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ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Θέµα: Προσωρινές Μετεγκαταστάσεις και Κοινωνική Ένταξη των Ροµά» 

Με τη θέσπιση της ειδικής διαδικασίας του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α/
31.07.2017) και συγκεκριµένα του άρθρου 159, προβλέπεται η προσωρινή 
µετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών οµάδων, συµπεριλαµβανοµένων των 
Ροµά, µε σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης σε 
κατάλληλους οργανωµένους χώρους. Για την περίπτωση κατά την οποία η 
µετεγκατάσταση δεν είναι εφικτή ή  άµεσα υλοποιήσιµη, προσωρινές ή 
κινητές µονάδες υγιεινής και ατοµικής καθαριότητας µε κοινόχρηστες 
τουαλέτες, κοινόχρηστα λουτρά και υποδοµές πλύσης ιµατισµού δύνανται να 
εγκαθίστανται είτε εντός της υφιστάµενης περιοχής εγκατάστασης αυτών 
είτε σε γειτονική δηµόσια, δηµοτική ή  ιδιωτική έκταση, εφόσον αυτή 
διατίθεται για τον εν λόγω σκοπό. Τούτο συντελείται ακόµα και όταν δεν 
έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα του οικείου δήµου. Για την υλοποίηση αυτής 
της δυνατότητας, θεσπίστηκαν και οι λεπτοµερείς όροι και λοιπές τεχνικές 
προϋποθέσεις µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ412Β/12.2.2018). 

Κοινότητες Ροµά, ωστόσο, εκφράζουν επιφυλάξεις για την πολιτική των 
«προσωρινών µετεγκαταστάσεων». Αφενός µεν κρίνουν ως ακατάλληλες για 
την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής των Ροµά τις κοινές εγκαταστάσεις 
λουτρών, τουαλετών και υποδοµών πλύσης ιµατισµού, αφετέρου δε 
εγείρουν θέµατα ασφάλειας και διακινδύνευσης της σωµατικής ακεραιότητας 
τόσο των γυναικών όσο και των ανήλικων παιδιών κατά τη χρήση των εν 
λόγω υποδοµών. Προς επίρρωσιν των προβληµατισµών αυτών, προβάλλεται 
η αποτυχία ανάλογων δράσεων του παρελθόντος π.χ. στις περιοχές 
Μπιρµπίτα Μεσολογγίου, στην Καµηλόβρυση Ριγανόκαµπου και στην Αγία 
Σοφία Θεσσαλονίκης, όπου οι σχετικές υποδοµές καταστράφηκαν και ως εκ 



τούτου οι πόροι που διατέθηκαν για την κατασκευή τους δεν απέφεραν τα 
προσδοκώµενα αποτελέσµατα.  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η αρµόδια Υπουργός:  

-Κατά τη θέσπιση της ειδικής διαδικασίας του Ν. 4483/2017 και τη λήψη της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ412Β/12.2.2018) ελήφθησαν υπόψιν οι 
αποτυχηµένες δράσεις παρελθόντων ετών; Εάν ναι, ποια τα συµπεράσµατα 
που εξήχθησαν και ποιες οι ασφαλιστικές δικλείδες προκειµένου να µην 
σπαταληθούν εκ νέου τα διατιθέµενα κονδύλια; 

-Ποιες οι τροποποιήσεις του κειµένου της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ροµά 
που υφίσταται από το 2011;  

- Είναι οι τροποποιήσεις συµβατές µε την απαίτηση του Συµβουλίου της 
Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω ανάπτυξη, 
διαµόρφωση, αναθεώρηση και εφαρµογή της Εθνικής Στρατηγικής για τους 
Ροµά στην Ελλάδα; 

Ο ερωτών βουλευτής 

                                                                                                 
Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης


