αποκλεισµός – διακρίσεις: Αναφέρουν ότι βιώνουν έντονα 

τον κοινωνικό αποκλεισµό στην συµµετοχή τους στις κοινωνικές 
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δραστηριότητες επικαλούµενοι λόγους ατοµικής υγιεινής, καθαριότητας 

χώρου και γενικότερα άσχηµων συνθηκών διαβίωσης. Ένας επιπλέον λόγος 

που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό τόσο από τους οµόφυλους όσο και 

από τους υπόλοιπους κατοίκους, είναι η Αλβανική τους καταγωγή. 

Παιδική Εργασία: Όπως οι ίδιοι δηλώνουν, τα τέκνα των οικογενειών τους 

δεν εργάζονται. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν γίνει καταγγελίες 

στην κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου Ιωαννιτών για εξώθηση ανηλίκων του 

συγκεκριµένου καταυλισµού σε επαιτεία στην πόλη των Ιωαννίνων. 

Ενδοοικογενειακή Βία: Με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι Ροµά, 

δεν υπάρχουν αναφορές για ενδοοικογενειακή βία. Άλλες πηγές αναφέρουν, 

ότι συχνά παρουσιάζονται φαινόµενα βίας που µερικές φορές 

αντιµετωπίζονται µε την παρέµβαση της αστυνοµίας . 

Συµµετοχικότητα – Εκπροσώπηση - Άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων: 

Οι συγκεκριµένοι Ροµά, δεν ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα στον ∆ήµο 

Ιωαννιτών. Όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους 

ενηµερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από οµοεθνή τους, που ζει 

στην Αλβανία και τους επισκέπτεται για τον συγκεκριµένο λόγο. 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισµού – Αστικό Περιβάλλον: O καταυλισµός βρίσκεται 

βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων παραπλεύρως των εγκαταστάσεων του 

βιολογικού καθαρισµού. Εκτείνεται σε έκταση περίπου 7,5 στρεµµάτων, η 

απόσταση από το κέντρο της πόλης είναι µικρή (περίπου 7 χλµ) και η 

µετακίνηση τους, γίνεται αφενός µε µέσα µαζικής µεταφοράς και αφετέρου 

µε Ι.Χ αυτοκίνητα. 

Στον οικισµό υπάρχουν µόνο χωµατόδροµοι χωρίς καµία υποδοµή 

(πεζοδρόµια, ασφαλτοτάπητας, φωτισµός δρόµων, κ.α). Σε περίοδο έντονων 

βροχοπτώσεων, δηµιουργείται συσσώρευση όµβριων υδάτων και πληµµύρες. 

Η περιοχή στην οποία διαµένουν, δεν επιλέχτηκε από τους ιδίους, και όπως 

δήλωσε ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου, του ζητήθηκε από αρµόδιες αρχές να 

γίνει εγκατάσταση των συγκεκριµένων Ροµά, προκειµένου να 

αποµακρυνθούν από το κέντρο της πόλης για τουριστικούς λόγους. 

Ορισµένοι Ροµά δήλωσαν, ότι καταβάλουν στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου 

χρηµατικό ποσό, το οποίο ανέρχεται από 20 έως 50 ευρώ µηνιαίως ανά 

κατάλυµα, για την εξασφάλιση της παραµονής τους  
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Τύπος κατοικιών: Πρόκειται για παράγκες φτιαγµένες από ευτελή υλικά 

(ξύλα, νάιλον, φελιζόλ). Οι συνθήκες διαβίωσης των ατόµων είναι συνθήκες 

εξαθλίωσης και αποτελούν εστία µόλυνσης και κατ΄ επέκταση απειλή για την 

δηµόσια υγεία. Παρατηρήθηκε το φαινόµενο σε πολλά καταλύµατα να 

διαβιούν 2-3 οικογένειες .  

∆ίκτυα υποδοµών: Η ηλεκτροδότηση του καταυλισµού έχει διακοπεί τους 

τελευταίους 4 µήνες για άγνωστους λόγους. Η παροχή νερού καλύπτεται από 

µία και µοναδική βρύση που βρίσκεται στην είσοδο του καταυλισµού. Επίσης, 

δεν υπάρχει σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο και έχουν αυτοσχέδιες 

κατασκευές για τα βοθρολύµατα. Για τη θέρµανση χρησιµοποιούν 

αποκλειστικά ξυλόσοµπες. 

∆εν υπάρχει δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και για την επικοινωνία τους 

χρησιµοποιούν κινητή τηλεφωνία. 

Αποκοµιδή Απορριµµάτων: Αναφορικά µε την συγκέντρωση και αποκοµιδή 

απορριµµάτων στην περιοχή, δεν υπάρχουν κάδοι απορριµµάτων και 

αναγκάζονται να συγκεντρώνουν τα απορρίµµατα στα φορτηγά τους και να 

τα µεταφέρουν σε κάδους εντός του Περάµατος. Ωστόσο αυτό αποτελούσε 

πρόβληµα, καθώς ενηµέρωσαν ότι οι κάτοικοι δεν τους το επιτρέπουν και γι 

αυτό το λόγο προχωρούν στην καύση τους εντός του καταυλισµού. 
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3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Οικονοµική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα διαθέτει Α.Φ.Μ και είναι συνεπείς 

στις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

Τοµείς Απασχόλησης- Εποχικότητα – Κινητικότητα 

Οι περισσότεροι Ροµά του καταυλισµού ασχολούνται µε την συλλογή και το 

εµπόριο παλαιών σιδερικών. Ορισµένοι εξ΄αυτών απασχολούνται ως εργάτες 

σε αγροτικές εκτάσεις ανά την Ελλάδα.  

Γυναικεία Απασχόληση: Οι γυναίκες του καταυλισµού, στις περισσότερες 

των περιπτώσεων ασχολούνται µε τα οικιακά, την ανατροφή των παιδιών και 

ορισµένες συµµετέχουν στην εµπορική δραστηριότητα των συζύγων, 

συντρόφων ή άλλων συγγενικών τους προσώπων. 

Ευκαιρίες για Επαγγελµατική Εξέλιξη – Επιχειρηµατικότητα 

∆εν έχουν ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη, λόγω έλλειψης δεξιοτήτων 

και χαµηλού µορφωτικού επιπέδου καθώς και του κοινωνικού αποκλεισµού 

που βιώνουν. ∆εν συµµετέχουν σε επιµορφωτικά σεµινάρια, ούτε εκδηλώνουν 

την επιθυµία τους γι αυτό. 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Αναλφαβητισµός: Χαρακτηριστικό φαινόµενο του πληθυσµού είναι ο 

αναλφαβητισµός. Η πλειοψηφία των Ροµά του συγκεκριµένου καταυλισµού 

δεν έχει φοιτήσει ποτέ σε σχολείο. Μιλούν την Ελληνική γλώσσα σε πολύ 

καλό επίπεδο, γεγονός που τους βοηθά  στις καθηµερινές τους 

δραστηριότητες 

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Όσον αφορά την πρόσβαση στην 

εκπαίδευση υπάρχει Παιδικός Σταθµός, Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό Σχολειό 

που βρίσκονται σε απόσταση 3 χλµ περίπου στην ∆ηµοτική Ενότητα 

Περάµατος. Η επιθυµία των παιδιών για την ένταξη τους στην σχολική 

κοινότητα δεν υλοποιείται, λόγω συνεχόµενης κινητικότητας τους, αµέλειας 

των γονιών τους, έλλειψης στοιχειώδους ατοµικής υγιεινής, οικονοµικής 

κατάστασης και γενικότερα του συστήµατος αξιών, που τους χαρακτηρίζει 

5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

Πρόσβαση στην Υγεία: Υπάρχει πρόσβαση στα δύο νοσοκοµεία της πόλης 

των Ιωαννίνων, τα οποία καλύπτουν τις ιατροφαρµακευτικές τους ανάγκες. 

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας : Ορισµένοι από αυτούς έχουν 

εµβολιαστεί στο παρελθόν σε άλλη περιοχή που διαβιούσαν. Γενικότερα, δεν 

είναι ενήµεροι για προγράµµατα προληπτικής ιατρικής ( γυναικολογικές 

εξετάσεις ,τεστ- παπ, θέµατα δηµόσιας υγείας, εµβολιασµοί κλπ. 

Υγειονοµική Ασφάλιση: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι κάτοχοι 

βιβλιαρίων υγείας του ΟΓΑ.  
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2.1.5.3. . ΟΙΚΙΣΜΟΣ περιοχή Νέας Ζωής του ∆ήµου 

Ιωαννιτών 

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά:  

Πληθυσµός:   800 άτοµα   Κατοικίες : 150  

Άντρες:160  Γυναίκες :190 

Ανήλικοι :450 

Εθνικότητα :Ελληνική  Θρήσκευµα : Χριστιανοί Ορθόδοξοι 

Κινητικότητα Πληθυσµού: Οι περισσότεροι είναι µόνιµοι κάτοικοι και 

διαβιούν στην συγκεκριµένοι περιοχή πάνω από 25 χρόνια. 

 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Οικονοµική Κατάσταση νοικοκυριών: Εργάζονται κυρίως ως µουσικοί 

(οργανοπαίκτες, τραγουδιστές), επάγγελµα που διαιωνίζουν από γενιά σε 

γενιά. Από την ενασχόληση τους µε την µουσική, προέρχεται το κύριο 

εισόδηµα τους, που ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ περίπου ετησίως. 

Άλλα εισοδήµατα προκύπτουν, από παρακολούθηση επιδοτούµενων 

προγραµµάτων-σεµιναρίων καθώς και επιδοµάτων πολυτεκνίας. 

Αστικοδηµοτική Τακτοποίηση: Οι περισσότεροι εξ΄ αυτών έχουν 

καταγωγή από την ∆. Ενότητα Παρακαλάµου του ∆ήµου Πωγωνίου. Είναι 

∆ηµότες Ιωαννιτών, όπου και ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώµατα και 

συµµετέχουν ενεργά στα πολιτικά δρώµενα της πόλης (ως υποψήφιοι στις 

δηµοτικές εκλογές) 

Κοινωνικός αποκλεισµός – διακρίσεις: ∆ηλώνουν ότι βιώνουν τον 

κοινωνικό αποκλεισµό στον ιδιωτικό τοµέα (επιχειρηµατική δραστηριότητα), 

καθώς και στην εκπαίδευση, παρότι τα παιδιά τους, είναι πλήρως ενταγµένα 

στη σχολική κοινότητα. 

Παιδική εργασία: ∆εν υφίστανται φαινόµενα παιδικής εργασίας και επαιτείας 

Ενδοοικογενειακή Βία: Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, δεν έγιναν 

αναφορές για ενδοοικογενειακή βία, εκτός από µεµονωµένα περιστατικά 

Συµµετοχικότητα – Εκπροσώπηση - Άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων: 

Οι συγκεκριµένοι Ροµά, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα  στον ∆ήµο 

Ιωαννιτών και ορισµένοι εξ΄ αυτών στον ∆ήµο Τρικκαίων. ∆εν αναφέρθηκε 

συµµετοχή σε συλλόγους. 
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2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισµού - Αστικό περιβάλλον : 

Ο οικισµός, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 8 χλµ από την πόλη των 

Ιωαννίνων, παράλληλα της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων -Κόνιτσας και του 

αερολιµένα Ιωαννίνων, πλησίον αλυσίδας πολυκαταστηµάτων τροφίµων. Στα 

όρια του οικισµού βρίσκεται το Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων “Χατζηκώστα”. 

Η µετακίνηση των κατοίκων στο κέντρο της πόλης, γίνεται αφενός µε τα 

µέσα µαζικής µεταφοράς και αφετέρου µε τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα 

που διαθέτουν. 

Η περιοχή εγκατάστασής τους, επιλέχθηκε από τους ίδιους και οι οικίες τους 

βρίσκονται σε ιδιόκτητα οικόπεδα ενταγµένα στο σχέδιο πόλεως. 

Τύπος Κατοικιών: Στην πλειονότητα τους οι κατοικίες βρίσκονται σε άριστη 

κατάσταση µε άριστη διακόσµηση και είναι πλήρως εξοπλισµένες µε είδη 

οικοσκευής. Ελάχιστες είναι οι κατοικίες που είναι υποδεέστερες των 

προαναφερόµενων. Στις κατοικίες ζουν, από µια έως τρεις οικογένειες. 

 

 

∆ίκτυα υποδοµών: Οι δρόµοι προσβασιµότητας στις οικίες τους είναι 

πλήρως διαµορφωµένοι, σε ικανοποιητική κατάσταση και κατά καιρούς 

γίνονται από τον ∆ήµο έργα υποδοµής για την βελτίωση της υπάρχουσας 

κατάστασης (αποχετευτικό κ.α ). 
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Ο οικισµός καλύπτεται πλήρως από δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτρισµού και 

σταθερής τηλεφωνίας. 

Υπάρχουν κάδοι απορριµµάτων σε όλη την περιοχή και η αποκοµιδή τους 

γίνεται τακτικά. 

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Οικονοµική Τακτοποίηση: Οι κάτοικοι διαθέτουν Α.Φ.Μ και όπως 

ισχυρίστηκαν είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Τοµείς Απασχόλησης- Εποχικότητα – Κινητικότητα- Ευκαιρίες για 

Επαγγελµατική Εξέλιξη:  

Οι άντρες εργάζονται περιστασιακά και εποχικά ως µουσικοί. 

Γυναικεία Απασχόληση: Οι γυναίκες ασχολούνται µε τα οικιακά, µε την 

ανατροφή των παιδιών, συµµετέχουν σε επιδοτούµενα επιµορφωτικά 

σεµινάρια και κατά διαστήµατα εργάζονται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου 

σε δηµόσιους φορείς. Άλλες εργάζονται ως καθαρίστριες και άλλες είναι 

άνεργες διαθέτοντας κάρτα ανεργίας. 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Το επίπεδο εκπαίδευσης τους, περιορίζεται στην αποφοίτηση ∆ηµοτικού για 

τους παλαιότερους ενώ η νέα γενιά συνεχίζει και στην δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και πολλοί από αυτούς φοιτούν στο Μουσικό Γυµνάσιο της πόλης 

µας. Τα παιδιά είναι πλήρως ενταγµένα στην σχολική κοινότητα και υπάρχει 

ευαισθητοποίηση από το εκπαιδευτικό προσωπικό 

5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

Πρόσβαση στην Υγεία: Υπάρχει πρόσβαση στα Νοσοκοµεία της πόλης και 

καλύπτονται πλήρως ιατροφαρµακευτικά, κάνοντας χρήση βιβλιαρίων υγείας 

κυρίως Πρόνοιας, ΙΚΑ και ΟΓΑ. 

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Σε θέµατα πρόληψης και προαγωγής 

∆ηµόσιας Υγείας είναι τακτικοί και συνεπείς (εµβολιασµοί , τεστ-παπ κ.α). . 

Υγειονοµική Ασφάλιση: Το χαµηλό τους εισόδηµα τους δίνει τη δυνατότητα 

να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αλληλεγγύης 

του ∆ήµου Ιωαννιτών. Επίσης ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού λαµβάνει 

επιδόµατα Πρόνοιας και παρατηρείται το φαινόµενο πολλών δικαιούχων στην 

ίδια οικογένεια. 

Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού των Ροµά 

της περιοχής, παρουσιάζει ψυχικές νόσους (κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, 

σχιζοφρένεια κ.α). Παρατηρείται επίσης το φαινόµενο της χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών (ναρκωτικά και αλκοόλ) που πολλές φορές οδηγεί 

και σε παραβατική συµπεριφορά. 
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2.1.5.4. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ∆ηµοτικής Ενότητας Πεδινής 

Ιωαννίνων 

Στην περιοχή του ∆ήµου Ιωαννιτών και στη ∆.Ε. Πεδινής εντοπίστηκε µικρός 

καταυλισµός Ροµά, µε καταγωγή από το Βόλο, σύµφωνα µε ανεπιβεβαίωτες 

πληροφορίες. ∆ιαβιούν σε κοντέινερ που βρίσκονται σε περιφραγµένο 

οικόπεδο και εργάζονται στην ανακύκλωση σιδερικών. Περισσότερα στοιχεία 

για την καταγραφή τους δεν κατέστη εφικτό να συγκεντρωθούν αφού 

αρνήθηκαν οποιαδήποτε επικοινωνία. 
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2.1.5.5. SWOT Ανάλυση Οικισµών ∆ήµου Ιωαννιτών  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Οικισµοί Κάµπου Περάµατος, Περιοχής Βιολογικού 

Καθαρισµού, Νέας Ζωής   

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Αστικοδηµοτική τακτοποίηση 

Πληθυσµού.  

• Εύκολη πρόσβαση σε δηµόσιες 

υπηρεσίες 

• Υγειονοµική Κάλυψη του 

Μεγαλύτερου Μέρους του 

Πληθυσµού 

• Ύπαρξη ΑΦΜ από τους Ροµά 

• Ύπαρξη ∆ηµοτικού σχολείου σε 

σχετικά µικρή απόσταση από τους 

χώρους διαµονής Ροµά 

• Άσκηση εκλογικών δικαιωµάτων 

• Κάλυψη των οικισµών από δίκτυα 

ΟΚΩ (Νέα Ζωή) 

• Κάλυψη χώρων διαµονής Ροµά 

από σύστηµα αποκοµιδής 

απορριµµάτων (Νέα Ζωή)  

• Ένταξη στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Νέα Ζωή) 

• Καλές συνθήκες στέγασης(Νέα 

Ζωή) 

• Συνέπεια σε θέµατα ατοµικής 

υγιεινής και γυναικολογικού ελέγχου 

(Νέα Ζωή) 

 

 

• Αίσθηση κατοίκων για µη ισότιµη 

αντιµετώπιση από τοπική κοινωνία 

και ύπαρξη φαινοµένων αποκλεισµού  

• Ύπαρξη Φαινοµένων παιδικής 

επαιτείας (Κάµπος) 

• Ύπαρξη φαινοµένων 

ενδοοικογενειακής βίας (περιοχή 

Βιολογικού) 

• Περιστασιακή ή εποχική εργασία 

• Μειωµένη επαγγελµατική 

κινητικότητα 

• Μικρή πρόσβαση γυναικείου 

πληθυσµού στην αγορά εργασίας 

• Αναλφαβητισµός µεγάλου 

τµήµατος του πληθυσµού  

• Μαθητική διαρροή (µη 

ολοκλήρωση φοίτησης), παρά την 

ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα, 

αφού η εκπαίδευση δε θεωρείται 

απαραίτητο εφόδιο (Οικισµός 

Κάµπου Περάµατος)  

• Πρόβληµα στην πρόληψη και 

φροντίδα σε θέµατα  υγιεινής και 

προσωπικής φροντίδας. (Οικισµοί 

Περάµατος) 

• Αρκετά συµπτώµατα 

ψυχονευρωτικών διαταραχών, 

(κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, 

νευρολογικά νοσήµατα) (Νέα Ζωή)  

• Απουσία γυναικολογικού ελέγχου 

(Οικισµοί Περάµατος, βιολογικού) 

• Αδιαφορία για θέµατα ατοµικής 

υγιεινής, αλλά και έλλειψη επαρκών 

συνθηκών τήρησης τους (Οικισµοί 

Περάµατος, Βιολογικού) 

• Απουσία Αποχετευτικού 

συστήµατος (Οικισµοί Περάµατος, 
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Βιολογικού) 

• Συσσώρευση όµβριων υδάτων 

κατά τους χειµερινούς µήνες 

(Οικισµοί Περάµατος, Βιολογικού) 

• Κακές συνθήκες στέγασης 

(Οικισµοί Περάµατος, Βιολογικού) 

• Έλλειψή συστήµατος αποκοµιδής 

απορριµµάτων-κάδοι-διέλευση 

απορριµµατοφόρου. (Οικισµοί 

Περάµατος, Βιολογικού) 

• Ανεπαρκής πρόσβαση σε δίκτυα 

ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.  

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης 

∆ράσεων από ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

• Χαµηλή κινητικότητα που 

δηµιουργεί προϋποθέσεις 

εδραιοποίησης - ένταξης και 

κοινωνικής ενσωµάτωσης. 

• Συµµετοχή µαθητών στη Β’ 

Βάθµια εκπαίδευση (Νέα Ζωή) 

• Συµµετοχή στη Β’ βάθµια 

εκπαίδευση (Νέα Ζωή) 

 

 

• Λίγες ευκαιρίες για 

επαγγελµατική εξέλιξη - 

εγκλωβισµός σε περιορισµένες 

παραδοσιακές επαγγελµατικές 

ενασχολήσεις, λόγω έλλειψης 

ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

• ∆ιαιώνιση του Αναλφαβητισµού 

• Έλλειψη παιδείας σε θέµατα 

τήρησης κανόνων ατοµικής υγιεινής 

• ∆ηµόσιας υγείας (Οικισµοί 

Περάµατος, Βιολογικού) 

 

 

Συνοπτικά στα Ιωάννινα για τον πληθυσµό Ροµά: 

• Παρά τα φαινόµενα αναλφαβητισµού παρατηρείται συµµετοχή µεγάλου 

µέρους της µαθητικής κοινότητας στη Β΄βάθµια Εκπαίδευση. 

Σηµαντική είναι η υποστηρικτική στάση των εκπαιδευτικών 

• ∆εν υπάρχει µόνιµη και σταθερή εργασία, διέξοδο στην απασχόληση 

αναζητείται σε εποχικές αγροτικές εργασίες, ως µουσικοί σε πανηγύρια,  

στο πλανόδιο εµπόριο και στη συλλογή µετάλλου  

• Υπάρχει εξυπηρέτηση από το ∆ηµόσιο σύστηµα υγείας, αλλά µεγάλη 

µερίδα του πληθυσµού (Οικισµός Νέας Ζωής) επιδεικνύει συνέπεια και 

επιµέλεια σε θέµατα πρόληψης και ατοµικής υγιεινής 

• Οι συνθήκες στέγασης είναι από ακατάλληλες (περιοχή Βιολογικού έως 

ικανοποιητικές (Νέα Ζωή) 
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2.1.6. Αποτύπωση Υφιστάµενης Κατάστασης 

Οικισµών ∆ήµου Σουλίου  

Στον ∆ήµο Σουλίου εντοπίζονται 3 εστίες/καταυλισµοί που ο καθένας από 

αυτούς αποτελείται από µέλη µιας και µοναδικής ευρύτερης οικογένειας: 

Καταυλισµός Ροµά στο Καρβουνάρι, στο Προδρόµι, στη Γλυκή. 

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά: Πρόκειται, και στις 3 των περιπτώσεων, 

για οικογένειες 2 ή 3 ανδρόγυνων µε τα παιδιά τους .Μένουν µέσα στα 

αυτοκίνητά τους και σε αντίσκηνα τύπου camping. Καταγραφή έχει γίνει 

µόνο για τον οικισµό της Γλυκής όπου έχει υπολογιστεί ότι αποτελείται από 

περίπου 40 άτοµα (ενήλικες και παιδιά). 

Κινητικότητα Πληθυσµού: Πρόκειται για καθαρά µετακινούµενο πληθυσµό 

(αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη δυνατή η καταγραφή στις 

δύο άλλες θέσεις-Καρβουνάρι Προδρόµι την περίοδο συλλογής των 

στοιχείων) 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Οικονοµική κατάσταση νοικοκυριών/ απασχόληση: Τα εισοδήµατα τους 

προέρχονται από την πώληση φρούτων και τη συλλογή µετάλλων για 

ανακύκλωση. Επίσης από το καθάρισµα αποθηκών και την ανακύκλωση 

υλικών. Τέλος, σαν µικροπωλητές σε πανηγύρια ή σαν πλανόδιοι µουσικοί 

(τουµπερλέκι, κλαρίνο). 

Αστικοδηµοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσµού είναι 

εγγεγραµµένη σε άλλο ∆ήµο. 

Κοινωνικός αποκλεισµός-διακρίσεις: Στις ∆ηµόσιες και Υγειονοµικές 

Υπηρεσίες οι Ροµά αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τον υπόλοιπο πληθυσµό και 

εξυπηρετούνται χωρίς να παρατηρούνται φαινόµενα κοινωνικού 

αποκλεισµού, παρότι µιλάµε για µετακινούµενο πληθυσµό. 

Παιδική Εργασία: Φαινόµενα παιδικής εργασίας έχουν παρατηρηθεί µόνο 

στον οικισµό της Γλυκής όπου τα παιδιά εργάζονται µαζί µε τους γονείς τους 

στα πανηγύρια και στα παιχνίδια (λούνα πάρκ). 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισµού - Αστικό περιβάλλον:. Οι Ροµά του Προδροµίου 

και του Καρβουναρίου τον χειµώνα µένουν στην περιοχή του ∆ήµου Σουλίου 

(τα παιδιά τους παρακολουθούν σχολείο στο ∆ήµο Σουλίου) και το καλοκαίρι 

όταν κλείσουν τα σχολεία , φεύγουν για πιο πολυσύχναστα µέρη όπως 

Λάρισα, Βόλο κτλ. 

Στον οικισµό της Γλυκής έρχονται το καλοκαίρι µάλλον λόγω του τουρισµού 

που έχει αυτή την περίοδο και του πανηγυριού της Παναγίας του 
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15αύγουστου το οποίο όµως έχει κίνηση και τις πρώτες 15 µέρες του 

Αυγούστου και στο οποίο υπάρχει εµπορικό πανηγύρι πώλησης διαφόρων 

ειδών και LUNA PARK. 

Ο ∆ήµος Σουλίου έχει άτυπα παραχωρήσει τους χώρους στο Προδρόµι και 

στο Καρβουνάρι. Τον περασµένο χειµώνα, στο Προδρόµι, έπειτα από 

παράπονα των κατοίκων αναγκάστηκαν να φύγουν και να µετακοµίσουν σε 

χωράφι το οποίο και ενοικίασαν για να ξεχειµωνιάσουν. 

Τύπος Κατοικιών: ∆ιαµένουν σε παράγκες φτιαγµένες από νάϋλον και ξύλο. 

∆ίκτυα υποδοµών: Όλοι οι οικισµοί έχουν γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύµατος 

και παροχή νερού άρδευσης. Χρησιµοποιούν φιάλες γκαζιού για την 

ετοιµασία φαγητού. 

3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 

Τα παιδιά παρακολουθούν ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο και µάλιστα υπάρχουν 

δράσεις που αποδεικνύουν ότι η τοπική κοινωνία είναι ευαισθητοποιηµένη και 

προσπαθεί να τα εντάξει στους κόλπους της. Τα σχολεία κανονίζουν τα παιδιά 

των Ροµά να έχουν κολατσιό κάθε µέρα από τα κυλικεία τους, και επίσης 

πληρώνουν τα εισιτήρια τους στις εκδροµές που κάνουν οι σχολικές τάξεις. 

Επίσης όταν οι δάσκαλοι διαπιστώνουν ότι υπάρχουν ελλείψεις σε ένδυση/ 

υπόδηση ή/και τετράδια και σχολικά είδη κανονίζουν να τους τα παρέχουν. 
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2.1.6.1. SWOT Ανάλυση Οικισµών ∆ήµου Σουλίου 

ΣΟΥΛΙ: Καταυλισµοί Προδροµίου, Καρβουναρίου, Γλυκής 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Ισότιµη αντιµετώπιση από τοπική 

κοινωνία και ∆ηµοτικές Υπηρεσίες 

• Ύπαρξη Κέντρου Υγείας 

• Συµµετοχή τιγγανοπαίδων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Προδόµι-

Καρβουνάρι)  

 

 

 

• Ύπαρξη Φαινοµένων παιδικής 

εργασίας (Πρέβεζα) 

• Περιστασιακή ή εποχική εργασία 

• Κακές συνθήκες Στέγασης 

• Απουσία υποδοµών ύδρευσης, 

ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης 

στους χώρους υποδοχής των Ροµα.  

 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Παραχώρηση από τον ∆ήµο 

περιοχών προσωρινής εγκατάστασης 

• Ευαισθητοποίηση Τοπικής 

κοινωνίας και διδακτικού 

προσωπικού για τη στήριξη των 

µαθητών Ροµ 

• Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης 

∆ράσεων από ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

 

• Λίγες ευκαιρίες για 

επαγγελµατική εξέλιξη - 

εγκλωβισµός σε περιορισµένες 

παραδοσιακές επαγγελµατικές 

ενασχολήσεις, λόγω έλλειψης 

ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

• Έλλειψη βασικών υποδοµών 

στους χώρους υποδοχής – κίνδυνοι 

για την υγεία του πληθυσµού  

 

Συνοπτικά στο Σούλι για τον µετακινούµενο πληθυσµό Ροµά: 

• Επικρατεί διάθεση παρακολούθησης του προγράµµατος Α’ βάθµιας και 

Β’ βάθµιας εκπαίδευσης η οποία υποστηρίζεται από την τοπική 

κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα. 

• ∆εν υπάρχει µόνιµη και σταθερή εργασία, διέξοδος αναζητούν στο 

πλανόδιο εµπόριο, στη συλλογή µετάλλου και ως πλανόδιοι µουσικοί.    

• Έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το ∆ηµόσιο σύστηµα 

υγείας. 

• Οι συνθήκες στέγασης είναι ακατάλληλες 
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2.1.7.  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  

Εισαγωγή/∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά: Ο πληθυσµός των «Ρόµηδων 

Παρακαλάµου» µετά από µετανάστευση που πραγµατοποιήθηκε στο 

παρελθόν προς άλλες περιοχές του Νοµού, αριθµεί σήµερα περίπου τα 110 

άτοµα. Αναφέρεται ότι χρόνια πριν ο πρόεδρος της κοινότητας Παρακαλάµου 

βάφτισε χριστιανούς τους Ρόµηδες και τους έδωσε Ελληνικά επίθετα. Οι 

περισσότεροι είναι οργανοπαίχτες παραδοσιακής µουσικής και σήµερα 

περιστασιακά εργαζόµενοι, σχεδόν άνεργοι. Επειδή οι περισσότεροι είναι 

δηµότες της περιοχής (τρίτης ή τέταρτης γενιάς γιατί ως γνωστό 

παντρεύονται σε µικρή ηλικία) έχουν γίνει αποδεκτοί αρκετά από το υπόλοιπο 

κοινωνικό σύνολο, ωστόσο δεν υλοποιούνται µικτοί γάµοι και είναι σαφής ο 

διαχωρισµός των κοινοτήτων Ροµά και µη Ροµά.  

Σήµερα µετά την εσωτερική µετανάστευση µεγάλου κοµµατιού του 

πληθυσµού παραµένουν: 

Οικογένειες :25   Κατοικίες:40 

Άνδρες : 50   Γυναίκες :60 

Ενήλικες: 70   Ανήλικοι: 40 

Κινητικότητα Πληθυσµού: Πρόκειται για µόνιµο µη µετακινούµενο 

πληθυσµό. Ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού έχει µεταναστεύσει εσωτερικά 

στην περιοχή «Νέα Ζωή» του ∆ήµου Ιωαννιτών όπου τους χαρίσθηκαν 

οικόπεδα στο παρελθόν και ένα µέρος κυρίως νέων παιδιών λείπουν για 

αναζήτηση εργασίας και επιστρέφουν στα πατρογονικά κατά διαστήµατα. 

 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΜΑΤΑ  

Οικονοµική Κατάσταση νοικοκυριών: Τα περισσότερα νοικοκυριά 

εντάσσονται στην κατηγορία των χαµηλών και κάτω του ορίου φτώχειας 

εισοδηµάτων, και σήµερα αγγίζουν τα όρια της οικονοµικής εξαθλίωσης. Οι 

περισσότερες οικογένειες επιβίωναν µε επιδόµατα Πρόνοιας που και αυτά 

κόπηκαν, ή µε τα επιδόµατα Τριτέκνων και Πολυτέκνων. 

Αστικοδηµοτική Τακτοποίηση: Η πλειονότητα του πληθυσµού είναι 

τακτοποιηµένη αστικοδηµοτικά. Οι Ροµ του Παρακαλάµου είναι ∆ηµότες 

∆ήµου Πωγωνίου και οι υπόλοιποι που έχουν φύγει είναι δηµότες Ιωαννιτών 

και άλλων ∆ήµων. 

Κοινωνικός αποκλεισµός – διακρίσεις: Ενώ τα στερεότυπα και οι 

προκαταλήψεις στον ευρύτερο πληθυσµό της περιοχής δεν έχουν πλήρως 

εκλείψει, οι Ροµ της περιοχής αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τον υπόλοιπο 

πληθυσµό και εξυπηρετούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα από τις δηµόσιες 

υπηρεσίες.  

Παιδική Εργασία: Ένα τµήµα του παιδικού πληθυσµού (10-20%) 

απασχολούνται ως µουσικοί σε κοµπανίες των γονιών τους  
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Συµµετοχικότητα – Εκπροσώπηση - Άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων: 

Οι Ροµά του Παρακαλάµου ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώµατα µε συνέπεια. 

Συµµετέχουν ενεργά στα τοπικά δρώµενα και στις τοπικές εκδηλώσεις.  

 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισµού -  Αστικό περιβάλλον: Ο οικισµός των Ροµά 

Παρακαλάµου βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα του χωριού, µέσα στον 

οικισµό, σε απόσταση 50 µέτρων από το κέντρο του. 

Τα σύνολο των δρόµων του οικισµού είναι διαµορφωµένοι, χωρίς 

πεζοδρόµηση κατά το µεγαλύτερο ποσοστό.  

 

Τύπος Κατοικιών: Σε ότι αφορά στις κατοικίες, το 90% είναι ιδιόκτητες 

οικοδοµές και οι περισσότερες έχουν οικοδοµηθεί από τους ίδιους. Σε λίγες 

κατοικίες συµβιούν δύο οικογένειες συνήθως συγγενικές. Το σύνολο των 

κατοικιών διαθέτει ηλεκτρικό ρεύµα και νερό, που σε κάποιες ελάχιστες 

περιπτώσεις εξασφαλίζεται από γειτονικές, συγγενικές οικίες. Οι περισσότερες 

κατοικίες διαθέτουν εσωτερικό WC. Όσον αφορά στη θέρµανση σχεδόν όλες 

οι κατοικίες έχουν ξυλόσοµπες/τζάκια. 

∆ίκτυα υποδοµών: Ο οικισµός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και 

ηλεκτρισµού. Υφίσταται φωτισµός των δηµόσιων χώρων. ∆εν υπάρχει 

αποχετευτικό δίκτυο, και όλες οι οικίες χρησιµοποιούν απορροφητικούς 

βόθρους. Έχει ξεκινήσει το έργο του αποχετευτικού/βιολογικού καθαρισµού 
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που θα συµπεριλάβει τις κατοικίες τους. Υπάρχει τηλεφωνικό δίκτυο στον 

οικισµό. 

Αποκοµιδή Απορριµµάτων: Στον οικισµό υπάρχουν κάδοι απορριµµάτων 

και η αποκοµιδή τους γίνεται δύο φορές την εβδοµάδα.  

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ανεργία: Η ανεργία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της οµάδας και οι 

πλειονότητα των οικογενειών δεν διαθέτουν σταθερό εισόδηµα. Οι άντρες, 

ως επί το πλείστον είναι άνεργοι (το ποσοστό ανεργίας πιθανόν να ξεπερνάει 

το 80%). Σταθερή απασχόληση όλη τη διάρκεια του έτους έχουν 10-15 

άτοµα στον οικισµό. 

Οικονοµική Τακτοποίηση: Οι Ροµά δεν χαρακτηρίζονται για την τυπικότητα 

και τη συνέπεια όσον αφορά στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η 

πλειονότητα υποβάλλει φορολογική δήλωση µε την κατάσταση να 

βελτιώνεται κάθε χρόνο.  

Τοµείς Απασχόλησης- Εποχικότητα – Κινητικότητα: Η κύρια ενασχόληση 

των Ροµά του Παρακαλάµου είναι η ασχολία τους µε την παραδοσιακή 

µουσική ως οργανοπαίχτες. Ορισµένοι εργάζονται περιστασιακά ως εργάτες 

σε κάθε είδος εργασίας.  

Κατά διαστήµατα στο ∆ήµο Πωγωνίου εργάζονται λίγοι µε συµβάσεις 

ορισµένου χρόνου σε προγράµµατα µερικής απασχόλησης.  

Γυναικεία Απασχόληση: Οι γυναίκες Ροµά δεν εργάζονται. Ασχολούνται µε 

τα οικιακά και λίγες βοηθητικές εργασίες.  

Ευκαιρίες για Επαγγελµατική Εξέλιξη – Επιχειρηµατικότητα: Στον 

συγκεκριµένο οικισµό απουσιάζει συνεταιριστική επιχειρηµατική κίνηση, ενώ 

ταυτόχρονα δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη, 

λόγω απουσίας ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Αναλφαβητισµός: Ο αναλφαβητισµός χαρακτηρίζει σχεδόν το σύνολο του 

πληθυσµού για τους ενήλικες πάνω των 30 ετών, ενώ πολλοί λίγοι από 

αυτούς έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι κάτω των 30 

ετών, έχουν παρακολουθήσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Μαθητική ∆ιαρροή: Σε ότι αφορά στην προσχολική αγωγή, οι Ροµ 

εγγράφουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθµό του Παρακαλάµου και 

συνεχίζουν κανονικά την εκπαίδευση, µε µικρή σχετικά διαρροή µέχρι 

σήµερα. 

Με την έναρξη της κρίσης ξεκίνησε να παρατηρείται το φαινόµενο, µερικά εξ 

αυτών των παιδιών να απουσιάζουν πολλές περισσότερες ηµέρες από το 

σχολείο, σε σχέση µε τα υπόλοιπα παιδιά. Οι λόγοι που απουσιάζουν είναι 

διάφοροι, όπως η δεινή οικονοµική κατάσταση και η έλλειψη σίτισης των 

παιδιών κ.α. 
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Κυρίως µετά την σύσταση του Καποδιστριακού ∆ήµου Άνω Καλαµά το 1998 

στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά ολοκληρώνουν την Πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση, συνεχίζουν στη ∆ευτεροβάθµια και (4) παιδιά µάλιστα µπήκαν 

στο Πανεπιστήµιο (2αγόρια -2κορίτσια ).  

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στον Παρακάλαµο υπάρχει Παιδικός 

Σταθµός, Νηπιαγωγείο , ∆ηµοτικό Σχολείο, Γυµνάσιο και Κέντρο 

∆ηµιουργικής Μέριµνας. Τα κτίρια βρίσκονται σε µικρή απόσταση από τον 

οικισµό (περίπου 100 µ), και τα παιδιά που πηγαίνουν περπατώντας από 

ασφαλή δρόµο µικρής κίνησης.  

Τα παιδιά των Ροµ τρίτης γενιάς τα περισσότερα φοιτούν στις ίδιες αίθουσες 

και εντάσσονται στις ίδιες σχολικές τάξεις µε τα παιδιά µη Ροµά. Η 

αντιµετώπιση των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς είναι ισότιµη µε τα άλλα 

παιδιά. 

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο αναλφαβητισµός είναι χαρακτηριστικό των 

περισσότερων ενηλίκων του πληθυσµού των Ροµ. Έχει διενεργηθεί κατά το 

παρελθόν ένα προγράµµατα προκατάρτισης, στα οποία συµµετείχαν συνολικά 

πάνω από 20 Ροµά. ∆εν αντιµετωπίστηκε όµως το πρόβληµα του 

αναλφαβητισµού. 

5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ροµ της περιοχής δεν αντιµετωπίζουν θέµατα 

αποκλεισµού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Στον Παρακάλαµο λειτουργεί 

Αγροτικό Ιατρείο κάθε εβδοµάδα. Επιπλέον υπάρχει το Κέντρο Υγείας στο 

∆ελβινάκι όπου µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Όσο για την πρόσβαση 

στο Νοσοκοµείο, αυτό βρίσκεται στην πόλη των Ιωαννίνων σε απόσταση 

50χλµ. και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται µέσω δύο αστικών λεωφορείων και 

µέσω ΚΤΕΛ. Αυτή η απόσταση είναι µεγάλο πρόβληµα, ειδικά για όσους 

έχουν ανάγκη υγειονοµικής περίθαλψης Πρόνοιας και είναι αναγκαίο να 

επισκέπτονται συχνά το νοσοκοµείο, που πολλοί δεν έχουν χρήµατα και για 

την µεταφορά. 

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας: Στα θέµατα πρόληψης Υγείας, 

χρειάζονται συνεχή στήριξη και παρότρυνση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται 

µάλλον κακή, µε εξαίρεση τον τοµέα των παιδικών εµβολιασµών. 

Από άποψη ∆ηµόσιας Υγείας, η κατάσταση δεν είναι προβληµατική, αλλά δεν 

είναι και η καλύτερη. Η έλλειψη χρηµάτων δυσχεραίνει αρκετά την 

κατάσταση.  

Γενικώς στον πληθυσµό παρουσιάζεται έξαρση σε καρδιολογικά νοσήµατα , 

και ασθένειες νευρολογικής και κυρίως ψυχολογικής φύσεως.  

Η στοµατική υγιεινή των Ροµά του οικισµού είναι κακή. Οι µεγάλοι και πολλά 

παιδιά, δεν φροντίζουν σωστά το στόµα τους. Η κατάσταση επιβεβαιώνεται 

και από τον έλεγχο που έχει διενεργηθεί από την κινητή µονάδα της 

«Ανοιχτής Αγκαλιάς».  
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Στα θέµατα πρόληψης γυναικολογικής φύσεως υπάρχει αµέλεια. Οι γυναίκες, 

ως επί το πλείστον δεν κάνουν τεστ-ΠΑΠ, ούτε µαστογραφία, παρά µόνο εάν 

τους παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα υγείας. Ο ∆ήµος έχει εκτελέσει 

πρόγραµµα δωρεάν εξετάσεων µε την «Ανοιχτή Αγκαλιά» και για τη 

διενέργεια γυναικολογικών εξετάσεων, αλλά υπάρχει αδιαφορία, ακόµη και 

σε περιπτώσεις που έχουν κλεισθεί ραντεβού µε τη διαµεσολάβηση των 

στελεχών του ∆ήµου. 

Τα µέλη της κοινότητας των Ροµά, δεν λαµβάνουν µέτρα αντισύλληψης µε 

πιθανότητα να υπάρχει ποσοστό αµβλώσεων ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε 

γάµο ή όχι, ακόµη και σε πολύ νεαρές κοπέλες.  

Υγειονοµική Ασφάλιση: Κύρια υγειονοµική ασφάλιση, ως οργανοπαίχτες, 

είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ αλλά σήµερα δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές 

τους εισφορές. Αποµένει ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό (περίπου 30%) που 

περιλαµβάνει τους ανασφάλιστους και τις αδιευκρίνιστες περιπτώσεις. 

Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Κάποιοι παρουσιάζουν συµπτώµατα 

ψυχονευρωτικών διαταραχών στην υγεία τους – κατάθλιψη, αγχώδη 

διαταραχή, νευρολογικά νοσήµατα. Αρκετοί καπνίζουν, ακόµη και από την 

παιδική ηλικία. Βέβαια το φαινόµενο µη καλής ψυχικής υγείας, πέραν του 

γεγονότος αιτιολόγησής του λόγω του γενικότερου κοινωνικοοικονοµικού 

χαρακτήρα του πληθυσµού αυτού, πολλές φορές οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

διάφορες ψυχικές ασθένειες γίνονται για αυτούς µέσο διεκδίκησης 

επιδοµάτων (συνήθως πρόνοιας και αναπηρίας). 

 

2.1.7.1. SWOT Ανάλυση Οικισµών ∆ήµου Πωγωνίου 

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Αστικοδηµοτική τακτοποίηση 

Πληθυσµού.  

• Ισότιµη αντιµετώπιση από τοπική 

κοινωνία και ∆ηµοτικές Υπηρεσίες 

• Εύκολη πρόσβαση σε δηµόσιες 

υπηρεσίες 

• Χαµηλή µαθητική διαρροή 

• Υγειονοµική Κάλυψη του 

Μεγαλύτερου Μέρους του 

Πληθυσµού 

• Ύπαρξη ΑΦΜ από την 

πλειονότητα των Ροµά 

• Άσκηση εκλογικών δικαιωµάτων 

• Αποδεκτές συνθήκες στέγασης 

 

• Ύπαρξη φαινοµένων παιδικής 

εργασίας  

• Περιστασιακή ή εποχική εργασία 

• Μειωµένη επαγγελµατική 

κινητικότητα 

• Μικρή πρόσβαση γυναικείου 

πληθυσµού στην αγορά εργασίας 

• Αναλφαβητισµός µεγάλου 

τµήµατος του πληθυσµού, κυρίως 

στους Ροµά άνω των 30 ετών  

• Πρόβληµα στην πρόληψη και 

φροντίδα σε θέµατα  υγιεινής και 

προσωπικής φροντίδας. 

• Αρκετά συµπτώµατα 

ψυχονευρωτικών διαταραχών,  
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 (κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, 

νευρολογικά νοσήµατα)  

• Απουσία γυναικολογικού ελέγχου 

• Αδιαφορία για θέµατα ατοµικής 

και στοµατικής υγιεινής  

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης 

∆ράσεων από ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

• Χαµηλή κινητικότητα που 

δηµιουργεί προϋποθέσεις 

εδραιοποίησης - ένταξης και 

κοινωνικής ενσωµάτωσης. 

 

• Λίγες ευκαιρίες για 

επαγγελµατική εξέλιξη - 

εγκλωβισµός σε περιορισµένες 

παραδοσιακές επαγγελµατικές 

ενασχολήσεις, λόγω έλλειψης 

ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

• Έλλειψη παιδείας σε θέµατα 

τήρησης κανόνων ατοµικής υγιεινής 

 

 

Συνοπτικά στον Παρακάλαµο για τον πληθυσµό Ροµά: 

• Τα παιδιά συµµετέχουν στην Α’ Βάθµια και Β΄Βάθµια εκπαίδευση µε 

χαµηλά ποσοστά διαρροής.  

• ∆εν υπάρχει µόνιµη και σταθερή εργασία, διέξοδος παρέχεται από την 

ενασχόληση µε τη µουσική και περιστασιακά ως εργάτες σε κάθε 

είδος εργασίας 

• Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχει το 

∆ηµόσιο σύστηµα υγείας, αλλά υπάρχει αµέλεια σε θέµατα ατοµικής 

υγιεινής. 

• Οι συνθήκες στέγασης είναι αποδεκτές 
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Επιτελική Σύνοψη 

• Ο πληθυσµός των Ροµά της περιφέρειας, σε υψηλό ποσοστό, ζει κάτω 

από τα όρια της φτώχειας.  

• Τα ποσοστά ανεργίας στην κοινωνία των Ροµά είναι πολύ υψηλά, ενώ σε 

κάποιους οικισµούς η ανεργία είναι καθολική. 

• Μία από τις βασικές πηγές εισοδήµατος είναι οι προνοιακές παροχές, οι 

οποίες όµως µειώνονται δραµατικά λόγω της οικονοµικής κρίσης, γεγονός 

που απειλεί, περαιτέρω το βιοτικό τους επίπεδο.  

• Το υψηλό ποσοστό αστικοδηµοτικής τακτοποίησης και η εγγραφή στα 

Φορολογικά Μητρώα, αποτελεί ασπίδα απέναντι στον κοινωνικό αποκλεισµό 

και τις διακρίσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις σχέσεις των Ροµά µε τις 

Υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την άσκηση των πολιτικών τους 

δικαιωµάτων. 

• Η παιδική εργασία, καθώς και η ενδοοικογενειακή βία, υφίστανται σε 

µεγάλο βαθµό, ακόµη και αν δεν καταγράφονται επίσηµα τα περιστατικά, 

αποτυπώνοντας σε µεγάλο βαθµό την ανέχεια και τη δεινή κοινωνική και 

οικονοµική κατάσταση των οικογενειών. 

• Οι οικισµοί, συνήθως βρίσκονται στις παρυφές των πόλεων, και σε 

κάποιες περιπτώσεις, σε αµφισβητούµενες, ως προς το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς εκτάσεις. Συχνά υπάρχει πρόβληµα από την περιστασιακή ή και 

ανύπαρκτη εξυπηρέτηση τους από αστικές συγκοινωνίες. Ωστόσο ο 

πληθυσµός των οικισµών είναι µόνιµα εγκατεστηµένος εκεί µε δική του 

επιλογή, για πολλά χρόνια. 

• Ο µετακινούµενος πληθυσµός είναι πολύ µικρός σε σύγκριση µε άλλες 

περιοχές της χώρας.  

• Οι οικισµοί που βρίσκονται εντός, ή στις παρυφές των πόλεων 

διακρίνονται από έλλειψη βασικών υποδοµών. Θετικό στοιχείο αποτελεί η 

κάλυψη των περισσότερων οικισµών από δίκτυα υδροδότησης και 

ηλεκτροδότησης, µε τα οποία εξυπηρετούνται οι οικίες των κατοίκων.  

• Οι συνθήκες στέγασης σε αρκετούς οικισµούς είναι κακές, υπάρχει 

στενότητα χώρου και σε κατοικίες λίγων τετραγωνικών, φιλοξενούνται δύο ή 

και τρεις οικογένειες. Ωστόσο, ευτυχώς, υπάρχουν και εξαιρέσεις. 

• Οι κύριοι τοµείς απασχόλησης, είναι η συλλογή µετάλλου, η µουσική, οι 

εποχικές αγροτικές εργασίες και το πλανόδιο εµπόριο. Η είσοδος εργατικού 

δυναµικού από γειτονικές χώρες, καθώς και η γενικότερη οικονοµική κρίση, 

επηρέασε αρνητικά την απασχόλησή τους και το εισοδηµατικό τους επίπεδο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αυτοαπασχόληση και η προσαρµογή στις ανάγκες τις 

αγοράς αποτελεί θετικό χαρακτηριστικό των µελών της Ροµ κοινότητας.  

• Ο αναλφαβητισµός βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα αποτελώντας εµπόδιο 

στην οµαλή ένταξη των Ροµά στις τοπικές κοινωνίες µειώνοντας παράλληλα 

τις δυνατότητες επαγγελµατικής εξέλιξης και κινητικότητας. Αντίθετα, τα 
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ποσοστά µαθητικής διαρροής, διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον οικισµό, 

ωστόσο εµφανίζει τάσεις µείωσης µε τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας και 

των οικείων αυτό-διοικητικών αρχών. 

• Η γενικότερη κατάσταση της υγείας τους είναι κακή, για λόγους που 

οφείλονται στην έλλειψη πρόληψης, σε ασθένειες λόγω αιµοµικτικών 

τάσεων, τις κακές συνθήκες διαβίωσης, την ανέχεια και την έλλειψη 

πληροφόρησης και την αµέλεια.  

• Ορατή είναι επίσης η ύπαρξη προβληµάτων Ψυχικής Υγείας και ενίοτε 

χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Γενικά υπάρχει πρόσβαση στα Νοσοκοµεία 

και τα Κέντρα υγείας της περιοχής, δυσκολία αντιµετωπίζουν µόνο κάποιοι 

αποµακρυσµένοι οικισµοί.  

• Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, κυρίως από την Πρόνοια.  

• Οι εµβολιασµοί των παιδιών βρίσκονται µάλλον σε ικανοποιητικό επίπεδο, 

αλλά απαιτείται παρακολούθηση και υπενθύµιση της αναγκαιότητας. 
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Κεφάλαιο 3ο : Αρχές και στόχοι του Σχεδίου ∆ράσης 

 

Ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι µια ευρύτερη έννοια από την φτώχεια, που 

δεν αφορά µόνο στις κακές συνθήκες διαβίωσης και την απουσία υλικών 

µέσων, αλλά γενικότερα στην ποιότητα ζωής και την ανικανότητα του ατόµου 

να συµµετέχει αποτελεσµατικά στην οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και 

πολιτιστική ζωή. 

Σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο των Ευρωπαϊκών Επιτροπών για τις Εθνικές 

Πολιτικές, ο κοινωνικός αποκλεισµός συνδέεται µε τα κοινωνικά δικαιώµατα 

των πολιτών, µε ένα συγκεκριµένο βασικό βιοτικό επίπεδο και µε τη 

συµµετοχή σε σηµαντικές κοινωνικές και επαγγελµατικές ευκαιρίες. Ο 

αποκλεισµός πληθυσµιακών οµάδων δηµιουργεί προβλήµατα συνοχής στο 

πλαίσιο λειτουργίας της κοινωνίας.  

Ο κοινωνικός αποκλεισµός υφίσταται όταν οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν έναν 

συνδυασµό προβληµάτων, όπως ανεργία, έλλειψη δεξιοτήτων, χαµηλά 

εισοδήµατα, διαβίωση σε περιβάλλον µε υψηλή εγκληµατικότητα, κακή υγεία 

και οικογενειακή αποξένωση (Social Exclusion Unit, 1997, Economic and 

Social Research Council, 2004). 

Από την καταγραφή των χαρακτηριστικών των οικισµών Ροµά της 

περιφέρειας, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά και κοινά στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν τις συνθήκες διαβίωσης της οµάδας στόχου. Ως γενικό 

συµπέρασµα µπορεί να αναφερθεί ότι οι Ροµά έχουν χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο, οι περισσότεροι πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια, 

αναπτύσσουν παραβατικές συµπεριφορές και εµφανίζουν δυσκολία 

προσαρµογής στις κοινωνικές δοµές.  

Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δράσης, η κατάσταση αυτή δεν 

εκλαµβάνεται ως επιλογή των ίδιων των Ροµά, ούτε θεωρείται ότι συνδέεται 

µε πολιτισµικές στάσεις και συµπεριφορές. Οι συνθήκες που καταγράφονται 

είναι το αποτέλεσµα του κοινωνικού αποκλεισµού ο οποίος ορίζεται ως µια 

διαδικασία γεγονότων και αιτίων. Κατά συνέπεια κάθε προσπάθεια 

καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού θα πρέπει να στοχεύει στην 

προσπάθεια άρσης των αιτίων του και όχι απλά στην ενίσχυση των 

αποκλεισµένων κοινωνικών οµάδων. 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ροµά έχουν 

επίδραση στο βαθµό κοινωνικής ένταξης των Ροµά, άλλοτε µε άµεσο και 

άλλοτε µε έµµεσο τρόπο. Κάθε µία από τις επιµέρους παραµέτρους που 

συνθέτουν το επίπεδο διαβίωσης, συντηρούν και τροφοδοτούν το φαινόµενο 

του κοινωνικού αποκλεισµού, µε την έννοια της πρόσβασης σε µία σειρά από 

ανελαστικά κοινωνικά δικαιώµατα και αγαθά. Τα ανελαστικά κοινωνικά 

δικαιώµατα και αγαθά, τα οποία πρέπει να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν 

την ένταξη των Ροµά,  µπορούν να εντοπιστούν συνοπτικά στα παρακάτω: 
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• Εξασφάλιση και Εγγύηση του «Κατοικείν» 

• Εξασφάλιση της ιδιότητας του πολίτη µέσω υποστηρικτικού µηχανισµού 

αστικοδηµοτικής καταγραφής  

• Πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας  

• Πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα 

• Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας και τους φορείς παροχής κοινωνικής 

ασφάλισης 

• Υποστήριξη της διαδικασίας της πλήρους κοινωνικής ένταξης των Ροµά 

Η εµπειρία έχει δείξει ότι ανεξάρτητα από την ένταση µε την οποία βιώνει µία 

συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα την αδυναµία πρόσβασης, σε έστω και ένα 

από τα παραπάνω κοινωνικά αγαθά, δηµιουργείται η συνθήκη για την 

ανάπτυξη ενός φαύλου κύκλου που ανατροφοδοτεί τον κοινωνικό 

αποκλεισµό. Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού, 

προϋποθέτει µια σειρά από συντονισµένες ενέργειες σε όλο το εύρος των 

παραπάνω παραµέτρων. 

Η έως σήµερα άσκηση πολιτικών για τους Ροµά
10

είχε συνήθως, τοµεακό 

χαρακτήρα και παρεµβάσεις σε θεµατικό επίπεδο, στοχεύοντας σε έναν από 

τους παραπάνω τοµείς χωριστά, ανάλογα κυρίως µε τη διαθεσιµότητα πόρων 

από τον εκάστοτε φορέα χρηµατοδότησης. Αποτέλεσµα ήταν να έχουν 

υπάρξει αρκετές σοβαρές δράσεις σε τοµεακό επίπεδο, που όµως δεν 

κατάφερναν να αντιµετωπίσουν τα θέµατα του αποκλεισµού των Ροµά 

σφαιρικά. 

Εποµένως οι παρεµβάσεις που θα επιχειρηθούν για την βελτίωση του 

επιπέδου διαβίωσης των Ροµά σε επίπεδο Περιφέρειας θα πρέπει να διέπονται 

από µία ολιστική πολυτοµεακή προσέγγιση σε χωρικό επίπεδο, που θα 

στοχεύει στην ανακοπή των µηχανισµών τροφοδότησης του φαύλου κύκλου 

διατήρησης του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Ταυτόχρονα λαµβάνεται υπόψη ο συντονισµός των ενεργειών σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό επίπεδο. Σκοπός είναι η διατύπωση προτάσεων που 

διέπονται όχι από το πρίσµα µίας στενά τοπικής οπτικής, αλλά υπό την 

θεώρηση της εναρµόνισης των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών µε τις 

Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές. Επιδιώκεται έτσι η µέγιστη δυνατή 

αξιοποίηση και αποτελεσµατικότητα τους και η υιοθέτηση καλών πρακτικών 

οι οποίες έχουν εφαρµοσθεί σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

                                                           

10 λαµβάνοντας υπόψη τα πορίσµατα της αποτίµησης και των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων, όπως 
αυτά περιλαµβάνονται στη συγχρηµατοδοτούµενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο µελέτης: 
‘Καταγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης των ΡΟΜΑ στην Ελλάδα. Απολογισµός ∆ράσεων και Εκπόνηση 
Σχεδίου ∆ράσης για την 4η Προγραµµατική Περίοδο. 
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Ειδικότερα, η αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού, επιβάλλει την 

υιοθέτηση συγκεκριµένων βασικών αρχών, οι οποίες συνοψίζονται 

παρακάτω:  

• Συµµετοχικότητα και Ενδυνάµωση της Κοινωνίας των Πολιτών– 

Συναίνεση και εµπλοκή της οµάδας στόχου στο σχεδιασµό, έτσι ώστε να 

ικανοποιεί τις πραγµατικές ανάγκες των Ροµά και να διασφαλίσει τη µέγιστη 

δυνατή αποδοχή των παρεµβάσεων και την ανταπόκριση των µελών της 

οµάδας στόχου, των κατοίκων της περιοχής, Ροµά και µη Ροµά, και των 

φορέων άσκησης πολιτικής, µέσα από διαδικασίες διαβούλευσης, ανίχνευσης 

και ανάδειξης των υφιστάµενων προβληµάτων.  

Με αυτό τον τρόπο τόσο οι κάτοικοι Ροµά και µη Ροµά, όσο και οι φορείς 

σχεδιασµού, έρχονται αντιµέτωποι µε τα προβλήµατα, τις διαφορετικές 

προσεγγίσεις, αλλά και τις εγγενείς δυσκολίες που υπάρχουν για την επίλυση 

των προβληµάτων. Καλλιεργείται έτσι και διαµορφώνεται ενιαία κουλτούρα 

για τις δυνατότητες αντιµετώπισής τους, ώστε οι λύσεις και µέτρα που θα 

προκριθούν να είναι προϊόν συναινετικών διαδικασιών που θα διασφαλίσουν 

τη βιωσιµότητά τους. Περαιτέρω η συµµετοχικότητα σε διαδικασίες 

σχεδιασµού και υλοποίησης υποστηρίζει την διαδικασία της πλήρους 

κοινωνικής ένταξης και εδραιώνει τον ρόλο των Ροµά ως ενεργών πολιτών.  

• Ολιστική Προσέγγιση – Κοινό Όφελος - Κοινό Βίωµα µέσα από 

δράσεις συνύπαρξης. Ανάπτυξη δράσεων σε όλο το φάσµα των 

παραµέτρων που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ροµά και 

συνθέτουν τα φαινόµενα του Κοινωνικού Αποκλεισµού. Η οικονοµική 

ανάπτυξη να αφορά γενικότερα την τοπική οικονοµία και η κοινωνική ένταξη 

να επιτυγχάνεται σε όλους τους τοµείς µέσω της αρχής του «κοινού 

βιώµατος» και την αποφυγή της γκετοποίησης. 

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, είναι δυνατή η ουσιαστική και συντονισµένη 

αντιµετώπιση των καθηµερινών προβληµάτων που πλήττουν τους Ροµά της 

Περιφέρειας Με αποτέλεσµα την κατά το δυνατόν εξάλειψη φαινοµένων 

ανάπτυξης αποσπασµατικών παρεµβάσεων που αναπαράγουν την καχυποψία 

της οµάδας στόχου, αλλά και τη δυσφορία της υπόλοιπης κοινωνίας για 

αναποτελεσµατική διάθεση πόρων σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης. 

Επιπλέον, στόχος είναι από τις στοχευµένες δράσεις προς Ροµά λόγω των 

συσσωρεµένων και χρόνιων προβληµάτων. Η προώθηση στην απασχόληση 

να επιτυγχάνεται µέσω της ανάπτυξης τοµέων της τοπικής οικονοµίας στις 

οποίες θα συµµετέχουν και Ροµά, ενώ η εκπαίδευση και γενικότερα η 

κοινωνική ένταξη µέσω µεικτών δράσεων συνύπαρξης 

• Σεβασµός στις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και αποδοχή του 

δικαιώµατος αυτοπροσδιορισµού της οµάδας στόχου και του τρόπου που η 

ίδια επιλέγει τον τρόπο ζωής της 

Οι σχεδιαζόµενες δράσεις θα πρέπει να αποβλέπουν στην αµοιβαία αποδοχή 

και κατανόηση των πολιτών σε επίπεδο γειτονιάς και Τοπικής Κοινωνίας µε 
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την συµµετοχή των ίδιων των Ροµά στις εκδηλώσεις της Τοπικής κοινωνίας, 

σε όλα τα επίπεδά της. 

• Έγκαιρη ενεργοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στον 

προγραµµατισµό µε βάση την αµεσότητα της ανάγκης εφαρµογής. Οι 

δράσεις που έχουν προβλεφθεί θα υλοποιηθούν κατά την τρέχουσα 

προγραµµατική περίοδο 2014-2020, προκειµένου να αντιµετωπισθούν όσο το 

δυνατό πιο σύντοµα τα θέµατα που έχουν εντοπισθεί κατά την καταγραφή. 

Σε συµφωνία µε το Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής για Τους Ροµά ως 

στρατηγικός στόχος του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ράσης τίθεται: Η άρση των 

όρων του κοινωνικού αποκλεισµού των Ροµά και η δηµιουργία των 

προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης των Ροµά, Ελλήνων και 

αλλοδαπών που διαβιούν νόµιµα στην χώρα. 

Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος εξυπηρετείται από πέντε επιµέρους 

γενικούς στόχους οι οποίοι περιλαµβάνουν αντίστοιχο πλέγµα δράσεων: 

1. Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν» µέσω παρεµβάσεων για 

την κάλυψη των αναγκών για αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης.  

2. Πρόσβαση στη γνώση, µε στόχο την αντιµετώπιση της µαθητικής 

διαρροής την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την 

καταπολέµηση  του αναλφαβητισµού 

3. Αντιµετώπιση του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας και 

καταπολέµηση της φτώχειας, µέσω της αύξησης της Απασχόλησης 

δράσεων Επαγγελµατικής Κατάρτισης για τον αναπροσανατολισµό και την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, της αξιοποίησης των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναµικού των Ροµά για την τόνωση του επιχειρείν. 

4. Άρση των ανισοτήτων στις παρεχόµενες υπηρεσίες νοσοκοµειακής 

και κοινωνικής φροντίδας, εξασφάλιση πρόσβασης στις πρωτοβάθµιες 

Υπηρεσίες Υγείας και υποστήριξη της διαδικασίας της πλήρους ένταξής 

των Ροµά. 

5. Αντιµετώπιση των φαινοµένων παθογένειας µέσα στις κοινότητες 

των Ροµά  µέσω της ανάπτυξης ευρύτερου Κοινωνικού διαλόγου. 

Φαινόµενα όπως η ενδοοικογενειακή βία, η παιδική εργασία, ζητήµατα 

γυναικείας χειραφέτησης, η παραβατικότητα, η απουσία συλλογικότητας, 

έλλειψη συµµετοχής στη λήψη συλλογικών αποφάσεων, αποτελούν 

εµπόδια στην προσπάθεια για κοινωνικοποίηση και πρέπει να 

αντιµετωπιστούν. 
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Κεφάλαιο 4ο : Στρατηγική Υλοποίησης Παρεµβάσεων – Άξονες και 

Μέτρα του Σχεδίου ∆ράσης  

 

4.1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ» 

Η αποτύπωση των χαρακτηριστικών των Ροµά που διαµένει στους οικισµούς 

της Περιφέρειας, φανερώνει ότι πρόκειται για µόνιµα εγκατεστηµένο 

πληθυσµό µε χαµηλή κινητικότητα. Η παράµετρος αυτή καταδεικνύει αµέσως 

τη σηµασία της στέγασης ως κύριου άξονα για την άσκηση πολιτικής 

κοινωνικής ένταξης των Ροµά στην Ήπειρο. Η εικόνα που καταγράφηκε µε τη 

συνδροµή των στελεχών των ∆ήµων, καταρρίπτει όποια πιθανή θεωρία περί 

αυξηµένης κινητικότητας των Ροµά και δυσκολίας υπαγωγής τους σε ένα 

µοντέλο κατοίκισης που να προσοµοιάζει στις συνθήκες στέγασης του 

υπόλοιπου πληθυσµού. Η εξασφάλιση σταθερής στέγης µε αποδεκτές 

συνθήκες διαβίωσης για τα µέλη του νοικοκυριού, αποτελεί βασικό 

παράγοντα στην υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που θα προσοµοιάζει τις 

συνήθειες του υπόλοιπου πληθυσµού. Η διασφάλιση ικανοποιητικών 

συνθηκών στέγασης σε ένα αξιοπρεπές οικιστικό περιβάλλον, συνεισφέρει 

στη διαδικασία διεκδίκησης από τους ίδιους τους Ροµά ενός ποιοτικότερου 

βιοτικού επιπέδου που συµβάλλει περαιτέρω στην πρόσβαση σε κοινωνικά 

αγαθά όπως η εκπαίδευση, η δηµόσια υγεία, η εργασία κλπ.  

Η καταγραφή των συνθηκών στέγασης ανά οικισµό έδειξε τα εξής 

χαρακτηριστικά για την περιφέρεια: 

• Οικισµοί που αποτελούνται αποκλειστικά από παραπήγµατα και οικίες 

κατασκευασµένες από πολύ φθηνά οικοδοµικά υλικά, σε «άτυπα 

παραχωρηµένες» δηµόσιες ή ιδιόκτητες εκτάσεις µε έλλειψη πρόσβασης 

σε βασικές υποδοµές (π.χ. οικισµοί Περάµατος Ιωαννίνων πλησίον 

Βιολογικού Καθαρισµού, Τσιπουρίκι Ηγουµενίτσας, Πρέβεζα βιολογικός 

Καθαρισµός) 

• Οικισµοί που το οικιστικό απόθεµα έχει µικτά χαρακτηριστικά, αποτελείται 

δηλαδή τόσο από παραπήγµατα που βρίσκονται σε καταπατηµένες 

εκτάσεις, αλλά και από κανονικές κατοικίες δοµηµένες σε ιδιόκτητα ή 

καταπατηµένα οικόπεδα. Στους οικισµούς αυτούς υφίστανται δίκτυα 

υποδοµών τα οποία ενδεχόµενα να χρειάζονται συµπληρώσεις και 

συντήρηση, στις οποίες όµως δεν έχουν πρόσβαση όλα τα νοικοκυριά. 

(π.χ. οικισµός στον κάµπο Περάµατος Ιωαννίνων, και Άρτας)  

• Οικισµοί µε ικανοποιητικές συνθήκες στέγασης για τους κατοίκους, µε 

πρόσβαση στα δίκτυα υποδοµών και ικανοποιητικές οικίες σε ιδιόκτητα 

οικόπεδα. (π.χ. οικισµός Νέας Ζωής)  

• Χώροι υποδοχής µετακινούµενων Ροµά µε εποχική παραµονή στα όρια 

των ∆ήµων (καταυλισµοί ∆ήµου Σουλίου) 
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Ο τοµέας της στέγασης έχει επιµερισθεί σε τέσσερεις 4 ειδικούς στόχους που 

είναι: 

1. Εξασφάλιση βασικών συνθηκών στέγασης που αφορά αρχικά σε 

υποστηρικτικές δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται για παροχή στέγης, 

όπως, ενδεικτικά, σύνταξη υποστηρικτικών µελετών, διενέργεια εργασιών 

ωρίµανσης έργων, κατάρτιση µητρώου ακίνητης περιουσίας κλπ. Ακολούθως 

προβλέπεται µία σειρά δράσεων για την άµεση αντιµετώπιση του στεγαστικού 

ζητήµατος των Ροµά που αφορούν δηµιουργία χώρων υποδοχής, είτε µε 

επισκευή και επανάχρηση παλαιών δηµόσιων κτηρίων, είτε µε δηµιουργία 

χώρων υποδοχής των εποχικών-διερχόµενων Ροµά. Οι χώροι αυτοί θα 

διαθέτουν χώρους υγιεινής (WC, Λουτρά κλπ) και χώρους στέγασης 

καθηµερινών λειτουργιών (µαγείρεµα-καθαριότητα κλπ). Στόχος των 

συγκεκριµένων ενεργειών αποτελεί η µετεγκατάσταση µέρους του 

πληθυσµού των Ροµά που διαµένει σε ακατάλληλες συνθήκες.  

2. Ολοκλήρωση δικτύου υποδοµών, αφορά τις εργασίες 

εγκατάστασης, επέκτασης και συντήρησης δικτύων υποδοµής για την κάλυψη 

των οικισµών σε ηλεκτροδότηση, ύδρευση και αποχέτευση ακαθάρτων και 

όµβριων υδάτων. 

3. ∆ιαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων, αφορά τις εργασίες για τη 

διάνοιξη οδών, εργασίες οδοποιίας, συντήρηση υφιστάµενου οδικού δικτύου, 

πεζοδροµήσεις και διαµόρφωση πεζοδροµίων, διαµόρφωση κοινόχρηστων 

χώρων, πάρκων, πλατειών, δενδροφυτεύσεις και εξοπλισµό αστικού 

εξοπλισµού.  

4. Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες, αφορά µία σειρά υποστηρικτικών 

δράσεων για την αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των 

οικισµών Ροµά, που µπορεί να είναι προαπαιτούµενες µελέτες για την 

υλοποίηση των προγραµµατιζόµενων δράσεων του επιχειρησιακού, ενέργειες 

για την εξασφάλιση προσπελασιµότητας στον οικισµό π.χ. επέκταση και 

πύκνωση δροµολογίων αστικών συγκοινωνιών, αλλά και δράσεις για την 

καθαριότητα των οικισµών προµήθειας εξοπλισµού - αγορά κάδων 

απορριµµάτων και πύκνωση δροµολογίων απορριµµατοφόρων.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.1 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 1: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ» 

Π/Υ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

2014-2020 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕΤΡΟ 

  (εκ. ευρώ) 

1 1.275.000 € 1.275.000 € 

2 32.000 € 32.000 € 

3 530.000 € 530.000 € 

4 10.800 € 10.800 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.847.800 € 1.847.800 € 
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Ειδικότερα στον πρώτο ειδικό στόχο η δράση που αφορά το «Κτηµατολόγιο 

Ροµά» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συνοπτικού Γεωγραφικού Συστήµατος 

πληροφοριών για τη διαχείριση της πληροφορίας που αφορά τις στεγαστικές 

συνθήκες και το ιδιοκτησιακό καθεστώς στον εκάστοτε οικισµό των Ροµά 

(Άρτα) για τη διαµόρφωση πολιτικής στέγασης και προγραµµατισµού των 

πολεοδοµικών παρεµβάσεων στον οικισµό.  
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4.2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» 

Ο στόχος είναι η αύξηση έως το 2020 της ένταξης των παιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, η µείωση της σχολικής διαρροής, η διάχυση της 

εκπαίδευσης τους σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µε την εξασφάλιση 

ότι όλα τα παιδιά των Ροµά θα ολοκληρώνουν τουλάχιστον τη φοίτησή τους 

στο δηµοτικό σχολείο και θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση.  

Η καταγραφή των στοιχείων για τον τοµέα της Εκπαίδευσης ανά οικισµό, 

ανέδειξε τα εξής χαρακτηριστικά για την περιφέρεια: 

Τα στοιχεία που αφορούν στη καθυστερηµένη ένταξη στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα, στη µη ολοκλήρωση της φοίτησης και στο υπαρκτό φαινόµενο της 

µαθητικής διαρροής, διαιωνίζουν φαινόµενα δυσκολίας κοινωνικής 

ενσωµάτωσης των Ροµά αλλά και αρνητικών στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων εναντίον τους. Σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού είναι 

αναλφάβητο και δυστυχώς σε αρκετούς οικισµούς διαφαίνεται διαιώνιση του 

αναλφαβητισµού, αν δε γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες για την αναστροφή 

του φαινοµένου.  

Ο τοµέας της εκπαίδευσης έχει επιµερισθεί σε 2 ειδικούς στόχους που είναι: 

1. Μείωση της µαθητικής διαρροής, αφορά προγράµµατα ενηµέρωσης 

ευαισθητοποίησης. Τα προγράµµατα θα απευθύνονται αφενός στην κοινότητα 

των Ροµά, αναφορικά µε θέµατα προβολής των ωφελειών από τη συµµετοχή 

στην εκπαίδευση, αλλά και για θέµατα συµπεριφοράς, υγιεινής και 

καθαριότητας µε στόχο την καλύτερη ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αφετέρου θα απευθύνονται στην µαθητική κοινότητα και το ευρύτερο 

περιβάλλον, (εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων, µαθητές) για την 

αντιµετώπιση των στερεότυπων της µαθητικής κοινότητας Τέλος, σηµαντικό 

είναι να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση στις σχολικές µονάδες σε κάθε 

στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

2. Αναλφαβητισµός, αφορά στην κατηγορία παρέµβασης για την 

εκπαίδευση των ενηλίκων µέσω στοχευµένων προγραµµάτων σε ειδικές 

οµάδες του πληθυσµού για την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού, 

σχολείων δεύτερης ευκαιρίας µε απόκτηση τίτλου σπουδών αλλά και 

προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας. Οι παρεµβάσεις είναι 

σηµαντικές και για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των 

παιδιών  διότι οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν και δεν παρακινούν τα παιδιά 

τους να ενταχθούν και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.1 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 2 «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» 

Π/Υ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

2014-2020 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕΤΡΟ 

  (εκ. ευρώ) 

1 75.000 € 75.000 € 

2 135.000 € 135.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 210.000 € 210.000 € 
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4.3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» 

Η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης των Ροµά της περιφέρειας, 

επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα παρέµβασης για την υποστήριξη τους και την 

ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Τα ποσοστά ανεργίας στην κοινωνία των 

Ροµά είναι πολύ υψηλά, οι κύριοι τοµείς απασχόλησης, είναι η συλλογή 

µετάλλου, η συµµετοχή σε µουσικά συγκροτήµατα και εκδηλώσεις, οι 

εποχικές αγροτικές εργασίες, το πλανόδιο εµπόριο, ενώ βασική πηγή 

εισοδήµατος είναι οι προνοιακές παροχές. 

Σε συµφωνία µε το πλαίσιο που τίθεται από την εθνική στρατηγική για τους 

Ροµά, ο γενικός στόχος του Άξονα είναι η «Αντιµετώπιση του 

αποκλεισµού από την αγορά εργασίας και την καταπολέµηση της 

φτώχειας», µε σκοπό την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης 

των ΡΟΜΑ.  

Οι προτεραιότητες που τίθενται είναι, η ανάπτυξη και πιστοποίηση νέων 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων, η εξοικείωση µε την µισθωτή εργασία, η 

ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, η καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, 

και συνολικά η αύξηση της απασχόλησης. 

Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεων και την επίτευξη του Γενικού του 

Στόχου, ο Άξονας εξειδικεύεται σε τρεις Ειδικούς στόχους. Για την 

ικανοποίηση κάθε στόχου προβλέπεται ανάλογη δέσµη παρεµβάσεων, µε 

δράσεις που συµβάλλουν στην άρση του αποκλεισµού των Ροµά από την 

αγορά εργασίας και την βελτίωση της απασχόλησης τους.  

Αναλυτικότερα: 

1. Καταπολέµηση ανεργίας/Αύξηση απασχόλησης, στο πλαίσιο του 

στόχου προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων για την ανάπτυξη 

επιχειρηµατικότητας των ροµά στους τοµείς του εµπορίου και της παροχής 

υπηρεσιών. Ενδεικτικές µορφές ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας µπορούν να 

εντοπισθούν στην εµπορία αγροτικών προϊόντων, εµπορία ειδών λαϊκής 

τέχνης και χειροτεχνίας, παροχή υπηρεσιών στην εκπαίδευση µουσικών κλπ.  

2. Πιστοποίηση - Ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων, στο 

πλαίσιο του στόχου προβλέπονται δράσεις για την βελτίωση των δεξιοτήτων 

των Ροµά, καθώς και δράσεις εξοικείωσης τόσο των Ροµά µε την µισθωτή 

εργασία ως εργαζόµενοι, αλλά και του γενικού πληθυσµού ως εργοδότη. 

Ενδεικτικές δράσεις είναι τα προγράµµατα µε αυξηµένη διάρκεια πρακτικής 

άσκησης (on the job training) µε σκοπό την εξοικείωση µε την µισθωτή 

εργασία, προγράµµατα επιµόρφωσης σε αγροτικές και τεχνικές εργασίες, 

προγράµµατα απόκτησης νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων και εξειδίκευση 

και ανάπτυξη υφιστάµενων επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

3. Ανάπτυξη τοπικής οικονοµίας, στο πλαίσιο του στόχου προβλέπεται 

η χρηµατοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας και 
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των συνεταιρισµών γενικότερα, µε στόχο την προσφορά υπηρεσιών για την 

κάλυψη αναγκών της κοινότητας των Ροµά και όχι µόνο. Ενδεικτικές δράσεις 

που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν αφορούν στη λειτουργία κοινωνικού 

παντοπωλείου, υπηρεσία αξιοποίησης και διανοµής αδιάθετων αγροτικών-

κτηνοτροφικών προϊόντων, υπηρεσίες φροντίδας και διαµόρφωσης 

κοινόχρηστων ∆ηµόσιων Χώρων, αγροτικού-εµπορικού χαρακτήρα κοινωνική 

επιχειρηµατικότητα µέσω εκµίσθωσης-διάθεσης δηµοτικών γαιών για 

αγροτική εκµετάλλευση κλπ. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 3 : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

Π/Υ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

2014-2020 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕΤΡΟ 

  (εκ. ευρώ) 

1 100.000 € 100.000 € 

2 422.000 € 422.000 € 

3 140.000,00 € 140.000 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 662.000 € 662.000 € 
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4.4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙ∆Α» 

Ο στόχος είναι έως το 2020 να να µειωθεί το χάσµα µεταξύ των Ροµά και του 

υπόλοιπου πληθυσµού όσον αφορά την υγειονοµική περίθαλψη, και την 

υποστήριξη της διαδικασίας της πλήρους ένταξής των Ροµά. Αυτό θα 

επιτευχθεί εξασφαλίζοντας τη πρόσβαση στις πρωτοβάθµιες Υπηρεσίες Υγείας, 

µε παρεµβάσεις προληπτικής ιατρικής,  αγωγής υγείας  αλλά και παρεµβάσεις 

στον τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών. 

Η καταγραφή των στοιχείων για τον τοµέα της Υγείας – Κοινωνικής 

Φροντίδας ανά οικισµό, ανέδειξε τα εξής χαρακτηριστικά για την περιφέρεια: 

Τα αρνητικά στοιχεία που αφορούν στην πρόληψη και φροντίδα σε θέµατα 

υγείας υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους οικισµούς της περιφέρειας. Η 

δυσκολία πρόσβασης του πληθυσµού στο Σύστηµα Υγείας και τις αντίστοιχες 

δοµές δεν είναι ιδιαίτερα έντονη  

Ο τοµέας της Υγείας - Κοινωνική Φροντίδας εναρµονίζεται µε την Εθνική 

Στρατηγική για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων στην Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας, µέσω της εφαρµογής ενός δικτύου ολοκληρωµένης 

παροχής υπηρεσιών υγείας (Health Safety Net), µε σκοπό την καθολική 

κάλυψη και ίση πρόσβαση, µε ειδική µέριµνα για τους µη έχοντες 

ασφαλιστική ικανότητα, τους διαβιούντες κάτω από το όριο της φτώχειας και 

άλλες απειλούµενες από κοινωνικό αποκλεισµό οµάδες του πληθυσµού 

(Ν.4238/14, και λοιπές σχετικές υπουργικές αποφάσεις). Για το σκοπό αυτό 

δεσµεύονται πόροι για µερίδα της Κοινότητας Ροµά που δύναται να µην 

διαθέτει κάλυψη, και η πρόβλεψη αυτή αφορά όλη τη διάρκεια της επόµενης 

πενταετίας.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.1 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 4 «ΥΓΕΙΑ» 

Π/Υ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

2014-2020 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕΤΡΟ 

  (εκ. ευρώ) 

1 498.750 € 498.750 € 

ΣΥΝΟΛΟ 498.750 € 498.750 € 
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4.5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ»  

Η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης των Ροµά της περιφέρειας, 

επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα παρέµβασης για την άµβλυνση φαινοµένων 

κοινωνικής παθογένειας µέσα στις κοινότητες των Ροµά. Περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας, η παιδική εργασία, ζητήµατα γυναικείας 

χειραφέτησης, παραβατικότητα, απουσία συλλογικότητας, αποτελούν εµπόδια 

στην προσπάθεια για την κοινωνική ένταξη των Ροµά. Παράλληλα, για την 

αρτιότερη επίτευξη της υλοποίησης των αξόνων του προγράµµατος, 

απαιτούνται οριζόντιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συµβάλουν στον 

ολοκληρωµένο χαρακτήρα των παρεµβάσεων. 

Σε συµφωνία µε το πλαίσιο που τίθεται από την εθνική στρατηγική για τους 

Ροµά, ο γενικός στόχος του Άξονα είναι η «Αντιµετώπιση των 

φαινοµένων παθογένειας µέσα στις κοινότητες των Ροµά µέσω της 

ανάπτυξης ευρύτερου Κοινωνικού διαλόγου», µε σκοπό την άρση των 

εµπόδιων στην προσπάθεια για κοινωνικοποίηση και ένταξη. 

Οι προτεραιότητες που τίθενται είναι η καταπολέµηση των προκαταλήψεων 

και των στερεοτύπων, η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο του γενικού 

πληθυσµού, όσο και η ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών για την 

διευκόλυνση της πρόσβασης της Ροµά κοινότητας στις υφιστάµενες 

κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά, µε τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεων και την επίτευξη του Γενικού Στόχου, ο 

Άξονας εξειδικεύεται σε τρεις Ειδικούς στόχους. Για την ικανοποίηση κάθε 

στόχου προβλέπεται ανάλογη δέσµη παρεµβάσεων, µε σχετικές δράσεις. 

Αναλυτικότερα: 

1. Κοινωνική Ένταξη, στο πλαίσιο του στόχου προβλέπονται δράσεις 

για την αντιµετώπιση της περιθωριοποίησης µέσω προγραµµάτων ανάπτυξης 

κοινωνικών δεξιοτήτων και δράσεων υποστήριξης των Ροµά για τις 

συναλλαγές τους µε δηµοσίους φορείς. Περιλαµβάνονται ενδεικτικά δράσεις, 

βελτίωσης δεξιοτήτων σε πεδία όπως αποτελεσµατική επικοινωνία, οµαδική 

εργασία – συνεργασία,  χειρισµός  διαφωνιών, ευελιξία και 

προσαρµοστικότητα, υπευθυνότητα, επίλυση προβληµάτων καθώς και 

πρόγραµµα για την σύνταξη Προδιαγραφών και υλοποίηση προγράµµατος 

mentoring/life-coaching µε στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 

2. Ανάπτυξη Κοινωνικού ∆ιαλόγου, στο πλαίσιο του στόχου ενδεικτικά 

περιλαµβάνονται δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέµατα 

παιδικής εργασίας, ενδοοικογενειακής βίας, πολιτικά δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις, δικαιώµατα του παιδιού, ισότητα των φύλων, προγράµµατα 

οικογενειακού προγραµµατισµού και δράσεις µείωσης της παραβατικότητας 

και η διοργάνωση Εργαστήριων Γονέων και Βιωµατικά Σεµινάρια. 
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3. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - λειτουργία δοµών, η οποία 

περιλαµβάνει το σύνολο των υποστηρικτικών ενεργειών. Ενδεικτικά, οι 

δράσεις που προβλέπονται αφορούν στην ανάπτυξη υπηρεσιών Κέντρων 

Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων, στις (4) τέσσερις µεγάλες πόλεις της 

Περιφέρειας. Προτείνεται η δηµιουργία ενός Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ (τύπου 

ΙΑΚ) στα Ιωάννινα το οποίο θα καλύπτει και τις ανάγκες του ∆ήµου 

Πωγωνίου. Επίσης ένα αντίστοιχο κέντρο που θα δηµιουργεί είτε στην Άρτα 

είτε στην Πρέβεζα και θα εξυπηρετεί και τις υπόλοιπες 3 περιφερειακές 

ενότητες- Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας. Ο «κορµός» των παρεχόµενων 

υπηρεσιών συνδέεται µε όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 824/12-5-2011 µε 

δυνατότητα επέκτασης και προσαρµογής, σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες και 

τα ειδικά χαρακτηριστικά του εξυπηρετούµενου πληθυσµού και της εκάστοτε 

περιοχής ενεργοποίησής τους. Ειδικότερα, µέσα από τα κέντρα προβλέπονται 

να παρέχονται: 

• Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης (Παροχή συµβουλευτικών 

υπηρεσιών για την ένταξη της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών, στην 

ελληνική κοινωνία. Στήριξη, ενδυνάµωση και ενεργοποίηση των 

γυναικών. Παροχή βοήθειας για την διευκόλυνση ρύθµιση προνοιακών 

αιτηµάτων, δικαστικών, αστικοδηµοτικών και νοµικών εκκρεµοτήτων. 

Εξατοµικευµένη ενηµέρωση για θέµατα δηµόσιας Υγείας, 

Παρακολούθηση της πορείας των ωφελουµένων) 

• Υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης 

(Υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας, Προώθηση σε δράσεις 

συµβουλευτικής και κατάρτισης)  

• Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης και στήριξης 

(Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, Ενηµέρωση-

ευαισθητοποίηση του πληθυσµού των ωφελουµένων, Υπηρεσίες 

εκπαίδευσης και στήριξης) 

• Ανάπτυξη ∆ράσεων Συλλογής και ∆ιανοµής ειδών Ένδυσης Υπόδησης 

• Ανάπτυξη λοιπών ενεργειών και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση και 

διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των Ροµά  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5.1 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 5 «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ» 

Π/Υ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

2014-2020 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕΤΡΟ 

  (εκ. ευρώ) 

1 117.500 € 117.500 € 

2 85.000 € 85.000 € 

3 570.000 € 570.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 772.500 € 772.500 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κατανοµή Προϋπολογισµού ανά ∆ήµο και Τοµέα Παρέµβασης 

 

 

  ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 658.000 € 262.000 € 60.000 € 350.000 € 400.000 € 1.730.000 € 

ΑΡΤΑ 252.000 € 120.000 € 40.000 € 52.500 € 143.500 € 608.000 € 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 110.800 € 20.000 € 15.000 € 8.750 € 31.000 € 185.550 € 

ΠΡΕΒΕΖΑ 312.000 € 68.000 € 40.000 € 26.250 € 78.000 € 524.250 € 

ΠΩΓΩΝΙ 202.500 € 143.000 € 20.000 € 26.250 € 10.000 € 401.750 € 

ΖΗΡΟΣ 152.500 € 49.000 € 30.000 € 35.000 € 90.000 € 356.500 € 

ΣΟΥΛΙ 160.000 € 0 € 5.000 € 0 € 20.000 € 185.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.847.800 € 662.000 € 210.000 € 498.750 € 772.500 € 3.991.050 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Εξειδίκευση δράσεων ανά ∆ήµο 
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∆ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
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∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
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∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
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∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
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∆ΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 
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∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 
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