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                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 20 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  24 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    110 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  έγκρισης Σχεδίου ∆ράσης για την 

κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που διαµένουν στον πρόχειρο καταυλισµό της Κρανιάς. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 24 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  21268/22 -05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                          
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                    
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                         
6.  Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό Μέλος 
                                               Προσήλθε στο 5ο Θέµα)   
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης    εισηγούµενος   

το 1ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  έγκρισης Σχεδίου ∆ράσης για την 

κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που διαµένουν στον πρόχειρο καταυλισµό της Κρανιάς.» ‘έθεσε υπόψη της τα 

παρακάτω: 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ 

Εισαγωγή 
Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
επιστηµονική κατάρτιση σχετική µε κοινωνικά ζητήµατα, κατόπιν εντολής από την προϊστάµενη δηµοτική 
αρχή, προκειµένου να καταρτιστούν συγκεκριµένες και εφικτές προτάσεις για την κοινωνική ένταξη των 
ΡΟΜΑ που διαβιούν στον πρόχειρο καταυλισµό της Κρανιάς από το 1996 κατ’εφαρµογή απόφασης του 
τότε δηµοτικού συµβουλίου Αργοστολίου που είχε προσωρινό χαρακτήρα για την επίλυση του 
ζητήµατος. Η κατεύθυνση για την κατάρτιση της πρότασης, ήταν ο επιτακτικός χαρακτήρας της 
ανάληψης δράσης για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ και της αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος χώρου των δηµοτικών σφαγείων όπου είχε αρχικά τοποθετηθεί ο προσωρινός 
καταυλισµός. Ως εκ τούτου αναζητήθηκαν νόµιµες και καλές πρακτικές ανά την εθνική επικράτεια που 
έχουν άµεσο αποτέλεσµα αλλά βραχυπρόθεσµό χαρακτήρα, έως την τελική και ολοκληρωµένη επίλυση 
του ζητήµατος της στέγασης ΡΟΜΑ που πρέπει να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο.  
 Αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 
Υγείας µε την συµβολή του Προϊσταµένου ∆ηµήτρη ∆ηµουλιού κατηγορίας ΠΕ – Κοινωνιολόγων και της 
υπαλλήλου Αλεξάνδρας Παπαναστασάτου ΤΕ –Κοινωνικής Εργασίας, αποτυπώθηκε το εθνικό και 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για του ΡΟΜΑ καθώς και η κωδικοποίηση των επιπτώσεων των συνθηκών 
διαβίωσής τους που χρήζουν άµεσων παρεµβάσεων, µε τη συµβολή της Γενικής Γραµµατέως του 
∆ήµου µε µεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην δηµόσια και κοινωνική πολιτική,  αποτυπώθηκε το 



ιστορικό και τα χαρακτηριστικά του πρόχειρα εδραιοποιηµένου πληθυσµού της Κρανιάς και οι ανάγκες 
για στέγαση από την Επιστηµονική Συνεργάτη Σοφία Γαρµπή ως Μηχανικού Περιβάλλοντος µε 
µεταπτυχιακό τίτλο, µε τη συµβολή του Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
Τέλος παρατίθενται για την επισήµανση της ιδιαίτερης σηµασίας του ζητήµατος και οι ειδικές εκθέσεις: 

• του Συνηγόρου του Πολίτη µε την παραίνεση τα περιφερειακά όργανα λήψης αποφάσεων να 
µεριµνούν άµεσα για τα θέµατα ΡΟΜΑ ιδιαίτερα όταν διακυβεύεται η ασφάλειά τους, η υγεία 
τους και η δηµόσια υγεία 

• της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου 



1.Το ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ για την υποχρέωση και τη δικαιοδοσία των ΟΤΑ ανάληψης δράσης 
προστασίας των ΡΟΜΑ. 
 
 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, ως Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού, αποτελεί Καλλικρατικό ∆ήµο που 
προήλθε από τη συνένωση 8 πρώην ΟΤΑ. 
Ο Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α /7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» προστίθενται αρµοδιότητες για άσκηση από τους ΟΤΑ και 
παραµένουν σε ισχύ  (όπου δεν προβλέπει διαφορετικά η νοµοθεσία) οι αρµοδιότητες του Άρθρου 75 
του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114Α/30-6-2006.  
Ειδικότερα στην ενότητα Ι παράγραφος ε, περίπτωση 5 του Άρθρου 75 – Ν. 3463/2006, αναφέρεται 
ρητά η αρµοδιότητα των ΟΤΑ να εφαρµόζουν προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη αθιγγάνων στην 
κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 
«Ι.ε. 5. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την 
ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική 
και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.» 
Οι Αθίγγανοι ή ΡΟΜΑ αποτελούν διακριτή κοινωνική οµάδα λόγω της πολιτισµικής τους ταυτότητας και 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαβιούν είτε από επιλογή είτε λόγω κοινωνικού αποκλεισµού. 
Συνεπώς µε τη διάταξη αυτή ο νοµοθέτης, αναθέτει την αρµοδιότητα και την υποχρέωση µέριµνας για 
συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, στους ΟΤΑ α’ βαθµού και στην επικράτεια της δικαιοδοσίας τους. Το 
γεγονός ότι το ζήτηµα των ΡΟΜΑ έχει ευρωπαϊκή και εθνική και περιφερειακή διάσταση, δεν αναιρεί την 
δικαιοδοσία του ∆ήµου να ρυθµίσει το ζήτηµα στην επικράτειά του, πάντα σε ευθυγράµµιση του 
εκάστοτε ισχύοντος θεσµικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (βασικές αρχές, άξονες 
προτεραιότητας, κ.α.) 
Το ζήτηµα των ΡΟΜΑ, ως οµάδα που υφίσταται κοινωνική διάκριση και κοινωνικό αποκλεισµό µε όλες 
τις επακόλουθες συνέπειες για την ποιότητα της ζωή τους, εµπίπτει και στο νοµικό πλαίσιο κατά των 
διακρίσεων.  
Ο Ν.3304/2005 µε τον οποίο µεταφέρθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη οι Οδηγίες 2000/43/ΕΚ1 και 
2000/78/ΕΚ δηµιουργεί, µια εξειδικευµένη νοµοθεσία-πλαίσιο κατά των διακρίσεων. Οι προγενέστερες 
συνταγµατικές διατάξεις µε την θέσπιση του ανωτέρω νόµου εξειδικεύονται και υπάρχει πλέον σαφής 
προστασία σε πέντε θεµατικά πεδία. Έτσι η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο 
προστασίας στον τοµέα των διακρίσεων. Εξάλλου, µε την σύσταση των φορέων προώθησης της αρχής 
της ίσης µεταχείρισης, δίνεται η δυνατότητα σε «ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού», οι οποίες τείνουν να 
παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και ανεργίας σε σχέση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό, να 
αναζητήσουν µιαν άλλη οδό προστασίας πέραν της δικαιοσύνης, που λόγω της βραδυπορίας και της 
δαπάνης, δεν είναι πάντα και η πλέον αποτελεσµατική

2. 
 
Παρά την ύπαρξη όµως του σαφούς θεσµικού πλαισίου επισηµαίνονται από εξειδικευµένους θεσµικούς 
φορείς (ΟΚΕ, 20093. ΕΕ∆Α, 20094. ΣτΠ, 20095) στις ετήσιες εκθέσεις τους κενά εφαρµογής και νοµικά 
κενά. Οι απόψεις αυτών των φορέων έχουν ιδιαίτερο βάρος γιατί δεν απηχούν µόνο δικές τους 
αντιλήψεις, αλλά τις απόψεις οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών µε θεµατικό αντικείµενο την 
καταπολέµηση των διακρίσεων. Πιο συγκεκριµένα η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος 
(ΟΚΕ) στην έκθεσή της για το 2009 επισηµαίνει ζητήµατα που παραβιάζεται το καθεστώς ίσης 
µεταχείρισης (ΟΚΕ, 2009, σ. 17-19). Συγκεκριµένα, στο πεδίο διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής καταγράφονται περιστατικά κακοµεταχείρισης ευπαθών οµάδων όπως οι παράνοµοι 
µετανάστες, οι αιτούντες άσυλο, οι Ροµά οι οποίοι αντιµετωπίζουν και οικιστικά προβλήµατα6 
καθώς και ατόµων του κοινωνικού περιθωρίου. 
 
 

                                                 
1 Οδηγία 2000/43/ΕΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης 
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής 
2 Καραντινός ∆., -Χριστοφιλοπούλου Σ.,(2009), ∆ίκτυο Κοινωνικοοικονοµικών Εµπειρογνωµόνων στο 
πεδίο της καταπολέµησης των διακρίσεων,- Έκθεση Χώρας Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών 
3 Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, 2011, «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης 
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού (Έκθεση του 2009) 
4 Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α), (2010), «Ετήσια Έκθεση ΕΕ∆Α 2009», 
Ιούλιος 2010 
5 Συνήγορος του Πολίτη, (2010), Ο Συνήγορος του Πολίτη φορέας προώθησης της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης 2009 
6 Η περίπτωση των Ροµά και οι συνθήκες διαβίωσής τους εντάσσονται στη στρατηγική δράση του 
Συνηγόρου του Πολίτη και εξειδικεύεται στην τρίτη ενότητα της έκθεσής του (17 αναφορές) (ΣτΠ, 
2009, σ. 24-31. 



 

2. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ για τους ΡΟΜΑ (Έκθεση 2005)7 
«Οι πρωτοβουλίες και τα προγράµµατα της ελληνικής διοίκησης υπέρ της στεγαστικής  αποκατάστασης 
των Ροµά της χώρας µας βρίσκουν κατ’ αρχήν το νοµικό τους έρεισµα στο άρθρο 21 παρ. 4 του 
Συντάγµατος σύµφωνα µε το οποίο «η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που 
στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείµενο ειδικής φροντίδας του κράτους». Από αυτό όµως δεν 
συνάγεται ούτε ότι καθένας µπορεί να απαιτήσει από το κράτος να του διασφαλίσει προσωπικά κατοικία 
ούτε βέβαια ότι, εφόσον κάποιος δεν διαθέτει κατοικία µπορεί να καταλάβει αυτογνωµόνως κάποιο 
αλλότριο ακίνητο, ιδιωτικό ή δηµόσιο. Τέτοια δικαιώµατα δεν µπορεί κανείς νοµίµως να έχει, ακόµη και 
αν διαθέτει ορισµένη φυλετική καταγωγή ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Το να δικαιούται κανείς στέγης 
ή επιδότησης ή να µπορεί να καταπατά ξένη ιδιοκτησία απλώς και µόνον επειδή είναι λ.χ. Ροµ θα 
συνιστούσε ευθεία παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης σε βάρος όλων των υπολοίπων.  
Από την άλλη πλευρά ωστόσο το κράτος οφείλει κατά την εφαρµογή των νόµων και την εκδήλωση της 
µέριµνάς του να λαµβάνει υπ’ όψιν την κρίσιµη ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών και της θέσης 
όσων τελούν στη δικαιοδοσία του.  
Η παράλειψή του να το πράξει συνιστά και αυτή µε τη σειρά της παραβίαση της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης επειδή µεταχειρίζεται µε τον ίδιο τρόπο ανόµοιες καταστάσεις και πρόσωπα µε 
κρίσιµες µεταξύ τους διαφορές. Η κατοικία, αναγνωριζόµενη πανηγυρικά από το Σύνταγµα και την 
ΕΣ∆Α, ως βιοτικό πεδίο της ιδιωτικής ζωής και της ανάπτυξης της προσωπικότητας, συνιστά 
προϋπόθεση της άσκησης των περισσοτέρων ελευθεριών που απολαµβάνει κανείς ως πρόσωπο. Το 
κατοικείν των Ροµά στη χώρα µας, λιγότερο ως προς τις πολιτισµικές του ιδιοµορφίες, και πολύ 
περισσότερο εν όψει της θλιβερής ποιότητας των πραγµατικών περιστάσεων του, αποτελεί ένα 
ιδιαίτερο κοινωνικό µέγεθος που δεν µπορεί να αφήνει νοµίµως αδιάφορο το κράτος. 
Όπως έχει γίνει δεκτό και από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆τΑ, η υποχρέωση διασφάλισης της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν εξαντλείται αρνητικά στην υποχρέωση αποτροπής των προσβολών της 
αλλά εκτείνεται στην υποχρέωση να λαµβάνει το κράτος µε ενεργό τρόπο θετικά µέτρα για την άρση 
καταστάσεων η ανοχή και διατήρηση των οποίων συνιστά εξευτελιστική µεταχείριση όσων τις 
υφίστανται. Και τέτοια ευλόγως µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά η επί σειρά πολλών ετών ανοχή 
ή και συντήρηση των αθλίων συνθηκών υπό τις οποίες διαβιούν οι Ροµά σε αρκετούς 
καταυλισµούς της χώρας.  
Η άρση τέτοιων εξευτελιστικών καταστάσεων δεν µπορεί να αποτελεί ζήτηµα διακριτικής 
ευχέρειας της διοίκησης, όπως διατείνεται η στενή ερµηνεία της ισχύουσας «Υγειονοµικής διάταξης». 
Θα πρέπει αντίθετα να ερµηνεύεται εν όψει των συγκεκριµένων (αλλά συνηθέστατων) περιστάσεων 
υπό τις οποίες τελεί ο εκάστοτε καταυλισµός Ροµά, ως αντικείµενο δέσµιας αρµοδιότητας. Γι’ αυτό 
και η γνώση των αρµοδίων διοικητικών αρχών, που απέκτησαν είτε αυτεπαγγέλτως είτε µετά από 
σχετική επισήµανση ή αίτηµα κοινωνικών φορέων, των ίδιων των Ροµά, ή άλλων πολιτών σχετικά µε 
την απλή ύπαρξη, εντός της διοικητικής τους περιφέρειας εξαθλιωµένου καταυλισµού οφείλει να 
ενεργοποιεί υποχρεωτικά τη θετική τους δράση κατά τον λόγο αρµοδιότητάς τους…» 

«Η δράση του κράτους δεν επιτρέπεται να περιάγει σε κατάσταση ακόµη µεγαλύτερης 

εξαθλίωσης, επιδεινώνοντας την ικανότητά τους να απολαµβάνουν τα δικαιώµατά τους, τα 

πρόσωπα που λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής θέσης και των χαρακτηριστικών τους 

δικαιούνται πιεστικά την ενεργό µέριµνά του.  

Γι’ αυτό ακριβώς και θα πρέπει να θεωρείται ότι η ήδη σήµερα η ελληνική έννοµη τάξη αποκλείει, επί 

ποινή παράβασης θετικού καθήκοντος, την υποχρεωτική αποµάκρυνση Ροµά από την αυθαίρετη 

εγκατάστασή τους, χωρίς την προηγούµενη υπόδειξη σε αυτούς κατάλληλου χώρου ασφαλούς 

και νόµιµης εγκατάστασης, ποιοτικά τουλάχιστον µη υπολειπόµενου από αυτόν από τον οποίο 

πρόκειται να αποµακρυνθούν.  

Η προϋπόθεση αυτή καθιστά ευλόγως ακόµη επιτακτικότερη την προαναφερθείσα ανάγκη θετικών 

δράσεων για τη διασφάλιση ειδικών κατάλληλων χώρων, εξοπλισµένων µε την αναγκαία 

υποδοµή και µε εύκολη πρόσβαση στα δηµόσια αγαθά (λ.χ. ιατρική και προνοιακή µέριµνα, 

                                                 
7 Ο Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης συντάσσει ετήσιες 
εκθέσεις µε σκοπό να αποτυπώσει τη δράση του και να αναδείξει τα ζητήµατα των διακρίσεων στην 
Ελλάδα. Η προστιθέµενη αξία του Συνηγόρου στο πεδίο της καταπολέµησης των διακρίσεων πηγάζει 
από το γεγονός ότι, σε αντίθεση µε τους άλλους δύο φορείς που προβλέπονται στο αρ. 19 του 
Ν.3304/2005 το έργο του διεξάγεται ανεξάρτητα (Καραντινός & Χριστοφιλοπούλου, 2009, σ. 15). 



εκπαίδευση κ.α.), για την εγκατάσταση του σηµαντικού αριθµού των πρόχειρα καταυλιζοµένων σήµερα 

σε αλλότριες εκτάσεις οµάδων Ροµά.  

Μόνη η ενεργός προώθηση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των προαναφερθεισών αρχών φαίνεται 

ικανή να διασφαλίσει ένα πλαίσιο σχετικής σταθερότητας εντός του οποίου µπορούν να διεκδικήσουν 

την επιτυχία τους τοπικά ή εθνικά προγράµµατα και  θετικές δράσεις για την αποκατάσταση του 

ευαίσθητου αυτού πληθυσµού. Ο στόχος αυτός όµως δεν φαίνεται να µπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 

παροχή σοβαρών κινήτρων για την ενεργοποίηση των φορέων της τοπικής κοινωνίας των πολιτών 

αλλά και των ίδιων των θεσµών αυτοδιοίκησης.» 

 

3. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8 
«Η Κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα» 29-11-2001 
 

Στην έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα δικαιώµατα του ανθρώπου που αφορά στην κατάσταση των 
ΡΟΜΑ στην Ελλάδα, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:  

� «Στην πραγµατικότητα, όπως προαναφέρθηκε, η ελληνική πολιτεία και οι αρµόδιοι φορείς 
παραµέλησαν για πάρα πολλά χρόνια αυτή την οµάδα πολιτών και δεν προχώρησαν σε 
σοβαρές έρευνες-µελέτες µε στόχο την κατανόηση της ιδιαιτερότητας των κοινοτήτων των Ροµά 
και τη στοιχειώδη έστω επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Μόνο τα τελευταία 
χρόνια και κυρίως χάρη στα ευρωπαϊκά προγράµµατα άρχισε µια τέτοια προσπάθεια 
ψηλάφησης του χώρου των Τσιγγάνων και στην Ελλάδα.» 

� «…. η κοινωνικοοικονοµική περιθωριοποίηση των σκηνιτών είναι αυτή που απαγορεύει τον 
εξανθρωπισµό του καθηµερινού τους βίου οδηγώντας τους σε επιβιωτικές πρακτικές που 
αντιστρατεύονται την κοινωνική πρόοδο. Το ένα πρόβληµα τους οδηγεί στο άλλο στο πλαίσιο 
ενός αναπόφευκτου φαύλου κύκλου.» 

� «Οι Ροµά στη χώρα µας δεν έχουν καµία διαπραγµατευτική ισχύ και ελάχιστη πρόσβαση στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων είτε σε εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο.» 

� «Το οικιστικό πρόβληµα αναγνωρίζεται από όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές ως το πιο 
κοµβικό για τους Ροµά. Είναι γεγονός ότι η διαµονή σε µόνιµη γνωστή κατοικία συνδέεται µε τη 
δυνατότητα ενός πολίτη να απολαµβάνει ορισµένα δικαιώµατα αλλά και µε τη δυνατότητα του 
δηµοσίου ή ιδιωτών να συναλλάσσεται νοµίµως µε το πρόσωπο αυτό. Η νοµαδική ζωή των 
Ροµά και η διαβίωσή τους σε παράνοµους καταυλισµούς στα όρια δήµων (χωρίς 
αναγκαστικά να υπάρχει οικογενειακή τους µερίδα εκεί) λειτουργεί ως τροχοπέδη για την 
κοινωνική ένταξή τους.» 

� «Οι δηµοτικές αρχές θεωρούν επίσης επιβάρυνση τους Ροµά που ζουν στα όρια τους και αντί 
να επιλύσουν το πρόβληµα, απλώς προσπαθούν να απαλλαγούν απ’ αυτούς µε οποιονδήποτε 
–ακόµα και παράνοµο- τρόπο.» 

Στην έκθεσή της η  Επιτροπή συµπεραίνει ότι προκειµένου να µπορέσουν οι ΡΟΜΑ να ενταχθούν 

φυσιολογικά στον κοινωνικό ιστό πρέπει να εξανθρωπιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ζουν, και 

προτείνει µεταξύ άλλων: 

………….. 

«4) Να νοικιαστούν κατοικίες από τους δήµους για στέγαση τσιγγάνικων οικογενειών» 

 
 
 
4.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ (∆εκέµβριος 2011) 

                                                 
8 Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, ιδρύθηκε µε το Ν. 2667/1998 
και είναι συµβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέµατα προστασίας και προώθησης των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου. 



Το Πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τους ΡΟΜΑ που καταρτίστηκε από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης το ∆εκέµβριο του 2011, σκιαγραφεί µε δεδοµένα

9 όλο το κοινωνικό-οικονοµικό 
φάσµα του αποκλεισµού των πληθυσµών ΡΟΜΑ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και 
διατυπώνει τις αρχές και τους στόχους µια ενιαίας και ολοκληρωµένης πολιτικής για την αντιµετώπιση 
όλων των αρνητικών επιπτώσεων σε όλα τα επίπεδα της δηµόσιας ζωής από τον αποκλεισµό αυτό.  
Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι  η συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα υφίσταται πολλαπλό κοινωνικό 
αποκλεισµό στους τοµείς της στέγασης, της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης. 
Το κατεξοχήν πρωτεύον ζήτηµα της στέγασης µε αξιοπρεπείς και υγιείς συνθήκες διαβίωσης καθώς και το ζήτηµα της 
επαπειλούµενης υγείας των θυλάκων ΡΟΜΑ, περιγράφεται στο Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής ως ακολούθως:  
 

ΣΤΕΓΑΣΗ 
 

Το στεγαστικό ζήτηµα αποτελεί κύριο πρόβληµα καθώς η µεγάλη πλειονότητα στεγάζεται σε 
καταλύµατα πρόχειρης κατασκευής. Οι συνθήκες διαβίωσής, παραµένοντας σε ποσοστό 50% σε 
λυόµενα, παράγκες, καλύβια και γενικώς καταλύµατα πρόχειρης κατασκευής, συνωστισµένοι, χωρίς τις 
βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές, αποτελούν εµπόδιο για την αξιοπρεπή διαβίωσή και την 
κοινωνική ένταξη των Ροµά. 

Η ύπαρξη στοιχειωδών ανέσεων που έχει πλέον εξασφαλιστεί στο γενικό πληθυσµό, ακόµα και στις 
αγροτικές περιοχές, αποτελεί αντίθετα οξύ πρόβληµα για τα νοικοκυριά Ροµά, όχι µόνο στα κελύφη που 
δεν συνιστούν κανονική κατοικία (καλύβια, τσαντίρια), αλλά ακόµα και στα σπίτια τα οποία αποτελούν 
συχνά εξέλιξη καλυβιών, αυθαίρετων κατασκευών κλπ. 

 
ΥΓΕΙΑ  
 

Τα προβλήµατα υγείας είναι άµεσα συνυφασµένα µε το κοινωνικοοικονοµικό προφίλ τους, τις συνθήκες 
διαβίωσης και εργασίας καθώς και µε το εκπαιδευτικό και γενικότερο µορφωτικό τους επίπεδο µε 
αποτέλεσµα την επιβαρυµένη υγεία του πληθυσµού, το µικρό προσδόκιµο όριο ζωής και την καταγραφή 
υψηλών ποσοστών παιδικής θνησιµότητας. 

Παρά το γεγονός ότι έγιναν τα τελευταία χρόνια κάποια βήµατα στους παραπάνω τοµείς, δεν επετεύχθη 
ουσιαστική αντιµετώπιση των αναγκών καθώς οι προσπάθειες δε συνδέονταν µε ολοκληρωµένη 
προσέγγιση για τη συνολική βελτίωση των δυσµενών κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών διαβίωσης του 
πληθυσµού. 

 
Σηµαίνουσα βαρύτητα για τις συνθήκες των δύο παραπάνω τοµέων της στέγασης και της 
υγείας, έχει η εισοδηµατική κατάσταση των ΡΟΜΑ (ένδεια) και απουσία απασχολούµενων 
µελών. 

 
 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
Το εισόδηµα για τους περισσότερους εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την εργασία τους, η οποία έχει 
εποχιακό χαρακτήρα και σε πολλές περιπτώσεις είναι αποκοµµένη από την τυπική αγορά εργασίας. 
Πολλά νοικοκυριά στηρίζονται στην εποχιακή απασχόληση ενός µέλους και στα επιδόµατα πρόνοιας 
που δικαιούνται ως πολύτεκνοι και άποροι. Σε γενικές γραµµές, το εισόδηµα των Ροµά είναι χαµηλό µε 
αποτέλεσµα η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών να έχει εισόδηµα πολύ κάτω από το όριο της 
φτώχειας. 

Η εικόνα που προκύπτει είναι η αποκοπή από την τυπική αγορά εργασίας και ο εγκλωβισµός της 
πλειοψηφίας των Ροµά σε µια άτυπη ''παρά- αγορά'', χωρίς βιώσιµες οικονοµικά προοπτικές. Η 
πραγµατικότητα που αναδεικνύεται είναι µια εικόνα οικονοµικής ένδειας και αποκοπής από τις ολοένα 
επιταχυνόµενες εξελίξεις στην αγορά εργασίας. 

 
Στην ανάλυση SWOT του εθνικού πλαισίου καταγράφονται µεταξύ άλλων και οι ανάγκες / προβλήµατα 
για το πρωτεύουν ζήτηµα της στεγαστικής συνδροµής και δηµόσιας υγιεινής τα ακόλουθα: 

 

                                                 
9 Στο πλαίσιο Εθνική Στρατηγικής, χαρτογραφούνται οι ΡΟΜΑ σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο έπειτα από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από ∆ήµους. 



ΣΤΕΓΑΣΗ 10 

� Έλλειψη στοιχειωδών καταλυµάτων - ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης 

� Ακατάλληλοι χώροι στέγασης και παραµονής 

� Αποµακρυσµένες- αποκοµµένες θέσεις εγκατάστασης – εκτός σχεδίου 

� Έλλειψη βασικών υποδοµών σε σπίτια και οικισµούς 

� Πυκνοκατοίκηση οικισµών 

� Έλλειψη κατάλληλων εκτάσεων 

 

ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

� Υψηλά ποσοστά θνησιµότητας – µικρό προσδόκιµο ζωής 

� Αδυναµία πρόσβασης στο σύστηµα Υγείας 

� Έλλειψη Ενηµέρωσης 

� Πολλαπλός κοινωνικός αποκλεισµός 

 

Οι ∆υνητικές Προτάσεις του Πλαισίου Εθνικής Στρατηγικής προς επίλυση των διαπιστωµένων 
αναγκών/ προβληµάτων στον τοµέα Στέγασης και Υγείας που χρήζουν άµεσης πρόνοιας, ακόµη και µε 
πολιτικές βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα έως την ολοκληρωµένη µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση τους, 
είναι: 

 

ΣΤΕΓΑΣΗ 

� Απόκτηση Κατοικίας µέσω ∆ανείων 

� Εξασφάλιση βασικών συνθηκών διαβίωσης 

� Βελτίωση υφιστάµενων οικισµών και οικίσκων 

� Επιλεξιµότητα παρεµβάσεων στέγασης από το ΕΤΠΑ 

� Παρεµβάσεις για την στεγαστική αποκατάσταση πληθυσµού που διαµένει σε µη 
νόµιµους οικισµούς 

 

ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

� Αύξηση συχνότητας εµβολιασµών 

� Ιατρική παρακολούθηση γυναικών 

� Βελτίωση της πρόσβασης στο σύστηµα Υγείας 

� ∆ράσεις αγωγής υγείας 

� Παροχή υπηρεσιών για την κοινωνική ένταξη 

 

 
Χαρακτηριστικές είναι οι απειλές του ζητήµατος των ΡΟΜΑ από την αποτίµηση της ελληνικής 
πρακτικής για την αντιµετώπισή του (όπως καταγράφονται και στο εθνικό πλαίσιο) 

� Αποσπασµατικές και µη βιώσιµες παρεµβάσεις 

� Στερεότυπα και προκαταλήψεις 

� ∆υσκολία εξεύρεσης πόρων 

� ∆υσκολία επίτευξης συντονισµού – συνέργειας εµπλεκόµενων επιπέδων και φορέων 
                                                 
10 Οι αναφορές µε κόκκινο χρωµατισµό επισηµαίνονται ως χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον 
εδραιοποιηµένο πληθυσµό ΡΟΜΑ στην περιοχή Κρανιά της Κεφαλλονιάς, που αποτελεί και την οµάδα 
στόχο για την ανάληψη πολιτικών άµεσης παρέµβασης. 



� Έλλειψη εµπιστοσύνης 

� Αδυναµία ένταξης στις τοπικές κοινωνίες 

Η αντιµετώπιση του ζητήµατος πέραν από τις άµεσες θετικές επιπτώσεις στο επίπεδο ζωής, υγείας και 
ασφάλειας του πληθυσµού των ΡΟΜΑ και της προάσπισης της δηµόσιας υγείας, επιφέρει:  

� Μεταστροφή τρόπου ζωής Roma λόγω εδραιοποίησης
11 

� Κίνητρα για αυτοαπασχόληση και εµπόριο 

� Αξιοποίηση δυνατοτήτων οµάδας στόχου 

� Ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου 

 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΩΣ ΤΟ 2020 

«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.» 

 
Οι περιφερειακές και τοπικές πολιτικές πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένες µε τον Στρατηγικό στόχο έως 
το 2020, και οφείλουν να ακολουθούν τους επιµέρους στόχους του εθνικού πλαισίου:  

Α. Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν» 

Β. Ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγµατος κοινωνικής παρέµβασης (στους τοµείς της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και Κοινωνικής ένταξης) 

Γ. Ανάπτυξη Κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης, µέσω της κοινωνικής χειραφέτησης και της 
συµµετοχής των ίδιων των Ροµά. 

Η επίτευξη των τριών γενικών στόχων ακολουθεί τρεις κατηγορίες χρονοδιαγραµµάτων µε αντίστοιχου 
χαρακτήρα δράσεις µε την ίδια κατηγοριοποίηση: 

� Βραχυπρόθεσµου ορίζοντα (2012-2016)  

� Μεσοπρόθεσµου ορίζοντα (2016-2020)  

� Μακροπρόθεσµου ορίζοντα (2020-….)  

 

Οι παραπάνω στόχοι πρέπει να συµπληρώνονται από οριζόντιες δράσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα 
λαµβάνοντας υπ’ όψη τις 10 βασικές αρχές για την κοινωνική ένταξη των Ροµά όπως αυτές 
διατυπώνονται στο Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ροµά µέχρι το 2020  (COM 
2011/173 ): 

 
1. Εποικοδοµητικές και βιώσιµες αρχές κατά των διακρίσεων 

2. Σαφής στόχευση, χωρίς αποκλεισµούς 

3. Προσέγγιση µεταξύ των πολιτισµών 

4. Στόχευση για ενσωµάτωση στην βασική ατζέντα  

5. Αναγνώριση της διάστασης του φύλου 

6. Υλοποίηση πολιτικών που βασίζονται σε απτές αποδείξεις 

7. Χρήση των εργαλείων που παρέχει η ΕΕ 

8. Συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών 

9. Συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

10. Ενεργός συµµετοχή των Ροµά 

 

Ο Μηχανισµός της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της Εθνικής Στρατηγικής περιλαµβάνει όλα τα χωρικά 
επίπεδα της διοίκησης – Εθνικό – Περιφερειακό – ∆ηµοτικό.  

Όσον αφορά στο περιφερειακό επίπεδο, οι Περιφέρειες  έχουν καθοριστικό και κύριο ρόλο στην 
εξειδίκευση και στην ανάπτυξη των πολιτικών για τους Ροµά, µε γνώµονα τόσο τα χαρακτηριστικά και τις 

                                                 
11 Με τον όρο εδραιοποίηση στην αναφορά αυτή, εννοείται η µόνιµη και σταθερή εγκατάστασή τους σε 
υποδοµές «κατοικείν» µε συνθήκες ασφάλειας, υγείας και αξιοπρέπειας 



ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας όσο και των Ροµά που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Μέσω των Σχεδίων 
∆ράσης σχεδιάζονται, παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι παρεµβάσεις σε τοπικό επίπεδο. 

Στο τρίτο επίπεδο η ευθύνη βρίσκεται στους ∆ήµους και περιλαµβάνεται η εξειδίκευση και η εφαρµογή των 
ολοκληρωµένων τοπικών παρεµβάσεων µε τον συντονισµό των αρµόδιων Περιφερειών. 

Στην συνέχεια αναφέρεται αναλυτικά στην υπάρχουσα κατάσταση του καταυλισµού της Κρανιάς στην 
Κεφαλονιά : 

Ο συγκεκριµένος καταυλισµός δηµιουργήθηκε µε σκοπό να καλύψει προσωρινά τις ανάγκες στέγασης 
των ΡΟΜΑ που κατοικούσαν σε τσαντίρια στην πόλη του Αργοστολίου και έπρεπε µετακινηθούν από 
τους χώρους αυτούς. Σήµερα 17 χρόνια µετά ο καταυλισµός συνεχίζει να υφίσταται ξεπερνώντας το 
όριο της προσωρινότητας και της µεταβατικότητας. 

Στη διατήρηση του καταυλισµού συνέβαλε το γεγονός ότι στην πορεία των χρόνων τα παιδιά αυτών που 
εγκαταστάθηκαν στον προσωρινό οικισµό δηµιούργησαν και αυτά οικογένειες, οι οποίες παρέµειναν 
στον οικισµό. ∆εν τέθηκε ποτέ θέµα από τις προηγούµενες δηµοτικές αρχές να φύγουν τα παιδιά αυτών 
που εγκαταστάθηκαν αρχικά. Αντίθετα ο ∆ήµος προσπαθούσε µε τη συνδροµή της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας να αποτρέψει την εγκατάσταση άλλων συγγενών τους που µετακινούνταν εποχικά.  

Ο συγκεκριµένος χώρος, ενώ έλυσε το τότε πρόβληµα στέγασης των δέκα οικογενειών που 
αναφέρονται παραπάνω, είχε ωστόσο πολλά µειονέκτηµα τα οποία συνδέονται άµεσα µε τα δισεπίλυτα 
προβλήµατα που υπάρχουν σήµερα στην περιοχή: 

• Είναι περιορισµένης έκτασης και δεν καλύπτει τις σηµερινές ανάγκες των οικογενειών. 
• Βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε δρόµο µεγάλης κυκλοφορίας, χωρίς πεζοδρόµιο, όπου η διέλευση 

πεζών και ιδιαίτερα παιδιών είναι πολύ επικίνδυνη. 
• Βρίσκεται σε βιοµηχανική περιοχή και είναι αποµονωµένο από τον κοινωνικό ιστό της πόλης.  
• Η δηµιουργία καταυλισµού στη θέση αυτή δεν συνάδει µε τις εγκεκριµένες χρήσης γης στην 

περιοχή σύµφωνα µε τη θεσµοθετηµένη ΖΟΕ Αργοστολίου. 
• Γειτνιάζει άµεσα µε τα ∆ηµοτικά σφαγεία δραστηριότητα µη συναφή µε την οικιστική, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα υγείας στους ΡΟΜΑ και να µην είναι εφικτή η 
διατήρηση των συνθηκών καλής υγιεινής.  

Παράλληλα ο ∆ήµος βρέθηκε αντιµέτωπος µε δικαστικές αγωγές από τους ιδιοκτήτες γειτονικών 
οικοπέδων λόγω τη µη ύπαρξης κατάλληλων δικτύων υποδοµής του καταυλισµού αλλά και από τον 
τρόπο ζωής  των ΡΟΜΑ. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καταυλισµού όλα αυτά τα χρόνια παρατηρήθηκαν τα παρακάτω 
φαινόµενα: 

• Στις προκατασκευασµένες κατοικίες του καταυλισµού στεγάστηκαν πολυµελείς οικογένειες µε 
ιδιαίτερο τρόπο ζωής, µε αποτέλεσµα να επέλθουν πολύ µεγάλες φθορές σε αυτές ή ακόµη και να 
έχουν καταστραφεί εντελώς. 

• Από το 1996 µέχρι σήµερα οι οικογένειες  που διαµένουν στον καταυλισµό είναι πολύ 
περισσότερες  καθώς στο διάστηµα αυτό τα παιδιά των οικογενειών που εγκαταστάθηκαν εκεί 
δηµιούργησαν δικές τους ως επί το πλείστο πολυµελείς οικογένειες. 

• Η απασχόληση των ατόµων µε την συγκέντρωση παλιών αντικειµένων και σιδήρου και η 
τοποθέτηση τους εκεί, επιφέρει ακόµη µεγαλύτερο πρόβληµα στον καταυλισµό. 

• Τα σοβαρά και χρόνια  προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζουν πολλά άτοµα καθώς και η ύπαρξη 
πολλών µικρών παιδιών επιρρεπών σε ιώσεις, λοιµώξεις και µεταδοτικές ασθένειες πυροδοτούν 
µια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τα ίδια τα άτοµα που ζουν εκεί αλλά και για τον πληθυσµό που 
συναναστρέφονται.  

• Επιπλέον η οικονοµική κρίση και η ανεργία πλήττει και τον συγκεκριµένο πληθυσµό, µε 
αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν και επιπλέον προβλήµατα κάλυψης βασικών βιοτικών τους 
αναγκών. 

• Πολλές οικογένειες κατασκεύασαν στην πορεία αυτών των χρόνων πρόχειρες ή και πιο µόνιµες 
κατασκευές  προκειµένου να στεγαστούν και να καλύψουν τις ανάγκες τους, χωρίς όµως να 
υπάρχουν οι απαραίτητες και στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την ανέγερση νέων  κατασκευών.  

• Οι συνθήκες υγιεινής και στο εσωτερικό των σπιτιών αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο είναι 
εντελώς ακατάλληλες για την διαβίωση τόσων  ατόµων (ύπαρξη εντόµων και τρωκτικών, ελλιπές 
ή/και κατεστραµµένο αποχετευτικό δίκτυο, συσσώρευση παλιών αντικειµένων, λυµάτων κ.α).            

• Όλα αυτά τα χρόνια πραγµατοποιήθηκαν µυοκτονίες και απεντοµώσεις που όµως αποτέλεσαν 
προσωρινή και ανεπαρκή λύση για την αντιµετώπιση των εντόµων και των τρωκτικών. Μάλιστα 
σύµφωνα µε την από 27-08-12 έκθεση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και & Κοινωνικής Μέριµνας 



της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας αναφέρεται ότι η κατάσταση δεν επιτρέπει ούτε καν 
εντοµοκτονία και µυοκτονία εάν δεν βελτιωθούν πρωτίστως οι ακατάλληλες συνθήκες. 

• Τα προαναφερόµενα προβλήµατα και οι άσχηµες συνθήκες διαβίωσης επιδεινώνονται όταν 
υπάρχουν ακραία  καιρικά φαινόµενα (έντονη ζέστη ή καύσωνας κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, 
έντονο κρύο ή βροχοπτώσεις κατά τους χειµερινούς µήνες).   

 

 
Από το 1996 οπότε και το δηµοτικό συµβούλιο προέβη στην προσωρινή λύση της πρόχειρης 
εδραιοποίησης του πληθυσµού ΡΟΜΑ στην περιοχή της Κρανιάς και συγκεκριµένα στον περιβάλλοντα 
χώρο των δηµοτικών σφαγείων, δεν κατέστη δυνατή η κοινωνική ένταξη και προσαρµογή του 
πληθυσµού, καθώς κάθε προσπάθεια δηµιουργίας αξιοπρεπούς καταυλισµού µε τις κατάλληλες 
υποδοµές και παροχές κατέστη θνησιγενής.  
Από την στιγµή που δεν µπόρεσε να κτιστεί νέος οικισµός, αξιοποιήθηκε εν µέρει η δυνατότητα που 
έδινε το Υπουργείο Εσωτερικών για απόκτηση των ΡΟΜΑ κατοικίας µέσω στεγαστικού δανείου ΦΕΚ 
396 Β/4-4-2002.  

Συγκριτική παρουσίαση πληθυσµού πρόχειρου καταυλισµού Κρανιάς 
Καταγραφή 2008 

Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής (µε στοιχεία 
του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου) 

Καταγραφή 2013 
Υπηρεσία Πρόνοιας & ∆ηµόσιας Υγείας 

∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 

Κελύφη 
 

Οικογένειες 
 

Άτοµα 
 

Κελύφη 
 

Οικογένειες Άτοµα 

12 13 80 14 15 73 
 
Συνοψίζοντας 

• Όλες  οι παραπάνω οικογένειες καθώς και τα µεµονωµένα άτοµα διαθέτουν πιστοποιητικά 
κοινωνικής προστασίας και κατά συνέπεια βιβλιάρια ανασφαλίστων πολιτών, είναι 
οικονοµικά αδύνατοι εκτός από κάποιες ειδικές περιπτώσεις που µπορεί προσωρινά (λόγω 
εποχιακής εργασίας κ.α) να έχουν ασφάλιση από άλλο φορέα.  

• Πολλές από τις παραπάνω οικογένειες, όπως προαναφέρθηκε έχουν µέλη µε 
πιστοποιηµένη αναπηρία και λαµβάνουν επιδόµατα αναπηρίας τα οποία σε πολλές 
περιπτώσεις έχουν λήξει ή λήγουν και θα επανεξεταστούν. Εποµένως δεν υπάρχει σταθερό 
ολοχρονικό εισόδηµα. 

• Επίσης θεωρείται σκόπιµη η διενέργεια προληπτικών αιµατολογικών εξετάσεων των 
κατοίκων του καταυλισµού µε την θέληση τους, προκειµένου να προασπιστεί η υγεία τους 
την δεδοµένη χρονική στιγµή µε την στήριξη του τοπιού Ιατρικού Συλλόγου. 

 

5.Β. Η Αναγκαιότητα ανάληψης άµεσων δράσεων κοινωνικής πολιτικής  -Εξασφάλιση και 
εγγύηση του «κατοικείν» -  

 

Ο πρώτος γενικός στόχος της εθνικής στρατηγική περιλαµβάνει παρεµβάσεις µε στόχο την κάλυψη των 
αναγκών της οµάδας-στόχου των Ροµά για αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης. Ο στόχος αυτός µπορεί να 
επιτυγχάνεται µε δράσεις βραχυπρόθεσµης διάρκειας όπου απαιτείται και κρίνεται αναγκαίο και εφόσον 
µια ολοκληρωµένη πολιτική παρέµβασης απαιτεί µακρύ χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την άµεση 
αποκατάσταση των απειλητικών συνθηκών διαβίωσης της οµάδας στόχου.  

Η εικόνα των Ροµά στην περιοχή Κρανιά της Κεφαλλονιάς  σε ό,τι αφορά στις συνθήκες κατοίκησης και 
στέγασης χαρακτηρίζεται σε µεγάλο βαθµό ακατάλληλη, εφόσον οι συνθήκες διαβίωσης δεν 
ανταποκρίνονται στα ελάχιστα αποδεκτά σταθερότυπα (standards) κατοίκησης. 

Βασική προτεραιότητα είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη δέσµης µέτρων στεγαστικής αρωγής, τα 
οποία θα διασφαλίζουν την αξιοπρεπή εδραιοποίηση και την οργανική ένταξη των Ροµά στην τοπική 
κοινωνία, µέσα από µοντέλα βιώσιµης κατοικίας. Κάτω από αυτό το πρίσµα, η στρατηγική για την 
διαχείριση του κατοικείν των Ροµά, θα πρέπει να αποσκοπεί µακροπρόθεσµα σε βιώσιµη, ασφαλή και 
λειτουργική κατοίκηση, οργανικά συνδεδεµένη µε τον αστικό και κοινωνικό ιστό. 

Η έννοια του «κατοικείν» είναι µια πολυπαραγοντική έννοια που περιλαµβάνει, πέρα από την κατοικία, 
τις τεχνικές υποδοµές (δίκτυα κοινής ωφέλειας, συστήµατα διαχείρισης απορριµµάτων και άλλων 
υγιεινολογικών παραγόντων, δίκτυα επικοινωνίας, συγκοινωνίας, διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων κλπ), αλλά και την πρόσβαση στον κοινωνικό εξοπλισµό (υποδοµές εκπαίδευσης, υγείας, 
κοινωνικής πρόνοιας και άλλες υπηρεσίες). 



Κατά την τυπολογική κατάταξη
12 του χώρου και των συνθηκών διαµονής των ΡΟΜΑ της περιοχής 

Κρανιάς, παρατηρούνται παραπήγµατα, καλύβια, τσαντίρια ή/ και κελύφη σε θέσεις ακατάλληλες ή 
και επικίνδυνες και χωρίς υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και µε ελλιπή πρόσβαση σε 
στοιχειώδεις τεχνικές υποδοµές, µε άµεσο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των µελών 
αλλά και της δηµόσιας υγείας.  

Η ένταση και η έκταση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο συγκεκριµένος πληθυσµός, επιτάσσει και 
την αναγκαιότητα της άµεσης ανταπόκρισης των τοπικών δηµόσιων κέντρων λήψης αποφάσεων, 
αρχικά µε δράσεις βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα αλλά άµεσης αποτελεσµατικότητας και 
παράλληλα µε τη δροµολόγηση κατάρτισης και υλοποίησης µίας ολοκληρωµένης παρέµβασης 
µακροπρόθεσµο χαρακτήρα που θα διασφαλίζει και τη βιωσιµότητα της. 

Βάσει των παραπάνω, τα µέτρα και οι δράσεις άµεσης ανταπόκρισης πρέπει να οδηγούν σε : 

1. εξασφάλιση βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και συνθηκών υγιεινής 

2. παρεµβάσεις χαµηλού κόστους που αφορούν ει δυνατόν το σύνολο της οµάδας 
στόχου 

3. αντιµετώπιση οξυµένων προβληµάτων 

 

5.Γ. Πρακτική άµεσης στεγαστικής συνδροµής στην ελληνική επικράτεια 

Στις 23/1/2012 εγκρίθηκε και τίθεται προς υλοποίηση το πιλοτικό «Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης για την 
Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσµών που διαµένουν σε ιδιαίτερα υποβαθµισµένου οικισµούς της 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης» το οποίο περιλαµβάνει στόχους και δράσεις µε 
βραχυπρόθεσµό και µακροπρόθεσµο χαρακτήρα. 

Σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση στεγαστικού προβλήµατος προβλέπει την επιδότηση του ενοικίου
13 

για µετεγκατάσταση νοικοκυριών από τα παραπήγµατα σε κατοικίες. Ειδικότερα προβλέπει για χρονικό 
διάστηµα 5ετίας την χορήγηση των ακόλουθων πόρων για την πληρωµή ενοικίου κατοικιών για 
οικογένειες ΡΟΜΑ µε Μ.Ο. µελών 4,2 άτοµα: 
 
� Στην επικράτεια του ∆ήµου Νέστου  

856.000 ευρώ για 65 (Μ.Ο. =2.633,85 ευρώ/κατοικία/έτος επί 5 χρόνια)  
 
� Στην επικράτεια του ∆ήµου Κοµοτηνής  

302.400 για 24 κατοικίες (Μ.Ο. =2.536 ευρώ/κατοικία/έτος επί 5 χρόνια) 
78.000 για 6 κατοικίες (Μ.Ο.= 4.333,33 ευρώ/κατοικία/έτος επί 3 χρόνια) 

 
� Στην επικράτεια του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης 

150.000 για 10 κατοικίες  (Μ.Ο.= 3.000 ευρώ/κατοικία/έτος επί 5 χρόνια) 
 
� Στην επικράτεια του ∆ήµου ∆ιδυµότειχου 

315.000 για 25 κατοικίες (Μ.Ο.= 2.520 ευρώ/κατοικία/έτος, επί 5 χρόνια) 
50.000 για 8 κατοικίες (Μ.Ο.= 2.083,33ευρώ/κατοικίας/έτος επί 3 χρόνια) 

 
� Στην επικράτεια του ∆ήµου Ορεστιάδας 

516.600 για 41 κατοικίες (Μ.Ο. = 2.520 ευρώ/κατοικία/έτος επί 5 χρόνια) 
 
 
 
5. ∆. Άµεση επίτευξη στόχου «Κατοικείν»– Βραχυπρόθεσµος χαρακτήρας 
 
Ελλείψει υποδοµών ικανών και επαρκών για την ΑΜΕΣΗ φιλοξενία του πληθυσµού των ΡΟΜΑ (τόσο ο 
∆ήµος όσο και Περιφέρεια δεν διαθέτουν ξενώνες), η άµεση λύση πρέπει να αναζητηθεί στη στήριξη 
των οικογενειών ΡΟΜΑ προκειµένου µε τη βούλησή τους και τη συναίνεσή τους να στεγαστούν 
σε µισθωµένες κατοικίες µε δική τους µέριµνα, λαµβάνοντας µηνιαία επιχορήγηση για το 
µίσθωµα  για βραχύ χρονικό διάστηµα maximum 2 ετών έως ότου υλοποιηθεί µια ολοκληρωµένη 
λύση του ζητήµατος µε µακροπρόθεσµο χαρακτήρα και κυρίως µε τη συνδροµή των 
ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών εργαλείων. 

                                                 
12 Πρόκειται για ποιοτική ιεραρχική κατηγοριοποίηση που ακολουθεί την αποτύπωση των συνθηκών 
διαβίωσης των ΡΟΜΑ, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.  
13 Ωστόσο δεν προσδιορίζεται συγκεκριµένο ποσοστό επιδότησης επί του µισθώµατος αλλά η γενική 
αναφορά παραπέµπει στην επιδότηση του ενοικίου, ήτοι στην καταβολή του συνόλου του.  



Προκειµένου να ταξινοµηθούν οι στεγαστικές ανάγκες των οικογενειών των ΡΟΜΑ και κατά συνέπεια να 
προσδιοριστεί το ύψος της επιχορήγησης ενοικίου, καταγράφονται παρακάτω τα επίσηµα standards για 
τον χαρακτηρισµό µίας κατοικίας ως ικανοποιητικών προς στέγαση, όπως προκύπτουν από τους 
∆είκτες συνθηκών ∆ιαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής και της Ευρωπαϊκής στατικής υπηρεσίας 
(European Union - Statistics on Income and Living Conditions - SILC)14. 
Συγκεκριµένα µεταξύ των δεικτών διαβίωσης που εκτιµώνται και λαµβάνονται υπ’όψιν  στις έρευνες 
SILC ως προς τα χαρακτηριστικά της κατοικίας των νοικοκυριών, αποτυπώνονται οι συνθήκες α) ως 
προς τη στενότητα χώρου και β) ως προς τις βασικές ανέσεις των κατοικιών 

 
Συνθήκες Κριτήρια 

Ένα µέλος θεωρείται ότι έχει στενότητα χώρου 
εάν το νοικοκυριό του δεν έχει στη διάθεσή 

του: 
 

• ένα δωµάτιο για το νοικοκυριό  
• ένα δωµάτιο για κάθε ζευγάρι  
• ένα δωµάτιο για κάθε άγαµο µέλος ηλικίας 18 ετών 

και άνω  
ένα δωµάτιο για δυο άγαµα µέλη του νοικοκυριού 
του ίδιου φύλου ηλικίας 12 έως 17 ετών  

• ένα δωµάτιο για κάθε άγαµο µέλος διαφορετικού 
φύλου ηλικίας 12 έως 17 ετών  

• ένα δωµάτιο για κάθε δύο µέλη ηλικίας κάτω των 
12 ετών  

 

Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει έλλειψη 
βασικών ανέσεων της κατοικίας, εάν έχει: 

 

• ∆ιαρροή στη στέγη, υγρασία στους τοίχους, στα 
πατώµατα, στα θεµέλια ή  
υπάρχουν σάπιες κάσες στα παράθυρα ή σάπια 
πατώµατα  

• Σκοτεινά δωµάτια  
• Εξωτερική τουαλέτα  
• Εξωτερικό λουτρό ή ντους  
 

 
Προκειµένου για τον πληθυσµό της Κεφαλλονιάς στην περιοχή της Κρανιάς  που βρίσκεται σε πλήρη 
αδυναµία στέγασης εξ ιδίων πόρων και σε άµεση απειλή για την υγεία των µελών του και τη δηµόσια 
υγεία, καταγράφονται 13 οικογένειες επιλέξιµες για επιχορήγηση ενοικίου. 

Συνεπώς στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και της διακριτικής ευχέρειας της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 
άµεσες δράσεις στεγαστικής συνδροµής, καθόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι ασφάλειας και υγείας, 
µπορούν να περιλαµβάνουν την οικονοµική ενίσχυση της πολιτείας προς τον σκοπό της εγκατάστασης 
της οµάδας στόχου σε κατοικίες µε ευθύνη των ίδιων των οικογενειών των ΡΟΜΑ και συγκεκριµένα την 
επιχορήγηση του ενοικίου τους για ένα βραχύ χρονικό διάστηµα έως την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση 
του ζητήµατος σε επίπεδο περιφέρειας και την αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Επιπλέον και προκειµένου να αµβλυνθούν κοινωνικές αναστολές ή αποκλεισµοί, ο ∆ήµος δια των 
ειδικευµένων στελεχών του, δύναται να συνεισφέρει στην αµοιβαία κοινωνική κατανόηση για την 
αντιµετώπιση του ζητήµατος, παρέχοντας κάθε νόµιµη και δυνατή βοήθεια και στήριξη.  

∆εδοµένου του ιδιαίτερα βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα ανάληψης τέτοιας δράσης για τον πληθυσµό 
ΡΟΜΑ της περιοχής Κρανιάς (επιχορήγηση ενοικίου σε κατοικίες για 2 έτη) και λαµβάνοντας υπόψη τα 
παρόµοια κόστη από το µεγάλο και ευρύ πιλοτικό πρόγραµµα της ΑΜΘ, κρίνεται εφικτή η κάλυψη του 
ενοικίου των 13 κατοικιών µε επιβάρυνση δαπανών για το υπόλοιπο του έτους 2013 (ήτοι 7 
µήνες Ιούνιος – ∆εκέµβριος) στο ύψος των 31.150 ευρώ (7 µήνες Χ 4.450ευρώ). 

 
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την  Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των ΡΟΜΑ µέχρι το 2020»  (COM 2011/173 ). 

«Κατά την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ροµά, τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν 
υπόψη τις ακόλουθες προσεγγίσεις: 

� Να διαθέσουν ένα επαρκές ποσό χρηµατοδότησης από τους εθνικούς προϋπολογισµούς, το 
οποίο πρέπει να ενισχύεται, όπου χρειάζεται, από τη διεθνή χρηµατοδότηση και τη χρηµατοδότηση 
της ΕΕ.» 

                                                 
14 Για το 2011 η έρευνα διενεργήθηκε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και διέπεται από 
τις διατάξεις του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και Κοινοβουλίου µε αριθ. 1177/2003.  



 
5. Ε. Αντικειµενική αδυναµία εφαρµογής των ΚΥΑ 33165/23-6-2006 και ΚΥΑ 15654/31-3-2011 περί 
επιδοτούµενων επιτοκίων στεγαστικών δανείων από ΡΟΜΑ 

Ο πληθυσµός των ΡΟΜΑ που διαβιούν στην περιοχή Κρανιά της Κεφαλλονιάς και υπό συνθήκες 
επισφαλείς για την δηµόσια υγεία, την υγεία των οικογενειών τους και την κοινωνική συνοχή, όπως 
αποδεικνύεται από τα στοιχεία της οικονοµικής του κατάστασης  (άποροι, χωρίς εισοδήµατα, σταθερή 
εργασία) δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις έτερου µέτρου της ελληνικής πολιτείας περί 
της στεγαστικής τους αποκατάστασης, το οποία φορά στη χορήγηση στεγαστικών δανείων, όπως 
ορίζονται στη ΚΥΑ 33165/23-06-2006 (ΦΕΚ 780/Β) και στην τροποποίηση αυτής από την ΚΥΑ 
15654/31-3-2011  (ΦΕΚ 512/Β/04.04.2011).  

Παρά το γεγονός ότι οι δανειοδοτήσεις για την απόκτηση κατοικίας από ΡΟΜΑ όπως ορίζουν οι 
ανωτέρω ΚΥΑ, επιδοτούνται για το 80% του επιτοκίου που προσφέρει η εκάστοτε Τράπεζα που 
συνάπτει σύµβαση δανείου, ο πληθυσµός της Κεφαλλονιάς που διαβιεί στην Κρανιά Κεφαλλονιάς δεν 
έχει καµία προϋπόθεση ώστε να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε τοκοχρεωλυτική δόση. (βλ. 
δικαιολογητικά απορίας και οικονοµικής αδυναµίας). 

Επιπλέον εξαιτίας των υφιστάµενων οικονοµικών συνθηκών στη χώρα και τον τραπεζικό τοµέα (ύφεση, 
επισφάλεια, µείωση εµπορικών αξιών ακινήτων κ.α.) οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί δεν 
ανταποκρίνονται θετικά σε αιτήµατα στεγαστικών δανείων, πόσο µάλλον από αιτούντες ΡΟΜΑ που δεν 
αποδεικνύουν σταθερά και εξασφαλισµένα εισοδήµατα. 

 

5.ΣΤ. Ορισµοί και νοµοθετικό πλαίσιο αστέγου και οικονοµικής αδυναµίας 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΓΟΥ (Άρθρο 29, Ν. 4052/2012) 

 
1. Αναγνωρίζονται οι άστεγοι ως ευπαθής κοινωνική οµάδα, στην οποία παρέχεται κοινωνική 
προστασία. Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτοµα που διαµένουν νόµιµα στη χώρα, τα οποία στερούνται 
πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόµενη ή παραχωρηµένη 
κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης 
και ηλεκτροδότησης. 

2. Στους αστέγους περιλαµβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόµο, σε ξενώνες, αυτοί που 
φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύµατα ή άλλες κλειστές δοµές, καθώς και αυτοί που 
διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύµατα. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του εκάστοτε συναρµόδιου 
Υπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα 
εφαρµογής της παρούσας, ιδίως το περιεχόµενο, η έκταση και ο χρόνος παροχής κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και η διαδικασία και οι φορείς υλοποίησης της καταγραφής των αστέγων. 

 
 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α∆ΥΝΑΜΙΑΣ 

α) Ν.57/1973 (ΦΕΚ 149/19-7-73, τ. Α΄) «Περί λήξης µέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονοµικά 
αδυνάτων». 

β) Ν. 139/25-8-75 (ΦΕΚ 176, τ. Α΄) «Περί κυρώσεως της εν Νέα Υόρκη την 28-9-1954 υπογραφείσης 
∆ιεθνούς Συµβάσεως και του συνοδεύοντος ταύτην παραρτήµατος περί του καθεστώτος των 
ανιθαγενών» 

γ) Υ.Α. αριθµ.3324/1-11-02 «Περί καθορισµού υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο.Γ 
συµβατικά και ταχύπλοα πλοία». 

δ) Ν. 3242/04 (Φ.Ε.Κ. 102,τ.Α΄) και ε) Ν. 3448/06 (Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α΄) σύµφωνα µε τις οποίες η υπηρεσία 
προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. 

Η διαδικασία για την έκδοση των πιστοποιητικών είναι η εξής: 
α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
και χορήγηση αρ. πρωτοκόλλου µε άµεση γνωστοποίηση του συγκεκριµένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον 
ενδιαφερόµενο. 
β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από προϊστάµενο του 
τµήµατος ή τον διευθυντή, στον αρµόδιο υπάλληλο. 
γ) Ο αρµόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά και παραδίδει το σχετικό φάκελο στον Κοινωνικό 



Λειτουργό για διεξαγωγή Κοινωνικής Έρευνας, ο οποίος, µετά την διεξαγωγή της, συντάσσει Έκθεση 
Κοινωνικής Έρευνας µε σχετική πρόταση. 

δ) Ο αρµόδιος υπάλληλος ετοιµάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω παράγραφο για το θεσµικό πλαίσιο. Την 
Απόφαση υπογράφει ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος 

ε) Ο αρµόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία µε τον πολίτη, παραδίδοντας την απόφαση και 
φροντίζει για την ενηµέρωση του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας, καθώς και για την ενηµέρωση του 
αρχείου του τµήµατος. 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη είναι : 

α) Αίτηση του πολίτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του, συνοδευόµενη από εκκαθαριστικό της εφορίας, ή 
– σε περίπτωση που δεν υποχρεούται για την υποβολή φορολογικής δήλωσης – Υπεύθυνη ∆ήλωση 
εγκεκριµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., ότι δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, και έντυπο Ε9, εάν υπάρχει. 

β) Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του πολίτη, όπου δηλώνει το λόγο για τον οποίο ζητά 
το πιστοποιητικό. 

γ) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η υπηρεσία που ζήτησε το πιστοποιητικό και ο λόγος που θα 
χρησιµοποιηθεί. 

δ) Εάν κριθεί σκόπιµο, η υπηρεσία αναζητά αυτεπάγγελτα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Σχόλια. 
1. το πιστοποιητικό οικονοµικής αδυναµίας αυτούσιο δεν έχει εκδοθεί όλα αυτά τα χρόνια από την 
υπηρεσία πρόνοιας. Πάντα εκδιδόταν µε βάση την απόφαση κοινωνικής προστασίας για την έκδοση 
βιβλιαρίου ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

2. το πιστοποιητικό οικονοµικής αδυναµίας χρησιµοποιείται κυρίως για δωρεάν µετακίνηση για πλοία, 
δωρεάν ταφή, απαλλαγή τροφείων από δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς, αίτηση για εισαγωγή σε ίδρυµα 
κτλ 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΑ 

Η οικογένεια ορίζεται ξεκάθαρα από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση άγαµου 
ζευγαριού και ειδικά ζευγαριού που δεν έχει αναγνωρίσει και τα τέκνα προτείνουµε στα δικαιολογητικά 
να ζητηθεί µια ένορκη βεβαίωση από το πρωτοδικείο όπου ο άνδρας βεβαιώνει ότι είναι πατέρας των 
παιδιών και ζουν µαζί. 

 

 

6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ για την εφαρµογή της δράσης  

� Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση και την επιτυχή έκβαση της δράσης, (η οποία 
σηµειώνεται ότι έχει βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα maximum 2 ετών), αποτελεί η διαβούλευση 
µε τον πληθυσµό ΡΟΜΑ που διαβιεί στον πρόχειρο καταυλισµό της Κρανιάς, προκειµένου να 
γίνουν αντιληπτά τα οφέλη τους από την εγκατάστασή τους σε κατοικίες και εκουσίως να 
δεχθούν να αποµακρυνθούν από τον πρόχειρο καταυλισµό.  

� Κάθε προστάτης κάθε οικογένειας από τις καταγεγραµµένες και πρόχειρα εδραιοποιηµένες 
στον καταυλισµό της Κρανιάς, θα προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει την 
βούλησή του να στεγασθεί µε ευθύνη του σε κατοικία, ως συµβαλλόµενος µε τον εκάστοτε 
εκµισθωτή, καθώς και ονοµαστικά τα µέλη που προστατεύει 

� Κάθε προστάτης κάθε οικογένειας προκειµένου να συµµετάσχει στο πρόγραµµα δράσης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς θα προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν από την 
οικονοµική υπηρεσία (µισθωτήριο συµβόλαιο, φορολογικά έγγραφα, πιστοποιητικά απορίας, 
κ.α.) και θα υπογράψει δήλωση αποδοχής ένταξης στο πρόγραµµα. 

� Ο ∆ήµος µε τη συµβολή των ειδικών στελεχών του αλλά και του αρµόδιου αιρετού, δύναται να 
βοηθά στο πλαίσιο της νοµιµότητας και της κοινωνικής ευταξίας, τις προς µετοίκηση 
οικογένειες ΡΟΜΑ, διευκολύνοντας το διάλογο µε ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες κατοικιών. 



� Η κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου και του Νοµικού Προσώπου του (ΟΚΑΠ) πρέπει να 
παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια κοινωνικής και ψυχολογικής βοήθειας στα µέλη των 
οικογενειών ΡΟΜΑ, και να µεριµνήσουν για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου της υγείας του 
πληθυσµού, σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς (π.χ. προληπτικές εξετάσεις, εµβολιασµοί, 
κ.α.) 

� Το δηµοτικό συµβούλιο Κεφαλλονιάς θα ορίσει 3µελή επιτροπή από στελέχη του ∆ήµου ή/και 
του ΟΚΑΠ µε κοινωνική ειδίκευση, προκειµένου να παρακολουθούν την οµαλή υλοποίηση του 
προγράµµατος και να διενεργούν αυτοψίες για την τήρηση του.  

� Το πρόγραµµα επιχορήγησης ενοικίων για την κοινωνική ένταξη του πληθυσµού ΡΟΜΑ της 
περιοχής Κρανιάς, όπως θα διαµορφωθούν από την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και της Οικονοµικής  Επιτροπής και τελικώς από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα υλοποιηθεί από τη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών σε συνεργασία µε την κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου 
καθώς και την αρωγή της 3µελούς επιτροπής. 

� Οι επιχορηγήσεις ενοικίων πρέπει να καταβάλλονται σε µηνιαία τακτική βάση και εντός 
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος.  

� Η δράση αυτής της κοινωνικής ένταξης του πληθυσµού ΡΟΜΑ, προστίθεται µετά τη σχετική 
λήψη απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου στις ήδη προγραµµατισµένες δράσεις του Ετήσιου 
Προγράµµατος ∆ράσης και εντάσσεται στον Άξονα 2 Μέτρο 3 ∆ράση 2.3.4 «Πρόγραµµα 
βραχυπρόθεσµης επιχορήγησης ενοικίου για τον πληθυσµού που διαβιεί στον πρόχειρο 
καταυλισµό της Κρανιάς». 

� Κρίνεται απαραίτητη και η σχετική ενηµέρωση των ανεξάρτητων αρχών και της κεντρικής 
διοίκησης για την πρωτοβουλία της δράσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, προκειµένου να 
εισηγηθούν όποτε και όπου το κρίνουν απαραίτητο τυχόν προσαρµογές. 

� Τέλος, η δηµοτική αρχή θα συνεργαστεί στενά µε τα αρµόδια περιφερειακά όργανα της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκειµένου να δροµολογηθεί ένα Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα 
∆ράσης για τους ΡΟΜΑ που θα επιλύσει το ζήτηµά τους σταθερά και οριστικά.  

� Το δηµοτικό συµβούλιο µε την σχετική του απόφαση να ζητεί από την Περιφέρεια Ιονίων 
νήσων την οικονοµική της αρωγή στις συνολικές δαπάνες της διετούς δράσης 
βραχυπρόθεσµης αντιµετώπισης, µέσω προγραµµατικής σύµβασης.  

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι καταρχήν το παραπάνω θέµα είναι  όντως υπαρκτό και δεν 
αµφισβητείται ότι ο πληθυσµός των ΡΟΜΑ είναι παγκοσµίως µια ξεχωριστεί κοινωνική οµάδα µε τις δικές 
ιδιαιτερότητες ως προς τον τρόπο διαβίωσης. 
Η παραπάνω όµως πρόταση πιστεύει ότι δεν θα λύσει το πρόβληµα , διότι το πρόβληµα διαβίωσης των ΡΟΜΑ 
δεν είναι µόνο η παροχή στέγης  αλλά η πρόσβαση στην κοινωνική  η υγεία ,  παιδεία – εργασία . 
Την   λύση πρέπει να την δώσει  το κράτος µε συγκεκριµένη πολιτική και ουσιαστική στήριξη για την ένταξη τους 
στην ελληνική κοινωνία πράγµα αδύνατον  εφόσον η ίδια η πολιτεία µε την συγκεκριµένη πολιτική της  δεν λύνει 
τα προβλήµατα των πολιτών της , πόσο µάλλον τα θέµατα διαφορετικών οµάδων. 
Επισηµαίνει  ότι βασικός παράγοντας για την υλοποίηση της παραπάνω ∆ράσης είναι η έγγραφη συγκατάθεση 
των εν λόγω οικογενειών η οποία δεν υπάρχει.  
Επαναλαµβάνει ότι µε την παραπάνω πρόταση δεν λύνονται τα προβλήµατα των ΡΟΜΑ και στόχος της 
∆ηµοτικής Αρχής είναι αφενός η εξάρτηση και οµηρία των παραπάνω σε επερχόµενες εκλογές και αφετέρου η  
λύση για την λειτουργία  των σφαγείων από τους κρεοπώλες. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Την   παραπάνω εισήγηση του Προέδρου :  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 Εισηγείται  στο ∆ηµοτικό  Συµβούλιο προς έγκριση το παραπάνω   Σχέδιο ∆ράσης για την κοινωνική ένταξη  
των ΡΟΜΑ που διαµένουν στον πρόχειρο καταυλισµό της Κρανιάς. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                         Σάββας Σαββαόγλου    
                                                    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                             Α∆Α: ΒΕΧΟΩΕ5-ΥΙΧ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 20 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  24 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  111  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 48/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 24 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  21268/22 -05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                       
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                  
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                           
6.  Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό Μέλος 
                                               Προσήλθε στο 5ο Θέµα)   
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   και  εισηγούµενος   

το 3ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση της 48/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.»  
‘έθεσε υπόψη της τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε την 48/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η  
σύσταση  πάγιας προκαταβολής για  το οικονοµικό έτος 2013 µε διαχειριστές υπολόγους  τους 
παρακάτω υπαλλήλους :  
 
ΠΟΣΟ ∆ηµοτική Ενότητα και Ονοµατεπώνυµο  ∆ιαχειριστή  – υπολόγου. 

800,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ.Παγουλάτο Κων/νο 

800,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλικής κ.Μοσχοπούλου Κων/να 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων κ.Αρσένη Νίκη 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ερίσου κ.Ποδάρα Αναστασία 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών κ. Τζάκη Μαρίκα 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς κ.  Μινέτο Αναστάσιο 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου κ.Βαλλιανάτο Σπυρίδωνα 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε.Σάµης κ. Αυγερινού Αικατερίνη 

500,00 Πάγια προκαταβολή για λειτουργία Σπηλαίων  κ. Αυγερινού Αικατερίνη 
 

1.000,00 

Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου (Τεχνικές Υπηρεσίες)   κ. ∆ηµητράτο 
∆ιονύσιο (εργασίες και προµήθειες υλικών για την συντήρηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και  του οδικού του ∆ήµου Κεφαλονιάς και έκτακτα λειτουργικά αναλώσιµα  



500,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε Αργοστολίου κ. Χαράλαµπο Τουµάση. 
 Επειδή  το ποσό των 1.000,00  της  πάγιας προκαταβολής µε υπόλογο  τον κ. ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο δεν 
ενταλµατοποιήθηκε διότι ο εν λόγω υπάλληλος  λόγω φόρτου εργασίας δεν µπορεί να αναλάβει την 
διαχείριση του  , ζητείται  να οριστεί διαχειριστής υπόλογος της πάγιας προκαταβολής του   ποσού  των 
1.000,00 €  ο  κ. Λεωνίδας Παγουλάτος. 

  

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Του άρθρου 173 του ∆ Κ.Κ του Ν 3463/2006 
3) τα άρθρα 35 & 37 του Β ∆ 17-5 /15-6-1959. 
Και   την   παραπάνω εισήγηση του Προέδρου :  
 

                                               ΟΜΟΦΩΝΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Τροποποιεί την 48/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και εγκρίνει την σύσταση Πάγιας 

Προκαταβολής για  το οικονοµικό έτος 2013 µε διαχειριστές υπολόγους  τους παρακάτω υπαλλήλους : 

ΠΟΣΟ ∆ηµοτική Ενότητα και Ονοµατεπώνυµο  ∆ιαχειριστή  – υπολόγου. 

800,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ.Παγουλάτο Κων/νο 

800,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλικής κ.Μοσχοπούλου Κων/να 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων κ.Αρσένη Νίκη 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ερίσου κ.Ποδάρα Αναστασία 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών κ. Τζάκη Μαρίκα 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς κ.  Μινέτο Αναστάσιο 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου κ.Βαλλιανάτο Σπυρίδωνα 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε.Σάµης κ. Αυγερινού Αικατερίνη 

500,00 Πάγια προκαταβολή για λειτουργία Σπηλαίων  κ. Αυγερινού Αικατερίνη 
 

1.000,00 

Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου Π.Ε . Αργοστολίου (Τεχνικές Υπηρεσίες)   κ. Παγουλάτο 
Λεωνίδα (εργασίες και προµήθειες υλικών για την συντήρηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και  του οδικού του ∆ήµου Κεφαλονιάς και έκτακτα λειτουργικά αναλώσιµα  

500,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε Αργοστολίου κ. Χαράλαµπο Τουµάση. 
 
  
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                         Σάββας Σαββαόγλου    
                                                    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Α∆Α: ΒΕΧΟΩΕ5-71Ζ                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 20 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  24 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 24 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 21268/22-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                       
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                         
6.  Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό Μέλος 
                                               Προσήλθε στο 5ο Θέµα)   
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στον 

προϊστάµενο   της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ,   ο οποίος   εισηγούµενος   

το 4ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

  2)τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4) την  υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 

 

 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

855 08/05/2013 7.011,00 
Αντικατάσταση αντλίας υδρευσης  γεώτρησης Μιχάτων 
∆.Ε. Οµαλών  ΣΑΤΑ 2012-2013 25.7336.17 4.989,00 

856 08/05/2013 6.642,00 

Αποκατάσταση  βλάβης αντλητικού συγκροτήµατος 
γεώτρησης ∆.Ε. Οµαλών Θέση ΡΑΖΑΤΩΝ ( ΣΑΤΑ  
2012-2013) 25.7336.09 0,00 

892 13/05/2013 8.831,40 

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 
και Χιονάτων ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
 
(ΣΑΤΑ 2012-2013). 35.7135.05 2.868,60 

894 17/05/2013 216,00 Μεταφορές εν γένει. 10.6414 9.784,00 

896 22/05/2013 334,00 
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) .ΚΗΙ 
4935,ΚΗΙ 4932, ΚΗΙ 8923, ΚΗΥ 5891, ΚΗΥ 3965 20.6323 1.816,00 

897 22/05/2013 485,74 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές 00.6224.01 595,67 

898 22/05/2013 4.880,00 
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου 
χλοοτάπητα 20.6692 4.547,00 

899 22/05/2013 3.116,00 

Μελέτη  βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων 
Λειβαθούς -τεύχη δηµοπράττησης  ΣΑΤΑ 2012-
2013[ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ] 70.7411.05 0,00 

900 22/05/2013 149,63 
Προµήθεια λοιπού υλικού [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 20.6654.00 14.850,37 

901 22/05/2013 149,77 [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 20.6654.00 14.700,60 
902 22/05/2013 148,03 [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 20.6654.00 14.552,57 
903 22/05/2013 148,06 [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 20.6654.00 14.404,51 
904 22/05/2013 133,00 [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 20.6654.00 14.271,51 
905 22/05/2013 142,00 [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 20.6641 49.694,73 
906 22/05/2013 138,00 [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ] 20.6641 49.556,73 
907 22/05/2013 99,63 [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ] 20.6262 14.506,77 
908 22/05/2013 150,00 [ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ] 20.6262 14.356,77 

909 22/05/2013 150,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)[ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ] 20.6262 14.206,77 

910 22/05/2013 148,03 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ - Προµήθεια 
λοιπού υλικού  20.6654.00 14.123,48 

911 22/05/2013 152,33 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ - Προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων 20.6641 49.404,40 

912 22/05/2013 145,38 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ - Λοιπές 
προµήθειες  υλικά εργαλεία 20.6699 3.749,15 

913 22/05/2013 149,96 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ - Λοιπές 
προµήθειες  υλικά εργαλεία 20.6699 3.599,19 

914 22/05/2013 150,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ - Εργασίες 
Συντήρησης  - επισκευής  εγκαταστάσεων θέρµανσης - 
κλιµατισµού ∆ηµαρχείουκαι λοιπών κτιρίων  10.6261.07 14.850,00 

915 22/05/2013 150,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ - Εργασίες 
Συντήρησης  - επισκευής ηλεκτρολογικών και 
υδραυλικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων 10.6261.07 11.632,32 

916 22/05/2013 150,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ - Εργασίες 
Συντήρησης  - επισκευής ηλεκτρολογικών και 
υδραυλικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων 10.6261.06 11.482,32 

917 22/05/2013 150,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ - Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 13.903,68 

918 22/05/2013 150,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ - Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 13.753,68 

919 22/05/2013 100,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ - Μεταφορές εν 
γένει 20.6414 4.900,00 



920 22/05/2013 150,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ - Μεταφορές εν 
γένει 20.6414 4.750,00 

921 22/05/2013 307,50 

Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ] 10.6463 8.602,72 

922 22/05/2013 5.418,15 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτου και 
λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Σάµης (Πολιτική 
Προστασία)  70.6279.05 18.581,85 

924 23/05/2013 1.200,28 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 30.6682 141,62 
925 23/05/2013 728,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 13.025,68 
926 23/05/2013 362,85 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10.7135.00 8.862,24 

927 23/05/2013 95.800,00 
Προγραµµατική σύµβαση µε νέα ∆ηµοτική Επιχείρηση  
( ΚΕ∆ΗΚΕ) 5η ∆ΟΣΗ 00.6737.02 670.988,82 

928 23/05/2013 89.760,92 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )  ΜΑΡΤΙΟΥ  
2013 00.6731.01 978.344,24 

929 23/05/2013 309,96 Προµήθεια λοιπού υλικού 35.6654 369,02 
930 23/05/2013 1.321,02 Προµήθεια λοιπού υλικού 35.6654 369,02 

932 23/05/2013 177,46 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά 10.7134.00 8.580,48 

933 23/05/2013 15.900,00 
Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού φωτισµού 
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς  20.7336.34 8.100,00 

934 23/05/2013 940,00 
Προµήθεια λοιπού υλικού (πλέγµατα – πάσσαλοι –
σύρµα κλπ) 70.6654.04 1.060,00 

 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
αναλήψεως υποχρεώσεων : 
O κ. Ανδρέας Ζαπάντης   ψηφίζει  τις προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων από την 900 έως την 921 και την 896. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  ψηφίζει τις  προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων: από την 900 έως την 920 και την 
896.    
  και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

   2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

  4)το υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 

                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2013 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 



                                                                                   Α∆Α: ΒΕΧΒΩΕ5-ΦΥΧ                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                  
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 20 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  24 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  113  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Σύνταξη Έκθεσης και κατάρτιση του απολογισµού , ισολογισµού και 

αποτελεσµάτων χρήσης οικονοµικού έτους 2011 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 24 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 21268/22-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                        
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                                  
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                         
6.  Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό Μέλος 
                                               Προσήλθε στο 5ο Θέµα)   
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στον 

προϊστάµενο   της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ,   ο οποίος   εισηγούµενος   

το 5ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισµού , ισολογισµού και 

αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2011 »Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής  

Επιτροπής τα παρακάτω: 

Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) 

ορίζονται τα εξής: 

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου υποβάλλει δια  

µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή επιτροπή λογαριασµό της διαχείρισης του οικονοµικού  έτους που 

έληξε. Τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο λογαριασµός της διαχείρισης ορίζονται µε  το προεδρικό 

διάταγµα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασµός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα από τις 

µεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταµειακή υπηρεσία. 

2. Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή επιτροπή τα  

προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου, υποβάλλει τον  απολογισµό και, 

προκειµένου για ∆ήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων  και Κοινοτήτων, τον 

ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο  δηµοτικό συµβούλιο. 



3. Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δηµοτικό  συµβούλιο, 

ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 

Οι ∆ήµοι που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των  οικονοµικών 

καταστάσεων κάθε οικονοµικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή 

του µέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (ισολογισµού, 

λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων και  προσαρτήµατος) του 

∆ήµου, εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών - 

Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο 

χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο ∆ήµος 

εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του 

∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το 

οικονοµικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστηµα των ∆ήµων. Περιλαµβάνει επίσης και όλες τις 

παρατηρήσεις που  αφορούν σε σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή 

ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και 

έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαµβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, 

επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον 

ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δηµοτικό συµβούλιο και στον  Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.» 

  

 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 42 παρ 1 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 

1. Ο απολογισµός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι µεν τον δήµον, το οναµατεπώνυµον του δηµάρχου και 

ταµίου µετά προσδιορισµού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν 

αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώµατι εµφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των 

κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισµού.  

α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα 

εισπρακτέα.  

β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονοµικού έτους δι' ειδικών 

αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωµατικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, 

τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα 

πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. 

 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 43 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 

«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασµού της χρηµατικής διαχειρίσεως εµφανίζει: α')το χρηµατικόν 

υπόλοιπον του προηγουµένου έτους,  

β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,  

γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,  

δ')τας πληρωµάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,  

ε')τας πληρωµάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και  

στ') το χρηµατικόν υπόλοιπον.  

2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραµµάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την µεταφοράν του 

χρηµατικού υπολοίπου εις την εποµένην διαχείρισιν.» 

 



Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή προελέγχει τον 

απολογισµό. 

 

 

Παραθέτω ενώπιόν σας τα σχετικά στοιχεία και σχέδιο ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης του 

οικονοµικού έτους  2011  και σας καλώ να ψηφίσετε  επ’ αυτού. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε  τον λόγο στον προϊστάµενο του Λογιστηρίου της ∆/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου   κ. Θεόδωρο   Ματζουράτο ο οποίος παρέθεσε αναλυτικά στα 

Μέλη της Επιτροπής όλα τα απαραίτητα στοιχεία του εν λόγω θέµατος και απάντησε στις ερωτήσεις των 

µελών της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αφού αναφέρεται  στην υποδειγµατική παρουσίαση του εν λόγω θέµατος από την  

αρµόδια Υπηρεσία , επισηµαίνει ότι στα στοιχεία που  παρατίθενται  στο σκέλος της ανάλυσης των εσόδων του 

∆ήµου  παρουσιάζεται πολύ µεγάλη απόκλιση των προϋπολογισθέντων από τα εισπραχθέντα . 

 Τονίζει επίσης ότι έπρεπε να έχει τεθεί σαν άµεση προτεραιότητα  της ∆ηµοτική Αρχής   η  καταβολή  κάθε 

δυνατής προσπάθειας για την υλοποίηση των στόχων  είσπραξης  των εσόδων του ∆ήµου . 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού και αυτός µε την σειρά του αναφέρεται στην προσπάθεια της αρµόδιας 

Υπηρεσίας για την όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση των οικονοµικών στοιχείων του ∆ήµου αναφέρει τα 

παρακάτω:  

Όση µεγάλη προσπάθεια και αν κατέβαλλε η οµάδα της αρµόδιας Υπηρεσίας για την σύνταξη και παρουσίαση 

των παραπάνω στοιχείων δεν αλλάζει το αποτέλεσµα το οποίο είναι και ο καθρέπτης της πολιτικής κατεύθυνσης 

της ∆ηµοτικής Αρχής. 

Καταρχήν τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν την πλήρη ευθυγράµµιση   της ∆ηµοτικής Αρχής  µε  τη κατεύθυνση 

της αντιλαϊκής πολιτικής του µνηµονίου που υλοποιεί  η κυβέρνηση . 

Η  δραµατική µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης  έχει ως αποτέλεσµα  την επιβολή έµµεσων φόρων στους 

ήδη οικονοµικά αδύναµους  δηµότες  ενώ συγχρόνως ξεπουλιούνται  οι απαραίτητες Υπηρεσίες για την 

αξιοπρεπή διαβίωση τους ,όπως ύδρευση -αποχέτευση και καθαριότητα . 

Επίσης έχουν ήδη δροµολογηθεί και  οι απολύσεις των υπαλλήλων . 

Επειδή η ∆ηµοτική Αρχή µε την αδιέξοδο αντιλαϊκή πολιτική της δεν στέκεται δίπλα στον λαό δεν στηρίζει τον 

παραπάνω απολογισµό.  

Ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος προσθέτει  ‘ότι µε αυτή την  αντιλαϊκή πολιτική  της ∆ηµοτικής Αρχής 

συρρικνώνονται  επιπλέον και όλες οι κοινωνικές παροχές και οι δραστηριότητες υπέρ των οικονοµικά αδύναµων 

πολιτών µας που αυτή την στιγµή είναι απαραίτητες για την επιβίωσή τους. 

Και λαµβάνοντας υπόψη:  

1.     Το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 

2. την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

3. Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασµού της αρµόδιας Υπηρεσίας  

4. Τα άρθρα 40-44 του Β∆ 17/5-15-6/1959  

5)την     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

 6) την  υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

Ακολουθεί ψηφοφορία : κ. Ανδρέας Ζαπάντης ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ  την εισήγηση. 

                                      κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ 

                                      κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ  



                                      κ. Γεράσιµος Αποστολάτος ΨΗΦΙΖΕΙ 

                                     κ. Νικόλαος Παπαδάτος  ΨΗΦΙΖΕΙ 

                                    κ. Σάββας Σαββαόγλου ΨΗΦΙΖΕΙ  και µε την διπλή ψήφο του Προέδρου  

 

                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Α.  Καταρτίζει την Έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τα κάτωθι στοιχεία όπως προσκοµίσθηκαν 

από την αρµόδια Υπηρεσία :  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής : 

70 Πωλήσεις εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων € 370.926,44 
72 Έσοδα από φόρους -εισφορές- πρόστιµα-προσαυξήσεις « 1.240.275,31 
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα « 11.940.118,94 
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις « 10.938.146,72 
75 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών-δωρεών « 265.946,97 
76 Έσοδα κεφαλαίων  « 54.516,10 
 

Σύνολο Οργανικών εσόδων Α 
« 24.809.930,48 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα « 6.632.741,15 
82.01 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων « 1.435.429,17 
82.07 

Έσοδα από επιστροφές 
« 37.111,90 

 
Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β 

« 8.105.282,22 

 
Γενικό Σύνολο (Α+Β) 

« 32.915.212,70 

 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού € 8.270.959,81 
61 Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων « 1.020.097,51 
62 Παροχές τρίτων « 1.712.753,94 
63 Φόροι-Τέλη « 193.928,76 
64 ∆ιάφορα έξοδα « 4.209.008,17 
65 Τόκοι και συναφή έξοδα « 1.145.634,34 
66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος « 9.941.774,70 
68 Προβλέψεις εκµετάλλευσης « 32.842,11 
 

Σύνολο Οργανικών εξόδων 
€    26.526.999,34 

81.00 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  

« 7.532,34 

82.00 
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 

« 544.761,60 

 
Σύνολο Εκτάκτων εξόδων 

« 552.293,94 

24 Υλικά Κατασκευής  και Επισκευής Τεχν Έργων «                   0,00 
25 Αναλώσεις αναλωσίµων υλικών « 975.282,30 
26 Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων « 0,00 



 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής : 
 
 
                              5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 
 Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών και των αναλωσίµων ειδών ανήλθε στο ποσό των € 
17.812.716,06 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού € 9.941.774,70 ανέρχεται στο ποσό των  €     
  9.941.774,70 
 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των € 5.324.922,76, τα έξοδα 
λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 3.186.166,37. 
 Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης και  δηµοσίων σχέσεων εξόδων ανήλθε 
στο ποσό των € 8.511.089,13. 
 Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2011 ποσού € 32.915.212,70 µείον τα 
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2011 ποσού € 28.054.575,58 αποτελεί το πλεόνασµα της χρήσεως 2011, 
το οποίο ανέρχεται σε € 4.860.637,12. 

 
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2011 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται 
στο ποσό των € 346.789.501,35 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού € 51.094.069,98 από τις 
οποίες € 9.941.774,70 αφορούν τις αποσβέσεις της χρήσεως 2011, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται 
στο ποσό των €  295.695.431,37 

 
                                                                             7. ∆ΑΝΕΙΑ  

 
 Τα µακροπρόθεσµα δάνεια του ∆ήµου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, την 
Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank Εργασίας Α.Ε. ανέρχονται στο ποσό των  € 12.269.238,18 από τα 
οποία ποσό € 1.278.070,35  είναι το βραχυπρόθεσµο τµήµα και αφορά τις δόσεις δανείων που θα 
πληρωθούν στην χρήση 2012, ποσό αρκετά µικρό σε σχέση µε τα έσοδα και την συνολική οικονοµική 
εικόνα του ∆ήµου. 
 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
 Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των € 
10.988.862,06 ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 
4.821.471,47. 
 

9. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  
Τα διαθέσιµα του ∆ήµου την 31-12-2011 ανέρχονται στο ποσό των € 3.523.522,79 µείον το έλλειµµα 
που προήλθε από τον πρώην ∆ήµο Λειβαθούς ποσού € 3.104.076,99 .  
  

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το κεφάλαιο του ∆ήµου µειώθηκε κατά το ποσό των € 8.793.616,04 λόγω αποτύπωσης των 
διορθωτικών εγγραφών που έγιναν στην περιουσιακή κατάσταση του ∆ήµου. Έτσι το διαµορφωθέν 
κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των  € 150.309.064,79 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκρισή από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                       Σάββας Σαββαόγλου    
                                                   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 

 
Σύνολο αναλώσεων 

€ 975.282,30 

 
Γενικό Σύνολο 

€ 28.054.575,58 


