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Αξιότιμε κ Περιφερειάρχα ,  
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλονιάς από το 2013 με την υπ αριθμό 
135/2013, απόφαση του, αποφάσισε την επιδότηση ενοικίου , για την κοινωνική 
ένταξη των ΡΟΜΑ που διέμεναν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς 
Αργοστολίου ( Σφαγεία).  
Με την υπ αριθμό. 152/2018 απόφαση του το ΔΣ του Δήμου Κεφαλονιάς , που 
ελήφθη ομόφωνα , αποφάσισε την παράταση του σχεδίου αυτού για ένα έτος ήτοι από 
1/6/2018 έως 31/5/2019.  
Συγκεκριμένα με βάση το πρόγραμμα χρηματοδότησης ενοικίου έχουν εγκατασταθεί 
στην περιοχή των λαϊκών κατοικιών Αργοστολίου έξι οικογένειες , ενώ στην 
υπόλοιπη πόλη του Αργοστολίου έχουν εγκατασταθεί οκτώ επιδοτούμενες 
οικογένειες .  
Να σημειωθεί ότι εντός των Λαϊκών κατοικιών υπάρχει και αριθμός εγκατεστημένων 
οικογενειών μη επιδοτούμενες .  
Εξ αιτίας , του διαφορετικού πολιτισμού και της κουλτούρας των οικογενειών ΡΟΜΑ 
, δημιουργούνται καθημερινά πολλά και ποικίλης φύσεως προβλήματα στις συνοικίες 
που είναι εγκατεστημένοι , ιδιαίτερα στις Λαϊκές Κατοικίες του Αργοστολίου. ( πχ 
ηχορύπανση, ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος ,φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εξ 
υβριστικές και απειλητικές συμπεριφορές κ.α.).  
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 
συνοικιών αυτών και το σπουδαιότερο η καταπάτηση των δικαιωμάτων τους , 
ιδιαιτέρως δε στην περιοχή των Λαϊκών κατοικιών Αργοστολίου .  
Επειδή το θέμα είναι εξόχως λεπτό και άπτεται της προστασίας των ιδιαιτεροτήτων 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των ΡΟΜΑ .  
Επειδή , ο Δήμος , η Περιφέρεια , και γενικά το Κράτoς οφείλει να μέριμνα για τον 
σεβασμό και την προστασία της προσωπικότητας , των δικαιωμάτων και των 
ανθρωπίνων αξιών των πολιτών τους και να λαμβάνει ανάλογα μέτρα διασφάλισής 
τους .  
Επειδή η διαμαρτυρία του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ». είναι συγκεκριμένη , εμπεριστατωμένη και 
σαφής.  
Επειδή υπάρχουν προφορικές , επώνυμες ή ανώνυμες , διαμαρτυρίες πολιτών της 
πόλεως Αργοστολίου από άλλες συνοικίες γι αυτό το θέμα .  
Επειδή γνωρίζω ότι υπάρχει το ενδιαφέρον της Περιφέρειας μας , διαχρονικά , για 
την εξομάλυνση τέτοιων κοινωνικών φαινομένων . Και την περίοδο 2011-2014 
διαχειριστήκαμε παρέμβαση με χρηματοδότηση της ΠΕ Κεφαλλήνιας , και εσείς 
διαχειρίζεστε προγράμματα με χρηματοδότηση της ΕΕ .  



Επειδή η Περιφέρεια μας μπορεί μέσω των υπηρεσιών της να ελέγξει και 
παρακολουθήσει την κοινωνική ένταξη τέτοιων ομάδων πληθυσμού , συνεργαζόμενη 
αρμονικά με ομοειδείς υπηρεσίες άλλων φορέων .  
ΕΡΩΤΑΣΤΕ  
Τα προγράμματα κοινωνικής ένταξης των ΡΟΜΑ που έχουμε εφαρμόσει , τι 
αποτελέσματα έχουν , και ιδιαίτερα το « Πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας 
και προαγωγής της κοινωνικής Ένταξης στην ΠΙΝ». ;  
Οι ανάλογες υπηρεσίες της Περιφέρειας μας , και οι υπηρεσίες άλλων φορέων που 
συνεργάζονται τι παρεμβάσεις έχουν κάνει ώστε να τα αποτελέσματα της κοινωνικής 
ένταξης να έχουν θετικό πρόσημο;  
Πως προγραμματίζεται να προχωρήσετε με τα αποτελέσματα που σας παρουσιάζουν 
και τι ενέργειες θα κάνετε αφ ενός να πετύχει το πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης και 
αφ ετέρου να προστατευτούν οι πολίτες μας από τυχόν παραβατικές συμπεριφορές ;  
 
 


