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ΔΑθήνα 

Ακινα 26 Ιανουαρίου 2017 

 

Ερώτηςη προσ  

1. τον Υπουργό Εςωτερικών 

 2. τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών    

 

Θζμα: «Συνθήκεσ διαβίωςησ και ζλλειψη υποδομϊν ςτον οικιςμό Δροςεροφ Ξάνθησ» 

τον οικιςμό των Ρομά ςτο Δροςερό Ξάνκθσ, ο οποίοσ βρίςκεται ςε απόςταςθ 1,5 χλμ. από 

τον πολεοδομικό ιςτό τθσ πόλθσ, διαμζνουν περίπου 7.500 κάτοικοι, με το ποςοςτό των 

παιδιϊν και νζων ςτον πλθκυςμό αυτό να είναι αρκετά υψθλό. Παρά τα ευρωπαϊκά 

κονδφλια εκατομμυρίων ευρϊ που ζχουν διατεκεί κατά καιροφσ, ο οικιςμόσ δεν ζχει 

ενταχκεί ακόμθ αφενόσ ςτο ςχζδιο πόλθσ τθσ Ξάνκθσ ςτεροφμενοσ ζτςι βαςικϊν 

υποδομϊν, και αφετζρου ςτον κοινωνικό ιςτό τθσ πόλθσ.  

Σα εξαιρετικά υψθλά ποςοςτά αναλφαβθτιςμοφ των κατοίκων κακϊσ εκ των περιςςότερων 

από τα 2.000 παιδιά μόλισ το 1/3 φοιτά ςε ςχολεία τθσ περιοχισ , οι ελλιπείσ υποδομζσ 

ςτθν εκπαίδευςθ (π.χ. ακατάλλθλα ςχολικά κτιρια, μεταφορά μακθτϊν ςε ςχολεία εκτόσ 

του οικιςμοφ), θ αδυναμία πρόςβαςθσ ςτισ δομζσ Τγείασ, θ ςχεδόν κακολικι ανεργία των 

κατοίκων που είναι ςε παραγωγικι θλικία, κακιςτοφν τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ιδιαιτζρωσ 

δφςκολεσ.  

Η μετακίνθςθ των κατοίκων του οικιςμοφ από και προσ τθν πόλθ τθσ Ξάνκθσ κακίςταται 

δυςχερισ, κυρίωσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ, για τισ οικογζνειεσ με μικρά παιδιά και τουσ 

κατοίκουσ με κινθτικά ι άλλα προβλιματα υγείασ, κακϊσ πρζπει να διανφουν μια 

απόςταςθ 1,5 χλμ. πεηοί προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςε μζςα μαηικισ μεταφοράσ. 

Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα οι μακθτζσ να μθν παρακολουκοφν με ςυνζπεια το ςχολείο, οι 

κάτοικοι να αμελοφν τθν υγεία τουσ και να μθν παρουςιάηονται ςε προγραμματιςμζνα 

ραντεβοφ ςτο νοςοκομείο Ξάνκθσ, αλλά και να μθν μποροφν να εκπλθρϊνουν εγκαίρωσ τισ 

δθμόςιεσ υποχρεϊςεισ τουσ.  

οβαρό και υψθλισ επικινδυνότθτασ είναι το ηιτθμα των ελλείψεων ςτα δίκτυα 

αποχζτευςθσ και λυμάτων, κακϊσ και θ ανυπαρξία αγωγϊν όμβριων υδάτων, με 

αποτζλεςμα ςε περιόδουσ ζντονων βροχοπτϊςεων, να πλθμμυρίηει ο οικιςμόσ. Επίςθσ, 

υπάρχουν μζρθ του οικιςμοφ χωρίσ θλεκτροδότθςθ δυςκολεφοντασ τθν κακθμερινι 

επιβίωςθ  ςε πολλζσ οικογζνειεσ που μζλθ τουσ αντιμετωπίηουν προβλιματα υγείασ.  

Η μθ επαρκισ και ςυνεπισ  κακαριότθτα του οικιςμοφ από τθν αρμόδια υπθρεςία του 

Διμου επθρεάηει τθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων, κακϊσ αφινει περικϊρια για τθ 



δθμιουργία εςτιϊν μόλυνςθσ που απειλοφν τθν υγεία τουσ λόγω τθσ ςυςςϊρευςθσ 

απορριμμάτων και λυμάτων ςτθν περιοχι που ευνοοφν τθ ςυγκζντρωςθ τρωκτικϊν, 

μολυςμζνων κουνουπιϊν κα. 

Επειδι τα περιςςότερα από τα προβλιματα που περιγράφονται παραπάνω απορρζουν από 

το γεγονόσ ότι ο οικιςμόσ βρίςκεται εκτόσ ςχεδίου πόλθσ, 

Επειδι ζχουν διατεκεί ευρωπαϊκά κονδφλια εκατομμυρίων ευρϊ για τθ βελτίωςθ των 

υποδομϊν ςτον εν λόγω οικιςμό χωρίσ απτά αποτελζςματα,  

Ερωτϊνται οι ςυναρμόδιοι Τπουργοί:  

α) Τπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα για τθν κοινωνικι ζνταξθ των Ρομά που βρίςκονται 

ςε εξζλιξθ και ποια από αυτά αφοροφν ςτον οικιςμό του Δροςεροφ Ξάνκθσ;  

β) Ποιοσ ο ςχεδιαςμόσ προκειμζνου να επιλυκοφν τα ςοβαρά προβλιματα που προκφπτουν 

από τθν ζλλειψθ υποδομϊν ςτον οικιςμό;  

γ) ε ποιεσ ενζργειεσ πρόκειται να προχωριςουν προκειμζνου να επιτευχκεί  επαρκισ 

ςυγκοινωνιακι ςφνδεςθ του οικιςμοφ με τθν πόλθ τθσ Ξάνκθσ;  

 

Ο ερωτϊν Βουλευτισ 

 

Θεοχάρθσ (Χάρθσ) Θεοχάρθσ 


