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Θέμα: Αναφορά 0893/2011 του Ioan Stan, ρουμανικής ιθαγένειας, φέρουσα και 
άλλες 10 υπογραφές, σχετικά με μη κατοικήσιμο κτίριο στην πόλη Jimbolia 
(επαρχία Timiş)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τις συνθήκες διαβίωσης ορισμένων οικογενειών Ρομά σε κτίριο που 
βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εγκατάλειψης και δεν προσφέρει ούτε καν τις ελάχιστες 
ανέσεις στους κατοίκους του: οικογένειες πέντε ή έξι ατόμων ζουν μαζί σε ένα δωμάτιο· το 
κτίριο δεν διαθέτει εγκαταστάσεις υγιεινής, με αποτέλεσμα η περιοχή να μετατραπεί σε εστία 
μολύνσεων. Οι αρχές έχουν υποσχεθεί να κατεδαφίσουν το κτίριο και να μεταφέρουν τις 
οικογένειες σε νέο κτίριο, αλλά οι υποσχέσεις αυτές δεν τηρήθηκαν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη ότι οι Ρομά διαβιούν συχνά υπό ελλιπείς συνθήκες στέγασης και 
διαθέτουν ανεπαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας, γεγονός που συνεπάγεται 
δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία τους και γενικά για την ένταξή τους στο κοινωνικό 
σύνολο.

Στην ανακοίνωσή της σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά1, η Επιτροπή κάλεσε να κράτη μέλη να προετοιμάσουν και να επανεξετάσουν τις 
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εθνικές στρατηγικές που ακολουθούν για την ένταξη των Ρομά και να τις παρουσιάσουν στην 
Επιτροπή μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2011.

Στο πλαίσιο των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατάσταση 
των Ρομά από άποψη απασχόλησης, κατάρτισης, υγειονομικής περίθαλψης και στέγασης. Πιο 
συγκεκριμένα, όσον αφορά τη στέγαση, αναμένεται από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη στέγαση, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών κατοικιών. 
Η δράση σχετικά με τη στέγαση πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία θα περιλαμβάνει κυρίως την εκπαίδευση, την υγεία, τις 
κοινωνικές υποθέσεις, την απασχόληση και την ασφάλεια, καθώς και μέτρα εξάλειψης του 
διαχωρισμού. Θα πρέπει να παρεμβαίνουν ενεργά με στοχοθετημένα προγράμματα 
συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών. 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις εν λόγω εθνικές στρατηγικές και θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι ο τομέας της στέγασης εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, η 
Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει στη συγκεκριμένη υπόθεση υπέρ του αναφέροντος.

Ωστόσο, το πλαίσιο της ΕΕ επιδιώκει να κάνει αισθητή τη διαφορά στη ζωή των Ρομά.


