
 

Αθήνα, 3/07/2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τους Υπουργούς: 

Εσωτερικών  

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 

Θέμα: Άθλιες συνθήκες διαβίωσης Ρομά 

Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2020 ο δήμος Ασπροπύργου προχώρησε στην κατεδάφιση των 

παραγκών στις οποίες διαβιούσαν οικογένειες Ρομά στον οικισμό Νέα Ζωή. Καταγγέλλεται 

μάλιστα ότι η κατεδάφιση έγινε χωρίς προειδοποίηση, συμπαρασύροντας στα χαλάσματα 

όλο το βιός των ενοίκων τους.  

Δυστυχώς, της κατεδάφισης δεν προηγήθηκε καμιά πρόνοια για την μετεγκατάσταση των 

ανθρώπων, οι  οποίοι παραμένουν στα χαλάσματα, μην έχοντας τη δυνατότητα να 

φροντίσουν οι ίδιοι για τη μετεγκατάστασή τους.  

Ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Χάρτης, που κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή το 2016 

προβλέπει στο άρθρο 30 ότι «Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του 

δικαιώματος στην προστασία κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τα Μέρη 

αναλαμβάνουν να λαμβάνουν μέτρα μέσα στο πλαίσιο μιας συνολικής και συντονισμένης 

προσέγγισης για την προαγωγή της αποτελεσματικής πρόσβασης των ατόμων καθώς και των 

οικογενειών τους, που ζουν ή κινδυνεύουν να βρεθούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού 

αποκλεισμού ή φτώχειας, ιδίως στην απασχόληση, στη στέγαση, στην κατάρτιση, στην 

εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στην κοινωνική και ιατρική πρόνοια.» Αλλά και το ελληνικό 

Σύνταγμα στο άρθρο 21 παρ. 4 ορίζει ότι «H απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την 

στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του 
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Kράτους». Αλλά και ο δήμος έχει υποχρέωση να φροντίζει για τη στέγαση και την ένταξη 

κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. 

Παρόλα αυτά, με βάση στοιχεία παλαιότερης έρευνας  

 το 94% των νοικοκυριών Ρομά αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις, έναντι του 

27% των μη Ρομά.  

 το 89% των Ρομά στην Ελλάδα διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, έναντι 53% των μη 

Ρομά.  

 36% των Ρομά στην Ελλάδα ζουν σε νοικοκυριά χωρίς βασικές ανέσεις - εσωτερική 

κουζίνα, τουαλέτα, μπανιέρα, ηλεκτρικό. Το ποσοστό στους μη Ρομά είναι σχεδόν 

μηδενικό.  

 το 4% των Ρομά έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ποσοστό 

αυτό μεταξύ των μη Ρομά ανέρχεται στο 83%.  

 το 36% των παιδιών Ρομά στην Ελλάδα δεν παρακολουθούν σχολείο. Η σχολική 

διαρροή ανέρχεται στο 2% μεταξύ των μη Ρομά παιδιών. 

 η βρεφική θνησιμότητα στους Ρομά είναι 1,6 φορές υψηλότερη. 

 ενώ το προσδόκιμο ζωής τους είναι 8 έως 10 έτη μικρότερο. 

Με δεδομένο ότι τόσο το ελληνικό Σύνταγμα όσο και το ευρύτερο νομικό πλαίσιο σε ελληνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ρυθμιστικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν ευχολόγια, είναι 

υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνήσει όχι μόνο για το ζην αλλά και για το ευ ζην των 

πολιτών της. Αντ’ αυτού μοιάζει να κατατρέχει τους ήδη κατατρεγμένους, τους οποίους 

συνήθως θυμάται λίγο πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις. Για να τους ξεχάσει αμέσως 

μετά. Απόδειξη αυτού, μεταξύ άλλων, η κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας για την 

Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στη Γενική Γραμματεία 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (Άρθρο 7 του ΠΔ 84/2019, ΦΕΚ 

123 /Α/17-7-2019). Ωσάν να μην χρειάζεται ειδική μέριμνα για την κοινωνική ένταξη των 

Ρομά. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι Υπουργοί: 

- Στη βάση ποιας απόφασης κατεδαφίστηκαν οι παράγκες στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου; 

- Λήφθηκε μέριμνα και τη μετεγκατάσταση των οικογενειών που έμειναν άστεγες; Αν 

όχι, τι σκοπεύουν να κάνουν γι’ αυτό; 



- Τι μέτρα θα λάβουν και τι δεσμεύσεις θα αναλάβουν τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο 

και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, τη μείωση της 

σχολικής διαρροής, την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσής τους;  

 

Ο ερωτών Βουλευτής  

 

Γιάνης Βαρουφάκης  

Πρόεδρος Κ.Ο. ΜέΡΑ25 

 

 

 

 




