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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 Δράσης 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 Δράσης 

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. 
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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 Δημοκρατία 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 

Δικαιωμάτων, 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 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
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. 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en
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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 Δράσης για την 

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

μελέτη «Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης των ΡΟΜΑ στην Ελλάδα. 

Απολογισμός Δράσεων και Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης 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 Δελτίου 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 Δήμοι μέσω των Κοινωνικών τους 

Υπηρεσιών και οι Διευθύνσεις 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 Δήμων και των 

Διευθύνσεων 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 Δήμων και των Διευθύνσεων 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 Δήμων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ( ΕΔΑ 

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

Υπηρεσίες των Δήμων και Υπηρεσίες Πρόνοιας αυτών, και Τμήμα 

Κοινωνικών υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). 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 
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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 

Δήμους, 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 Δράσης  

Σκοπός της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, είναι η αποτύπωση του 

γενικότερου πλαισίου διαβίωσης των Ρομά στην περιφέρεια. Για την 

ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης, γίνεται διασταύρωση των 

στοιχείων των οικισμών, με επιτόπιες επισκέψεις στους οικισμούς από την 

ομάδα σύνταξης του, τα στελέχη των Δήμων και των Κοινωνικών 

Υπηρεσιών (Διευθύνσεις Πρόνοιας, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων 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 Δήμων 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 Δημόσιας 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 

Δήμου Ηγουμενίτσας 

Στην περιοχή του Δήμου 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 Δημοτικό 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  

 

 

Δημογραφικά 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 Δημότες του Δήμου 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 Δήμου 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: Δεν 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 ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Χωροθέτηση οικισμού – Αστικό περιβάλλον: 

Ο συγκεκριμένος οικιστικός θύλακας βρίσκεται Βορειοδυτικά της πόλης της 

Ηγουμενίτσας στη βάση του Δασυλλίου στην περιοχή «Τσιπουρίκι». Η 

περιοχή είναι εκτός σχεδίου και έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο, χωρίς 

ωστόσο, να έχει ληφθεί σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν 

προσωπικής συνεννόησης με τον εκάστοτε Δήμαρχο. 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.  

Δίκτυα 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. 

Δεν 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: Δεν υπάρχουν προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης για τους Ρομά 

 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

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 Δημοτικού 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 Δημοτικό σχολείο.  

Πρόσβαση στην εκπαίδευση: Το Δημοτικό 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 ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Πρόσβαση στην Υγεία: Οι Ρομά της περιοχής δεν αντιμετωπίζουν θέματα 

αποκλεισμού από τις Υπηρεσίες Υγείας. Από άποψης Δημόσιας 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 Δημοτικό Σχολείο αφού 

είναι προαπαιτούμενος ο εμβολιασμός για την εγγραφή στο Δημοτικό 

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. 

Δεν λαμβάνουν μέτρα αντισύλληψης ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε γάμο ή 

όχι, ακόμη και σε πολύ νεαρές κοπέλες. 

Υγειονομική ασφάλιση: Άπαντες κατέχουν βιβλιάριο Ανασφαλίστου από 

την Δ/ση Πρόνοιας του Δ. 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 Δ/ση Πρόνοιας. Επίσης κάποιοι λαμβάνουν επίδομα 

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

και λόγω ιστορικού επιληψιών. 

Εξαρτήσεις – Ψυχική Υγεία: Δεν αναφέρονται άτομα με προβλήματα 

ψυχικής υγείας ή εξαρτήσεις. 

 

2.1.1.2. ΘΥΛΑΚΑΣ Β’ (ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ) - ΑΜΠΕΛΙΑ   
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Δημογραφικά 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 Δ/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 Δημότες του Δήμου 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 Δήμου τους 

εξυπηρετούν και τους αντιμετωπίζουν ισότιμα. 

Παιδική εργασία: Δεν 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 ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Χωροθέτηση θύλακα – Αστικό περιβάλλον: 

Ο συγκεκριμένος θύλακας, βρίσκεται στην περιοχή «Αμπέλια» Ηγουμενίτσας 

(πίσω ακριβώς από το Δημοτικό 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. 

Δίκτυα 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: Δεν υπάρχουν προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης για τους Ρομά. 

 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

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 Δημοτικού 
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Μαθητική διαρροή: Ενώ εγγράφουν τα παιδιά τους στο Δημοτικό σχολείο, 

δεν ολοκληρώνουν την φοίτηση και μένουν στην ίδια σχολική χρονιά μέχρι 

που μεγαλώνουν και σταματούν το σχολείο σε κάποια τάξη του Δημοτικού. 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση: Το Δημοτικό 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 ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

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 Δημοτικό Σχολείο αφού 

είναι προαπαιτούμενος ο εμβολιασμός για την εγγραφή στο Δημοτικό 

Σχολείο. 

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

μαστογραφία, παρά μόνο εάν τους παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα υγείας. 

Δεν λαμβάνουν μέτρα αντισύλληψης ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε γάμο ή 

όχι, ακόμη και σε πολύ νεαρές κοπέλες. 

Υγειονομική ασφάλιση: Άπαντες κατέχουν βιβλιάριο Ανασφαλίστου από 

την Δ/ση Πρόνοιας του Δ. 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 Δ/ση Πρόνοιας. Επίσης κάποιοι λαμβάνουν επίδομα 

αναπηρίας Β.Α από την Δ/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 Δήμου 

Ηγουμενίτσας  

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Καταυλισμοί Τσιπουρίκι και Αμπέλια 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Αστικοδημοτική τακτοποίηση 

Πληθυσμού.  

 Ισότιμη αντιμετώπιση από τοπική 

κοινωνία και Δημοτικές 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 Δημοτικού 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 Δίκτυα 

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 

Δράσεων από Διαρθρωτικά 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 

 Διαιώνιση 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 

 Δεν υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία, διέξοδο στην απασχόληση 

αναζητείται σε εποχικές αγροτικές εργασίες, στο πλανόδιο εμπόριο και 

στη συλλογή μετάλλου  

 Υπάρχει εξυπηρέτηση από το Δημόσιο 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 Δήμου 

Αρταίων 

Στον Δήμο Αρταίων υπάρχουν τρείς θύλακες- καταυλισμοί Ρομά που 

βρίσκονται στην περιοχή της Φιλοθέης (δεξιά και αριστερά της περιφερειακής 

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

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

περίπου 175 άτομα.  

 

2.1.2.1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- 

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

Δημογραφικά 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. Δεν συμμετέχουν 

σε συλλόγους. 

 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον:  

Ο θύλακας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Δήμου 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. Διαθέτουν ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης 

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

έχουν ξυλόσομπες. 

Δίκτυα 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. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει το σύνολο της ομάδας 

του πληθυσμού. 

Μαθητική Διαρροή: Σε ότι αφορά στην προσχολική αγωγή οι Ρομά τον 

οικισμού δεν εγγράφουν τα παιδιά τούς σε παιδικούς σταθμούς. 

Στο Δημοτικό τα παιδιά εγγράφονται συνήθως ένα χρόνο μεγαλύτερα από 
την ηλικία που ορίζεται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν 

εγγράφονται στο Δημοτικό 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. 
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Τα περισσότερα παιδιά δεν ολοκληρώνουν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στην Φιλοθέη υπάρχει Παιδικός Σταθμός, 

Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο. Το κτίριο τον Παιδικού Σταθμού, του 

Δημοτικού 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 ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

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 Δημόσιας 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)  

Δημογραφικά 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 
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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. Δε συμμετέχουν, 

παρόλα αυτά, σε συλλόγους. 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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. Διαθέτουν ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης διαθέτουν εσωτερικό WC. 

Για θέρμανση όλες οι κατοικίες έχουν ξυλόσομπες. 

Δίκτυα υποδομών: Ο οικισμός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και 

ηλεκτρισμού. Δεν 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 Δήμου 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. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει το σύνολο του 

πληθυσμού.  

Φοίτηση - Μαθητική Διαρροή: Σε ότι αφορά στην προσχολική αγωγή οι 

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

Στο Δημοτικό τα παιδιά εγγράφονται συνήθως ένα χρόνο μεγαλύτερα από 

την ηλικία πού ορίζεται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν 

εγγράφονται στο Δημοτικό 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 Δημοτικό 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 ΦΡΟΝΤΙΔΑ  

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 Δημόσιας 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 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- 

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

Δημογραφικά 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. 
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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. Δεν συμμετέχουν σε συλλόγους. 

 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισμού- Αστικό περιβάλλον: Ο οικισμός βρίσκεται στο 

βορειοδυτικό τμήμα τον Δήμου 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. Διαθέτουν ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης διαθέτουν εσωτερικό WC. Για 

θέρμανση όλες οι κατοικίες έχουν ξυλόσομπες.  

Δίκτυα 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. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει το σύνολο της ομάδας 

του οικισμού.  

Φοίτηση - Μαθητική Διαρροή: Σε ότι αφορά στην προσχολική αγωγή οι 

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

Στο Δημοτικό τα παιδιά εγγράφονται συνήθως ένα χρόνο μεγαλύτερα από 

την ηλικία πού ορίζεται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όταν 

εγγράφονται στο Δημοτικό 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 Δημοτικό Σχολείο. Το κτίριο του Παιδικού Σταθμού, του 

Δημοτικού 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 ΦΡΟΝΤΙΔΑ  

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 Δημόσιας 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 Δήμου Αρταίων  

ΆΡΤΑ: Οικισμοί Φιλοθέης- Δεξιά και Αριστερά- και Δήμου Άρτας 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Αστικοδημοτική τακτοποίηση 

τμήματος του Πληθυσμού.  

 Ισότιμη αντιμετώπιση από τοπική 

κοινωνία και Δημοτικές 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 Δημοτικού 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 

Δράσεων από Διαρθρωτικά 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 

 Διαιώνιση 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 

 Δεν υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία, διέξοδο στην απασχόληση 

αναζητείται  στο πλανόδιο εμπόριο και στη συλλογή μετάλλου  

 Υπάρχει εξυπηρέτηση από το Δημόσιο 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 Δήμου 

Πρέβεζας 

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

συνολικά 98 εγγεγραμμένα άτομα. 

2.1.3.1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Δ. Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Δημογραφικά 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 Δ.Δ. Πρέβεζας 

είναι δημότες του Δήμου μας. Ένα ποσοστό 0,15% του πληθυσμού είναι 
δημότες άλλων Δήμων. 

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 Δ.Δ Πρέβεζας ασκούν τα εκλογικά τους 

δικαιώματα με συνέπεια. Δεν συμμετέχουν ενεργά σε συλλόγους, δεν έχουν 

δικό τους σύλλογο. 
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2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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 Δημοτική 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 Δήμο 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 ΔΕΗ 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 Δήμος 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). 

Δίκτυα 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. Δεν 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 Δήμου 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 - Δεν 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. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

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

Δημοτικού. Απουσιάζουν κατά τακτά διαστήματα και κάνουν ενισχυτική 
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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 Διαρροή: 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 Δημοτικό τα παιδιά εγγράφονται συνήθως ένα χρόνο ή και δυο χρόνια 

μεγαλύτερα από την ηλικία που ορίζεται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων 
όταν εγγράφονται στο Δημοτικό 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 Δευτεροβάθμια (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 Δημοτικό σχολείο του Μυτικα είναι 15.  
Ο αναλφαβητισμός είναι χαρακτηριστικό των περισσότερων ενηλίκων του 
πληθυσμού Ρομά. Δεν 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 ΦΡΟΝΤΙΔΑ  

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 Δημόσιας 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 ΟΑΕΔ (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: Δ. Δ. ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 

Δημογραφικά 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 Δημοτολόγια του Δήμου 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: Δεν διαπιστώθηκε να απασχολούνται παιδιά σε κάποια 

εργασία 

Ενδοοικογενειακή Βία: Δεν 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 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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 ΔΕΗ, .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. 

Δίκτυα υποδομών: Ο οικισμός δεν καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και 

ηλεκτρισμού. Υφίσταται φωτισμός των δημόσιων χώρων. Δεν υπάρχει 

αποχετευτικό δίκτυο, υπάρχει ελεύθερη ροή προς τους παραποτάμους του 

Λούρου. Δεν 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. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

Αναλφαβητισμός: Ο αναλφαβητισμός χαρακτηρίζει σχεδόν το σύνολο του 

πληθυσμού, ενώ πολλοί λίγοι Ρομά έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση. 

Φοίτηση - Μαθητική Διαρροή: 
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 Δημοτικό Σχολείο. Τα κτίρια του Δημοτικού 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 ΦΡΟΝΤΙΔΑ  

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 Δημόσιας 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 Δ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Στον Δήμο Λούρου υπάρχουν δύο θύλακες Ρομά. Δυτικά 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. 

Δημογραφικά 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 Δήμο 
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: Δεν 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. Δεν 
συμμετέχουν σε κάποιο τοπικό σύλλογο. 
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2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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. Διαθέτουν 

ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Επίσης, διαθέτουν εσωτερικό WC. Όσον αφορά 

στη θέρμανση, σχεδόν όλες οι κατοικίες έχουν ξυλόσομπες. 

Δίκτυα υποδομών: Ο οικισμός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και 

ηλεκτρισμού. Υφίσταται φωτισμός των δημόσιων χώρων. Δεν 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. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Αναλφαβητισμός: Οι γονείς είναι αναλφάβητοι αλλά τα παιδιά πηγαίνουν 

στο σχολείο του Λούρου. 

Μαθητική Διαρροή: Σε ότι αφορά στην προσχολική αγωγή, δεν εγγράφουν 

τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό. Φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο αλλά με 

μεγάλα κενά ποτέ όμως δεν συνεχίζουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στο. Λούρο υπάρχει παιδικός σταθμός και 

Δημοτικό σχολείο. Τα κτίρια του Δημοτικού 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 Δημοτικό 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. Δεν αντιμετωπίστηκε όμως το 

πρόβλημα του αναλφαβητισμού. 
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5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

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 Δημόσιας 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 Δήμου Πρέβεζας  

ΠΡΕΒΕΖΑ: Οικισμοί Πρέβεζας, Νέας Σαμψούντας, Λούρου 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Αστικοδημοτική τακτοποίηση 

Πληθυσμού.  

 Ισότιμη αντιμετώπιση από τοπική 
κοινωνία και Δημοτικές 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 

Δράσεων από Διαρθρωτικά 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 

 Διαιώνιση του Αναλφαβητισμού 

 Έλλειψη παιδείας σε θέματα 

τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής 

 Ροπή προς εξαρτήσεις από 

ναρκωτικές ουσίες(Πρέβεζα) και 

αλκοόλ. 

 Διάσχιση 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.  

 Δεν υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία, διέξοδο στην απασχόληση 

αναζητείται στο πλανόδιο εμπόριο και στη συλλογή μετάλλου  

 Υπάρχει εξυπηρέτηση από το Δημόσιο 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 Δήμου 

Ζηρού 

2.1.4.1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

Δημογραφικά 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 Δήμου 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: Δεν 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 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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 Δήμου 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 

Δίκτυα 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. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Αναλφαβητισμός: Το πρόβλημα του αναλφαβητισμού υπάρχει. 

Μαθητική Διαρροή: 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 ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

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: Δεν παρατηρούνται αυξημένες περιπτώσεις 
ψυχονευρωτικών διαταραχών στους Ρομά, ωστόσο το κάπνισμα παρατηρείται 

από την παιδική ηλικία. 

2.1.4.2. SWOT Ανάλυση Οικισμών Δήμου Ζηρού 

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Αστικοδημοτική τακτοποίηση 

Πληθυσμού.  

 Ισότιμη αντιμετώπιση από τοπική 

κοινωνία και Δημοτικές 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 

Δράσεων από Διαρθρωτικά 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 Δημόσιο 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 Δήμου 

Ιωαννιτών 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών έχουν καταγραφεί συνολικά 4 

οικισμοί-θύλακες Ρομά. Δύο εξ αυτών βρίσκονται στην Δημοτική Ενότητα 

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

Νέας Ζωής και ένας θύλακας στη Δημοτική 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 

Δημοτικής Ενότητας Περάματος 

Δημογραφικά 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 Δήμο 

Ιωαννιτών και ορισμένοι εξ΄ αυτών στον Δήμο Τρικκαίων. Δεν αναφέρθηκε 

συμμετοχή σε συλλόγους. 

2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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 

 

 

Δίκτυα υποδομών: Η ηλεκτροδότηση των κατοικιών τους γίνεται από το 

δίκτυο της ΔΕΗ, 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. 

Δεν 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. 

Δεν 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. 

Δεν 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. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

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 Διαρροή: 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 Δημοτικό Σχολείο Περάματος, 

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

πρόγραμμα.  
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5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

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: Δεν 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 Δήμου Ιωαννιτών και στην Δημοτική Ενότητα Περάματος, 

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

άτομα τα οποία ανήκουν στην φυλή των Ρομά  

Δημογραφικά 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. Δεν έχουν αναφερθεί άλλες 

πηγές εισοδημάτων 

Αστικοδημοτική Τακτοποίηση:  Σχεδόν στο σύνολο του ο πληθυσμός, δεν 

είναι Δημότες 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 Δήμου 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 Δήμο 

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 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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 .  

Δίκτυα 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. 

Δεν 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 

Δεν έχουν ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, λόγω έλλειψης δεξιοτήτων 

και χαμηλού μορφωτικού επιπέδου καθώς και του κοινωνικού αποκλεισμού 

που βιώνουν. Δεν συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια, ούτε εκδηλώνουν 

την επιθυμία τους γι αυτό. 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

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 Δημοτικό Σχολειό 

που βρίσκονται σε απόσταση 3 χλμ περίπου στην Δημοτική 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 ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

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 Δήμου 

Ιωαννιτών 

Δημογραφικά 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 Δ. Ενότητα Παρακαλάμου του Δήμου Πωγωνίου. Είναι 

Δημότες Ιωαννιτών, όπου και ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα και 

συμμετέχουν ενεργά στα πολιτικά δρώμενα της πόλης (ως υποψήφιοι στις 

δημοτικές εκλογές) 

Κοινωνικός αποκλεισμός – διακρίσεις: Δηλώνουν 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: Δεν 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 Δήμο 

Ιωαννιτών και ορισμένοι εξ΄ αυτών στον Δήμο Τρικκαίων. Δεν αναφέρθηκε 

συμμετοχή σε συλλόγους. 
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2. ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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. 

 

 

Δίκτυα υποδομών: Οι δρόμοι προσβασιμότητας στις οικίες τους είναι 

πλήρως διαμορφωμένοι, σε ικανοποιητική κατάσταση και κατά καιρούς 

γίνονται από τον Δήμο 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. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το επίπεδο εκπαίδευσης τους, περιορίζεται στην αποφοίτηση Δημοτικού 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 ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

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 

Δημόσιας 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 Δημοτικού Καταστήματος Αλληλεγγύης 

του Δήμου 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 Δημοτικής Ενότητας Πεδινής 

Ιωαννίνων 

Στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών και στη Δ.Ε. Πεδινής εντοπίστηκε μικρός 

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

πληροφορίες. Διαβιούν 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 Δήμου Ιωαννιτών  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Οικισμοί Κάμπου Περάματος, Περιοχής Βιολογικού 

Καθαρισμού, Νέας Ζωής   

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Αστικοδημοτική τακτοποίηση 

Πληθυσμού.  

 Εύκολη πρόσβαση σε δημόσιες 

υπηρεσίες 

 Υγειονομική Κάλυψη του 

Μεγαλύτερου Μέρους του 

Πληθυσμού 

 Ύπαρξη ΑΦΜ από τους Ρομά 

 Ύπαρξη Δημοτικού 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 

Δράσεων από Διαρθρωτικά 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 

 Διαιώνιση του Αναλφαβητισμού 

 Έλλειψη παιδείας σε θέματα 

τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής 

 Δημόσιας 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 

 Δεν 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 Δημόσιο 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 Δήμου Σουλίου  

Στον Δήμο 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. 

Δημογραφικά 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 Δήμο. 

Κοινωνικός αποκλεισμός-διακρίσεις: Στις Δημόσιες 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 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Χωροθέτηση οικισμού - Αστικό περιβάλλον:. Οι Ρομά του Προδρομίου 

και του Καρβουναρίου τον χειμώνα μένουν στην περιοχή του Δήμου Σουλίου 

(τα παιδιά τους παρακολουθούν σχολείο στο Δήμο 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 Δήμος 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: Διαμένουν σε παράγκες φτιαγμένες από νάϋλον και ξύλο. 

Δίκτυα υποδομών: Όλοι οι οικισμοί έχουν γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος 

και παροχή νερού άρδευσης. Χρησιμοποιούν φιάλες γκαζιού για την 

ετοιμασία φαγητού. 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

Τα παιδιά παρακολουθούν Δημοτικό 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 Δήμου Σουλίου 

ΣΟΥΛΙ: Καταυλισμοί Προδρομίου, Καρβουναρίου, Γλυκής 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Ισότιμη αντιμετώπιση από τοπική 

κοινωνία και Δημοτικές 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 Δήμο 

περιοχών προσωρινής εγκατάστασης 

 Ευαισθητοποίηση Τοπικής 

κοινωνίας και διδακτικού 

προσωπικού για τη στήριξη των 

μαθητών Ρομ 

 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης 

Δράσεων από Διαρθρωτικά 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. 

 Δεν υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία, διέξοδος αναζητούν στο 

πλανόδιο εμπόριο, στη συλλογή μετάλλου και ως πλανόδιοι μουσικοί.    

 Έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το Δημόσιο σύστημα 

υγείας. 

 Οι συνθήκες στέγασης είναι ακατάλληλες 
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2.1.7.  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  

Εισαγωγή/Δημογραφικά 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 Δήμου 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 Δημότες 

Δήμου Πωγωνίου και οι υπόλοιποι που έχουν φύγει είναι δημότες Ιωαννιτών 

και άλλων Δήμων. 

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 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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. 

Δίκτυα υποδομών: Ο οικισμός καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης και 

ηλεκτρισμού. Υφίσταται φωτισμός των δημόσιων χώρων. Δεν 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 Δήμο 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. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

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 Διαρροή: 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 Δήμου Άνω Καλαμά το 1998 

στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά ολοκληρώνουν την Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, συνεχίζουν στη Δευτεροβάθμια και (4) παιδιά μάλιστα μπήκαν 

στο Πανεπιστήμιο (2αγόρια -2κορίτσια ).  

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση: Στον Παρακάλαμο υπάρχει Παιδικός 

Σταθμός, Νηπιαγωγείο , Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Κέντρο 

Δημιουργικής 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. Δεν αντιμετωπίστηκε όμως το πρόβλημα του 

αναλφαβητισμού. 

5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

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 

Δελβινάκι 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 Δημόσιας 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 Δήμος 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 Δήμου. 

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 Δήμου Πωγωνίου 

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Αστικοδημοτική τακτοποίηση 

Πληθυσμού.  

 Ισότιμη αντιμετώπιση από τοπική 

κοινωνία και Δημοτικές 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 

Δράσεων από Διαρθρωτικά 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.  

 Δεν 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 

Δημόσιο 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 Δημόσιας Διοίκησης 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 Δράσης 

 

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 Δράσεων και Εκπόνηση 

Σχεδίου Δράσης 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 Δράσης 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 Δράσης  

 

4.1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ» 

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 Δήμων, 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 Δήμων (καταυλισμοί Δήμου Σουλίου) 



 

90 
 

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. Διαμόρφωση 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 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 1: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ» 

ΜΕΤΡΟ 

Π/Υ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

2014-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

  (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: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

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 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 2 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΜΕΤΡΟ 

Π/Υ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

2014-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

  (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 Δημόσιων Χώρων, αγροτικού-εμπορικού χαρακτήρα κοινωνική 

επιχειρηματικότητα μέσω εκμίσθωσης-διάθεσης δημοτικών γαιών για 

αγροτική εκμετάλλευση κλπ. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 3 : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

ΜΕΤΡΟ 

Π/Υ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

2014-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

  (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 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 

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 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 4 «ΥΓΕΙΑ» 

ΜΕΤΡΟ 

Π/Υ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

2014-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

  (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 Διαλόγου, 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 Δήμου 

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 Δράσεων Συλλογής και Διανομής ειδών Ένδυσης Υπόδησης 

 Ανάπτυξη λοιπών ενεργειών και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση και 

διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5.1 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 5 «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ» 

ΜΕΤΡΟ 

Π/Υ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

2014-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

  (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 Δήμο 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 Δήμο 
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ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 



 

132 
 

 

 



 

133 
 

 

 

 

 



 

134 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 
 

 

 

 



 

136 
 



 

137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 
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