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Το παρόν έντυπο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη 
των Ροµά 2017-2021» και δηµιουργήθηκε µε στόχο την ενηµέρωση για τις δράσεις και τις παρεµβάσεις της Ειδικής 
Γραµµατείας. Αρχικά, παρουσιάζεται η Ειδική Γραµµατεία, οι στρατηγικοί στόχοι του Σχεδίου ∆ράσης και ακολουθεί 
η αποτύπωση της χαρτογράφησης των οικισµών Ροµά του 20171. Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι 
πολιτικές παρεµβάσεις για κάθε άξονα πολιτικής προτεραιότητας µε αναφορά στην υφιστάµενη κατάσταση, τις 
επιµέρους παρεµβάσεις, το χρονοδιάγραµµα και τον προϋπολογισµό. 

¶¹ª°¡¿¡¸ 

¶¹¢¹º¸ ¡Ä°»»°Æ¶¹° ºÃ¹Á¿Á¹º¸ª ¶ÁÆ°¥¸ª Æ¿Á ÄÃ»°,
ªÆÄ°Æ¸¡¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹ & Ë¼¹ªÆ°»¶Á¸ º°Æ°ªÆ°ª¸

1. 

Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά συστάθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε το ν.4430/2016 (άρθρα 42-49) και υπάγεται απευθείας στην Αν. Υπουργό, αρµόδια 
για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Θεανώ Φωτίου.

Στόχοι της Ειδικής Γραµµατείας είναι:
• Η διαµόρφωση κατευθυντηρίων γραµµών ανά τοµέα πολιτικής και εισήγηση τους προς την αρµόδια Υπουργό 
 για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
• Ο συντονισµός και η διατοµεακή παρακολούθηση των πολιτικών, κυρίως στους τοµείς της στέγασης, της 
 απασχόλησης, της εκπαίδευσης, και της υγειονοµικής περίθαλψης.
• Η υποστήριξη της άρρηκτης συνεργασίας για το σχεδιασµό και την υλοποίηση σχετικών παρεµβάσεων µε: 
 συναρµόδια Υπουργεία, δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
• Η λειτουργία της ως «Εθνικό Σηµείο Επαφής» της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, σε 
 ευρωπαϊκό επίπεδο. 

1 Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης Ροµά προσαρµόζει επιµέρους την χαρτογράφηση και τυπολογική ανάλυση των καταυλισµών / 
οικισµών διαβίωσης των Ροµά µε στοιχεία που προκύπτουν από τη διενέργεια εκθέσεων υγειονοµικής αναγνώρισης και ελέγχου καθώς και 
άλλων σχετικών επίσηµων πηγών. Η ολοκληρωµένη επικαιροποίηση της χαρτογράφησης για το σύνολο των καταυλισµών/ οικισµών Ροµά 
θα πραγµατοποιηθεί στο τέλος του 2019. 

1.1 

¶éäéëÜ ¡òáííáôåÝá ºïéîöîéëÜ÷ Îîôáêè÷ ôöî ÄïíÀ
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ÃòçáîöôéëÜ äïíÜ ¶éäéëÜ÷ ¡òáííáôåÝá÷ ºïéîöîéëÜ÷ Îîôáêè÷ ôöî ÄïíÀ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΤΩΝ ΡΟΜΑ 

Γραφείο ειδικού Γραµµατέα
(Γραµµατειακή Υποστήριξη &

Συνεργάτες)

Τµήµα Σχεδιασµού, 
Συντονισµού και

Παρακολούθησης

Τµήµα Τεκµηρίωσης, 
Αξιολόγησης, Υποστήριξης 

και Εξειδίκευσης

Συµβούλιο
Eµπειρογνωµόνων

Ανάπτυξη 
Help Desk

Tεχνική 
Oµάδα 

Yποστήριξης

Oµάδα
Kρούσης

Περιφερειακές
∆οµές

1.2 

ªôòáôèçéëïÝ óôÞøïé ôè÷ ¶éäéëÜ÷ ¡òáííáôåÝá÷

Για την επίτευξη της άρσης του κοινωνικού αποκλεισµού και τη δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν 
στην κοινωνική ένταξη η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά έχει θέσει τους τρεις παρακάτω 
στρατηγικούς στόχους: 

Εξάλειψη της εξαθλίωσης - βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
ολοκλήρωση των βασικών υποδοµώνΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1

Ανάπτυξη τοµεακών παρεµβάσεων και υποστηρικτικών υπηρεσιών
για την επίτευξη της κοινωνικής ένταξηςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2

Ενδυνάµωση και ενεργοποίηση τοπικής κοινότητας -Ροµά και µη Ροµά 
πολιτών- για ενεργή συµµετοχή στα τοπικά, κοινωνικά δρώµενα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3
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1.3 

ËæéóôáíÛîè ëáôÀóôáóè - ÌáòôïçòÀæèóè

Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης Ροµά προχώρησε το 2017 στην χαρτογράφηση και τυπολογική κατάταξη 
των οικισµών διαβίωσης των Ροµά. Η τυπολογική ανάλυση και κατάταξη των οικισµών στηρίχθηκε κύρια στο 
«στεγαστικό - οικιστικό κριτήριο».

Σύµφωνα µε την χαρτογράφηση συνολικά εντοπίζονται 354 περιοχές διαβίωσης Ροµά µε συνολικό πληθυσµό 
104.210 κατοίκους. Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας συγκεντρώνει τους περισσότερους οικισµούς/καταυλισµούς 
(65 οικισµοί) ακολουθούµενη από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου (53 οικισµοί/καταυλισµοί), Κεντρικής 
Μακεδονίας (47 οικισµοί/καταυλισµοί), Αττικής (44 οικισµοί), Στερεάς Ελλάδας (36 οικισµοί/καταυλισµοί) και 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (32 οικισµοί/καταυλισµοί). Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει τον µεγαλύτερο 
πληθυσµιακά αριθµό κατοίκων (περίπου 30.363) και ακολουθούν οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (περίπου 16.435), ∆υτικής Ελλάδας (περίπου 15.898) , Κεντρικής Μακεδονίας (περίπου 15.374) και 
Θεσσαλίας (περίπου 14.534)

Στο τέλος του 2019, θα διεξαχθεί η επίσηµη επικαιροποίηση της χαρτογράφησης για το σύνολο των καταυλισµών/ 
οικισµών Ροµά.

Οι περιοχές διαβίωσης της χώρας κατηγοριοποιούνται σε τρεις (3) βασικούς τύπους: Τύπος Ι «Άκρως 
υποβαθµισµένες περιοχές», Τύπος ΙΙ «Μικτός καταυλισµός» και Τύπος ΙΙΙ «Γειτονιά» , όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά η χαρτογράφηση και η τυπολογική κατάταξη των οικισµών. Στη συνέχεια 
ακολουθούν ανά τοµέα πολιτικής οι πολιτικές παρεµβάσεις, η υφιστάµενη κατάσταση, οι επιµέρους ενέργειες και 
τα στάδια υλοποίησης.

¦Ýîáëá÷: ¦åòéïøÛ÷ äéáâÝöóè÷ áîÀ ôàðï ëáé áòéõíÞ ëáôïÝëöî

Συνθήκες διαβίωσης µη αποδεκτές µε καλύβια, παραπήγµατα και 
απουσία βασικών υποδοµών.

«Γειτονιά» σε µόνιµη χρήση, συχνά σε υποβαθµισµένες περιοχές 
του αστικού ιστού (κυρίως σπίτια, κανονική οικοδοµή - διαµερίσµατα
ή µονοκατοικίες και κάποιες λυόµενες κατασκευές (container).

Ανάµιξη σπιτιών µε πρόχειρες κατασκευές (παραπήγµατα, 
σκηνές /τσαντίρια, λυόµενες κατασκευές (container) µε µόνιµη, 
συνήθως, χρήση και µερική υποδοµή (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης,
οδοποιίας), συνήθως στις παρυφές κατοικηµένης περιοχής.

Τύπου Ι «Άκρως υποβαθµισµένες περιοχές»

Περιοχές

Σύνολο

Κάτοικοι

Τύπου ΙΙ ««Μικτός καταυλισµός» 

Τύπου ΙΙΙ «Γειτονιά» 

76

159

119

354

8.582

59.292

36.336

104.210
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2 
ªÆ¶¡°ª¸-Ë¦Ã¢Ã»¶ª
Βασικό άξονα πολιτικής της Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά αποτελεί η στέγαση, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεµένη 
µε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής και αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου. Σύµφωνα µε την χαρτογράφηση της 
Ειδικής Γραµµατείας καθώς και µε πρόσφατες µελέτες στην χώρα µας ένα σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού 
Ροµά διαµένει σε εξαιρετικά ακατάλληλες στεγαστικές συνθήκες, σε πρόχειρα καταλύµατα - παραπήγµατα, µε 
ελλιπή πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύµα, πόσιµο και τρεχούµενο νερό, σε περιοχές χωρίς στοιχειώδεις υποδοµές 
οδοποιίας, περιορισµένη αποκοµιδή απορριµµάτων, και µη - σύνδεση στα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

2.1 

ËæéóôÀíåîè ºáôÀóôáóè

• Έλλειψη βασικών υποδοµών και ακατάλληλες υγειονοµικά συνθήκες 
• Κακές συνθήκες στέγασης - ύπαρξη παραγκών - παραπηγµάτων 
• Ελλιπείς υποδοµές
• Περιοχές αποκοµµένες από τον αστικό ιστό - Μη σύνδεση µε τον αστικό ιστό (έλλειψη συγκοινωνίας)
• Υγειονοµικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
• Καταπατηµένες ιδιωτικές εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης
• Έλλειψη διαµορφωµένων κοινόχρηστων χώρων 
• Ανυπαρξία αποχετευτικού δικτύου
• Ανεπαρκής κάλυψη οικισµού µε κάδους απορριµµάτων
• Προβλήµατα µε τις παροχές στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Ã¹ ¶Á¶Ä¡¶¹¶ª Æ¸ª ¶¹¢¹º¸ª ¡Ä°»»°Æ¶¹°ª
°Á° ÆÃ»¶° ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª ¦ÄÃÆ¶Ä°¹ÃÆ¸Æ°ª 

2. 

2.2

¢òÀóåé÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ óôÛçáóè÷, ôè÷ ëïéîöîéëÜ÷ ëáôïéëÝá÷ ëáé ôöî ùðïäïíñî

• Οργανωµένοι χώροι προσωρινής µετεγκατάστασης - Κοινωνική Κατοικία
• Υποδοµές και Αντικατάσταση παραπηγµάτων µε οικίσκους 
• Επιδότηση ενοικίου
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2.2.1

ÃòçáîöíÛîïé øñòïé ðòïóöòéîÜ÷ íåôåçëáôÀóôáóè÷ - ºïéîöîéëÜ ºáôïéëÝá

• Σε θύλακες και καταυλισµούς όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι µη αποδεκτές και ο πληθυσµός διαβιεί σε 
 παραπήγµατα και χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά (ηλεκτροδότηση, νερό, αποχετευτικό σύστηµα, κ.λπ.), ο 
 δήµος δύναται µέσω του νοµοθετικού πλαισίου, όπως αυτό αναφέρεται στο νόµο 4483/2017, άρθρο 159, να 
 αναπτύξει οργανωµένο χώρο µετεγκατάστασης είτε σε νέα προτεινόµενη κατάλληλη έκταση ή εντός του 
 υφιστάµενου καταυλισµού εφόσον τηρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές. 
• Οι οργανωµένοι χώροι προσωρινής µετεγκατάστασης πρόκειται να δηµιουργηθούν σε περιοχές Τύπου Ι και 
 Τύπου ΙΙ, σε περιοχές όπου πληθυσµοί Ροµά διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες. 
• Η παραµονή στους χώρους µετεγκατάστασης είναι προσωρινή, έως ότου επιτευχθεί η οµαλή και πλήρη ένταξη 
 τους στον ευρύτερο αστικό και κοινωνικό ιστό. 
• Οι οργανωµένοι χώροι µετεγκατάστασης ανήκουν στους δήµους και θα λειτουργούν βάσει του προτύπου της 
 κοινωνικής κατοικίας, παρέχοντας, ολοκληρωµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλους τους τοµείς που 
 άπτονται της κοινωνικής ένταξης των Ροµά καθώς και φορέα διαχείρισης που θα συνδέεται άµεσα µε τις 
 υπηρεσίες του εκάστοτε δήµου στον οποίο θα εργάζονται και άτοµα από τον πληθυσµό Ροµά

α/α ∆ήµοι Π/Υ (ενδεικτικός) €

1 ∆ήµος Φαρσάλων ( Φάρσαλα) 3.000.000

2 ∆ήµος Κατερίνης (Πέλεκας) 3.500.000

3 ∆ήµος Ρόδου (Καρακόνερο) 2.250.000

4 ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης  2.250.000

Στην ανάπτυξη οργανωµένων χώρων προσωρινής µετεγκατάστασης προχωρούν άµεσα:
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α/α ∆ήµοι - Καταυλισµοί

1 ∆ήµος Κοµοτηνής (Αλάν Κογιού)

2 ∆ήµος Καστοριάς (Κολοκυνθούς)

3 ∆ήµος ∆έλτα (Χαλάστρα)

4 ∆ήµος Θερµαϊκού (Περαία)

5 ∆ήµος Καρδίτσας (Μαύρικα)

6 ∆ήµος Σοφάδων (Σοφάδες)

7 ∆ήµος Θήβας (Πυρί)

8 ∆ήµος ∆. Αχαΐας (Ποτάµι)

9 ∆ήµος Καλαµάτας (Αγ. Τριάδα)

10 ∆ήµος Μυτιλήνης (Παγανή)

11 ∆ήµος Ηρακλείου (∆ύο Αοράκια)

Η Ειδική Γραµµατεία διεξάγει συνεχείς διαβουλεύσεις και µετά από αυτοψίες και έγκρισης των εκτάσεων για 
µετεγκατάσταση, αναµένεται η ολοκλήρωση υποβολής σχετικών φακέλων / αιτηµάτων µετεγκατάσταση για τους 
κάτωθι καταυλισµούς:

Επισηµαίνεται ότι: στους ∆ήµους ∆ελφών (Κάµινος) και Αγρινίου (Αϊ Βασιλιώτικα) παρά την υποβολή προτάσεων 
από τους οικείους δήµους και της ανάπτυξης σχεδιασµού αρχιτεκτονικών σχεδίων, δεν υλοποιήθηκαν οι 
προτεινόµενες παρεµβάσεις µετεγκατάστασης λόγω αντιδράσεων των περίοικων.
 
Επιπρόσθετα, η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά δεν ενέκρινε ως κατάλληλες εκτάσεις 
µετεγκατάστασης, προτάσεις των ∆ήµων Μεσολογγίου, και Ιστιαίας- Αιδηψού. Επίσης, βρίσκεται υπό διερεύνηση 
η προτεινόµενη έκταση για µετεγκατάσταση του καταυλισµού Εορδαίας του ∆ήµου Πτολεµαΐδας. 
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¶éëÞîá 1: ªøÛäéï ¡åîéëÜ÷ ¢éÀôáêè÷ (Masterplan), ïéëéóíïà ¢Üíïù ¼áòóÀìöî

2.2.2 

ËðïäïíÛ÷ ëáé °îôéëáôÀóôáóè ðáòáðèçíÀôöî íå ïéëÝóëïù÷ 

Σε περιοχές όπου σε µεγάλο ποσοστό έχει επιλυθεί το στεγαστικό και ο πληθυσµός Ροµά διαβιεί σε αποδεκτές 
συνθήκες εντός κατάλληλων σπιτιών, υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης ή και ολοκλήρωσης έργων υποδοµών 
(δίκτυα όµβριων, οδοποιία, δίκτυο αποχέτευσης, κλπ) καθώς και αντικατάσταση παραπηγµάτων σε θύλακες 
εξαθλίωσης. Επιπλέον, προβλέπεται η δηµιουργία πολύκεντρου, εφόσον κρίνεται σκόπιµο από τον εκάστοτε δήµο, 
το οποίο θα λειτουργεί κοντά στην περιοχή που διαµένουν Ροµά και θα προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες 
κοινωνικής ένταξης.

Αναφορικά µε τα έργα υποδοµών και αντικατάστασης παραπηγµάτων µε οικίσκους, έως σήµερα έχουν αιτηθεί για 
χρηµατοδότηση παρεµβάσεων οι ακόλουθοι ∆ήµοι3: 

3 Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις αναµένεται να ολοκληρωθούν κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης 
2017-2021. 
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 ∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ 

Ασπροπύργου

Μεγαρέων

Ήλιδας

Πηνειού

Αµπελοκήπων-Μενεµένης

∆έλτα

Σερρών

Κατερίνης

Τρικκαίων
Κατασκευή Έργων Υποδοµής

στους οικισµούς Κηπάκι και Πύργου Τρικκαίων

Έργα Οδοποιίας, Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Οµβρίων και Ακαθάρτων στον οικισµό Μαύρικα

Κατασκευή ∆ικτύου Ύδρευσης

Κατασκευή δύο στεγανών
σηπτικών δεξαµενών λυµάτων

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Καρδίτσα

Λαµιέων

Θηβαίων

27.000,00 €

40.000,00 €

23.491.544,55 €

2.333.156,39 €

700.000 €

5.789.780,45 €

11.100.000 €

425.892,45 €

88.447,34 €

1.307.267,92 €

700.000 €

250.000 €

730.000,00 €

Ανάπτυξη σχολικού κτηρίου 

Κατασκευή Έργων Υποδοµής στην περιοχή
«Βλυχό» Μεγάρων όπου διαβιούν Ροµά

Νέος Περιφερειακός ∆ρόµος ∆.Κ. Τραγανού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και 
Όµβριων Υδάτων στους οικισµούς Παπακαυκά και 

Τσιχλέϊκα Αµαλιάδας και αντικατάσταση Παραπηγµάτων

∆ιαµόρφωση/Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, 
πεζοδρόµηση, ηλεκτροφωτισµός, Εργασίες πρασίνου

Αποχετευτικό ∆ίκτυο, οδοποιία, ∆ίκτυο Ύδρευσης, 
∆ιαµόρφωση κοινόχρηστων Χώρων.

Επέκταση συµπλήρωση ∆ικτύου ΦΟΠ στους οικισµούς 
Αγ. Ραφαήλ και Φλωρίνης Σερρών και δίκτυο 

αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων

Εργασίες Προετοιµασίας Οργανωµένου Χώρου 
Προσωρινής Μετεγκατάστασης
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2.2.3

¶ðéäÞôèóè åîïéëÝïù

Με στόχο τη στήριξη της αυτόνοµης στεγαστικής αποκατάστασης οικογενειών Ροµά µε σχετική ωριµότητα και 
κατόπιν εξειδικευµένης στήριξης, προωθείται η πιλοτική δράση επιδότησης ενοικίου σε όλες τις Περιφέρειες της 
χώρας µε χρηµατοδότηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ). ∆υνητικοί δικαιούχοι είναι 
οι δήµοι οι οποίοι αναλαµβάνουν το ρόλο του µεσολαβητή µεταξύ ενοικιαστή και εκµισθωτή προσφέροντας όλες τις 
απαραίτητες υποστηρικτικές και συνοδευτικές υπηρεσίες που απαιτούνται στο πλαίσιο της εφαρµογής µιας 
ολιστικής προσέγγισης (διοικητική, φορολογική και νοµική στήριξη, ενηµέρωση, ενδυνάµωση και ψυχο- 
κοινωνική-υποστήριξη όλων των µελών της οικογένειας αλλά και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσµού για 
την αναγκαιότητα του κοινωνικού αποκλεισµού των Ροµά και τα οφέλη της κοινωνικής τους ένταξης για όλους). 

3.1

ËæéóôÀíåîè ºáôÀóôáóè

• Σχεδόν ένα στα τρία παιδιά Ροµά βρίσκεται εκτός υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
• Στην Ελλάδα σε σύγκριση µε άλλες χώρες τις ΕΕ παρατηρείται το χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής των παιδιών 
 Ροµά στην υποχρεωτική εκπαίδευση -  ποσοστό 69% έναντι του µέσου όρου 90% 
• Καταγράφεται πολύ µικρή συµµετοχή στην προσχολική εκπαίδευση -28% έναντι του µέσου όρου 53% 
• Παρατηρείται αυξηµένη πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης -92% έναντι του µέσου όρου 68%. 
• Καταγράφονται µεγάλα ποσοστά αναλφαβητισµού
• ∆ιαπιστώνεται αυξηµένη σχολική διαρροή και µη τακτική φοίτηση 

3.2

¢òÀóåé÷ óôïî ÆïíÛá ôè÷ ¶ëðáÝäåùóè÷ 

• Πιλοτική Παρέµβαση Ενίσχυσης 47 σχολικών µονάδων
• Πρόγραµµα: «Ένταξη και Εκπαίδευση Παιδιών Ροµά»
• Πρόγραµµα: «Υποστήριξη των κοινοτήτων Ροµά για αύξηση της συµµετοχής παιδιών και εφήβων Ροµά στην 
 εκπαίδευση, καταπολέµησης της σχολικής διαρροής µέσω παροχής υποστηρικτικών δράσεων εντός της 
 κοινότητας και υποστήριξης των σχολικών µονάδων και των στελεχών της εκπαίδευσης».

¶º¦°¹¢¶Ëª¸

3.
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3.2.1

¦éìïôéëÜ ¦áòÛíâáóè ¶îÝóøùóè÷ 47 óøïìéëñî íïîÀäöî

Σε 47 σχολικές µονάδες στις οποίες φοιτούν και µαθητές Ροµά τοποθετήθηκαν και ασκούν καθήκοντα ισάριθµοι 
Κοινωνικοί Λειτουργοί του κλάδου ΠΕ 30 και καθορίστηκαν οµάδες σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα ΕΕΠ Ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 για το σχολικό έτος 2018-2019. 

3.2.2

¦òÞçòáííá: Ç Îîôáêè ëáé ¶ëðáÝäåùóè ¦áéäéñî ÄïíÀÈ

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προωθεί σε σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας που φοιτούν µαθητές Ροµά, 
∆ράσεις και Προγράµµατα που στόχο έχουν να διευκολύνουν τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς 
σε µια αποτελεσµατική εκπαιδευτική διαδικασία ενάντια στο σχολικό και κοινωνικό αποκλεισµό και τη σχολική 
διαρροή. 

3.2.3

ÇËðïóôèòéëôéëÛ÷ ðáòåíâÀóåé÷ óå ëïéîÞôèôå÷ ÄïíÀ çéá ôèî åîÝóøùóè ôè÷ ðòÞóâáóè÷ ëáé íåÝöóè÷ 
ôè÷ åçëáôÀìåéãè÷ ôè÷ åëðáÝäåùóè÷ áðÞ ðáéäéÀ ëáé îÛïù÷È

Tο Πρόγραµµα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση 2014-2020», και η πρόσκληση εµπεριέχει δράσεις για τη: 

∆ράση 1:
Υποστήριξη της Κοινότητας/Ευαισθητοποίηση Φορέων και σύνδεση τοπικής κοινότητας/ Ροµά 
οικογενειών µε σχολεία
Στόχος των παρεµβάσεων είναι η παρακίνηση και διευκόλυνση της πρόσβασης και της συστηµατικής φοίτησης των 
παιδιών και των εφήβων Ροµά. Οι παρεµβάσεις πραγµατοποιούνται εντός των περιοχών που διαβιούν οι Ροµά 
(καταυλισµοί/ οικισµοί/ γειτονιές), µε δυνατότητα συνεργασίας µε αρµόδιους ή και συναφών θεµάτων φορείς και 
περιλαµβάνουν ενέργειες πληροφόρησης, ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης των γονέων ΡΟΜΑ αλλά και συνολικά 
της κοινότητας και συστηµατική συνεργασία µε τους γονείς ΡΟΜΑ σε θέµατα, όπως:
• της αξίας της εκπαίδευσης και της αναγκαιότητας της φοίτησης των παιδιών στο σχολείο ως προϋπόθεση για την 
 αλλαγή των συνθηκών της καθηµερινότητας της ζωής τους, αλλά και σαν βασικό στοιχείο για ένταξή τους στην 
 αγορά εργασίας, 
• της ανάγκης για έγκαιρη και συστηµατική προσέλευση των παιδιών στο σχολείο
• της δοµής του εκπαιδευτικού συστήµατος και λειτουργίας των σχολικών µονάδων (υποχρεώσεις και τα 
 δικαιώµατα σε σχέση µε το σχολείο). 

Την παρούσα περίοδο, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων υλοποιεί τις δυο παρακάτω παρεµβάσεις:
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∆ράση 2:
Ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις µέσω εξατοµικευµένων και οµαδικών προσεγγίσεων 
εντός των κοινοτήτων Ροµά 

Στόχος είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενισχυτικών εκπαιδευτικών παρεµβάσεων που θα απευθύνονται σε 
παιδιά Ροµά όλων των τάξεων:
• για την κάλυψη γνωστικών ή και γλωσσικών κενών (καταπολέµηση του λειτουργικού και οργανικού 
 αναλφαβητισµού), 
• για την ενίσχυση της συστηµατικής φοίτησης και βελτίωσης της προόδου / απόδοσής τους σε κάθε τάξη, µε 
 ιδιαίτερη έµφαση στις φάσεις µετάβασης των παιδιών σε επόµενες βαθµίδες εκπαίδευσης, 
• για την ενίσχυση της συµµετοχής των νεαρών κοριτσιών µέσω εξατοµικευµένων προγραµµάτων. 

Οι παρεµβάσεις θα διεξάγονται εκτός σχολικού προγράµµατος, µέσα στους οικισµούς και καταυλισµούς ή σε 
άλλους παραχωρηµένους χώρους, π.χ. σχολεία, πολιτιστικά κέντρα. Συγκεκριµένα στο πλαίσιο της Πράξης, ο 
∆ικαιούχος καλείται να συγκροτήσει Μονάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, από εξειδικευµένα στελέχη, οι οποίες 
κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να αναλάβουν:
• την οργάνωση και εκπαιδευτική κάλυψη ολιγοµελών τµηµάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης µαθητών, 
• την οργάνωση και εκπαιδευτική κάλυψη τµηµάτων γραµµατισµού ενηλίκων γονέων, 
• την οργάνωση και εκπαιδευτική κάλυψη τµηµάτων γραµµατισµού για παιδιά ηλικίας 11-17 ετών, τα οποία δεν 
 έχουν ολοκληρώσει το ∆ηµοτικό µε στόχο να αποκτήσουν το απολυτήριο ∆ηµοτικού, 
• την οργάνωση και εκπαιδευτική κάλυψη θερινών τµηµάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης µε στόχο τη 
 διευκόλυνση της µετάβασης των µαθητών από τη µία βαθµίδα εκπαίδευσης στην επόµενη ή/και να καλυφθούν 
 τυχόν µαθησιακά κενά που µπορεί να έχουν δηµιουργηθεί την προηγούµενη χρονιά, 
• την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής,
• δράσεις για την ενίσχυση της συµµετοχής παιδιών και εφήβων Ροµά σε βιωµατικά πολιτιστικά και αθλητικά 
 δρώµενα της κοινότητας και της περιβάλλουσας κοινωνίας (εκπαιδευτικές επισκέψεις, οργάνωση 
 εκπαιδευτικών εργαστηρίων, φεστιβάλ, κ.τ.λ.).

∆ράση 3:
Παρεµβάσεις υποστήριξης σχολικών µονάδων, στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και 
στελεχών που συµµετέχουν στην Πράξη.
Στόχος της δράσης είναι η δηµιουργία ενός µηχανισµού υποστήριξης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης 
ιδιαίτερα σε περιοχές και σχολικές µονάδες της χώρας που παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις µαθητών ΡΟΜΑ, 
µέσω της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης και προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών 
(µονίµων και αναπληρωτών στο πλαίσιο της υποστήριξης ένταξης παιδιών ΡΟΜΑ), στελεχών εκπαίδευσης και 
στελεχών που συµµετέχουν στην πράξη, σε θέµατα διδακτικής, διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής, διαχείρισης 
τάξης, οργάνωσης και διεξαγωγής σχεδίων εργασίας, κ.ά.

∆ράση 4: 
∆ηµοσιότητα 
Στόχος είναι η διάχυση των δράσεων και αποτελεσµάτων του Προγράµµατος στην κοινότητα ΡΟΜΑ και την 
ευρύτερη κοινότητα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να επιτευχθεί τόσο η στήριξη της παρέµβασης, όσο και 
η άρση των προκαταλήψεων για τον πληθυσµό ΡΟΜΑ. 
Η παρέµβαση αφορά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 µε δυνατότητα παράτασης έως το τέλος 
της Προγραµµατικής Περιόδου.
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Επιπρόσθετα, η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά προτείνει οι παραπάνω δράσεις να πλαισιώνονται 
από συστηµικές παρεµβάσεις όπως: 
• ∆εύτερο δάσκαλο εντός της τάξης, κυρίως στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού, το νηπιαγωγείο και σε 
 ορισµένες µαθήµατα του Γυµνασίου, 
• ∆ηµιουργία Πειραµατικών / Ενταξιακών Σχολείων σε περιοχές µε υψηλές συγκεντρώσεις µαθητών Ροµά, 
• Βελτίωση υφιστάµενων σχολικών κτιρίων και υποδοµών 
• ∆ηµιουργία περισσότερων Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας 
 

4.1

ËæéóôÀíåîè ºáôÀóôáóè

• Μεγάλο ποσοστό άτυπης απασχόλησης
• Υψηλό ποσοστό ανεργίας
• Έλλειψη βασικών δεξιοτήτων και προσόντων 
• Έντονες έµφυλες διακρίσεις - Χαµηλή πρόσβαση γυναικείου πληθυσµού στην αγορά εργασίας
• Μεγάλο ποσοστό νέων 16-24 ετών εκτός Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης
• Κοινωνικές ∆ιακρίσεις, στερεότυπα και ρατσισµός στην αναζήτηση απασχόλησης και στην αγορά εργασίας
• Ελάχιστες ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη - εγκλωβισµός σε περιορισµένες επαγγελµατικές ενασχολήσεις, 
 λόγω έλλειψης ικανών επαγγελµατικών δεξιοτήτων
• Έλλειψη κατάρτισης/ δεξιοτήτων

4.2

¢òÀóåé÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ áðáóøÞìèóè÷

• ∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων
• Πρόγραµµα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας
• Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των Ροµά
• Υποστήριξη και Συµβουλευτική για ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας µέσω ειδικών 
 δοµών ή της διεύρυνσης των Παραρτηµάτων Ροµά των Κέντρων Κοινότητας
•  ∆ιοργάνωση Συναντήσεων για την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας 

°¦°ªÌÃ¤¸ª¸

4.
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4.2.1

¢èíéïùòçÝá îÛöî åðéøåéòÜóåöî

Με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των Ροµά εξειδικεύεται πιλοτικό πρόγραµµα για 
σύσταση νέων επιχειρήσεων. Το Πρόγραµµα θα επιδοτεί τη σύσταση και τη λειτουργία νέων ατοµικών 
επιχειρήσεων και άλλων εταιρικών σχηµάτων. 

4.2.2

¦òÞçòáííá åðéäÞôèóè÷ îÛöî õÛóåöî åòçáóÝá÷

Επιπλέον, εξειδικεύεται το πρόγραµµα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας και σε υφιστάµενες επιχειρήσεις ή σε 
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας. Εντός του 2019 αναµένεται να εκδοθούν οι σχετικές προσκλήσεις και στη 
συνέχεια να ξεκινήσει η υποβολή των προτάσεων για τις παρεµβάσεις.

4.2.3

¶îÝóøùóè ôè÷ åðéøåéòèíáôéëÞôèôá÷ ôöî ÄïíÀ

Η δράση θα αφορά υφιστάµενες επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της µεταποίησης και των υπηρεσιών 
δράσης, σύµφωνα µε τους όρους της και ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ.
Το πρόγραµµα θα επιδοτεί σε ποσοστό ως και 70% επιλέξιµες δαπάνες που αφορούν σε εκσυγχρονισµό 
εξοπλισµού, ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων, επαγγελµατικά οχήµατα, µισθολογικό κόστος για την πρόσληψη 
νέου προσωπικού. Ο Προϋπολογισµός για τα ολοκληρωµένα επενδυτικά σχέδια θα κυµαίνεται από 10.000€ - 
50.000€. 

4.2.4

¢ïíÛ÷ ªùíâïùìåùôéëÜ÷ ËðïóôÜòéêè÷ 

Αντικείµενο της παρέµβασης αυτής είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση του ενεργού εργατικού δυναµικού των 
Ροµά και των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων για τη στήριξη προώθησής τους στην απασχόληση (είτε ως 
αυτοαπασχολούµενοι είτε ως µισθωτοί εργαζόµενοι), σύµφωνα µε τις ειδικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των 
τοπικών οικονοµιών ανά Περιφερειακή Ενότητα.
 

Η Πρόσκληση θα δηµοσιευτεί από την Ειδική Γραµµατεία του ΕΤΠΑ&ΤΣ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα-Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ 
2014-2020.
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4.2.5

¢éïòçÀîöóè ªùîáîôÜóåöî çéá ôèî ðòïñõèóè ôè÷ ºïéîöîéëÜ÷ ëáé °ììèìÛççùá÷ ÃéëïîïíÝá÷ 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας αποτελεί ένα γόνιµο έδαφος για τη 
δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης ευάλωτων κοινωνικών οµάδα, όπως οι Ροµά, σε συνεργασία µε την 
Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας διοργανώνονται συναντήσεις ενηµέρωσης και 
προώθησης της κοινωνικής οικονοµίας για οµάδες νέων και γυναικών Ροµά. Οι δράσεις αυτές έχουν ως στόχο την 
υποστήριξη των Ροµά ώστε να µπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης στον τοµέα της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονοµίας να µπορέσουν να αναπτύξουν δράσεις κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.  

5.1

ËæéóôÀíåîè ºáôÀóôáóè

• Ακατάλληλες συνθήκες διαµονής και ατοµικής υγιεινής 
• Πρόσβαση όλων στην Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Περίθαλψη
• Μη τακτική παρακολούθηση εµβολιασµών
• Υγειονοµικά προβλήµατα συναρτώµενα µε τις συνθήκες διαβίωσης
• Ελλιπής ενηµέρωση και προληπτική ιατρική
• Ελλιπής και ∆υσχερή πρόσβαση στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας
• Μια σειρά παραγόντων, όπως οι συνθήκες υγιεινής, παροχής νερού και διατροφής αποτελούν βασικούς 
 καθοριστές της υγείας των Ροµά στους οποίους χρειάζονται βελτιωτικές παρεµβάσεις. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρέµβασης αναπτύσσονται οι ακόλουθες ενέργειες: (1) συµβουλευτικές υπηρεσίες µε 
στόχο την παροχή ολοκληρωµένης εξατοµικευµένης προσέγγισης, η οποία ενδείκνυται να υλοποιηθεί µέσω της 
αξιοποίησης των Κέντρων Κοινότητας/ Παραρτηµάτων Ροµά και άλλων τοπικών κοινωνικών δοµών µε την 
υλοποίηση δράσεων εντοπισµού, προσέγγισης, ενηµέρωσης και ενεργοποίησης της οµάδας στόχου για την παροχή 
επαγγελµατικής συµβουλευτικής και στήριξης καθώς και µε τη συνεργασία επαγγελµατικών επιµελητηρίων και 
τοπικών επιχειρήσεων.

Η παραπάνω παρέµβαση δύναται εν µέρει να υλοποιηθεί µέσω της διεύρυνσης των Παραρτηµάτων Ροµά των 
Κέντρων Κοινότητας µε τη στελέχωση Συµβούλου Απασχόλησης ή και ειδικό για επαγγελµατικό προσανατολισµό.

¢¸»Ãª¹° Ë¡¶¹°

5.
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5.3

µåìôÝöóè ªùîõèëñî ¢éáâÝöóè÷ 

Βάσει του νόµου 4483/2017, άρθρο 159 σε καταυλισµούς και θύλακες µε µη αποδεκτές συνθήκες και σε 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ακόµη η ετοιµότητα για µετεγκατάσταση, ο δήµος οφείλει να παρέχει έκτακτα µέτρα 
υποστήριξης. Για την υλοποίηση της παρέµβασης απαιτείται η διενέργεια, Εκθέσεων Υγειονοµικής Αναγνώρισης 
από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειών. Η δράση περιλαµβάνει 
τις Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης και τις δοµές - ατοµικής υγιεινής, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Ειδικότερα: Οι υπηρεσίες υγείας και οι Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης αποσκοπούν στην υγειονοµική 
κάλυψη των καταυλισµών Ροµά και εν γένει την γενικότερη βελτίωση της διαβίωσής τους.

Οι Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης θα συνδράµουν:
• στη λειτουργία των δοµών ατοµικής υγιεινής, 
• την υλοποίηση των παρεµβάσεων περιβαλλοντικής υγιεινής, 
• την ασφάλεια των συγκεκριµένων χώρων
• στην επιτήρηση των κοινόχρηστων υποδοµών και χώρων, 
• στο συντονισµό των ενεργειών για την αποκοµιδή των απορριµµάτων, την απολύµανση, τις χαλικοστρώσεις, τις 
 µυοκτονίες, τη σύνδεση δικτύων κοινής ωφέλειας, την εγκατάσταση των αναγκαίων αποχετευτικών 
 συστηµάτων, τη διαχείριση αδρανών/στερεών αποβλήτων, κ.λπ.. 
• στην ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στην κοινοτική χρήση και στην προστασία των χώρων, 

∆οµές Ατοµικής Υγιεινής
Οι δοµές ατοµικής υγιεινής περιλαµβάνουν τις εγκαταστάσεις Ατοµικής Υγιεινής (προκατασκευασµένους 
οικίσκους (containers), όπου ανάλογα µε το µέγεθος του οικισµού και των αναγκών του πληθυσµού µπορεί να 
διαθέτουν τουαλέτες, νιπτήρες, ντουζιέρες και βοηθητικούς χώρους. Επιπλέον, θα υπάρχουν εγκαταστάσεις 
καθαρισµού ιµατισµού (πλυντήρια-στεγνωτηρία ή κατασκευή δεξαµενών πλύσης ιµατισµού µε στέγαστρο). 
Παράλληλα θα υπάρχουν χώροι για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων: αίθουσες / container που θα φιλοξενούν 
δράσεις µαθησιακής υποστήριξης, παροχής υπηρεσιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και στις µητέρες τους, 
δηµιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων, κ.α. 

5.2

¢òÀóåé÷ óôï ôïíÛá ôè÷ ¢èíÞóéá÷ ËçåÝá÷

• Βελτίωση Συνθηκών ∆ιαβίωσης 
• Εµβολιασµοί - Προληπτική Ιατρική
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¶éëÞîá: ¦òÞôùðè ¢éÀôáêè ¢ïíñî ËçéåéîÜ÷

Για την υλοποίηση της Παρέµβασης έχουν έως σήµερα διεξαχθεί οι παρακάτω Εκθέσεις Υγειονοµικής 
Αναγνώρισης σε καταυλισµούς /οικισµούς Ροµά από τις αρµόδιες ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας των Περιφερειών της χώρας. Ο Πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει τους δήµους και τους 
οικισµούς/καταυλισµούς όπου έχουν διεξαχθεί οι εκθέσεις υγειονοµικής αναγνώρισης και τα στάδια υλοποίησης 
(Απρίλιος 2019).



¦Ýîáëá÷ ¢Üíöî ëáé Ãéëéóíñî Æàðïù ¹ & ¹¹ íå ¶ëõÛóåé÷ ËçåéïîïíéëÜ÷ °îáçîñòéóè÷ 

 

Περιφέρεια ∆ήµος Οικισµοί Τύπου Ι & ΙΙ Στάδιο Υλοποίησης (2018-2019)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΝΕΣΤΟΥ ΠΗΓΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ ∆ΕΝ ΧΡΗΖΟΥΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΚΥΡΝΟΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΝΕΥΡΑ ∆ΕΝ ΧΡΗΖΟΥΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΒΡΑΓΙΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΑΝ ΚΟΓΙΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
ΚΛΕΙΣΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΧΕΙΜΩΝΙΟ

 ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ ΚΙΑΦΑ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΑΣΗ - 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ 
(αναζήτηση έκτασης)

∆ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ/ΒΙΟΠΑ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (προς 
διερεύνηση)

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΥΠΙ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΕΚΤΑΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (προς 
διερεύνηση)

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΣ/ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
ΓΕΡΑΚΑ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΟΥ - 
(αναζήτηση έκτασης)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΑΥΛΙΖΑ/ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - 
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

ΜΑΝ∆ΡΑ/ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑ/ΣΚΛΗΡΙ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ 
(Ο ∆ήµος αιτήθηκε τεχνική 
υποστήριξη) 

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΒΛΥΧΟΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΟΦΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΝΕΑ ΖΩΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΛΙΜΝΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜ/ΚΟΠΕΙΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΝΟΙΚΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΑΛΟΥΚΙΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(διερεύνηση)

 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΑΓΑΝΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΠΑ∆ΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΗ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΚΤΑΣΗ
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 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΡΙΓΑΝΑΚΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΓΚΙΝΑΡΑ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ

∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΑ Ή ΧΕΛΙΜΟ∆ΟΥ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ

Υ∆ΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ

ΤΡΑΓΑΝΟ ∆ΕΝ ΧΡΗΖΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΜΠΟΥΖΑ

Β3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
-ΞΥΛΟΓΕΦΥΡΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(διερεύνηση έκτασης)

∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΧΑΪΑΣ

ΓΕΡΟΥΣΕΪΚΑ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΑΓΑΙΪΚΑ

 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΑΛΙΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
ΑΜΠΕΛΙΑ - ΘΕΣΗ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 ΗΠΕΙΡΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 
- διερεύνηση για νέα έκταση

∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΤΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
(διερεύνηση καταλληλότητας 
έκτασης)

 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΡΗΤΙΡΗ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ - 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - 
(ακατάλληλη έκταση)

∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΕΣ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΜΑΥΡΙΚΑ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΛΙΒΑ∆Ι ΡΟΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΜΠΑΣΤΙΑΤΙΚΑ Ι ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΜΠΑΣΤΙΑΤΙΚΑ ΙΙ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΚΑΜΠΟΣ-ΛΙΒΑ∆Ι 
ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΣΑΡΟΥ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΣΙΛΙΒΙ (1&2) ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πίνακας - συνέχεια
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 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ / ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΥΠΟ 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΤΣΑΪΡΙΑ - ΠΕΡΑΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ∆ΕΝ ΧΡΗΖΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
(θύλακας Τ1)

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΛΕΚΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΛΟΠΑΖΑΡΟ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΟΥ - 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟΧΩΡΙ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΟΥ - 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΒΙ.ΠΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
(µετακινούµενος πληθυσµός 
 - προς διερεύνηση)

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ - 
(αναζήτηση έκτασης)

∆ΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΣΚΥ∆ΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙ∆ΑΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΚΡΗΤΗ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΣ/ 
∆ΥΟΑΟΡΑΚΙΑ

ΧΡΗΖΕΙ ΒΣ∆* ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΣΕΣΜΕ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΚΩ
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
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 ΠΕΛΟ/ΝΗΣΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΠΟΥΛΙΤΣΑ (ΚΡΗΝΕΣ, 
ΤΑΡΣΙΝΑ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΞΑΜΙΛΙΑ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΙΟΧΩΡΙ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(αναµένεται υγειονοµική για 
Αγ. Τριάδα - Πολυκλαδικό 
Λύκειο)

ΜΑΖΙΑ’Η ΠΟΤΑΜΑΚΙ 
ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΓ.ΤΡΙΑ∆Α ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΓ.ΤΡΙΑ∆Α ΠΟΛΥΚΛΑ∆ΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ

ΠΑΝΑΓΑΚΙΑ

ΜΠΙΡΜΠΙΤΑ

ΧΑΛΙΚΙ

∆ΗΜΟΣ ΤΡΥΦΙΛΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΥΠΟ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΝΑΟΣ ΟΡΘΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ/ 
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - 
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΚΑΤΟΥΝΑ ΑΜΥΚΛΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - 
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

∆ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΤΡΙΝΗΣΑ -ΣΚΑΛΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - 
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΤΑΝΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - 
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ΑΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (προς 
διερεύνηση) - 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΑΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΜΗΛΟΒΡΥΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΠΥΡΡΙ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 
∆ιερεύνηση Έκτασης

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ
ΚΑΜΙΝΟΣ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πίνακας - συνέχεια
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5.4

¶íâïìéáóíïÝ 

Τα παιδιά των Ροµά εµβολιάζονται παγίως σύµφωνα µε το εθνικό πρόγραµµα εµβολιασµών. Παράλληλα µε στόχο 
την προάσπιση και την προαγωγή της υγείας ευπαθών οµάδων πληθυσµών στον πληθυσµό των Ροµά πραγµα- 
τοποιούνται υπό το συντονισµό της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας δράσεις αγωγής 
υγείας, διενέργειας ιατρικών εξετάσεων σε ενήλικες (καρδιολογικός, πνευµονολογικός, ενδοκρινολογικός και 
γυναικολογικός έλεγχος), κλινικής παιδιατρικής εξέτασης και εµβολιασµού παιδιών.

6.1

ËæéóôÀíåîè ºáôÀóôáóè

• ∆υσκολίες πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες, πηγές ενηµέρωσης και πληροφόρησης. 
• ∆υσκολίες που συνδέονται µε αστικοδηµοτικά ζητήµατα, µε ελλιπής ενηµέρωση, αλλά και µε τον έντονο κοινω- 
 νικό και χωρικό αποκλεισµό, τα στερεότυπα, τον αντί-τσιγγανισµό και τις διακρίσεις.
• Μειωµένη συµµετοχή στα κοινωνικά και πολιτισµικά δρώµενα
• Ελάχιστη συµµετοχή των γυναικών και των νέων
• Έµφυλη διάσταση του κοινωνικού αποκλεισµού
• Έλλειψη κατανόησης της έννοιας του Πολίτη
• Ανάγκη κατανόησης της λειτουργίας του Κράτους και των θεσµών
• Μη τακτοποίηση αστικοδηµοτικών θεµάτων
• Μικρή συµµετοχή σε τοπικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις

6.2

¢òÀóåé÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ ëïéîöîéëÜ÷ íÛòéíîá÷, ôè÷ ¶îäùîÀíöóè÷ & ºïéîöîéëÜ÷ Îîôáêè÷

• Λειτουργία Παραρτηµάτων Ροµά/ Κέντρα Κοινότητας 
• Αστικοδηµοτική τακτοποίηση
• Ανάπτυξη δικτύων νέων και γυναικών Ροµά
• Κατασκήνωση παιδιών Ροµά 
• Κοινωνική πρόληψη της παραβατικότητας 
• Αθλητισµός 
• Πολιτισµός 

ºÃ¹Á¿Á¹º¸ »¶Ä¹»Á°, ¶Á¢ËÁ°»¿ª¸ - 
ºÃ¹Á¿Á¹º¸ ¶ÁÆ°¥¸, ¦Ã¤¹Æ¹ª»Ãª-°£¤¸Æ¹ª»Ãª 

6.
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6.2.1

¤åéôïùòçÝá ¦áòáòôèíÀôöî ÄïíÀ/ ºÛîôòá ºïéîÞôèôá÷ 

• Παρέχουν µια σειρά υπηρεσιών και συνεχώς αναπτύσσονται ώστε να φιλοξενήσουν ένα ευρύτερο φάσµα 
 κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

• Ορισµένες από τις αρµοδιότητες των Κέντρων Κοινότητας/Παραρτηµάτων Ροµά είναι οι εξής:
 - Παροχή γενικής συµβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγ- 
  γελµατικού προσανατολισµού κ.α. 
 - Παροχή συµβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες 
 - Ανάπτυξη δράσεων δηµιουργικής απασχόλησης και µαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και 
  σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης που υλοποιούνται. 
 - Προγράµµατα για συνδροµή στη δηµιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελµατικός προσανατολισµός για 
  εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισµικές δραστηριότητες, προγράµµατα νεανικής συµµετοχής και 
  στήριξης, σε συνεργασία και άλλες υπηρεσίες και δοµές.
 - ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων µε επιµορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόµενο όπως: οργάνωση 
  οµάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών,
 - ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, 
  δικτύωση µε φορείς της τοπικής κοινωνίας 
 - Παροχή ενηµερωτικής συνδροµής για θέµατα νοµικού χαρακτήρα 
 - Συγκέντρωση και διανοµή βασικών αγαθών 
 - Ανάπτυξη ∆ικτύου Εθελοντισµού 

• Στο πρώτο στάδιο της εξειδίκευσης εντάχθηκαν και λειτουργούν 50 Παραρτήµατα Ροµά σε όλες τις Περιφέρειες 
 της χώρας εκτός από τις Περιφέρειες Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Λαµβάνοντας υπόψη τις 
 ανάγκες των περιοχών αυτών η Ειδική Γραµµατεία προχώρησε σε περαιτέρω εξειδίκευση για τη σύσταση νέων 
 Παραρτηµάτων ενώ παράλληλα σχεδιάζεται η διεύρυνση µε ειδικότητες για την προώθηση της απασχόλησης.

6.2.2

°óôéëïäèíïôéëÜ ôáëôïðïÝèóè 

• Συστάθηκε Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) µε τη συµµετοχή συναρµόδιων Υπουργείων έτσι ώστε να διερευ- 
 νηθεί ο πλέον κατάλληλος διοικητικά τρόπος για την επιτάχυνση των διαδικασιών αστικοδηµοτικής τακτο- 
 ποίησης για το τµήµα του πληθυσµού Ροµά που αντιµετωπίζει παρόµοια προβλήµατα. 
• Προωθήθηκε νοµοθετική ρύθµιση για την άρση γραφειοκρατικών εµποδίων κατά την απόδοση βρεφών στις 
 µητέρες χωρίς χαρτιά στα µαιευτήρια της χώρας µε καθορισµό της διαδικασίας ταυτοποίησης των εν λόγω 
 µητέρων και τη ληξιαρχική εγγραφή των τέκνων τους (άρθρο 68 του νόµου 4554/2018).

6.2.3

°îÀðôùêè äéëôàöî îÛöî ëáé çùîáéëñî ÄïíÀ

Η παρέµβαση αυτή αποσκοπεί να συµβάλλει στη διαµόρφωση των συνθηκών για την ανάπτυξη κοινωνικού 
διαλόγου και συναίνεσης, µέσω της κοινωνικής χειραφέτησης και της συµµετοχής των ίδιων των Ροµά και 
ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών µέσω της δηµιουργίας τοπικών δικτύων οργάνωσης (grassroots organiza-
tions - οργάνωσης της βάσης - τοπικών κοινωνιών). Ειδικότερα θα στηρίξει την ανάπτυξη δικτύων νέων και 
γυναικών Ροµά µε στόχο κυρίως να τους υποστηρίξει να βελτιώσουν τον ρόλο τους και να συµµετέχουν ενεργά και 
ισότιµα στην κοινωνία των πολιτών µέσω ενός προγράµµατος µικρών επιχορηγήσεων.



26

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6.2.4 

ºáôáóëÜîöóè ðáéäéñî ÄïíÀ 

Κατά την θερινή κατασκηνωτική περίοδο του 2018, υλοποιήθηκε πρόγραµµα µε ένταξη 70 παιδιών Ροµά στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας (στο πλαίσιο του κρατικού προγράµµατος κατασκηνώσεων) ενώ σχεδιάζεται παρέµβαση και 
για την καλοκαιρινή περίοδο του 2019. 

6.2.5 

ºïéîöîéëÜ ðòÞìèãè ôè÷ ðáòáâáôéëÞôèôá÷ 

Το 2018 υπογράφτηκε προγραµµατική σύµβαση µε το Κέντρων Μελετών Ασφάλειας(ΚΕΜΕΑ), του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη µε στόχο την υλοποίηση ολοκληρωµένης εκπαιδευτικής παρέµβασης σε θέµατα 
κοινωνικής διαµεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας σε επιλεγµένες περιοχές - στόχους της χώρας µε 
χρηµατοδότηση από το Ε.Π. Μεταρρύθµιση του ∆ηµόσιου Τοµέα. 

6.2.6 

°õìèôéóíÞ÷ 

Την περίοδο 2017-2018 δηµιουργήθηκαν 26 τµήµατα αθλητικής άσκησης µε συµµετοχή Ροµά σε εννέα (9) ∆ήµους 
της χώρας. Για την περίοδο 2018-2019 και επόµενες έχει τεθεί ως στόχος η αύξηση των ∆ήµων που θα 
ενεργοποιηθούν στο εν λόγω πρόγραµµα µε συµµετοχή Ροµά σε 50 τµήµατα την περίοδο 2018-2019 και σε 75 
τµήµατα την περίοδο 2019-2020, καλύπτοντας περισσότερους ∆ήµους ή περισσότερες χωρικές ενότητες στον ίδιο 
∆ήµο όταν έχουµε µεγάλες συγκεντρώσεις Ροµά ή µεγάλη γεωγραφική διασπορά.

6.2.7 

¦ïìéôéóíÞ÷

Έχουν αποτυπωθεί οι άξονες παρέµβασης και τα ενδεικτικά µέτρα προκειµένου να εξειδικευτούν σε συνεργασία µε 
το καθ’ ύλη αρµόδιο Υπουργείο Πολιτισµού. Οι άξονες παρέµβασης αναφέρονται: 
• Ευαισθητοποίηση (γενικού πληθυσµού και µαθητικού πληθυσµού) και
• Ένταξη και συνεργασία των Ροµά µε τις υπάρχουσες πολιτιστικές δοµές (Οριζόντια διάσταση των θεµάτων Ροµά 
 στις πολιτιστικές δράσεις ∆ήµων και Περιφερειών - ∆ικτύωση µε τους πολιτιστικούς φορείς σε τοπικό επίπεδο,
 πρόσβαση των Ροµά σε πολιτιστικά αγαθά, ενδυνάµωση Ροµά για πολιτισµική έκφραση και συµµετοχή). 
• Σχεδιάζεται παρέµβαση και δράση ειδικά στο πλαίσιο της Ελευσίνας - Πολιτικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 µε 
 έµφαση στην προώθηση της πολιτισµικής δηµοκρατίας και του διαπολιτισµικού διαλόγου.
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• Άρθρο 159 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄/31-07-2017) “Προσωρινή Μετεγκατάσταση Ειδικών Κοινωνικών 
 Οµάδων- Βελτίωση Συνθηκών ∆ιαβίωσης” 
• Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. ΡΟ 64/7-02-2018 (ΦΕΚ 412/Β’ /12-02-2018) Εφαρµοστική ΚΥΑ του άρθρου 159 
 του Ν. 4483/2017 Προσωρινή Μετεγκατάσταση Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων- Βελτίωση Συνθηκών ∆ιαβίωσης” 
• Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθµ. 28586/283/22-05-2018 (ΦΕΚ 1924Β΄/30-05-2018) Τροποποίηση της 
 Εφαρµοστικής ΚΥΑ του άρ. 159
• Άρθρο 55 του Ν.4520/22-02-2018 (ΦΕΚ 30 Α΄) «∆ιαδικασία απόδειξης γνώσης της γλώσσας ή της τοπικής 
 διαλέκτου Ροµανί» 
• Υπουργική Απόφαση 18397/∆1.6560/30-04-2018 (Α∆Α: ΨΞΒΒ465Θ1Ω-ΝΡΗ) «Συγκρότηση Συµβουλίου 
 Εµπειρογνωµόνων του αρ. 48 του ν.4430/2016»
• Άρθρο 62 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α΄/ 18-07-2018) «∆ιαδικασία ταυτοποίησης µητέρας χωρίς αποδεικτικά 
 στοιχεία ταυτότητας- ληξιαρχική εγγραφή τέκνου» 
• Άρθρο 46 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α’/26-03-2019) «Καθορισµός ιθαγένειας ανιθαγενών Ροµά µε µακρά 
 ιστορική παρουσία στην Ελλάδα». Σε συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας του Υπουργείου 
 Εσωτερικών. 

Η επίτευξη του οράµατος της Ειδικής Γραµµατείας και των στρατηγικών στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
∆ράσης 2017-2021, θα ενισχυθεί µε τη λειτουργία ενός σταθερού σηµείου αναφοράς, συγχρηµατοδοτούµενου από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα 2014-2020», καθώς και από τη σύσταση των 
Περιφερειακών Οµάδων Κρούσης, συγχρηµατοδοτούµενων από το Πρόγραµµα ΧΜ ΕΟΧ «Ενδυνάµωση και 
Κοινωνική Ένταξη των Ροµά».

Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της παρακολουθεί τις διεθνείς 
και ευρωπαϊκές εξελίξεις και έχει αναπτύξει συνεργασίες στο πλαίσιο εφαρµογής των συµβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. Ειδικότερα, συνεργάζεται µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, είναι µέλος της επιτροπής του 
CHAROM (Committee of Experts on Roma Issues), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα µε τη Γενική 
∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας (DG Justice and Consumers), είναι µέλoς της Επιτροπής των 
Εθνικών Σηµείων Επαφής για τους Ροµά καθώς και µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
(FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργάζεται επίσης µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ), καθώς και 
άλλους διεθνείς οργανισµούς και φορείς της Ε.Ε. ή άλλων κρατών.

Επιπρόσθετα, είναι µέλος του δικτύου EUROMA network, του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Κοινωνική Ένταξη των 
Ροµά µέσω των Ευρωπαϊκών ∆ιαθρωτικών Ταµείων (EUroma Network -European Network on Roma Inclusion 
under ESI Funds).

ÁÃ»Ã£¶Æ¹º¶ª ÄË£»¹ª¶¹ª

7.

¢¹¶£Á¶¹ª º°¹ ¶ËÄ¿¦°«º¶ª ªËÁ¶Ä¡°ª¹¶ª 

9.

¢Ä°ª¶¹ª ªÆ¸Ä¹¥¸ª Æ¸ª ¶¹¢¹º¸ª ¡Ä°»»°Æ¶¹°ª ºÃ¹Á¿Á¹º¸ª ¶ÁÆ°¥¸ª Æ¿Á ÄÃ»°

8.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Υποδοµές

Στέγαση*

Οµάδες ∆ιαχείρισης 
Οργανωµένων
Χώρων Προσωρινής
Μετεγκατάστασης

Επιδότηση Ενοικίου 

Εκπαίδευση

Απασχόληση

∆ηµόσια Υγεία

Κοινωνική Μέριµνα 
Ενδυνάµωση,
Κοινωνική Ένταξη, και
Πολιτισµός-Αθλητισµός**

∆ράσεις Στήριξης 
της Ειδικής Γραµµατείας
Κοινωνικής Ένταξης
Των Ροµά

ΣΥΝΟΛΟ

23.491.545 €

15.000.000€

4.906.400 €

10.698.000 €

11.344.886 €

56.934.100 €

11.677.380 €

21.173.370 €

3.460.000 €

158.685.681 €

2017-2023

2017-2023

2017-2023

2017-2023

2017-2021

2019-2023

2017-2023

2016-2023

2018-2021

2017-2023

Π∆Ε

Π∆Ε, ΧΜ ΕΟΧ

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)***

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)***

ΕΚΤ- ΕΠ ΑΝΑ∆ ΕΒ∆Μ (ΕΣΠΑ)

ΕΚΤ -ΠΕΠ (ΕΚΤ)***

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)***,
ΧΜ ΕΟΧ,

Εθνικά Προγράµµατα

ΕΚΤ-Μ∆Τ (ΕΣΠΑ), 
ΧΜ ΕΟΧ

* Αρχικά προβλεπόµενος προϋπολογισµός για την ανάπτυξη οργανωµένων χώρων µετεγκατάστασης, βάσει της 
έως σήµερα ωριµότητας των δήµων. Επιπρόσθετα, 2.5 εκατ. € θα συγχρηµατοδοτηθούν από τον Ευρωπαϊκό 
Χρηµατοδοτικό Μηχανισµού (ΧΜ ΕΟΧ) για την µετεγκατάσταση του καταυλισµού του ∆ήµου Κατερίνης για την 
κάλυψη δαπανών των οικίσκων. Ο π/υ των 15.000.000 € προκύπτει από τα 11.000.000 € για τις παρεµβάσεις που 
αφορούν στην ανάπτυξη οργανωµένων χώρων προσωρινής µετεγκατάστασης και τα 4.000.000 € για πιθανή 
αντικατάσταση παραπηγµάτων µε οικίσκους. 

** Επισηµαίνεται ότι, στο συνολικό προϋπολογισµό του τοµέα «Κοινωνική Μέριµνα Ενδυνάµωση, Κοινωνική 
Ένταξη και Πολιτισµός-Αθλητισµός» συµπεριλαµβάνεται και η δράση των Παραρτηµάτων Ροµά (Α’ & Β κύκλος 
πρόσκλησης).

*** Πίνακας 10 «Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Προτεινοµένων ∆ράσεων ανά ΠΕΠ και Κατηγορία ∆ράσεων»

Ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται συνεχώς, βάσει των αιτηµάτων των ∆ήµων. 

¶Á¢¶¹ºÆ¹ºÃª ¦ÄÃ½¦Ã¤Ã¡¹ª»Ãª,
ÌÄÃÁÃ¢¹°¡Ä°»»° & ¦¸¡¶ª ÌÄ¸»°ÆÃ¢ÃÆ¸ª¸ª
(°¦Ä¹¤¹Ãª 2019) 

10.
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*** Ο παραπάνω πίνακας αντιστοιχεί µε τον προϋπολογισµό των δράσεων ΕΚΤ ανά περιφέρεια. 

Ανατολική Μακεδονία 
& Θράκη

Κεντρική Μακεδονία

∆υτική Μακεδονία

Ήπειρος

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Αττική

∆υτική Ελλάδα 

Πελοπόννησος

Ιόνια Νησιά

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Κρήτη

 0 259.200 1.279.500 1.260.000 518.400 972.000 1.375.000 5.664.100

 1.404.000 1.036.800 1.624.000 1.440.000 259.200 1.080.000 1.650.000 8.494.000

 37.440 0 181.280 240.000 120.000 216.000 350.000 1.144.720

 561.600 0 550.200 180.000 0 216.000 350.000 1.857.800

 - 518.400 906.800 1.260.000 518.400 972.000 1.375.000 5.550.600

 1.404.000 1.036.800 1.213.800 360.000 388.800 324.000 550.000 5.277.400

 0 500.000 2.500.000 1.800.000 425.000 1.000.000 1.500.000 7.725.000

 561.600 777.600 1.522.200 1.080.000 388.800 972.000 1.375.000 6.677.200

 0 0 0 1.188.000 324.000 756.000 766.500 3.034.500

 0 0 722.300 450.000 100.000 216.000 350.000 1.838.300

 0 259.200 403.500 180.000 0 216.000 350.000 1.408.700

 0 259.200 335.600 540.000 100.000 216.000 350.000 1.800.800

 0 259.200 438.200 720.000 0 216.000 350.000 1.983.400

 3.968.640 4.906.400 11.677.380 10.698.000 3.142.600 8.100.000 10.691.500 53.184.520ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΡΟΜΑ
(Β’ Κύκλος)

ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΝΕΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΟΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

¶Á¢¶¹ºÆ¹ºÃª ¦ÄÃ½¦Ã¤Ã¡¹ª»Ãª, ¦ÄÃÆ¶¹ÁÃ»¶Á¿Á
¢Ä°ª¶¿Á °Á° ¦¶¦ º°¹ º°Æ¸¡ÃÄ¹° ¢Ä°ª¶¿Á

11.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


