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Οι ποικίλες εκδηλώσεις του αποκλεισµού, τον οποίο εξακολουθούν να υφίστανται οι 

περισσότεροι έλληνες Τσιγγάνοι ή Ροµά από την κοινωνική, οικονοµική και πολιτική 

ζωή της χώρας, έχουν κατ’ επανάληψη απασχολήσει τον Συνήγορο του Πολίτη. Όψεις 

της οκταετούς αυτής εµπειρίας αποτυπώνονται στις ετήσιες εκθέσεις της Αρχής, στην 

ειδική έκθεση του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου για την 

«Πειθαρχική/διοικητική διερεύνηση καταγγελιών εναντίων αστυνοµικών υπαλλήλων», 

αλλά και σε πολλά πορίσµατα της Αρχής.  

Το θλιβερό και, σε ορισµένες περιπτώσεις, προσβλητικό της αξίας του ανθρώπου 

αυτό φαινόµενο συνδέεται µε θεσµικές ή οιονεί θεσµικές µορφές –έµµεσης κυρίως– 

δυσµενούς διακριτικής µεταχείρισης των µελών του πληθυσµού αυτού από όργανα 

του κράτους, ιδίως δε της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και από το κοινωνικό σύνολο. 

Παρά τη νοµική και ηθική κρισιµότητα τέτοιων πρακτικών αθέµιτων διακρίσεων, η 

εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη έχει καταδείξει ότι τα πάγια σχήµατα κοινωνικού 

αποκλεισµού των ελλήνων Ροµά στηρίζονται εν τέλει σε δοµικά χαρακτηριστικά της 

ελληνικής κοινωνίας (όπως λ.χ. η αδιαφανής οργάνωση της απασχόλησης, η άναρχη 

οικιστική διάρθρωση της χώρας και τα πελατειακά χαρακτηριστικά της πολιτικής, 

ιδίως τοπικής, ζωής).  

Ο διαρθρωτικός χαρακτήρας του φαινοµένου αυτού καθιστά στην πράξη 

αναποτελεσµατική την παρέµβαση φορέων προστασίας των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου, όπως του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος εστιάζει τη δράση του σε 

ατοµικές περιπτώσεις. Έτσι, ακόµη και αν ο συγκεκριµένος πολίτης Ροµά καταφέρει 



να αποκτήσει εν τέλει την άδεια ή το πιστοποιητικό που έχει ανάγκη, να αποφύγει 

την καταστροφή του προσωρινού του καταλύµατος ή να εγγράψει εν τέλει τα παιδιά 

του στο σχολείο, η επενέργεια σωρείας άλλων δυσµενών παραγόντων πιθανότατα θα 

µαταιώσει τους πιο µακροπρόθεσµους βιοτικούς του στόχους. Η διαπίστωση αυτή, 

κατέστησε σαφή στον Συνήγορο του Πολίτη την ανάγκη να κλιµακώσει την εµπλοκή 

του στο συγκεκριµένο πεδίο προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και 

καταπολέµησης των διακρίσεων αναπτύσσοντας παρεµβάσεις ευρύτερης εµβέλειας 

και επιζητώντας λύσεις σε επίπεδο συντονισµού φορέων του κράτους, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και σε αυτό της νοµοθετικής 

παρέµβασης.  

Η ανάδειξη του Συνηγόρου του Πολίτη σε επίσηµο φορέα προώθησης της ίσης 

µεταχείρισης και καταπολέµησης των διακρίσεων από τις διατάξεις του άρθρου 19 

του Ν. 3304/2005 του παρέχει τη δυνατότητα να προσδώσει στην κλιµάκωση αυτή 

της δράσης του τον χαρακτήρα παρέµβασης στρατηγικής εφαρµογής υπό το πρίσµα 

των κατευθύνσεων της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ (ιδίως άρθρο 7, παράγρ. 1). Στο πλαίσιο 

της νέας αυτής αρµοδιότητας, ο Συνήγορος του Πολίτη επέλεξε να εστιάσει τη 

δραστηριότητά του στις θεσµικές πρακτικές διαχείρισης της εγκατάστασης των 

πληθυσµών ελλήνων Ροµά, καθώς, όπως κατέδειξε η µέχρι σήµερα εµπειρία του, το 

ιδιότυπο ζήτηµα της εγκατάστασης αποτελεί το πεδίο στο οποίο κατά κύριο λόγο 

συµπυκνώνονται τα βασικά προβλήµατα κοινωνικής ένταξης και συµµετοχής του 

ευαίσθητου αυτού τµήµατος του πληθυσµού.  

  

  

 

Σκοπός της εστιασµένης αυτής δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να 

αναδειχθούν και να αξιολογηθούν, µε αφορµή τις ατοµικές αναφορές, οι τρέχουσες 

πρακτικές εγκατάστασης Ροµά και ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται οι επί µέρους 

τύποι εγκατάστασης µε τα προβλήµατα κοινωνικού αποκλεισµού, ιδίως όσον αφορά 

στην υγιεινή, την απασχόληση, την εκπαίδευση, τη συµµετοχή στη δηµόσια ζωή, 

καθώς και οι πρακτικές διαχείρισης του προβλήµατος από τη ∆ιοίκηση στα πεδία: 

χωροταξίας-πολεοδοµίας, δηµοτολογικής κατάστασης, πρόνοιας και εκπαίδευσης. Με 

αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η συνολικότερη αποτίµηση των πρακτικών 

αυτών, τόσο από τη σκοπιά της νοµιµότητας καθαυτής όσο και από τη σκοπιά της 

αποτελεσµατικότητάς τους ως προς τους διακηρυγµένους στόχους της δηµόσιας 

µέριµνας για τους έλληνες Ροµά. Αναµένεται συνεπώς να αναδειχθούν συστηµατικά 

τα θεσµικά και κανονιστικά ελλείµµατα που συντείνουν στη διαιώνιση ή και την 



επιδείνωση του προβλήµατος, ώστε να καταστεί δυνατή µια επωφελής συµβολή της 

Αρχής µε συγκεκριµένες θεσµικές προτάσεις. 

Στην προσπάθεια αυτή κρίσιµος αναδεικνύεται ο ρόλος των ιδίων των ροµά, αλλά και 

οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την προστασία των δικαιωµάτων των 

ροµά. Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη επιδιώκει τη δηµιουργία δικτύου 

αµοιβαίας ενηµέρωσης και πληροφόρησης µε οργανώσεις, φορείς και ενώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή εντός της 

ελληνικής επικράτειας υπέρ της προστασίας των δικαιωµάτων και της κοινωνικής 

στήριξης των ροµά που διαµένουν στη χώρα.   

 

∆ιαπιστώσεις-προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την αντιµετώπιση 

του στεγαστικού προβλήµατος των ροµά µε βάση τη διερεύνηση σχετικών 

αναφορών στην Πάτρα 

Α. Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο  

Σύµφωνα µε τη η διάταξη του άρθρου 21, παρ. 4 του Συντάγµατος «Η απόκτηση 

κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί 

αντικείµενο ειδικής φροντίδας του Κράτους» αποτελεί το έρεισµα για την 

κατάστρωση του νοµοθετικού πλαισίου και την υλοποίηση της υποχρέωσης του 

κράτους να µεριµνά για τους πολίτες του που είναι άστεγοι ή διαβιούν υπό 

ανεπαρκείς συνθήκες. Η ένταξη των ροµά σε προγράµµατα στεγαστικής 

αποκατάστασης και η λήψη µέτρων για την εγκατάστασή τους σε χώρους που 

ανταποκρίνονται σε στοιχειώδη πρότυπα υγιεινής και αξιοπρέπειας, αποτελεί 

επιµέρους εξειδίκευση της ειδικής αυτής υποχρέωσης, δεδοµένου του οξύτατου 

στεγαστικού προβλήµατος και των ανεπαρκών συνθηκών διαβίωσης που πλήττουν 

µαζικά τη συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα.  

 

       

    

Κατά την κατάστρωση του σχετικού πλαισίου, ειδική νοµοθετική µέριµνα λαµβάνεται 

κατ’ αρχήν για την αναζήτηση και στέγαση των ροµά σε ιδιόκτητες κατοικίες. Προς 

την κατεύθυνση αυτή παρέχεται η δυνατότητα λήψης δανείων για την απόκτηση 

µόνιµης κατοικίας, υπό τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις (...). Παράλληλα στην οικεία 

νοµοθεσία ρυθµίζεται το ζήτηµα της προσωρινής εγκατάστασης σε οργανωµένους για 

τις ανάγκες τους χώρους (υπ. αριθµ. Αριθ. Γ.Π/23641 (ΦΕΚ Β' 973/15.07.2003) 

υπουργική απόφαση µε την οποία τροποποιήθηκε η υπ. αριθµ. Α5/696/25.4.83 

Υγειονοµική ∆ιάταξη, για την οργανωµένη εγκατάσταση πλανοδίων).  



Με τα δεδοµένα αυτά καθίσταται σαφές ότι η βασική αρχή που οφείλει να διέπει 

οποιοδήποτε εγχείρηµα αποµάκρυνσης των ροµά από τον χώρο όπου επί µακρόν 

διαβιούν, δεν µπορεί παρά να συνδυάζεται, είτε µε την οριστική επίλυση του 

ζητήµατος της µόνιµης εγκατάστασής τους, είτε µε την προσωρινή λύση παροχής 

χώρου κατάλληλου για την άµεση µετεγκατάστασή τους. Η τήρηση της αρχής αυτής, 

πέραν του γεγονότος ότι εναρµονίζεται µε την επιδίωξη συστηµατικής αντιµετώπισης 

του προβλήµατος και αποφυγής του ενδεχοµένου απλής µετατόπισής του σε άλλη 

περιοχή της επικράτειας, απορρέει από την υποχρέωση του κράτους να µην 

ανατρέπει αιφνιδιαστικά συνθήκες οι οποίες παγιώθηκαν µε τη διαρκή και 

ανεµπόδιστη παραµονή των ροµά σε συγκεκριµένες  περιοχές (άποψη η οποία 

αποτελεί πάγια νοµολογία).  

Βεβαίως, η κατ’ αρχήν απαγόρευση αποµάκρυνσης των ροµά από την περιοχή όπου 

επί µακρόν διαβιούν δεν σηµαίνει ότι οι ροµά ορισµένης περιοχής αποκτούν 

αυτοδικαίως δικαίωµα παραµονής, εκεί όπου µένουν. Εφόσον υπάρχουν λόγοι που 

επιβάλλουν την αποµάκρυνσή τους (αξιοποίηση χώρου για δηµιουργία χωρών 

αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, µη τήρηση υγειονοµικών διατάξεων κλπ) αυτή 

διενεργείται νοµίµως, µόνον εφόσον οι αρµόδιες αρχές υποδείξουν άλλο κατάλληλο 

χώρο για την άµεση µετεγκατάστασή τους. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η 

ανέλεγκτη µετακίνηση πληθυσµών και η αυθαίρετη εγκατάστασή τους σε άλλη 

περιοχή, τακτική η οποία δεν αντιµετωπίζει, αλλά µετακυλύει το πρόβληµα 

διαιωνίζοντας και αναπαράγοντας τις αιτίες που το προκαλούν.  

Οι ως άνω γενικές κατευθύνσεις οι οποίες διέπουν τον σχεδιασµό και την υλοποίηση 

λύσεων προς την κατεύθυνση επίλυσης του ζητήµατος της µόνιµης εγκατάστασης 

των ροµά διαπνέουν και τις ρυθµίσεις της υπουργικής απόφασης ΥΑ/2003/Β-973 για 

την οργανωµένη εγκατάσταση πλανοδίων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ειδικότερα, από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, κατ΄αρχήν, η απαγόρευση αυθαίρετης 

εγκατάστασης πλανοδίων. Θεµιτή και δικαιολογηµένη απόκλιση από την απαγόρευση 

αυτή είναι η υπό προϋποθέσεις δηµιουργία χώρων προσωρινής εγκατάστασης 

πλανοδίων, υπό την εποπτεία των αρµόδιων αρχών και υπό τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στην οικεία απόφαση, µέχρι την οριστική ρύθµιση του ζητήµατος της 

µόνιµης εγκατάστασης.  

Περαιτέρω, για τον σχεδιασµό της προσωρινής εγκατάστασης, από την ως άνω ΥΑ 

συνάγεται ότι κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της προσωρινής εγκατάστασης, 

το πεδίο αρµοδιότητας και αντίστοιχης ευθύνης επιµερίζεται µε σαφή τρόπο στους 



εµπλεκόµενους δηµόσιους φορείς. Έτσι, ο οικείος ΟΤΑ, κατά το στάδιο καθορισµού 

των χώρων εγκατάστασης  καταθέτει πρόταση εγκεκριµένη από το οικείο δηµοτικό ή 

κοινοτικό συµβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 2, µετά δε τον 

καθορισµό του χώρου αυτού και τη δηµιουργία των οικείων εγκαταστάσεων έχει την 

ευθύνη οργάνωσης και εποπτείας της λειτουργίας των οργανωµένων χώρων 

εγκατάστασης (άρθρο 4 παρ.1 της ως άνω τροποποιητικής απόφασης). Σε κάθε 

περίπτωση πάντως την αποφασιστική αρµοδιότητα για την ανεύρεση χώρου 

προσωρινής εγκατάστασης έχει, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, ο οποίος στο 

ενδεχόµενο αδυναµίας εξεύρεσης λύσης ή τυχόν κωλυσιεργίας από την πλευρά του 

οικείου ΟΤΑ να καταθέσει σχετική πρόταση, µπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία 

κατά τα οριζόµενα στην ως άνω απόφαση.    

Ο ως άνω επιµερισµός αρµοδιοτήτων στο ζήτηµα της προσωρινής εγκατάστασης, δεν 

σηµαίνει ωστόσο ότι η υποχρέωση του οικείου ΟΤΑ στα ζητήµατα στεγαστικής 

αποκατάστασης των ροµά που διαβιούν εντός των διοικητικών ορίων του περιορίζεται 

ή εξαντλείται στην ως άνω περιγραφείσα διαδικασία και συγκεκριµένα, στην υποβολή 

πρότασης για την µετεγκατάστασή τους. Η υποχρέωση ουσιαστικής συνεισφοράς 

στην επίλυση του προβλήµατος απορρέει κατ’ αρχήν από την υποχρέωση των ΟΤΑ 

να επιδεικνύουν ειδική κοινωνική µέριµνα για τους δηµότες που την έχουν ανάγκη 

(βλ. µεταξύ άλλων και άρθρα 24, 261 σε συνδ. µε άρθρο 249 και 262 του ∆ηµοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα). Στο πεδίο αυτής της ειδικής κοινωνικής προστασίας εµπίπτει 

και η υποχρέωση του οικείου ΟΤΑ να µεριµνά κατ’ αρχήν για την εν γένει βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης των ροµά που διαµένουν εντός του ∆ήµου, υπό συνθήκες 

που επιτείνουν την κοινωνική τους εξαθλίωση και τον κοινωνικό τους αποκλεισµό. 

Β. Οι γενικές κατευθύνσεις που προκύπτουν από την οικεία νοµοθεσία κατά τον 

σχεδιασµό των λύσεων για τη στεγαστική αποκατάσταση των ροµά  

Επιχειρώντας τη συστηµατοποίηση των βασικών διατάξεων που διέπουν την οικεία 

νοµοθεσία, υπό µορφή κατευθυντήριων γραµµών, θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε 

στα εξής: 

• Ο επιδιωκόµενος σκοπός των οικείων διατάξεων είναι η ρύθµιση της µόνιµης 

εγκατάστασης των ροµά σε όλη την επικράτεια.  

• Ενόψει αυτού, απαγορεύεται η αυθαίρετη εγκατάσταση πλανοδίων 

• Επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση σε χώρους που πληρούν 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις και οι οποίες προσδιορίζονται ειδικώς στην  



οικεία απόφαση (άρθρο 3), µέχρι την υλοποίηση της µόνιµης εγκατάστασής 

τους. 

• Οι υπάρχουσες πρόχειρες εγκαταστάσεις κατ’ αρχήν διατηρούνται, εκτός εάν 

δεν καθίσταται δυνατή η εξασφάλιση συνθηκών διαβίωσης σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην απόφαση, οπότε κινείται η διαδικασία µετεγκατάστασης 

σε οργανωµένους χώρους.  

• Η αποµάκρυνση των ροµά από τους καταυλισµούς όπου διαβιούν επί µακρόν 

απαγορεύεται χωρίς την προηγούµενη υπόδειξη χώρου κατάλληλου για την 

έστω και προσωρινή εγκατάστασή τους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το 

ενδεχόµενο αυθαίρετης εγκατάστασης τους σε άλλη περιοχή και ενισχύεται 

καθοριστικά η σχέση εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση. 

• Ανεξάρτητα από τις όποιες δυσχέρειες τυχόν ανακύψουν στην πράξη 

(πληµµελής κατάστρωση του οικείου νοµοθετικού πλαισίου, ασαφής 

οριοθέτηση αρµοδιοτήτων των εµπλεκόµενων φορέων, πληµµελής 

συνεργασία των ιδίων των ροµά κλπ), οι εµπλεκόµενοι δηµόσιοι φορείς είτε 

πρόκειται για την κεντρική διοίκηση, είτε πρόκειται για την τοπική 

αυτοδιοίκηση υπέχουν το επιβαλλόµενο από το δηµόσιο συµφέρον καθήκον 

επίλυσης του προβλήµατος, γεγονός το οποίο υπαγορεύει τη συστηµατική και 

επίµονη παρακολούθηση και εποπτεία, αλλά και τη διαρκή µεταξύ τους 

συνεργασία για την επίτευξη της οριστικής επίλυσης του προβλήµατος.  

Για την συστηµατική και πρόσφορη επιδίωξη του ως άνω σκοπού, είναι εν τοις 

πράγµασι αναγκαία: 

• Η καταγραφή του πληθυσµού ροµ της εκάστοτε περιοχής µε την ειδική 

επισήµανση των όποιων ιδιαιτεροτήτων αυτή εµφανίζει (δηµότες της 

συγκεκριµένης περιοχής, µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής, εποχικά 

απασχολούµενοι στην περιοχή, διερχόµενοι και προσωρινά διαµένοντες στην 

περιοχή κλπ). Η καταγραφή αυτή δεν µπορεί παρά να αποτελεί την αφετηρία 

για τον οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασµό, αφού παρέχει σαφή εικόνα για 

τον αριθµό των προσώπων που θα περιληφθούν στον οικείο σχεδιασµό αλλά 

και τις συγκεκριµένες ανάγκες που το καθένα εµφανίζει. ∆εδοµένου δε ότι 

συχνά υπάρχουν εκκρεµότητες µε την αστική και δηµοτολογική κατάσταση 

των ροµά, είναι προφανές ότι οι σχετικές εγγραφές δεν µπορούν να 

αποτελέσουν ασφαλές κριτήριο για την οικεία ρύθµιση. Εξάλλου, η  



υποχρέωση του ∆ήµου να µεριµνήσει για τους ροµά που αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα ανεπαρκούς στέγασης στην περιοχή του, δεν περιορίζεται σε 

εκείνους που έχουν προβεί στην οικεία δηµοτολογική εγγραφή, αλλά 

καταλαµβάνει και εκείνους που διαµένουν µόνιµα στην περιοχή, ακόµη και εάν 

δεν έχουν τακτοποιήσει τη σχετική δηµοτολογική τους υποχρέωση.        

• Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η προώθηση λύσεων από την πλευρά του 

οικείου ΟΤΑ µε την ένταξη των σχετικών δράσεων στην κοινωνική µέριµνα 

του ∆ήµου προσλαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία δεδοµένης της παράλληλης 

επιδίωξης της κοινωνικής ένταξης των ροµά. ∆εδοµένης δε της επαρκέστερης 

γνώσης και της συνολικότερης εποπτείας των στεγαστικών αναγκών, των 

ιδιαιτεροτήτων της πληθυσµιακής οµάδας ροµά της συγκεκριµένης περιοχής, 

αλλά και των διαθέσιµων πρόσφορων χώρων για την εγκατάστασή τους εντός 

των διοικητικών ορίων του οικείου ΟΤΑ, η συνεισφορά τους είναι καθοριστική 

για την αποτελεσµατικότερη επίλυση των οικείων προβληµάτων.  

•  Οι όποιες επιχειρούµενες λύσεις σε τοπικό επίπεδο θα αποβούν απολύτως 

αλυσιτελείς για την συνολική αντιµετώπιση του προβλήµατος, εάν δεν 

ενταχθούν στο πλαίσιο κεντρικότερου σχεδιασµού και συστηµατικής 

εποπτείας των προτεινόµενων λύσεων και βεβαίως εάν δεν συνδυαστούν µε 

την αναγκαία οικονοµική ενίσχυση για την υλοποίησή τους. 

 

Από τα ανωτέρω συνάγεται η σηµασία που, κατ΄αρχήν, προσλαµβάνει το νοµοθετικό 

πλαίσιο για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των λύσεων του στεγαστικού 

προβλήµατος των ροµά και εν προκειµένω µπορούν να επέλθουν βελτιώσεις. Πέρα 

ωστόσο από την αξία που αναµφισβήτητα έχει ένα σύγχρονο νοµοθετικό πλαίσιο, 

κρίσιµο εν τέλει αναδεικνύεται το πέρασµα από την πρόβλεψη στην εφαρµογή, από 

τη θεωρία στην πράξη, από την ιδεολογική παραδοχή στην πρακτική συµφιλίωση και 

εδώ ακριβώς αναδεικνύεται η ευθύνη του κράτους να αναλάβει τις ενδεικνυόµενες 

περαιτέρω πρωτοβουλίες και µέτρα αξιοποιώντας τις εξελίξεις στο διεθνές και 

ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και η υποχρέωση των οργάνων του κράτους δικαιοδοτικών 

και διοικητικών να προσδώσουν ουσιαστικό περιεχόµενο στις νοµοθετικές προβλέψεις 

και να συνεισφέρουν καθοριστικά στην αποτελεσµατική εφαρµογή του οικείου 

πλαισίου.  


