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Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά που έχετε στα χέρια σας είναι ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο για τα έτη 2017-2021, το οποίο επιβεβαιώνει τον τίτλο του «Κοινωνική Ένταξη προς όφελος όλων».
Είναι ολιστικό σχέδιο δηλαδή αφορά τους βασικούς τοµείς που καθορίζουν την κοινωνική ένταξη: στέγαση, εκπαίδευση,
υγεία, απασχόληση και εξειδικεύεται σε τρεις (3) άξονες:
• Χωρικές παρεµβάσεις για τη στέγαση
• Οριζόντιες τοµεακές πολιτικές για την εκπαίδευση-υγεία-απασχόληση
• Συνοδευτικές υποστηρικτικές πολιτικές για την ευαισθητοποίηση και ενεργή συµµετοχή του πληθυσµού.
Το σχέδιο εκπονήθηκε από την Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά.
Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά ιδρύθηκε µε τον νόµο 4430/2016 και υπάγεται στον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Είχαµε διαπιστώσει από το 2015 που αναλάβαµε το χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής αλληλεγγύης τη µεγάλη θεσµική
έλλειψη ενός κέντρου συντονισµού πολλών Υπουργείων για την επεξεργασία πολιτικών και δράσεων για τους Ροµά, των
οποίων τα προβλήµατα είχαν οξυνθεί ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία και ήταν εξαιρετικά επείγοντα.
Η επιλογή της Κατερίνας Γιάντσιου ως Ειδικής Γραµµατέως και η στελέχωση της υπηρεσίας µε ικανά και έµπειρα στελέχη
αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής.
∆ύο χρόνια µετά, το έργο που παρήχθη ξεπέρασε τις προσδοκίες µας, αναγνωρίστηκε µε θερµά λόγια στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και κυρίως έγινε κτήµα των ίδιων των Ροµά που αγκάλιασαν τις προσπάθειες του Υπουργείου και εκτίµησαν την
σοβαρότητα του έργου που έχει παραχθεί και τις προσπάθειες που γίνονται.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το έργο που παρήχθη στο πεδίο της στέγασης. Για πρώτη φορά έχουν χαρτογραφηθεί 371
οικισµοί-καταυλισµοί µε συνολικό πληθυσµό 110.000 κατοίκους, έχουν κατηγοριοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες και έχουν
εκπονηθεί κοστολογηµένα αναλυτικά σχέδια για ολιστικές παρεµβάσεις σε όλους και χωρικές παρεµβάσεις σε 74
καταυλισµούς.
Η όλη διαδικασία εξειδικεύτηκε µε νόµο 4483/2017 άρθρο 159 για την προσωρινή µετεγκατάσταση των Ροµά, ενώ
διασφαλίστηκαν οι αναγκαίοι οικονοµικοί πόροι. Σήµερα είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε άµεσα την µετεγκατάσταση
πάρα πολλών οικισµών. Έχουµε, επίσης, εξασφαλίσει τους πόρους για την επιδότηση ενοικίου.
Το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης) µε τις συνοδευτικές του υπηρεσίες αποτέλεσε µια ανάσα για τη συντριπτική
πλειοψηφία των Ροµά, ενώ η υποχρέωση για πρόσβαση όλων των παιδιών Ροµά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση όπου
διανέµονται δωρεάν σχολικά γεύµατα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για µια αναβάθµιση της ζωής και του µέλλοντος της
νέας γενιάς Ροµά.
Σχεδιάστηκαν επίσης πολύκεντρα, δηλαδή προσωρινές ή κινητές µονάδες υγιεινής- λουτρών και πλυντηρίων µαζί µε
µονάδες υγείας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας.
Στην εκπαίδευση σχεδιάστηκαν σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας
• Τάξεις υποδοχής και εκπαιδευτική υποστήριξη σε ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας, η παροχή υπηρεσιών
κοινωνικών λειτουργών εντός των σχολικών µονάδων και η ένταξη παιδιών Ροµά στα σχολεία
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Ενώ στην απασχόληση αντίστοιχα προτείνουµε
• ∆οµές υποστήριξης για την απασχόληση και επιχειρηµατική συµβουλευτική, την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας,
τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενεργοποίηση Ροµά
στον τοµέα της απασχόλησης.
Τέλος, πολλαπλασιάζουµε τα Παραρτήµατα Ροµά που λειτουργούν στα Κέντρα Κοινότητας (ήδη 50) µε διαµεσολαβητές
που µιλούν τη γλώσσα Ροµανί ώστε να έχουµε ένα ουσιαστικό διάλογο µε τους ίδιους τους Ροµά ενώ είµαστε σε συνεχή
επικοινωνία µε την πανελλήνια συλλογική τους έκφραση ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ.
Επιθυµώ να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στην Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά για το τεράστιο
έργο που επιτελεί αυτά τα δυο χρόνια και να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουµε µε την ίδια αποφασιστικότητα τα επόµενα
χρόνια ώστε οι Έλληνες Ροµά, τµήµα της πολιτισµικής παράδοσης και ιστορίας µας, να µην στερούνται τα βασικά αγαθά
της αξιοπρεπούς στέγασης της ποιοτικής εκπαίδευσης, της συστηµατικής υγειονοµικής περίθαλψης και της ένταξης στην
εργασία. Οι Έλληνες Ροµά, Έλληνες πολίτες αυτής της χώρας µπορούν και πρέπει να απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα
όπως όλοι µας και να ενταχθούν χωρίς διακρίσεις στην κοινωνία και την εργασία.
Είναι ένα έργο σύνθετο και πολύπλοκο το οποίο πιστεύουµε ότι µπορούµε να συνεχίσουµε και να διευρύνουµε προς
όφελος όλων των Ελλήνων, Ροµά και µη Ροµά.
Θεανώ Φωτίου
Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας
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Η εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις ανά τοµέα
πολιτικής, στο πλαίσιο ενός ορισµένου χρονοδιαγράµµατος υπήρξε µια σύνθετη και πολυεπίπεδη διαδικασία. Οι βασικές
αρχές της συνεργασίας, της επικουρικότητας και της διαβούλευσης αποτέλεσαν το πλαίσιο σύνταξης του Επιχειρησιακού
Σχεδίου ∆ράσης λαµβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα θεµελίωσης σταθερών πολιτικών, τη σύνδεση αυτών µε τις
γενικότερες κοινωνικές πολιτικές και την ανάπτυξη των απαραίτητων µηχανισµών για την συνεχή αποτίµηση και
περαιτέρω εξειδίκευση των παρεµβάσεων.
Το αίτηµα για κοινωνική ένταξη µιας πολιτισµικής κοινότητας που διαβιεί σε χρόνιο αποκλεισµό, και ιδιαίτερα όταν ένα
σηµαντικό ποσοστό αυτής της κοινότητας στερείται συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, είναι αδιαπραγµάτευτο. Για την
επίτευξη των στρατηγικών στόχων, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο µέσω συγκεκριµένων
παρεµβάσεων, κρίνεται επιτακτική η ενεργοποίηση όλων των βαθµίδων διοίκησης και η συνεργασία µεταξύ τους. Η
κεντρική διοίκηση τόσο µέσω του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
ιδιαίτερα υπό την αιγίδα της Αναπληρώτριας Υπουργού Θεανώς Φωτίου µέσω του συντονιστικού ρόλου της Ειδικής
Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά εκπονεί, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία, τις κατευθυντήριες
γραµµές, δεσµεύει τους απαραίτητους πόρους, συγκροτεί οµάδες τεχνικής υποστήριξης, προωθεί νοµοθετικές ρυθµίσεις
και διαβουλεύεται µε τους εµπλεκόµενους φορείς. Οι θεσµοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και οι επιµέρους τοπικοί
φορείς φέρουν ένα ιδιαίτερο βάρος καθώς καλούνται να υλοποιήσουν τις πολιτικές που διαµορφώθηκαν από κοινού. Οι
κοινότητες των Ροµά και ειδικότερα η νέα γενιά φέρει την υποχρέωση να παρακολουθεί την εξέλιξη της υλοποίησης της
εθνικής στρατηγικής, να διεκδικεί, ενδυναµώνοντας τη συµµετοχή της στα κοινά.
Τέλος, το Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι ένα κείµενο υπό συνεχή διαµόρφωση, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα
µεταβαλλόµενα κοινωνικά φαινόµενα αλλά παράλληλα να µένει πιστό στους στρατηγικούς του στόχους που διέπονται από
τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου, της κοινωνικής ισότητας - της ισότητα των ευκαιριών.
Αικατερίνη Γιάντσιου
Ειδική Γραµµατέας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά
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Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης αποτελεί το πρώτο στάδιο εξειδίκευσης της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής
Ένταξης των Ροµά και δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για την ουσιαστική και έµπρακτη
επίτευξη του στρατηγικού στόχου και οράµατος της Εθνικής Στρατηγικής. Περιγράφει, ανά τοµέα πολιτικής
προτεραιότητας, την ως σήµερα υφισταµένη κατάσταση, τις προγραµµατισµένες ενέργειες και το πλαίσιο υλοποίησης µε
αναφορά στους δυνητικούς δικαιούχους, το χρονοδιάγραµµα, τις πηγές χρηµατοδότησης, καθώς και τον προϋπολογισµό.
∆εδοµένου ότι το Σχέδιο ∆ράσης αφορά στην πρώτη φάση εξειδίκευσης της Εθνικής Στρατηγικής, αποτελεί ένα δυναµικό
και µεταβαλλόµενο εργαλείο καθώς νέες προκλήσεις και ανάγκες δύναται να προκύψουν τροποποιώντας ορισµένες
προγραµµατισµένες παρεµβάσεις, δίχως όµως να µεταβάλλουν το στρατηγικό στόχο και όραµα για την άρση του
κοινωνικού αποκλεισµού.
Το Σχέδιο ∆ράσης χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιγράφονται αναλυτικά οι παράµετροι που
πλαισιώνουν τον σχεδιασµό και την εφαρµογή του και στη δεύτερη ενότητα αναλύεται ο Επιχειρησιακός Σχεδιασµός για
την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά σε τρείς (3) επιµέρους άξονες.
Η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει µια σύντοµη περιγραφή του ρόλου και της λειτουργίας της Ειδικής Γραµµατείας
Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά, µια συνοπτική αποτύπωση
της χαρτογράφησης και της τυπολογικής κατάταξης των οικισµών και των καταυλισµών καθώς και τους στρατηγικούς
στόχους και το όραµα που διέπουν την πρώτη αυτή φάση εξειδίκευσης που αποτυπώνεται στο παρόν Επιχειρησιακό
Σχέδιο ∆ράσης.
Η δεύτερη ενότητα διαρθρώνεται σε τρεις επιµέρους άξονες. Ο κάθε άξονας συνδέεται µε έναν στρατηγικό στόχο και
αφορά σε ένα σύνολο πολιτικών, είτε χωρικών, είτε τοµεακών και οριζόντιων αναλόγως των επιδιωκόµενων
στρατηγικών στόχων και ενεργειών. Στον πρώτο άξονα συγκαταλέγονται οι χωρικές πολιτικές παρεµβάσεις και
ειδικότερα οι πολιτικές στον τοµέα της στέγασης και των υποδοµών. Ο δεύτερος άξονας περιλαµβάνει τοµεακές και
οριζόντιες πολιτικές που αφορούν στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, και στη δηµόσια υγεία. Τέλος, ο τρίτος άξονας
αποτελεί ένα σύνολο συνοδευτικών - υποστηρικτικών παρεµβάσεων κυρίως στον τοµέα κοινωνικής µέριµνας, όπως τα
Παραρτήµατα Ροµά των Κέντρων Κοινότητας και οι κατασκηνώσεις, αλλά και δράσεων ενδυνάµωσης, όπως τα δίκτυα
νέων και γυναικών. Κάθε τοµέας πολιτικής προτεραιότητας περιγράφεται µε αναφορά στην υφιστάµενη κατάσταση, τις
αντίστοιχες πολιτικές παρεµβάσεις, τους σχετικούς δείκτες παρακολούθησης, το χρονοδιάγραµµα, τις πηγές
χρηµατοδότησης και τους δυνητικούς δικαιούχους.
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Η κοινωνική ένταξη των Ροµά αποτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο το οποίο τα τελευταία
χρόνια έχει αναβαθµιστεί ως σκοπός και όραµα µιας πολιτικής που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα, αναγνωρίζει το
χωροταξικό, κοινωνικό και οικονοµικό αποκλεισµό των Ροµά και την ανάγκη ανάληψης δηµόσιας δράσης για την άρση
των αιτιών αυτού του φαινοµένου.
Τα τελευταία χρόνια της πολύ έντονης οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, οι κοινωνικές οµάδες µε αυξηµένη ευαλωτότητα,
όπως οι Ροµά, βρέθηκαν αντιµέτωπες µε νέες προκλήσεις. Η υποχώρηση του ήδη ανεπαρκούς και στρεβλού κοινωνικού
κράτους, η ποινικοποίηση δραστηριοτήτων, όπως η άτυπη άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων, η άνοδος των ρατσιστικών και φοβικών κελευσµάτων σε συνδυασµό µε τις ραγδαίες εξελίξεις ενός συνεχούς µεταβαλλόµενου
οικονοµικού περιβάλλοντος που απαιτεί πολλές και γρήγορες µεταβάσεις σε νέα παραγωγικά και εργασιακά
περιβάλλοντα, αποτέλεσαν παράγοντες που συνέβαλαν στην ακόµα µεγαλύτερη αποµόνωση, εξαθλίωση και περιθωριοποίηση των Ροµά.
Οι συνθήκες διαβίωσης των Ροµά έρχονται αντιµέτωπες µε τις θεµελιώδεις αρχές των κοινωνικών δικαιωµάτων, έτσι
όπως αυτές ορίζονται στον Αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τον οποίο η Ελλάδα επικύρωσε το 2016 (νόµος
υπ' αριθµ. 4359/2016 ΦΕΚ Α' 5/20.01.2016). Οι γενικότερες µεταρρυθµίσεις στη χώρα µας στον τοµέα της κοινωνικής
µέριµνας, όπως το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και η εξασφάλιση της υγειονοµικής κάλυψης ανασφάλιστων
και ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, δίνουν, µαζί µε την πολιτική βούληση, τη δυνατότητα για τη σταδιακή αλλά ριζική
ανατροπή των ακραία υποβαθµισµένων συνθηκών διαβίωσης και του κοινωνικού αποκλεισµού που υφίσταται ο
πληθυσµός Ροµά στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) µέσω του τρίπτυχου:
α) εισοδηµατική ενίσχυση,
β) συµπληρωµατικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά και
γ) υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, αποσκοπεί να αποτελέσει ένα
δίχτυ ασφαλείας µε τη διασφάλιση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών µε απώτερο στόχο την ένταξη στην απασχόληση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Ν.4368/2016 (Α΄21) οι Ροµά, όπως και όλοι οι Έλληνες πολίτες, έχουν πρόσβαση στις
δηµόσιες δοµές υγείας και δικαίωµα πλήρους νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής ανεξαρτήτως της ασφαλιστικής
τους κάλυψης.
∆εδοµένου του έντονου χωρικού και κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και της πολυπλοκότητας του φαινοµένου, η
εύρυθµη εφαρµογή των γενικότερων εθνικών µεταρρυθµίσεων µε γνώµονα την κοινωνική ένταξη των Ροµά, απαιτεί την
άµεση και συνεχή συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Ειδικότερα, απαιτείται συνεργασία µεταξύ όλων των
βαθµίδων δηµόσιας διοίκησης - κεντρική διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, α΄ και β’ βαθµού - υποστήριξη από ειδικούς
φορείς και οργανισµούς, ενεργή συµµετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών και ειδικότερα των εκπροσώπων Ροµά.
Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων, καθώς αρκετές πολιτικές παρεµβάσεις
υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο µε αποτέλεσµα η επιτυχία της εφαρµογής τους να εξαρτάται από την ενεργοποίηση των
δήµων, την ετοιµότητα των τοπικών κοινωνιών και παράλληλα την εξειδίκευση έργων και δράσεων µε βάση τα ιδιαίτερα
χωρικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής παρέµβασης.
Η σύσταση της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, εκτός της θεσµικής και διοικητικής αναγνώρισης της
κοινωνικής ένταξης των Ροµά ως διακριτής δηµόσιας πολιτικής, φιλοδοξεί να θέσει τα θεµέλια για την άσκηση πολιτικής
στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να διαµορφώσει τις απαραίτητες συνθήκες και τη θεσµική µνήµη και
ετοιµότητα που θα επιτρέψουν τη σταδιακή, αλλά αποτελεσµατική προώθηση δράσεων και παρεµβάσεων για την
κοινωνική ένταξη των Ροµά στη χώρα µας.
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Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, συστήθηκε µε το ν. 4430/2016 (άρθρα 42-49), και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μεταξύ των αρµοδιοτήτων της
Ειδικής Γραµµατείας, είναι η διαµόρφωση των κατευθυντηρίων γραµµών για κάθε τοµέα πολιτικής σχετικό µε την
κοινωνική ένταξη των Ροµά και η εισήγηση τους προς τον αρµόδιο Υπουργό για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επιπλέον, υποστηρίζει την άρρηκτη συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία και φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, καθώς και µε ιδιωτικούς φορείς για το σχεδιασµό και την υλοποίηση σχετικών παρεµβάσεων. Η Ειδική
Γραµµατεία είναι επίσης αρµόδια για το συντονισµό και τη διατοµεακή παρακολούθηση των συναφών πολιτικών, όπως
την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην υγειονοµική περίθαλψη και στη στέγαση.
Η Ειδική Γραµµατεία αποτελείται από το Γραφείο του Ειδικού Γραµµατέα και δύο τµήµατα. Το έργο της Ειδικής Γραµµατείας
υποστηρίζεται από το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο διατοµεακός και διυπουργικός
συντονισµός της δηµόσιας πολιτικής για την κοινωνική ένταξη των Ροµά, καθώς και η ενεργή συµµετοχή των ίδιων των
Ροµά σε όλα τα στάδια αυτής της πολιτικής, αποτελούν τα σηµαντικότερα σηµεία- «κλειδιά» προκειµένου να αυξηθεί η
αποτελεσµατικότητα των έργων και των δράσεων κοινωνικής ένταξης των Ροµά, µε τον νόµο 4430/2016 (άρθρο 48),
ορίστηκε η σύσταση Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Συµβούλιο
απαρτίζεται από:
α) τον Ειδικό Γραµµατέα Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, ως Πρόεδρο,
β) τους εκπροσώπους - Σηµεία Επαφής των συναρµόδιων για ζητήµατα Ροµά Υπουργείων,
γ) τον Συνήγορο του Πολίτη,
δ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε),
ε) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και
στ) δύο πρόσωπα, που υποδεικνύονται από τις κοινότητες των Ροµά, λόγω της ιδιαίτερης γνώσης και εµπειρίας σε θέµατα
κοινωνικής ένταξης. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων ορίζεται τετραετής και η γραµµατειακή
υποστήριξη του ως άνω Συµβουλίου παρέχεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σχεδιασµός διαβούλευση

Συναρµόδια
Υπουργεία

Περιφέρειες

∆ιαβούλευση

Φορείς Ροµά
/ επιτόπιες
επισκέψεις
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∆ήµοι

Επιπρόσθετα, η Τεχνική Οµάδα Υποστήριξης για παρεµβάσεις του άξονα στέγαση - υποδοµές, το ‘Σταθερό Σηµείο Επαφής’
σε µορφή help desk και οι Οµάδες Κρούσης σε περιφερειακό επίπεδο εντάσσονται στα εργαλεία της Ειδικής Γραµµατείας
για την παροχή συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους εµπλεκόµενους φορείς για το σχεδιασµό, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχετικών µε θέµατα Ροµά δράσεων και παρεµβάσεων1. Τέλος, η Ειδική
Γραµµατεία αποτελεί το ‘Εθνικό Σηµείο Επαφής’ της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

∆ιάγραµµα Πλαισίου υποστήριξης της Ειδικής Γραµµατείας

Συµβούλιο
Eµπειρογνωµόνων

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Tεχνική
Oµάδα
Yποστήριξης

Γραφείο ειδικού Γραµµατέα
(Γραµµατειακή Υποστήριξη &
Συνεργάτες)

Τµήµα Σχεδιασµού
και Συντονισµού
και Παρακολούθησης
Ανάπτυξη
Help Desk
Τµήµα Τεκµηρίωσης,
Αξιολόγησης, Υποστήριξης
και Εξειδίκευσης

Oµάδα
Kρούσης
Περιφερειακές
∆οµές

1
Η Τεχνική Οµάδα Υποστήριξης προκύπτει από τον Νόµο 4483/2017 αρ.159 παρ. 1 βάσει της Εφαρµοστικής ΚΥΑ ΦΕΚ 412B'-12/02/2018. Το
Σταθερό Σηµείο Επαφής ‘help desk’ και οι Οµάδες Κρούσης είναι δράσεις συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
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Η στρατηγική προσέγγιση ακολουθεί το σκεπτικό του προηγούµενου «Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης για την
Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (2001-2008)» που είχε ως κύριο στόχο την εφαρµογή στεγαστικής πολιτικής
για τους Έλληνες Ροµά, σε συνδυασµό µε ενέργειες που θα υποστήριζαν και θα προωθούσαν την κοινωνική τους ένταξη
(κατάρτιση, εκπαίδευση, προώθηση στην απασχόληση, παροχή υπηρεσιών υγείας, πολιτισµού και αθλητισµού)2.
Βασισµένη στα πορίσµατα της αποτίµησης και των αποτελεσµάτων του «Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης για την
Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (2001-2008)»3 και λαµβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις της προηγούµενης
προγραµµατικής περιόδου, η Εθνική Στρατηγική 2012-2020 θέτει ως στόχο:
• τη συστηµατική και µη-ευκαιριακή καταγραφή και απεικόνιση της υφιστάµενης κατάστασης,
• την επανεξέταση της ορθολογικότητας του σχεδιασµού των προτεραιοτήτων, µε βάση τα αποτελέσµατα της εν λόγω
καταγραφής,
• την επανα-οριοθέτηση των προτεραιοτήτων σε βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο επίπεδο, µε
γνώµονα τις υφιστάµενες ανάγκες της οµάδας στόχου και τους διαθέσιµους πόρους (ανθρώπινους και χρηµατοοικονοµικούς),
• τη συγκρότηση διοικητικού µηχανισµού ολοκληρωµένης διαχείρισης της εθνικής στρατηγικής.
Περαιτέρω, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός µακροπρόθεσµου «Πολυτοµεακού Σχεδίου ∆ράσης» και στην εξειδίκευσή του
µε βάση τις αρχές του κοινωνικού επιχειρησιακού σχεδιασµού ανά τοµέα (τοµεακά επιχειρησιακά σχέδια) σε
περιφερειακό επίπεδο (top down process) µε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις. Οι παρεµβάσεις αυτές θα υλοποιούνται
στους δήµους και τους οικισµούς της χώρας πάντοτε µε την απαραίτητη συνέργια όλων των εµπλεκόµενων φορέων.
Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά4 εκπονήθηκε το 2011 από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και
Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) ως το τότε προσωρινό σηµείο επαφής και εξειδικεύτηκε σε περιφερειακό
επίπεδο, µε την πιλοτική εφαρµογή της σε τρεις (3) περιφέρειες µέσω των αντίστοιχων «Περιφερειακών Στρατηγικών
Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά». Την ίδια περίοδο αναπτύχθηκε η πρώτη διαδικτυακή βάση δεδοµένων των
καταυλισµών/οικισµών Ροµά, βασισµένη στην µελέτη της ΕΥΣΕΚΤ.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 και µε δεδοµένη την αυξανόµενη σηµασία των
Περιφερειών στη διαχείριση πόρων για την αντιµετώπιση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης,
εκπονήθηκαν οι υπόλοιπες «Περιφερειακές Στρατηγικές για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά».

2
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (EΥΣΕΚΤ) (2008), Μελέτη για την
Καταγραφή της Υφιστάµενης Κατάστασης των ΡΟΜΑ στην Ελλάδα, Απολογισµός ∆ράσεων και Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την 4η
Προγραµµατική Περίοδο», διαθέσιµη στον σύνδεσµο http://www.esfhellas.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=2010.
3

ο.π. σελ. 3

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (2011) Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά, http://www.esfhellas.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=1749.
4
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¶êåéäÝëåùóè ôè÷ ¶õîéëÜ÷ ªôòáôèçéëÜ÷
óå ¶ðéøåéòèóéáëÞ ªøÛäéï ¢òÀóè÷
Η κοινωνική ένταξη των Ροµά αποτελεί µια ιδιαίτερα πολυσύνθετη διαδικασία για την επίτευξη της οποίας απαιτείται η
υιοθέτηση µιας ολιστικής και ευέλικτης προσέγγισης βασιζόµενης στη συνεργασία και την ενεργή συµµετοχή όλων των
εµπλεκοµένων φορέων και ατόµων. Λαµβάνοντας υπόψη τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης σε αρκετές περιοχές που
διαµένουν Ροµά, οι προγραµµατιζόµενες ενέργειες κοινωνικής ένταξης βασίζονται σε έναν µακροπρόθεσµο και
βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό, ώστε να είναι εφικτό να αντιµετωπιστούν άµεσα και αποτελεσµατικά οι υπάρχουσες
ανάγκες, αλλά και να διαµορφωθούν παράλληλα οι απαραίτητες συνθήκες για την επίτευξη και τη βιωσιµότητα των
µακροπρόθεσµων στόχων. Η Ειδική Γραµµατεία έχει θέσει και λειτουργεί βάσει των παρακάτω αρχών:
Βασικές Αρχές Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά
• Προσέγγιση του φαινοµένου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού µέσω του πρίσµατος της προάσπισης των
θεµελιωδών δικαιωµάτων (στέγαση, τροφή, εκπαίδευση, απασχόληση και υγεία).
• Προσέγγιση «από την βάση προς την κορυφή» (Bottom up approach) - επικουρικότητα και συµµετοχικές
διαδικασίες.
• Εξειδίκευση ανά περιοχή παρέµβασης και σύνδεση των πολιτικών µε τον υφιστάµενο κοινωνικό ιστό και την τοπική
οικονοµία - έµφαση στην ένταξη µέσω της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.
• Ολιστική προσέγγιση και εξατοµικευµένες υπηρεσίες.
• Συµµετοχή, διαβούλευση και ευαισθητοποίηση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και σε συνεργασία µε την
κοινότητα των Ροµά και την κοινωνία των πολιτών (Συνοµοσπονδία, Συµβούλιο Εµπειρογνώµων, ειδικοί στις
τοµεακές πολιτικές για όλα τα στάδια, από το σχεδιασµό έως την αποτίµηση - µεθοδολογίες και εργαλεία).
• ∆ιαµόρφωση πλαισίου κατανόησης της Οµάδας Στόχου των υποχρεώσεων και της διεκδίκησης των δικαιωµάτων.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός για την περίοδο 2017-2021 βασίστηκε:
α) στη χαρτογράφηση και τυπολογική κατάταξη και
β) στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης που προέκυψε από πηγές πληροφόρησης από δοµές που λειτουργούν στο
πεδίο, από τη διαδικασία διαβούλευσης, κ.λπ. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µε στόχο την εξειδίκευση έργων και δράσεων
µε βάση τα ιδιαίτερα χωρικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των περιοχών παρέµβασης καθώς και την ενεργοποίηση
όλων των εµπλεκόµενων φορέων σε τοπικό επίπεδο, η Ειδική Γραµµατεία, µε την υποστήριξη της ΜΟ∆ Α.Ε. - Οµάδα
Υποστήριξης ∆ικαιούχων Ευπαθών Οµάδων Πληθυσµού- εκπόνησε Πρότυπο Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για τους δήµους µε
πληθυσµούς Ροµά. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία µε τα Παραρτήµατα Ροµά των Κέντρων Κοινότητας η Ειδική Γραµµατεία
συντόνισε την κατάρτιση Σχεδίων ∆ράσης των Παραρτηµάτων Ροµά µε στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση δράσεων σε
όλους τους τοµείς πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τις τακτικές αυτοψίες και επισκέψεις
της Ειδικής Γραµµατείας σε δήµους και καταυλισµούς, αποτέλεσαν τις πηγές πληροφόρησης και τεκµηρίωσης βάσει των
οποίων σχεδιάστηκε η πρώτη φάση εξειδίκευσης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη
των Ροµά.
Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης, ως η πρώτη φάση εξειδίκευσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη των Ροµά, µέσα από ένα εύρος στοχευµένων πολιτικών παρεµβάσεων και ενεργειών χωρικού, τοµεακού οριζόντιου και συνοδευτικού - υποστηρικτικού χαρακτήρα, αποσκοπεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για την
αντιµετώπιση των παραγόντων που υπονοµεύουν την κοινωνική ένταξη των Ροµά, την απόλαυση της ισοτιµίας τους στην
ελληνική κοινωνία και δυσχεραίνουν την απαραίτητη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Επισηµαίνεται ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο εστιάζει κυρίως σε στοχευµένες πολιτικές για την οµάδα - στόχο. Γενικότερες
πολιτικές για ευάλωτες και ευπαθείς οµάδες µε ωφελούµενο πληθυσµό και άτοµα από την οµάδα στόχο των Ροµά δεν
αναφέρονται αναλυτικά εντός του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η παρακολούθηση
συµµετοχής των Ροµά σε αυτές δεν αποτελεί σηµαντικό έργο της Ειδικής Γραµµατείας.
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Επιπρόσθετα, το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει µια δυναµική εξέλιξης και εντός της πενταετίας 2017 - 2021. Η αποτίµηση των
παρεµβάσεων, οι περαιτέρω εξελίξεις όπως και οι νέες αναδυόµενες ανάγκες δύναται να τροποποιούσουν και να
εµπλουτίσουν το επιχειρησιακό σχέδιο χωρίς όµως να υπονοµεύσουν τους βασικούς στόχους των πολιτικών
παρεµβάσεων.
Οι παρεµβάσεις θα παρακολουθούνται και αποτιµώνται µέσω του Εθνικού Μηχανισµού Παρακολούθησης, Συντονισµού,
και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και τη δυνατότητα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, αναδιαµόρφωσης τους.

Εθνικός Μηχανισµός Παρακολούθησης
Με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του Εθνικού Συστήµατος κοινωνικής ένταξης σχεδιάστηκε και
υλοποιείται σταδιακά η αναδιοργάνωση του, µέσω ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήµατος το οποίο στηρίζεται σε δύο
πυλώνες:
(α) τον Εθνικό Μηχανισµό Παρακολούθησης, Συντονισµού και Αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και
κοινωνικής συνοχής (Εθνικό Μηχανισµό) και
(β) τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Ο πρώτος πυλώνας, δηλαδή ο Εθνικός Μηχανισµός (ΕΜ), συστήθηκε µε το ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α’). Αποτελεί τον ενιαίο
οργανικό σχηµατισµό που έχει ως σκοπό, µεταξύ άλλων, τη διαπίστωση των κοινωνικών αναγκών, το συντονισµό της
χάραξης πολιτικών κοινωνικής ένταξης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής τους, την ενίσχυση της
πληροφόρησης, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του συστήµατος κοινωνικής προστασίας.
∆ρα συνεκτικά µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των λοιπών
Υπουργείων που ασκούν κοινωνική πολιτική, χωρίς να µεταβάλλει τις αρµοδιότητές τους ως προς την υλοποίηση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής αυτής.
Ο Εθνικός Μηχανισµός διαρθρώνεται σε 2 (δύο) επίπεδα κεντρικό και αυτοδιοικητικό, ενώ η ραχοκοκαλιά του, που
συνδέει όλα τα όργανα που µετέχουν σε αυτόν, είναι το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα µε τα τρία υποσυστήµατά του:
το υποσύστηµα δεδοµένων, το γεωπληροφοριακό υποσύστηµα και το υποσύστηµα υποστήριξης λήψης αποφάσεων.
Τα Κέντρα Κοινότητας λειτουργούν ως το σηµείο εισόδου του συστήµατος στην τοπική κοινωνία. Σκοπός της λειτουργίας
των Κέντρων Κοινότητας, ως υπηρεσίες πρώτης υποδοχής, είναι η δηµιουργία ενός τοπικού σηµείου αναφοράς, η
υποστήριξη των δήµων στην εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών, αλλά και η τροφοδότηση του Εθνικού Μηχανισµού µε
στοιχεία. ∆ιατίθεται έτσι για πρώτη φορά στο επίπεδο του δήµου ένα ψηφιακό εργαλείο στην υπηρεσία του πολίτη, σε
όλους τους δήµους, καθώς πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα έχουν και οι δήµοι στους οποίους δεν υπάρχουν
Κέντρα Κοινότητας.
Στο πλαίσιο των κέντρων κοινότητας, εντάσσονται Παραρτήµατα Ροµά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών, δοµές όπως κέντρα
κακοποιηµένων γυναικών, και άµεσα θα ενταχθούν και τα Κέντρα για την Ολοκληρωµένη Φροντίδα Ηλικιωµένων
(ΟΦΗΛΗ), δηλαδή τη διοικητική και ηλεκτρονική σύνδεση τριών δράσεων για τους ηλικιωµένους: το «Βοήθεια στο Σπίτι»,
τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) και τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ).
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3.1.
ÌáòôïçòÀæèóè ëáé ôùðïìïçéëÜ ëáôÀôáêè
ôöî ïéëéóíñî- ëáôáùìéóíñî ÄïíÀ
Η Ειδική Γραµµατεία λαµβάνοντας υπόψη την έλλειψη πρόσφατων στοιχείων και δεδοµένων σχετικά µε την κατάσταση
των Ροµά στη χώρα µας, διεξήγαγε το 2017 χαρτογράφηση όλων των οικισµών και καταυλισµών της χώρας και
προχώρησε στην τυπολογική κατάταξη αυτών βάσει των συνθηκών διαβίωσης. Η χαρτογράφηση στηρίχθηκε στη
συλλογή στοιχείων και δεδοµένων από:
• την προϋπάρχουσα βάση δεδοµένων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης5 (ΕΚΚΑ) - εισροές - αποτυπώσεις
∆ήµων• τις Περιφερειακές Στρατηγικές για τους Ροµά και
• τα Τοπικά Σχέδια ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά των ∆ήµων.
Η τυπολογική ανάλυση βασίστηκε κυρίως στο «στεγαστικό-οικιστικό κριτήριο». Το κριτήριο αυτό αφορά στον τύπο
οικισµού, στη σχέση µε ορισµένες βασικές παραµέτρους όπως:
• τη σύνδεση µε τον αστικό ιστό
• την ένταξη ή µη στο σχέδιο πόλεως
• τον τύπο των κτισµάτων, των παραπηγµάτων ή /και των πρόχειρων κατασκευών
• την οδοποιία και την πεζοδρόµηση
• το αποχετευτικό δίκτυο και το δίκτυο όµβριων υδάτων
• τη σύνδεση των νοικοκυριών µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας
• την απόσταση από την πλησιέστερη δηµόσια συγκοινωνία
• την ύπαρξη ή µη δηµόσιων κάδων απορριµµάτων
Επιπλέον, η χαρτογράφηση αξιοποίησε και ορισµένες επιπρόσθετες/συµπληρωµατικές παραµέτρους µε στόχο τη
διαµόρφωση µιας σφαιρικής εικόνας για κάθε καταυλισµό και περιοχή διαβίωσης των Ροµά. Οι επιπρόσθετες παράµετροι
αφορούσαν:
• στον συνολικό πληθυσµό
• στην απασχόληση
• στις υποδοµές υγείας
• στην κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη, καθώς και
• στην εκπαίδευση
Σύµφωνα µε την χαρτογράφηση και τυπολογική κατάταξη των περιοχών διαβίωσης των Ροµά, το 2017 συνολικά
εντοπίζονται 354 περιοχές διαβίωσης Ροµά µε συνολικό πληθυσµό 104.210 κατοίκους. Οι περιοχές διαβίωσης της
χώρας κατηγοριοποιούνται σε τρεις (3) βασικούς τύπους:
Τύπος Ι «Άκρως υποβαθµισµένες περιοχές»
Τύπος ΙΙ «Μικτός καταυλισµός» και
Τύπος ΙΙΙ «Γειτονιά» (πίνακες 1 & 2).

5
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπήρξε το Εθνικό Σηµείο Επαφής για θέµατα Ροµά πριν τη σύσταση της Ειδικής Γραµµατείας
Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά.
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Πίνακας 1: Περιοχές διαβίωσης ανά τύπο και αριθµό κατοίκων
Περιοχές

Κάτοικοι

Tύπου Ι

76

8.582

Tύπου ΙΙ

159

59.292

Tύπου ΙΙΙ

119

36.336

Σύνολο

354

104.210

Πίνακας 2. Βασική τυπολογία οικισµών διαβίωσης Ροµά
Τύπου Ι «Άκρως υποβαθµισµένες περιοχές»
Συνθήκες διαβίωσης µη αποδεκτές µε καλύβια, παραπήγµατα και απουσία βασικών υποδοµών.
Τύπου ΙΙ ««Μικτός καταυλισµός»
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 ΙΙΙ «Γειτονιά»
«Γειτονιά» σε µόνιµη χρήση, συχνά σε υποβαθµισµένες περιοχές του αστικού ιστού (κυρίως σπίτια,
κανονική οικοδοµή - διαµερίσµατα ή µονοκατοικίες και κάποιες λυόµενες κατασκευές (container).

Ο Τύπος Ι «Άκρως υποβαθµισµένες περιοχές» αφορά 76 περιοχές (καταυλισµοί) στις οποίες διαµένουν 8.582 κάτοικοι.
Οι περιοχές αυτές είναι πλήρως ή σχετικά ακατάλληλες για κατοίκηση, είτε γιατί βρίσκονται κοντά σε χωµατερή, βάλτο κ.α.,
είτε γιατί υπάρχει παντελής έλλειψη υποδοµών, ή/και µεγάλη χιλιοµετρική απόσταση από τον πλησιέστερο αστικό ιστό.
Ο Τύπος ΙΙ ««Μικτός καταυλισµός» αφορά συνολικά 159 περιοχές (οικισµοί) στις οποίες διαµένουν 59.292 κάτοικοι.
Οι περιοχές αυτές είτε χαρακτηρίζονται από µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού, όπου υπάρχουν ορισµένες υποτυπώδεις
υποδοµές, κάποια σπίτια και αρκετά παραπήγµατα -τα οποία συνήθως είναι εκτός σχεδίου-, είτε είναι περιοχές όπου
υπάρχουν αρκετές υποδοµές και υπολείπονται ορισµένες, υπάρχουν αρκετά σπίτια, αλλά και παραπήγµατα και
βρίσκονται στις παρυφές της πόλης συνήθως εντός σχεδίου πόλεως ή σε διαδικασία ένταξης στο σχέδιο πόλης. Επιπλέον,
στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι περιοχές που γειτνιάζουν µε τον αστικό ιστό, αλλά υπολείπονται κάποιων
υποδοµών, έχουν κυρίως σπίτια και ορισµένα παραπήγµατα. Είναι κυρίως εντός σχεδίου πόλης πιθανά µε ορισµένους
θύλακες εκτός σχεδίου πόλης.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ένα µέρος των περιοχών Τύπου ΙΙ παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε τους οικισµούς τύπου
Ι ή/και έχουν θύλακες εντός των περιοχών τους σε πλήρη εξαθλίωση.
Ο Τύπος ΙΙΙ ««Γειτονιά» αφορά συνολικά 119 περιοχές στις οποίες διαµένουν 36.336 κάτοικοι. Οι περιοχές αυτές
βρίσκονται µέσα στον αστικό ιστό ή σε άµεση σύνδεση µε αυτόν, όπου υπάρχει η ανάγκη συµπλήρωσης των υποδοµών
και αναβάθµισης αυτών, έχουν κυρίως σπίτια, ορισµένα από το οποία χρήζουν βελτίωσης. Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή
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εντάσσονται περιοχές που χρήζουν ολοκλήρωσης των υποδοµών µε έµφαση στην βελτίωση διασύνδεσης µε τις
κοινωνικές υπηρεσίες και την κοινωνική ένταξη του πληθυσµού, καθώς και περιοχές όπου τόσο το στεγαστικό όσο και οι
υποδοµές είναι σε µεγάλο βαθµό ικανοποιητικές και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην πλήρη κοινωνική ένταξη του
πληθυσµού.
Ο πληθυσµός των Ροµά παρουσιάζει και διακριτά περιφερειακά χαρακτηριστικά, τόσο ως προς τον τύπο των οικισµών
όσο και ως προς τα πληθυσµιακά µεγέθη. 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 συκεντρώνει 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)

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

Πίνακας 3: Αριθµός οικισµών και τύποι οικισµών ανά Περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Τύπου Ι

Τύπου ΙΙ

Τύπου ΙΙΙ

% ΕΠΙ
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ

30.363

12

13

19

44

12,4%

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ

16.435

5

9

18

32

9,0%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

15.374

11

22

14

47

13,3%

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

15.898

9

30

26

65

18,4%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

14.534

2

7

4

13

3,7%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

4.958

9

16

11

36

10,2%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

1.661

7

40

6

53

15,0%

ΗΠΕΙΡΟΣ

1.500

4

4

3

11

3,1%

ΚΡΗΤΗ

1.211

2

1

7

10

2,8%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

755

4

9

6

19

5,4%

ΙΟΝΙΑ

639

6

6

3

15

4,2%

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

554

3

1

2

6

1,7%

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

328

2

1

0

3

0,8%

ΣΥΝΟΛΟ

104.210

76

159

119

354

100%

Πηγή: Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, 2017
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Κοινωνικό - οικονοµικά χαρακτηριστικά
της οµάδας στόχου των Ροµά
Οι συνθήκες διαβίωσης και η στέγαση, επηρεάζουν την γενικότερη υφιστάµενη κατάσταση των Ροµά στην χώρα µας,
δεδοµένου ότι διαφοροποιούνται ανά τύπο οικισµού και έχουν επηρεαστεί από τους ακόλουθους παράγοντες7:
•

Την οικονοµική κρίση των τελευταίων επτά ετών

•

Την έλλειψη ενός επαρκούς και αποτελεσµατικού δικτύου κοινωνικής προστασίας

•

Τις δυσµενείς επιπτώσεις προγενέστερων ρυθµιστικών παρεµβάσεων σε συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα τη δυσανάλογη αύξηση των προστίµων που αφορούν στο πλανόδιο και υπαίθριο
εµπόριο και τον γεωγραφικό περιορισµό άσκησης του πλανοδίου εµπορίου

•

Την µη αποτελεσµατικότητα του θεσµικού πλαισίου για παρεµβάσεις προσωρινών µετεγκαταστάσεων και κάλυψης
επειγουσών αναγκών (πχ. πρόσβαση σε βασικά δηµόσια αγαθά και δοµές υγιεινής)

•

Τη διατήρηση και ένταση των στερεοτύπων εις βάρος των Ροµά

•

Τη διατήρηση της πρακτικής των εθιµοτυπικών «γάµων» ανηλίκων που υπονοµεύει την σχολική και ευρύτερη
κοινωνική ένταξη των νέων Ροµά,

•

Τις αλλαγές στο εργατικό δυναµικό από τη δεκαετία του ΄90 (αποβιοµηχάνιση, µετάβαση στις υπηρεσίες, θέσεις
εργασίας για µέση και υψηλή εξειδίκευση, αντικατάσταση χειροτεχνίας από εισαγόµενα τυποποιηµένα προϊόντα
χαµηλού κόστους, αύξηση του ανταγωνισµού στις εργασίες ανειδίκευτων και χαµηλής ειδίκευσης λόγω της
εισροής των µεταναστών)

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα αλληλό-τροφοδοτούµενο φαύλο κύκλο όπου τα αρχικά µειονεκτήµατα, όπως η µη
ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ο αναλφαβητισµός οδηγούν σε οικονοµικό, κοινωνικό και χωρικό
αποκλεισµό. Η πληθυσµιακή οµάδα των Ροµά βιώνει σε µεγάλο βαθµό ακραία περιθωριοποίηση, φαινόµενο που
συµβάλει στη διάσπαση των όποιων κοινωνικών δεσµών µε το λοιπό πληθυσµό, υπονοµεύει την κοινωνική συνοχή και
την καθιστά ευάλωτη στην εισχώρηση παραβατικών στοιχείων στις κοινότητες Ροµά.
Συνολικά, παράγοντες όπως:
•

οι ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης,

•

η δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας,

•

ο αναλφαβητισµός,

•

η παραβατικότητα / εγκληµατικότητα ιδιαίτερα όταν αφορά νεαρά άτοµα,

•

οι συνήθειες και οι πρακτικές των Ροµά, όπως οι πρώιµοι/ανήλικοι γάµοι και ο εγκλωβισµός των γυναικών στη
φροντίδα όλης της οικογένειας,

•

οι τεχνικές επιβίωσης, όπως η επαιτεία,

•

η δυσκολία ενεργοποίησης και διεκδίκησης µε πολιτικά µέσα και η χειραγώγηση ορισµένες φορές του πληθυσµού
από τους εκπροσώπους τους - πατρωνία αλλά και της εκµετάλλευσής τους από πολιτικούς για ψηφοθηρικούς
λόγους και

•

η σιωπηρή και εκ του αποτελέσµατος µετατόπιση ευθύνης από την πολιτεία στους τοπικούς «αρχηγούς»,

διαµόρφωσαν ένα πλαίσιο κοινωνικής επιβίωσης που ευνοεί την προσφυγή στην επαιτεία και τις µικροαπάτες, τις
διαµάχες µεταξύ φατριών, την εσωτερίκευση του στίγµατος που οδηγεί στην επιθετικότητα ή την απόσυρση, τον
αντί-τσιγγανισµό και την αντίληψη του κυρίαρχου πληθυσµού περί της υπευθυνότητας των ίδιων των Ροµά για την
κατάστασή τους.
Είναι εµφανές ότι το κόστος αποκλεισµού του πληθυσµού Ροµά εκτιµάται να είναι τεράστιο, ιδιαίτερα σε συνθήκες
δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης, έτσι όπως αυτό µπορεί να προσεγγιστεί µέσω του άµεσου και έµµεσου κόστους της

7
Τα παραπάνω στοιχεία βασίζονται σε πανελλαδική δειγµατοληπτική έρευνα του 2008, ερευνητικά δεδοµένα και σχετικές δηµοσιεύσεις του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (EU MIDIS I & II), καθώς και τις διαθέσιµες κοινωνικές έρευνες- απογραφές σε
συγκεκριµένες περιοχές και οικισµούς διαβίωσης Ροµά.
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παραβατικότητας (πχ. δαπάνες διαβίωσης στις φυλακές, δαπάνες αποκατάστασης των εγκληµατικών δραστηριοτήτων,
αποφυγή δηµοσίων εσόδων), της άτυπης οικονοµίας (διαφυγή ασφαλιστικών και φορολογικών εσόδων), της απαξίωσης
νεανικού πληθυσµού λόγω αναλφαβητισµού (µείωση δυναµικού συνεισφοράς στην απασχόληση και τα δηµόσια έσοδα),
της συντήρησης µέσω κοινωνικών επιδοµάτων και του κόστους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης λόγω κακής υγείας και
διαβίωσης σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (πχ. δίπλα σε χωµατερές). Βάσει του υπολογισµού του κόστους
αποκλεισµού των Ροµά στη Σλοβακία (4,6 δις ευρώ το 2010), στην Ελλάδα µπορεί να προσεγγιστεί το αντίστοιχο κόστος
αποκλεισµού σε 1,2 δις ευρώ ετησίως (τιµές 2010), ποσό που αντιστοιχεί στο 0,5% του ΑΕΠ και στο 2,5% των δαπανών της
γενικής κυβέρνησης παραποµπή8.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι στρατηγικοί στόχοι για το 2017-2021, οι άξονες πολιτικής
και οι αντίστοιχες πολιτικές παρεµβάσεις.

3.2.
ªôòáôèçéëïÝ óôÞøïé - Þòáíá ôïù ¶õîéëïà ¶ðéøåéòèóéáëïà ªøåäÝïù ¢òÀóè÷
ºïéîöîéëÜ÷ Îîôáêè÷ ôöî ÄïíÀ
Πρωταρχικός στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά είναι η άρση του κοινωνικού
αποκλεισµού και η δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην κοινωνική ένταξη.
Κατ’ αντιστοιχία των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής, για την περίοδο 2017-2021 το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης
στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω τριών (3) ειδικών στρατηγικών στόχων.

Στρατηγικός στόχος 1: Εξάλειψη της εξαθλίωσης - βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ολοκλήρωση
των βασικών υποδοµών
Σκοπός του στόχου 1 είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και να εξαλειφθεί η εξαθλίωση, ώστε να είναι εφικτή η
σταδιακή κοινωνική ένταξη και η αρµονική συνύπαρξη όλων σε τοπικό επίπεδο, µε ένα σύνολο µέτρων και δράσεων
όλων των κατευθύνσεων κατ’ αντιστοιχία των τριών τύπων οικισµών.

Στρατηγικός Στόχος 2: Ανάπτυξη τοµεακών παρεµβάσεων και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επίτευξη
της κοινωνικής ένταξης.
Σκοπός τους Στρατηγικού Στόχου 2 είναι η ανάπτυξη ενός πλέγµατος πολιτικών σε όλους τους συναφείς τοµείς:
εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, και υποστηρικτικών παρεµβάσεων κοινωνικής µέριµνας. Για την επίτευξη του στόχου
αυτού προγραµµατίζονται ενέργειες παροχής εξατοµικευµένης υποστήριξης καθώς και συστηµικές παρεµβάσεις προς τα
υπό ένταξη άτοµα και οικογένειες.

Στρατηγικός Στόχος 3: Ενδυνάµωση και ενεργοποίηση τοπικής κοινότητας -Ροµά και µη Ροµά πολιτών- για
ενεργή συµµετοχή στα τοπικά, κοινωνικά δρώµενα
Σκοπός του Στρατηγικού Στόχου 3 είναι να διαµορφώσει τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου
και συναίνεσης, µέσω δράσεων κοινωνικής χειραφέτησης, ενδυνάµωσης και ίσης συµµετοχής Ροµά και µη-Ροµά
πολιτών. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσω της δηµιουργίας τοπικών δικτύων οργάνωσης (grassroots organizations οργάνωσης της βάσης - τοπικών κοινωνιών). Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη συµµετοχή και ενεργοποίηση των νέων και
των γυναικών Ροµά.

8
Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε από την Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά κατ΄αναλογία έρευνας στην περίπτωση της
Σλοβακίας https://www.iz.sk/download-files/en/osf-cost-of-non-inclusion.pdf.
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Σχηµατική απεικόνιση Στρατηγικών Στόχων Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης 2017-2021

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1

Εξάλειψη της εξαθλίωσης - βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2

Ανάπτυξη τοµεακών παρεµβάσεων και υποστηρικτικών υπηρεσιών
για την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3

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

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης χωρίζεται σε τρεις (3) άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά
τις χωρικές παρεµβάσεις οι οποίες εξειδικεύουν τις πολιτικές στον τοµέα της στέγασης. Ο δεύτερος άξονας περιλαµβάνει
όλες τις οριζόντιες τοµεακές πολιτικές, οι οποίες εξειδικεύουν ένα εύρος πολιτικών σε όλους τους επιµέρους τοµείς της
κοινωνικής ένταξης: την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία, την κοινωνική µέριµνα, τον πολιτισµό και τον
αθλητισµό, και ο τρίτος άξονας αφορά στις συνοδευτικές - υποστηρικτικές πολιτικές µε παρεµβάσεις για την
ενδυνάµωση, την ευαισθητοποίηση και ενεργή συµµετοχή του πληθυσµού. Ο κάθε άξονας πολιτικής συνδέεται µε τον
αντίστοιχο στρατηγικό στόχο.
Η γενικότερη προσέγγιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης βασίζεται στις αρχές της ολιστικής προσέγγισης και
αποσκοπεί να διαµορφώσει το πλαίσιο για την παροχή εξατοµικευµένων ενεργειών που να ανταποκρίνονται στις
πραγµατικές ανάγκες του πληθυσµού. Παράλληλα, επιδιώκεται η συνεχή και ενεργή συµµετοχή των Ροµά σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας της ένταξης µέσω της διαβούλευσης και δράσεων ενδυνάµωσης.
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Οι χωρικές παρεµβάσεις αποτελούν πολιτικές οι οποίες υλοποιούνται σε συγκεκριµένες περιοχές, χωρικά
προσδιοριζόµενες και κυρίως αφορούν στον τοµέα της στέγασης και των υποδοµών. Ο άξονας αυτός συνδέεται µε τον
στρατηγικό στόχο 1 ο οποίος αποσκοπεί να συµβάλλει ουσιαστικά και έµπρακτα στην εξάλειψη της εξαθλίωσης µέσω των
οργανωµένων χώρων προσωρινής µετεγκατάστασης, τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης, την αντικατάσταση
παραπηγµάτων µε οικίσκους, την ανάπτυξη ή ολοκλήρωση υποδοµών και την επιδότηση ενοικίου.

°.1
ªôÛçáóè - ËðïäïíÛ÷
Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης- Στέγαση & Υποδοµές
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 µελέτες9, 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.
Η ίδια κατάσταση είχε καταγράφει και το 2008, δηλαδή δέκα χρόνια πριν και αφού είχαν ολοκληρωθεί οι δράσεις
στεγαστικής αποκατάστασης µέσω της παροχής στεγαστικών δανείων. Η αποτύπωση των στεγαστικών συνθηκών τότε,
όπως περίπου και σήµερα, έδειχνε ότι σηµαντικός αριθµός του πληθυσµού Ροµά διαβιούσε σε παράγκες, καλύβια,
καταλύµατα πρόχειρης κατασκευής, κοντέινερ και τσαντίρια. Οι περιοχές εγκατάστασής τους ήταν ακατάλληλες για
οικιστική χρήση, σε θέσεις µε ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαλωτότητα και επικινδυνότητα (πχ. γειτνίαση µε χωµατερή,
κοίτες ποταµών, σε ρέµατα, κ.ά). Σε ακατάλληλες θέσεις βρίσκονταν περίπου 54% των αµιγών καταυλισµών, 40% των
µικτών και 27% των γειτονιών. Το 60% των αµιγών καταυλισµών χαρακτηριζόταν από παντελή έλλειψη διαµορφωµένου
οδικού δικτύου. Ο δηµοτικός φωτισµός, η πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύµα, νερό και αποχετευτικό δίκτυο είναι
περιορισµένα ή και ανύπαρκτα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφονται µη νόµιµες παροχές ρεύµατος µε ιδιαίτερα
επικίνδυνες συνδέσεις µε κάποιο δίκτυο. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, οι οικισµοί και οι καταυλισµοί βρίσκονταν και
συνεχίζουν να βρίσκονται ως σήµερα, παράνοµα σε ιδιωτικούς, δηµοτικούς ή δηµόσιους χώρους.

9
Τ ΕΥΣΕΚΤ, Αποτίµηση των δράσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα καθώς και άλλων δράσεων που αφορούν τη
συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα, Μελέτη για την Καταγραφή της Υφιστάµενης Κατάστασης των ΡΟΜΑ στην Ελλάδα, Απολογισµός ∆ράσεων
και Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την 4η Προγραµµατική Περίοδο, ∆ήµος Μεγαρέων/ Περιφέρεια Αττικής (2017), Κοινωνική έρευνααπογραφή στον οικισµό Βλυχό Μεγάρων.

Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά, Χαρτογράφηση οικισµών διαβίωσης Ροµά στην Ελλάδα, από την Ειδική Γραµµατεία
Κοινωνικής Ένταξης Ροµά, Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (FRA), αυτοψίες υγειονοµικών υπηρεσιών σε
περιοχές διαβίωσης Ροµά σχετικές µελέτες.
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Συνολικά, η κάλυψη από σηµαντικές υποδοµές (οδοποιία) και η πρόσβαση σε δίκτυα (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης,
αποχέτευση) ήταν και παραµένει εξαιρετικά περιορισµένη σε αµιγείς καταυλισµούς, σε κάποιο βαθµό εξασφαλισµένη
στους µικτούς καταυλισµούς και σε µεγάλο βαθµό υπαρκτή σε γειτονιές.

Υφιστάµενη Κατάσταση - Προβλήµατα και Προκλήσεις
•

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

°.2.
¦ïìéôéëÛ÷ ¦áòåíâÀóåé÷ óôïî Àêïîá ªôÛçáóè - ËðïäïíÛ÷
Όπως προαναφέρθηκε η στέγαση, και οι κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης αποτελούν τον πυρήνα της κοινωνικής ένταξης.
∆ίχως την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης, η διαδικασία της κοινωνικής ένταξης δεν θα µπορέσει να
ολοκληρωθεί µε επιτυχία. Για το λόγο αυτό η στέγαση και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αντιµετωπίζονται µε
χωρικές παρεµβάσεις και εξειδικεύονται επιχειρησιακά βάσει των καταγεγραµµένων αναγκών και προβληµάτων της
κάθε περιοχής µε στόχο να αντιµετωπιστούν οι άθλιες συνθήκες, ιδιαίτερα στις ακατάλληλες περιοχές στις οποίες
εγκυµονούν υγειονοµικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι πολιτικές παρεµβάσεις και ενέργειες στον τοµέα της στέγασης και των υποδοµών.
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°.2.1.
ÃòçáîöíÛîïé øñòïé ðòïóöòéîÜ÷ íåôåçëáôÀóôáóè÷

Εικόνα 1: Γενική άποψη οικισµού µετεγκατάστασης ∆ήµος Φαρσάλων

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.
Ειδικότερα, οι οργανωµένοι χώροι προσωρινής µετεγκατάστασης πρόκειται να δηµιουργηθούν σε περιοχές Τύπου Ι και
Τύπου ΙΙ, δηλαδή σε περιοχές όπου οι Ροµά µένουν υπό άθλιες και 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 θα λειτουργούν βάσει του προτύπου της κοινωνικής κατοικίας,
παρέχοντας, δηλαδή ολοκληρωµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλους τους τοµείς που άπτονται της κοινωνικής
ένταξης των Ροµά, και κυρίως την εκπαίδευση, την απασχόληση και την υγεία. Έως την παρούσα χρονική περίοδο, έχουν
εκφράσει ενδιαφέρον και προχωράνε οι σχετικές διαδικασίες: στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι ∆ήµοι
Κατερίνης, ∆έλτα-Χαλάστρα και Αµπελοκήπων-Μενεµένης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ο ∆ήµος
Κοµοτηνής, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οι ∆ήµοι Σοφάδων και Φαρσάλων, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο ∆ήµος
Ρόδου και στην Περιφέρεια Κρήτης ο ∆ήµος Ηρακλείου.
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Εικόνα 2: Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης (Masterplan), οικισµού ∆ήµου Κατερίνης

Επιπλέον, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι ∆ήµοι ∆ελφών, Λαµιέων, Ιστιαίας-Αιδηψού και Θηβών και στην
Περιφέρεια Αττικής ο ∆ήµος Χαλανδρίου είχαν δροµολογήσει τις σχετικές διαδικασίες για ανάπτυξη χώρων
µετεγκατάστασης, αλλά κατά το σχεδιασµό ή και έναρξη υλοποίησης των παρεµβάσεων προέκυψαν δυσκολίες. Στην
παρούσα φάση, η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά προχωρά σε περαιτέρω διερεύνηση για την εύρεση
κατάλληλων εκτάσεων και για τους ∆ήµους: Σερρών, Πτολεµαΐδας, Μεσολογγίου, ∆. Αχαΐας, και Λέσβου.
Τέλος, σηµειώνεται ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, τα συγκροτήµατα κοινωνικής κατοικίας θα αναπτυχθούν µε το
υφιστάµενο πολεοδοµικό πλαίσιο µε τις διαδικασίες του ειδικού χωρικού σχεδίου.

°.2.2.
ÃíÀäá ¢éáøåÝòéóè÷ ôöî ÃòçáîöíÛîöî Ìñòöî ¦òïóöòéîÜ÷ »åôåçëáôÀóôáóè÷
Στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 159 του ν. 4483/2017 για την προσωρινή µετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών
οµάδων, προβλέπεται η λειτουργία οργανωµένων χώρων προσωρινής µετεγκατάστασης. Η λειτουργία αυτών των
χώρων απαιτεί καθηµερινή διαχειριστική µέριµνα και υποστήριξη τόσο για τα θέµατα συλλογικής διαχείρισης του χώρου
(π.χ. επιτήρηση χώρων για αποτροπή υποβάθµισης, καταγραφή προβληµάτων, προώθηση λύσεων ή επί τόπου
αντιµετώπιση, διασύνδεση µε τις αρµόδιες δηµοτικές, περιφερειακές ή άλλες δηµόσιες αρχές), όσο και για θέµατα
ατοµικής/ οικογενειακής και οικιακής διαχείρισης (π.χ. λογαριασµοί κοινής ωφέλειας, καθηµερινή συµβίωση - ειρηνική
επίλυση των διαφορών).
Η µέχρι σήµερα εµπειρία από την µετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών οµάδων σε νέους χώρους έχει δείξει ότι η όλη
προσπάθεια υπονοµεύεται και αποτυγχάνει λόγω και της έλλειψης συστηµατικής διαχείρισης και επιτήρησης του νέου
χώρου. Για το σκοπό αυτό, ο Φορέας Υλοποίησης προβλέπεται να έχει διαχειριστικά καθήκοντα και να υποστηρίζεται
µέσω µιας οµάδας διαχειριστικής µέριµνας που θα εδρεύει στον χώρο της προσωρινής µετεγκατάστασης και θα
συνεργάζεται τόσο µε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου, το Παράρτηµα Ροµά και άλλες κοινωνικές δοµές.
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Η λειτουργία µιας τέτοιας οµάδας αντιµετωπίζει τον κίνδυνο υποβάθµισης και απαξίωσης των υποδοµών του νέου
χώρου, διασφαλίζει τη στήριξη και αποδοχή του πληθυσµού προς µετεγκατάσταση µέσω της απασχόλησης ατόµων από
την ίδια την οµάδα των ωφελούµενων και αποτελεί υποστηρικτικό µηχανισµό για τα ζητήµατα διοικητικής και οικονοµικής
διαχείρισης και µέριµνας του οργανωµένου χώρου. Η Οµάδα θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τέσσερα άτοµα, από τα
οποία το ένα θα ασκεί και καθήκοντα συντονιστή.
Η Ειδική Γραµµατεία, έχει προχωρήσει στην εξειδίκευση του εφαρµοστικού πλαισίου -υπό µορφή ΚΥΑ- το οποίο
εµπεριέχει πρότυπο- κανονισµό λειτουργίας και ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ ωφελούµενων και δήµου/ φορέα
διαχείρισης. Η δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και ειδικότερα από το Θεµατικό Στόχο 9
"Καταπολέµηση της Φτώχειας του Κοινωνικού Αποκλεισµού και Κάθε Μορφής ∆ιακρίσεων των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) 2014 - 2020. Κατά την εξειδίκευση της παρέµβασης προκύπτουν τα ακόλουθα
στοιχεία ανά περιφέρεια:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Π/Υ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
(∆. Κοµοτηνή)

259.200

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (Κατερίνης, ∆έλτα-Χαλάστρα και
Αµπελοκήπων-Μενεµένης)

3

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

-

4

ΗΠΕΙΡΟΥ

-

5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (∆.Σοφάδων, ∆.Φαρσάλων)

6

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (∆. ∆ελφών, ∆. Θηβών, ∆. Ιστιαίας-Αιδηψού)

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

500.000

8

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (∆. Ι.Π. Μεσολογγίου)

777.600

1.036.800

518.400
1.036.800

9

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

-

10

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

-

11

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (∆. Λέσβου)

259.200

12

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (∆. Ρόδου)

259.200

13

ΚΡΗΤΗΣ (∆. Ηρακλείου)

259.200

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

4.906.400

°.2.3.
ËðïäïíÛ÷ - °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).
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.
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Σε περιοχές όπου έχουν ολοκληρωθεί οι υποδοµές ή βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης, αλλά οι συνθήκες
στέγασης για ένα µέρος του πληθυσµού ή στο σύνολο του είναι ακατάλληλες υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης
παραπηγµάτων µε οικισµούς. Τα οικόπεδα όπου θα εγκατασταθούν οι οικίσκοι δύναται να είναι ιδιόκτητα (µε τίτλους
κυριότητας) ή / και παραχωρηµένες δηµοτικές / δηµόσιες εκτάσεις.

Εικόνα 3: Παράδειγµα Τύπου Κατοικίας για 3-5 ατόµων

Σηµειώνεται ότι οι πόροι για την υλοποίηση των παραπάνω παρεµβάσεων που αφορούν σε έργα υποδοµής και
στεγαστικής υποστήριξης, έως σήµερα, καλύπτονται, κυρίως, από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) χωρίς αυτό να αποκλείει τη συµµετοχή συγχρηµατοδοτούµενων πόρων.

°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
°¥ÃÁ°ª °:
Ì¿Ä¹º¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¶ª

31

Αναφορικά µε τα έργα υποδοµών και αντικατάστασης παραπηγµάτων µε οικίσκους, έως σήµερα έχουν αιτηθεί για
χρηµατοδότηση παρεµβάσεων οι ακόλουθοι ∆ήµοι10:

Πίνακας ∆ήµων και Οικισµών Τύπου Ι & ΙΙ µε Εκθέσεις Υγειονοµικής Αναγνώρισης
∆ΗΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

Ενδεικτικός Π/Υ

Ασπροπύργου

Ανάπτυξη σχολικού κτηρίου

250.000 €

Μεγαρέων

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

730.000,00 €

Ήλιδας

Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Όµβριων
Υδάτων στους οικισµούς Παπακαυκά και Τσιχλέϊκα
Αµαλιάδας και αντικατάσταση Παραπηγµάτων

2.333.156,39 €

Πηνειού

Νέος Περιφερειακός ∆ρόµος ∆.Κ. Τραγανού

700.000 €

Αµπελοκήπων-Μενεµένης

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

5.789.780,45 €

∆έλτα

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

11.100.000 €

Σερρών

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

425.892,45 €

Κατερίνης

Εργασίες Προετοιµασίας Οργανωµένου Χώρου Προσωρινής
Μετεγκατάστασης

88.447,34 €

Τρικκαίων

Κατασκευή Έργων Υποδοµής στους οικισµούς Κηπάκι και
Πύργου Τρικκαίων

1.307.267,92 €

Καρδίτσα

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

700.000 €

Λαµιέων

Κατασκευή ∆ικτύου Ύδρευσης

27.000,00 €

Θηβαίων

Κατασκευή δύο στεγανών σηπτικών δεξαµενών λυµάτων

40.000,00 €

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισµός

23.491.544,55 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις αναµένεται να ολοκληρωθούν κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης
2017-2021.

10
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°.2.4.
µåìôÝöóè ªùîõèëñî ¢éáâÝöóè÷ - ¢èíéïùòçÝá ¦ïìàëåîôòöî
Επιπρόσθετα 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, όπως αυτά προκύπτουν από τις αντίστοιχες εκθέσεις υγειονοµικής αναγνώρισης που έχουν διενεργήσει οι
αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειών.
Η παρέµβαση έχει προσωρινό χαρακτήρα που στοχεύει, µέσω της βελτίωσης της ατοµικής και της περιβαλλοντικής
υγιεινής, στη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και στην πρόσβαση ειδικών κοινωνικών οµάδων που ζουν σε συνθήκες
κοινωνικού αποκλεισµού σε βασικά αγαθά κοινωνικής ωφέλειας. Επιπρόσθετα, σκοπός της παρέµβασης είναι η ατοµική

Εικόνα 4: Πρότυπη ∆ιάταξη Πολυκέντρου

Λόγω του πολυδιάστατου χαρακτήρα η παρέµβαση αφορά δύο τοµεακές πολιτικές. Την παρούσα παρέµβαση που αφορά
έργα υποδοµής και την παρέµβαση στον τοµέα ∆ηµόσια Υγεία και Υγιεινή για τη λειτουργία των δοµών τις ατοµικής και
περιβαλλοντικής υγιεινής µέσω των «Οµάδων Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης», όπως περιγράφονται αναλυτικά
παρακάτω στον τοµέα της ∆ηµόσιας Υγείας και Υγιεινής.
Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι σε περιπτώσεις όπου η παρέµβαση δεν δύναται να υλοποιηθεί λόγω της
ακαταλληλότητας των εκτάσεων (π.χ. γειτνίαση µε ρέµα, κοίτη ποταµού, χωµατερές, βιοµηχανικές περιοχές,
αρχαιολογικοί χώροι κ.ά.) έχει διαµορφωθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας
Περιουσίας και της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά µε στόχο την εύρεση κατάλληλων δηµόσιων
εκτάσεων για την υλοποίηση της παρέµβασης της βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης.

°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
°¥ÃÁ°ª °:
Ì¿Ä¹º¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¶ª

33

°.2.5.
¶ðéäÞôèóè åîïéëÝïù
Η επιδότηση ενοικίου αφορά τη µετεγκατάσταση των Ροµά σε αυτόνοµες στεγαστικές λύσεις, βάσει σχετικών κριτηρίων
που θα πρέπει να πληρούν οι επωφελούµενοι. Η παρέµβαση αυτή απευθύνεται κυρίως σε οικισµούς /γειτονιές Τύπου ΙΙΙ
δίχως να αποκλείονται από τη διαδικασία άλλες περιπτώσεις. Αφορά, πρωτίστως, οικογένειες που συγκατοικούν
συνωστισµένες εντός της ίδιας οικίας, αλλά και νέες οικογένειες µε στόχο τη διασπορά τους στον αστικό ιστό σε
επιδοτούµενες ενοικιαζόµενες κατοικίες.
Για να είναι επιτυχής η ένταξη της πληθυσµιακής οµάδας των Ροµά µέσα στον αστικό ιστό, η επιλογή των επωφελουµένων
θα πραγµατοποιηθεί µετά από εξατοµικευµένη προσέγγιση και µέσω συγκεκριµένων κριτηρίων. Η επωφελούµενη
οικογένεια θα πρέπει να καταστεί αυτοσυντήρητη µέσα από τακτοποίηση στον εργασιακό τοµέα, π.χ. τουλάχιστον ένα από
τα άνεργα µέλη της ωφελούµενης οικογένειας είναι σκόπιµο να συµµετέχει, κατά προτεραιότητα, σε σχετικές
προσκλήσεις για την προώθηση στην απασχόληση µε στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, τα µέλη της
οικογένειας θα υποστηρίζονται από ένα ευρύ πλέγµα κοινωνικών υπηρεσιών που θα παρέχονται από τα Παραρτήµατα
Ροµά ή/και τα Κέντρα Κοινότητας.
Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος, δηλαδή ο εκάστοτε δήµος, αναλαµβάνει το ρόλο του µεσολαβητή µεταξύ ενοικιαστή και
εκµισθωτή. Εντοπίζει κατοικίες για µίσθωση και άτοµα-οικογένειες που µπορούν να µετεγκατασταθούν σε αυτόνοµες
οικίες ή διαµερίσµατα στο αστικό ιστό και χορηγεί το µίσθωµα στον ιδιοκτήτη για προσυµφωνηµένη περίοδο χρόνου. Η
χωροθέτηση πραγµατοποιήθηκε λαµβάνοντας υπόψη τη χαρτογράφηση των οικισµών και την τυπολογική τους κατάταξη.
Στις περιφέρειες µε µικρό ή διάσπαρτο πληθυσµό Ροµά προτείνεται κατ’ ελάχιστο η επιδότηση ενοικίου για δέκα (10)
οικογένειες, ενώ σε αυτές µε µεγαλύτερους πληθυσµούς η συµµετοχή στη δράση τουλάχιστον ενός ποσοστού της τάξης
του 2% του αριθµού των καταγεγραµµένων οικογενειών. Για την παρέµβαση αυτή ο προϋπολογισµός ανά Περιφέρεια
όπως έχει εξειδικευτεί από τα ΠΕΠ σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Επιδότηση Ενοικίου ανά Περιφέρεια
Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Π/Υ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

1.260.000

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

1.440.000

3

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

240.000

4

ΗΠΕΙΡΟΥ

180.000

5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1.260.000

6

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

360.000

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

1.800.000

8

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

1.080.000

9

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1.188.000

10

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

450.000

11

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

180.000

12

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

540.000

13

ΚΡΗΤΗΣ

720.000

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

10.698.000

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι προαναφερθείσες πολιτικές παρεµβάσεις µε τα αντίστοιχα στάδια
υλοποίησης. Ακολουθούν οι δείκτες παρακολούθησης, οι πηγές χρηµατοδότησης, το χρονοδιάγραµµα και οι δυνητικοί
δικαιούχοι.
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°.3.
¦Ýîáëá÷ ðáòåíâÀóåöî ëáé óôÀäéá ùìïðïÝèóè÷
óôïî ôïíÛá ôè÷ ªôÛçáóè÷ ëáé ôöî Ëðïäïíñî
Πολιτικές παρεµβάσεις

Στάδια Υλοποίησης
Νοµοθετικό πλαίσιο, ΚΥΑ και οδηγός µετεγκατάστασης
Εύρεση κατάλληλης έκτασης από ενδιαφερόµενους δήµους

Οργανωµένοι χώροι
προσωρινής
µετεγκατάστασης

Εξειδικευµένη υποστήριξη από την τεχνική οµάδα σε συνεργασία
µε τους δήµους, αρχιτεκτονικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός
Υποβολή πρότασης από δήµο στην Ε.Γ.
Έκδοση ΚΥΑ για την υλοποίηση του προγράµµατος από
τα συναρµόδια υπουργεία
∆έσµευση πόρων από Π∆Ε
∆ηµοπράτηση και υλοποίηση από το δήµο

Οµάδα ∆ιαχείρισης των
Οργανωµένων Χώρων
Προσωρινής Μετεγκατάστασης

Εξειδίκευση ∆ράσης11
Έγκριση της Παρέµβασης από την Επ. Παρακολούθησης των ΠΕΠ
Πρόσκληση από τα ΠΕΠ
Ένταξη και υλοποίηση δράσης

Υποδοµές και Αντικατάσταση
παραπηγµάτων µε οικίσκους

Υποβολή αιτήµατος από δήµο σε Ε.Γ.
Έγκριση και δέσµευση πόρων
∆ηµοπράτηση και υλοποίηση
Εξειδίκευση ∆ράσης
Αυτοψία, υγειονοµική έκθεση

Βελτίωση Συνθηκών
∆ιαβίωσης ∆ηµιουργία Πολυκέντρων

Έγκριση από Επιτροπή Παρακολούθησης των ΠΕΠ
Υποβολή αιτήµατος από το δήµο σε Ε.Γ.
Έκδοση ΚΥΑ
Πρόσκληση από ΠΕΠ
Ένταξη και υλοποίηση δράσης
Εξειδίκευση δράσης
Έγκριση από ΕΠ των ΠΕΠ

Επιδότηση ενοικίου

Πρόσκληση προς δήµους
Υποβολή προτάσεων
Ένταξη και υλοποίηση δράσης

Η εξειδίκευση όλων των δράσεων οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ εκπονείται από τις ΕΥ∆ ΠΕΠ και τις συναρµόδιες υπηρεσίες
του ΕΣΠΑ σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά.

11
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°.4.
¢åÝëôå÷ ¦áòáëïìïàõèóè÷
Για την παρακολούθηση και τον συντονισµό της υλοποίησης των παραπάνω πολιτικών παρεµβάσεων και ενεργειών για
την περίοδο 2017-2021 θα χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω δείκτες.

∆είκτες Παρακολούθησης ανά Πολιτική παρέµβαση
Οργανωµένοι χώροι προσωρινής µετεγκατάστασης
Αριθµός υποβληθέντων αιτηµάτων
Αριθµός µετεγκαταστάσεων
Αριθµός έργων υποδοµής
Αριθµός οικίσκων
Αριθµός επωφελουµένων οικογενειών
Αριθµός επωφελουµένων ατόµων
Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων προσωρινής Μετεγκατάστασης
Αριθµός προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αριθµός περιοχών παρέµβασης
Αριθµός δοµών που προσφέρουν βελτιωµένες/διευρυµένες υπηρεσίες
Αριθµός απασχολούµενων
Αριθµός υποστηριζόµενων δοµών
Αριθµός ωφελούµενων οικογενειών
Αριθµός επωφελουµένων ατόµων των υποστηριζόµενων δοµών
Υποδοµές - Αντικατάσταση παραπηγµάτων µε οικίσκους
Αριθµός έργων υποδοµών
Αριθµός οικίσκων
Αριθµός ωφελουµένων
Αριθµός δοµών ατοµικής υγιεινής
Αριθµός υποδοµών - δικτύων κοινής ωφέλειας
Αριθµός επωφελουµένων
Πολύκεντρα (εκτός παρέµβασης Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης)
Αριθµός Πολύκεντρων
Αριθµός επωφελούµενων οικογενειών
Αριθµός επωφελουµένων ατόµων
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Πίνακας - συνέχεια
Επιδότηση ενοικίου
Αριθµός Προσκλήσεων
Αριθµός φορέων υλοποίησης
Αριθµός επωφελούµενων οικογενειών
Αριθµός επωφελουµένων ατόµων
Μετανάστες, συµµετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, µειονότητες, περιθωριοποιηµένες οµάδες, όπως οι Ροµά,
που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συµµετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της αυτο-απασχόλησης,αµέσως µετά
τη λήξη της συµµετοχής τους.
Μετανάστες, συµµετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, µειονότητες, περιθωριοποιηµένες οµάδες, όπως οι Ροµά.

°.5.
¦èçÛ÷ ÌòèíáôïäÞôèóè÷
Πολιτικές παρεµβάσεις
Οργανωµένοι χώροι προσωρινής µετεγκατάστασης
Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων προσωρινής
Μετεγκατάστασης
Υποδοµές και Αντικατάσταση παραπηγµάτων µε οικίσκους

Πηγές Χρηµ/σης
Π∆Ε
ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)
Π∆Ε

Βελτίωση Συνθηκών ∆ιαβίωσης –∆ηµιουργία Πολύκεντρων

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)

Επιδότηση ενοικίου

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)

Οι διατιθέµενοι πόροι για την υλοποίηση των παρεµβάσεων που χρηµατοδοτούµενων από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) διαµορφώνονται βάσει των αιτηµάτων των ∆ήµων και της ωριµότητας τους για υλοποίηση. Οι
διατιθέµενοι πόροι για τις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις από το ΕΣΠΑ (ΕΚΤ) ενδεικτικά προκύπτουν κατά την
εξειδίκευση αυτών κατόπιν διαβούλευση µε τις Περιφέρειες και ο προϋπολογισµός ανά Περιφέρεια ορίζεται στις
προσκλήσεις των ΠΕΠ.
Ο Προϋπολογισµός των Παρεµβάσεων απεικονίζεται στον Συνολικό Πίνακα Προϋπολογισµού στο Παράρτηµα 1.
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°.6.
ÌòïîïäéÀçòáííá-¦òïçòáííáôéóíÞ÷ ¦áòåíâÀóåöî
Ο απαραίτητος σχεδιασµός και οι νοµοθετικές ρυθµίσεις όπου ήταν αναγκαίες για τις παρεµβάσεις στον τοµέα Στέγαση Υποδοµές ολοκληρώθηκαν εντός του 2017. Το 2018 προχώρησε η εξειδίκευση των δράσεων ΕΚΤ και κατόπιν τα σχέδια
των σχετικών προσκλήσεων. Παράλληλα, τα αιτήµατα των δήµων για τις µετεγκαταστάσεις και τα έργα υποδοµών έγιναν
κατά την περίοδο 2017 και οι διαδικασίες ένταξης ολοκληρώνονται εντός του 2019. Η έναρξη υλοποίησης των παρεµβάσεων µέσω προσκλήσεων ή δηµοπρατήσεων αναµένεται κατά την τριετία 2019 - 2021.

∆ικαιούχοι όλων των παραπάνω αναφερόµενων δράσεων είναι οι δήµοι.
Όλες οι παρεµβάσεις στον τοµέα της στεγαστικής αποκατάστασης είναι εν εξελίξει και δύναται να ενταχθούν ή/και να
µετεξελιχθούν στο υπό διαµόρφωση πλαίσιο στρατηγικής για την στεγαστική αποκατάσταση - κοινωνική κατοικία.
Στο παραπάνω πλαίσιο, σκόπιµο είναι να αναφερθεί η δυνατότητα αξιοποίησης δηµόσιων εγκαταλειµµένων χώρων
προς όφελος ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών οµάδων, όπως οι Ροµά.
Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι οι αρµόδιοι φορείς για την πολιτική προστασία, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο έχουν την
ευθύνη της διάθεσης και συντονισµού δράσης για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντικατάσταση και αποκατάσταση
καταστροφών (πληµµύρες, παγετοί, πυρκαγιές, σεισµοί) λαµβάνοντας υπόψη της τοπικές ιδιαιτερότητες. Ανάµεσα στα
µέτρα πολιτικής προστασίας εντάσσεται η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών η οποία συνδέεται
µεταξύ άλλων µε την παροχή προσωρινής φιλοξενίας των πολιτών που λόγω καταστροφής η διαµονή στις κατοικίες
τους έχει καταστεί αδύνατη. Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης των Ροµά οι δήµοι µε πληθυσµούς Ροµά
που διαβιούν σε ακατάλληλους χώρους ή και σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. κοίτες ρεµάτων, κ.ά) να
µεριµνούν για την κάλυψη των αναγκών τους ιδιαίτερα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

°.7.
¡åîéëÛ÷ ðïìéôéëÛ÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ ªôÛçáóè÷
Επίδοµα Στέγασης
Το Επίδοµα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που µισθώνουν την κύρια
κατοικία τους. Απευθύνεται στον γενικό πληθυσµό συµπεριλαµβανοµένων και των Ροµά και θα ενισχύσει τουλάχιστον
300.000 οικογένειες της χώρας από 70 έως 210 ευρώ το µήνα. Το ύψος του επιδόµατος αυξάνεται ανάλογα µε τον αριθµό
των µελών του νοικοκυριού.

Ξενώνες προσωρινής διαµονής του Ε.Κ.Κ.Α.
Πρόκειται για δοµές όπου παρέχεται η δυνατότητα διαµονής για µικρό χρονικό διάστηµα, προσώπων που βρίσκονται σε
πολύ µεγάλη ανάγκη. Το ΕΚΚΑ διαθέτει ξενώνες σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, κλπ).
Παραχώρηση κενών - αδιάθετων κατοικιών του ΟΑΕ∆.: Οι κατοικίες περιήλθαν στον Ο.Α.Ε.∆ µετά την κατάργηση του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος κατασκεύαζε και διέθετε κατοικίες σε εργαζόµενους µε ευνοϊκούς όρους.
∆ικαιούχοι των κατοικιών είναι εργατοϋπάλληλοι και συνταξιούχοι του ιδιωτικού τοµέα χωρίς ιδιόκτητη κατοικία.
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Επιδοµατική κάλυψη αναγκών οικιακής θέρµανσης
Το Υπουργείο Οικονοµικών εφαρµόζει το «Πρόγραµµα Επιδόµατος Πετρελαίου Θέρµανσης», καταβάλλοντας ειδική
παροχή σε άτοµα και νοικοκυριά χαµηλού εισοδήµατος για αγορές πετρελαίου θέρµανσης κατά τους χειµερινούς µήνες.

Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ύδρευσης
Σύµφωνα µε την υπ' αριθ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 9/16027 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/08.01.2018 Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο (Κ.Ο.Τ.) παρέχεται για την προστασία των ευπαθών
οµάδων καταναλωτών και πιο συγκεκριµένα για άτοµα χαµηλού εισοδήµατος, τρίτεκνους, µακροχρόνια άνεργους, ΑΜΕΑ
και άτοµα που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης. Το τιµολόγιο αυτό παρέχεται από όλους τους προµηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας και αφορά µόνο την κύρια κατοικία των δικαιούχων. Το ΚΟΤ παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, µετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων, από τους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονοµικών, ΟΑΕ∆)12.
Η ΕΥ∆ΑΠ αναγνωρίζοντας ότι το νερό είναι απαραίτητο αγαθό για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών παρέχει - κατόπιν
σχετικής αιτήσεως -, τη δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιµολογίου (ΕΕΤ) σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί
στο Νόµο 4389/2016, εφαρµόζοντας νέο ευνοϊκότερο πρόγραµµα το οποίο προβλέπει:
(α) δωρεάν ποσότητα νερού 2m3 ανά µήνα ανά µέλος και
(β) δωρεάν ποσότητα νερού 3m3 ανά µήνα για κάθε µέλος µε αναπηρία άνω του 67%13.
Αντίστοιχα, η ΕΥΑΘ παρέχει το Ειδικό τιµολόγιο το οποίο δικαιούνται πολύτεκνοι µε τέσσερα (4) παιδιά και άνω καθώς και
οι καταναλωτές µε αναπηρία 80% και άνω. Επίσης, παρέχει το Κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο το οποίο δικαιούνται άγαµοι ή
έγγαµοι χωρίς παιδιά µε συγκεκριµένα εισοδηµατικά κριτήρια14.
Επανασύνδεση µε τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης νοικοκυριών µε χαµηλά εισοδήµατα, που
αποσυνδέθηκαν λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών και ρύθµιση των οφειλών µε ευνοϊκούς όρους. Για την εφαρµογή της
παραπάνω ρύθµισης έχουν εκδοθεί σχετικές ΚΥΑ και έχει δηµιουργηθεί ειδικός λογαριασµός για την παροχή εφάπαξ
βοηθήµατος επανασύνδεσης µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καταναλωτών µε χαµηλά εισοδήµατα. Η αρµοδιότητα
εξέτασης των σχετικών αιτηµάτων εκχωρήθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση, και συγκεκριµένα σε επιτροπές που
αξιολογούν την πραγµατική οικονοµική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων και χορηγούν το ειδικό βοήθηµα
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

∆Ε∆∆ΗΕ, http://www.deddie.gr/el/upiresies/eidika-timologia/koinwniko-oikiako-timologio/

12

ΕΥ∆ΑΠ https://www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoiceInfo/

13

ΕΥΑΘ http://www.eyath.gr/swift.jsp?CMCCode=060202#1

14
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Οι οριζόντιες και τοµεακές πολιτικές αφορούν στους κύριους τοµείς κοινωνικής πολιτικής (εκπαίδευση, απασχόληση,
υγεία, κοινωνική µέριµνα). Οι πολιτικές αυτές είναι αλληλένδετες και συµπληρώνουν η µια την άλλη. Η µεταξύ τους
σύνδεση και συµπληρωµατικότητα αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης µε όρους
εξατοµικευµένης και ταυτόχρονα ολιστικής προσέγγισης. Ο δεύτερος άξονας πολιτικής εξειδικεύει τον στρατηγικό στόχο
2. Ο στρατηγικός στόχος 2 αφορά στην ανάπτυξη οριζόντιων, τοµεακών παρεµβάσεων για την επίτευξη της κοινωνικής
ένταξης.
Πιο συγκεκριµένα, ο στρατηγικός στόχος 2 αποτελεί ένα πλέγµα αλληλένδετων τοµεακών παρεµβάσεων και οριζόντιων
υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν να συµβάλλουν στην οµαλή ένταξη των Ροµά στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο. Οι παρεµβάσεις του άξονα αυτού χωρίζονται σε τοµείς πολιτικής προτεραιότητας. Για τον κάθε τοµέα
πολιτικής περιγράφεται αναλυτικά η υφιστάµενη κατάσταση και ακολουθούν οι αντίστοιχες πολιτικές παρεµβάσεις και
δείκτες παρακολούθησης.

B.1
¶ëðáÝäåùóè
µ.1.1.
¦åòéçòáæÜ ôè÷ ùæéóôÀíåîè÷ ëáôÀóôáóè÷- ¶ëðáÝäåùóè
Tα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια σχετική αύξηση της συµµετοχής παιδιών Ροµά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει ένα µεγάλο χάσµα µεταξύ Ροµά και µη Ροµά, αλλά και µεταξύ των Ροµά της χώρας
µας συγκριτικά µε πληθυσµούς Ροµά σε άλλες χώρες της ΕΕ. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων σε 9 εννέα χώρες15, το 2016 στην Ελλάδα παρατηρείται το χαµηλότερο ποσοστό
συµµετοχής των παιδιών Ροµά στην υποχρεωτική εκπαίδευση σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες - ποσοστό 69% έναντι
του µέσου όρου 90%. ∆ηλαδή, στην Ελλάδα σχεδόν ένα στα τρία παιδιά Ροµά βρίσκεται εκτός υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Παράλληλα, καταγράφεται πολύ µικρή συµµετοχή στην προσχολική εκπαίδευση -28% έναντι του µέσου όρου 53%- και
αυξηµένη πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης -92% έναντι του µέσου όρου 68%.
Σχετικές έρευνες στον τοµέα της εκπαίδευσης, καταγράφουν πώς ένα µικρό ποσοστό των παιδιών Ροµά ολοκληρώνουν
την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ είναι πολύ µικρότερο το ποσοστό αυτών που παρακολουθούν τη δευτεροβάθµια και
ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις αυτών που συνεχίζουν στη τριτοβάθµια.
Σύµφωνα µε την πανελλαδική έρευνα του 2008, η πλειοψηφία των Ελλήνων Ροµά -και ιδίως των παλαιότερων γενεών κατατάσσονταν στην κατηγορία των αναλφάβητων. Η φοίτηση των παιδιών Ροµά χαρακτηρίζεται κυρίως από
αποσπασµατικότητα στην παρακολούθηση των µαθηµάτων.
Η παραπάνω διαπίστωση εξακολουθεί να ισχύει και σήµερα, όπως αποτυπώνεται από τα Σχέδια ∆ράσης των
Παραρτηµάτων Ροµά, στα οποία αναφέρονται υψηλά ποσοστά αναλφαβητισµού (οργανικού και λειτουργικού) στις
κοινότητες των Ροµά, ιδιαίτερα στις µεγαλύτερες ηλικίες και στις γυναίκες. Για παράδειγµα, πρόσφατη κοινωνική έρευνα

FRA, (2017) Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II) http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings.

15
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στον οικισµό Βλυχό του ∆ήµου Μεγαρέων, κατέγραψε πως το 59,1% δεν πήγε καθόλου σχολείο και το 61,6% δεν γνωρίζει
γραφή και ανάγνωση ή γνωρίζει ελάχιστα16.
Σε αρκετές περιοχές πολλά παιδιά Ροµά δεν φοιτούν στο σχολείο, αλλά και σε περιπτώσεις αυξηµένης φοίτησης
διαπιστώνονται υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής και πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης.
Η εξαιρετικά δυσχερής θέση της χώρας µας στον τοµέα αυτό αποτυπώνεται και στην πρόσφατη ενδιάµεση αξιολόγηση του
ευρωπαϊκού πλαισίου για τις εθνικές στρατηγικές κοινωνικής ένταξης των Ροµά [COM(2017)458 final/30-8-201717] και
υπονοµεύει την στρατηγική επένδυσης στη νέα γενιά και την συνολική πολιτική κοινωνικής ένταξης των πληθυσµών
Ροµά.
Λαµβάνοντας υπόψη την πολύ χαµηλή συµµετοχή των Ροµά στην εκπαίδευση και την µεγάλη σχολική διαρροή, οι γενικές
πολιτικές που εφαρµόζονται λαµβάνουν σχετικά µέτρα για την προώθηση των Ροµά στην εκπαίδευση. Ειδικότερα,
ανάµεσα στις υποχρεώσεις των δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) είναι η υποχρέωση των
κηδεµόνων των ανήλικων µελών του νοικοκυριού να εξασφαλίζουν την φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Επιπρόσθετα, οι δικαιούχοι ενήλικες του ΚΕΑ έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, είτε να συµµετέχουν στις εξετάσεις απόκτησης
απολυτηρίου δηµοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε:
(α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του δήµου τους ή στα Παραρτήµατα αυτών ή σε
(β) εσπερινά γυµνάσια.
Για να επιτευχθεί η ένταξη των Ροµά στο εκπαιδευτικό σύστηµα απαιτείται ο σχεδιασµός να περιλαµβάνει, την
ενδυνάµωση και την υποστήριξη των γονέων να το εµπιστευτούν, καθώς και την αντιµετώπιση εµποδίων όπως το
φαινόµενο των «εθιµοτυπικών» γάµων µεταξύ ανηλίκων, που σε αρκετές περιπτώσεις αφορούν παιδιά από (12) δώδεκα
χρονών.

Υφιστάµενη Κατάσταση - Προβλήµατα και Προκλήσεις
•

Σχολική διαρροή

•

Αποσπασµατική παρακολούθηση µαθηµάτων

•

Μη ενεργή συµµετοχή σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης

•

Μικρότερη συµµετοχή κοριτσιών Ροµά

•

Ελλιπής κτιριακές υποδοµές

•

Έλλειψη παιδαγωγικού και υποστηρικτικού προσωπικού

•

Προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ σχολείων και οικογένειες µαθητών

•

Μεγάλο ποσοστό νέων Ροµά εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης (ΝEET)

∆ήµος Μεγαρέων, 2016, «Κοινωνική Έρευνα-Απογραφή, στον οικισµό Βλυχό», µε την χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής [Ανάδοχος:
ΒOLT-∆ιεθνής Συµβουλευτική].

16

European Commission, ‘Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the Midterm review of
the EU framework for national Roma integration strategies’ COM (2017) 458 final, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-458-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=b5f24dc0b4EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_23&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-b5f24dc0b4-110535997

17
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µ.1.2.
¦ïìéôéëÛ÷ ¦áòåíâÀóåé÷ óôïî Àêïîá åëðáÝäåùóè
Η υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισµούς γενική εκπαίδευση είναι σηµαντική τόσο για την πλήρη ανάπτυξη του παιδιού
όσο και για τη συνολική κοινωνική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση παρέχει στα παιδιά και τους νέους τις απαραίτητες δεξιότητες
για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να συµβάλουν στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Το δικαίωµα στην
εκπαίδευση κατοχυρώνεται στο Ελληνικό Σύνταγµα, στο δίκαιο της ΕΕ αλλά και σε διεθνείς συµβάσεις, που η χώρα µας
έχει υπογράψει.
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ένταξη των παιδιών Ροµά στο εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί επιτακτική ανάγκη και
υποχρέωση όλων των εµπλεκόµενων φορέων και ατόµων, καθώς είναι άµεσα συνυφασµένη µε τα ευρύτερα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Ροµά, όπως της στέγασης, της υγείας, της απασχόλησης, της πρόσβασης στην
ενηµέρωση και την πληροφόρηση, κ.α.
Ο τοµέας της εκπαίδευσης αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες πτυχές της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης των Ροµά. Η
ένταξη των παιδιών Ροµά στο εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και ο γραµµατισµός των ενηλίκων Ροµά απαιτούν µια σφαιρική
και πολύπλευρη αντιµετώπιση, η οποία θα αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά των Ροµά.
Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων θέτουν τις παρακάτω αρχές οι οποίες διέπουν τις πολιτικές παρεµβάσεις στον τοµέα της Εκπαίδευσης
των Ροµά:
•

Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους

•

Εκπαιδευτικές δράσεις προς όφελος όλων, Ροµά και µη-Ροµά µαθητών

•

Προαγωγή της ισότιµης συµµετοχής µε παρεµβάσεις ενταξιακού χαρακτήρα

•

Άρση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού, µέσω της ανάπτυξης των γνωστικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων του µαθητικού πληθυσµού

•

∆ιαπολιτιστική Αλληλεπίδραση

•

Σεβασµός στη διαφορετικότητα

•

Ευέλικτο Πρόγραµµα

•

Βιωµατική εκπαίδευση

•

∆ιαθεµατικές, ολιστικές προσεγγίσεις γραµµατισµού µέσω του θεάτρου, της µουσικής, του χορού, της κίνησης και
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

•

∆ιασπορά µαθητών Ροµά

•

∆ιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων µεταξύ µαθητών Ροµά και µη Ροµά για επίτευξη όσµωσης

•

∆ηµιουργία λειτουργικών, αµφίδροµων σχέσεων ανάµεσα στο σχολείο, τις οικογένειες και την κοινότητα Ροµά.

Το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί ήδη προγράµµατα προς την κατεύθυνση αυτή µε γενικές πολιτικές όπως οι τάξεις
υποδοχής και πιο εστιασµένα για Ροµά µαθητές µε ειδικές παρεµβάσεις και προγράµµατα, όπως περιγράφονται
παρακάτω.
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µ.1.2.1.
ËæéóôÀíåîå÷ ðáòåíâÀóåé÷ ëáé ðòïçòÀííáôá
 µ.1.2.1á
¦éìïôéëÜ ¦áòÛíâáóè ¶îÝóøùóè÷ 47 óøïìéëñî íïîÀäöî
Για την ενίσχυση της φοίτησης, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής των
µαθητών ευάλωτων κοινωνικών οµάδων ισχύει η παρ. 6, του αρθρ. 70, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’) σύµφωνα µε την
οποία µέλη Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών
Λειτουργών, µπορούν να ασκούν καθήκοντα σε συγκεκριµένες µονάδες γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών οµάδων ή κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση
προγραµµάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηµατικής στήριξης µαθητών.
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.

 µ.1.2.1â
Îîôáêè ëáé ¶ëðáÝäåùóè ¦áéäéñî ÄïíÀ
∆ράσεις και Προγράµµατα
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. Στο
πλαίσιο αυτό τα στελέχη της εκπαίδευσης συνεργάζονται στενά µε τους φορείς υλοποίησης και τους υπεύθυνους των
Προγραµµάτων, προκειµένου να καταστούν αποτελεσµατικές οι εκπαιδευτικές παρεµβάσεις στον χώρο της φοίτησης των
παιδιών Ροµά. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για το έργο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ροµά», το οποίο εντάχθηκε
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2014-2020», µε
αναδόχους το ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Κεντρικοί στόχοι του Έργου είναι
α) Η εξασφάλιση στην πράξη της θεσµοθετηµένης µε βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία πρόσβασης των
παιδιών Ροµά στην εκπαίδευση, µέσω δράσεων οι οποίες εντοπίζουν και αίρουν τυχόν εµπόδια και ανασταλτικούς
παράγοντες για την εγγραφή και φοίτηση των Ροµά µαθητών στο Νηπιαγωγείο, στο ∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο.
β) Η εξασφάλιση ποιότητας τόσο στη µεταχείριση των Ροµά µαθητών στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπου φοιτούν
(πρόληψη και καταπολέµηση προκατάληψης και διάκρισης), όσο και στο µαθησιακό αποτέλεσµα (εξοµοίωση των
επιδόσεων και της προόδου των Ροµά µαθητών µε τις αντίστοιχες επιδόσεις συγκρίσιµων οµάδων συνοµηλίκων
µαθητών).
γ) Η διευκόλυνση της µετάβασης από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο και από το Γυµνάσιο στο Λύκειο, µέσω παρεµβάσεων τόσο
προς την πλευρά των οικογενειών των µαθητών, όσο και προς το σχολείο. Απώτερος στόχος στον τοµέα αυτό είναι η
εξοµοίωση των ποσοστών διαρροής µαθητών Ροµά µε τα αντίστοιχα συγκρίσιµων οµάδων συνοµηλίκων.
δ) Η άµβλυνση των αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων των εκπαιδευτικών, των γονέων, των τοπικών αρχών
και της κοινωνίας ευρύτερα µε στόχο τη διαµόρφωση θετικής εικόνας και στάσης απέναντι στην κοινωνική οµάδα των
Ροµά. Ο στόχος αυτός προσεγγίζεται και µε επιµορφωτικές παρεµβάσεις προς την πλευρά των γονέων, των
εκπαιδευτικών και των τοπικών αρχών για την εξασφάλιση υποστήριξης στην επιχειρούµενη ενταξιακή διαδικασία των
Ροµά.
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Οµάδα - στόχος
α) Παιδιά Ροµά που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια, είναι σε ηλικία υποχρεωτικής φοίτησης αλλά είναι εκτός
σχολείου.
β) Παιδιά Ροµά που φοιτούν στα ελληνικά δηµόσια σχολεία στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό)
και στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (Γυµνάσια, Λύκεια, ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ.) και χρειάζονται υποστήριξη. Το Έργο προβλέπει
παρεµβάσεις στους οικισµούς και στις σχολικές µονάδες για τη διενέργεια σχολικών εγγραφών και υποστήριξη της
σχολικής φοίτησης των παιδιών Ροµά, δράσεις δηµιουργικής απασχόλησης εντός και εκτός σχολείου, ενισχυτική
διδασκαλία µετά το πέρας του ωρολογίου προγράµµατος εντός των σχολείων, επιµορφώσεις των στελεχών και του
προσωπικού της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, καταπολέµηση του αναλφαβητισµού των
ενηλίκων Ροµά, παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης κ.ά.
Επιπλέον, στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, δροµολογεί µια σειρά παρεµβάσεων οι οποίες διαχωρίζονται σε αυτές που θα
υλοποιηθούν εντός των σχολικών µονάδων, τις παρεµβάσεις εντός της κοινότητας, και τις παρεµβάσεις υποστήριξης των
εκπαιδευτικών και των Ειδικών Υποστήριξης, όπως περιγράφονται παρακάτω.

µ.1.2.2.
ÁÛå÷ ðáòåíâÀóåé÷ ëáé ðòïçòÀííáôá
 µ.1.2.2.1
¦òïôåéîÞíåîå÷ ðáòåíâÀóåé÷ åîôÞ÷ ôïù åëðáéäåùôéëïà óùóôÜíáôï÷
Προσχολική Εκπαίδευση και Α’ Βάθµια Εκπαίδευση
• ∆ιασπορά των µαθητών, όπου κρίνεται σκόπιµο.
• Τάξεις Υποδοχής Ι/ΙΙ σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) µε µέριµνα για καθολική κάλυψη
των σχολικών µονάδων µε µαθητές Ροµά.
• Παράλληλη ∆ιδασκαλία- ∆εύτερος ∆άσκαλος στις τάξεις του Νηπιαγωγείου και στην Α’ και Β’ ∆ηµοτικού, όπου
απαιτείται εντατικοποίηση της µαθησιακής στήριξης των παιδιών Ροµά. Πρόβλεψη για Κοινωνικούς Λειτουργούς
και Ψυχολόγους, προκειµένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη ψυχοκοινωνική στήριξη τόσο των µαθητών Ροµά όσο
και του γενικότερου µαθητικού πληθυσµού
• Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ∆ηµοτικού (Σ∆Ε) - Τµήµατα γραµµατισµού για παιδιά και εφήβους που δεν έχουν
ολοκληρώσει το ∆ηµοτικό, µε στόχο να αποκτήσουν το απολυτήριο ∆ηµοτικού και να κατέχουν τις απαραίτητες
γνώσεις προκειµένου, να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους.
• Λειτουργία θερινών τµηµάτων.
Β’ Βάθµια Εκπαίδευση
• Τάξεις Ένταξης για µαθητές Γυµνασίου, που χρήζουν υποστήριξης ή διερεύνηση άλλων τρόπων/ µεθόδων
εκπαιδευτικής υποστήριξης µέσα στο σχολικό περιβάλλον εντός του σχολικού προγράµµατος.
• Παράλληλη ∆ιδασκαλία - ∆εύτερος Καθηγητής στην τάξη για την Α’ Γυµνασίου και Β’ Γυµνασίου (2ος Φιλόλογος και
2ος Μαθηµατικός) σε σχολεία µε υψηλή συγκέντρωση παιδιών Ροµά για πιλοτική εφαρµογή.
• Ολιγοµελή Τµήµατα σε Γυµνάσια µε υψηλές συγκεντρώσεις µαθητών Ροµά
• Θερινά Τµήµατα για µαθητές που έχουν αποφοιτήσει από το ∆ηµοτικό και µεταβαίνουν στο Γυµνάσιο, καθώς και
για µαθητές Γυµνασίου που χρήζουν περαιτέρω υποστήριξη για την οµαλή µετάβαση από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο.
• Επαγγελµατικός προσανατολισµός.
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 µ.1.2.2.2.
¦òÞçòáííá: 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 στοχεύει στη µείωση της εγκατάλειψης από µαθητές µέλη των κοινοτήτων Ροµά οποιασδήποτε
βαθµίδας εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια – Γυµνάσιο, Λύκειο) πριν την ολοκλήρωσή της, αλλά
και στην ενίσχυση της πρόσβασης µελών των κοινοτήτων Ροµά σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης (προσχολική,
πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια).
Το Πρόγραµµα απευθύνεται στο σύνολο του εν δυνάµει µαθητικού πληθυσµού των κοινοτήτων Ροµά που αφορά στις
βαθµίδες εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο.

Το Πρόγραµµα αφορά παρεµβάσεις:
• στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας (µαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης)
• εκτός του εκπαιδευτικού συστήµατος δηλαδή παρεµβάσεις οι οποίες υλοποιούνται πέραν της λειτουργίας των
σχολικών µονάδων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα (ωρολόγιο πρόγραµµα, αναλυτικό
πρόγραµµα κ.ά.)
• σε περιοχές της χώρας που εµφανίζουν υψηλή συγκέντρωση πληθυσµού Ροµά
• εντός των κοινοτήτων (καταυλισµών) Ροµά εστιάζοντας σε γονείς και σε εφήβους Ροµά που δεν έχουν ολοκληρώσει
την υποχρεωτική εκπαίδευση ώστε να ενθαρρυνθούν για τη συµµετοχή τους σε τµήµατα γραµµατισµού προκειµένου
να αποκτήσουν το απολυτήριο ∆ηµοτικού και να φοιτήσουν σε Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε).

°îôéëåÝíåîï ôïù ðòïçòÀííáôï÷ áðïôåìïàî ïé ðáòáëÀôö äòÀóåé÷:
∆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 Ροµά αλλά και συνολικά της
κοινότητας και συστηµατική συνεργασία µε τους γονείς Ροµά σε θέµατα, όπως:
1. 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,
2. της ανάγκης για έγκαιρη και συστηµατική προσέλευση των παιδιών στο σχολείο
3. της δοµής του εκπαιδευτικού συστήµατος και λειτουργίας των σχολικών µονάδων (υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα σε
σχέση µε το σχολείο).
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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 Ροµά), 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 Ροµά 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 Ροµά.
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 µ.1.2.2.4
¦áòåíâÀóåé÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ ¢éá µÝïù »Àõèóè÷
• Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας: Επέκταση του θεσµού και παραρτήµατα σε περιοχές µε σηµαντικό πληθυσµό Ροµά Ενεργοποίηση προτάσεων Περιφέρειας/∆ήµων σε περιοχές προτεραιότητας (πχ. ∆υτική Αττική).
• Σχολές Γονέων.
• Τµήµατα Γραµµατισµού για Ενήλικες που δεν έχουν αποφοιτήσει από το ∆ηµοτικό έτσι ώστε να αποκτήσουν τις
απαραίτητες γνώσεις για να αποκτήσουν το απολυτήριο και να συνεχίσουν στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας.

 µ.1.2.2.4
¶éäéëÛ÷ ÌöòéëÛ÷ ¦áòåíâÀóåé÷ çéá ôèî ¶ëðáÝäåùóè
• Ανακαινίσεις Σχολικών Κτηρίων σε περιοχές µε υψηλές συγκεντρώσεις πληθυσµών Ροµά.
• ∆ηµιουργία Πειραµατικών ή Καλλιτεχνικών / Μουσικών Σχολείων σε περιοχές µε υψηλές συγκεντρώσεις πληθυσµών Ροµά.

µ.1.3.
¦Ýîáëá÷ ðáòåíâÀóåöî ëáé óôÀäéá ùìïðïÝèóè÷
óôïî ôïíÛá ôè÷ ¶ëðáÝäåùóè÷
Πολιτικές παρεµβάσεις

Στάδια Υλοποίησης

Υφιστάµενες Παρεµβάσεις
Πιλοτική Παρέµβαση Ενίσχυσης 47 σχολικών µονάδων

Πρόσκληση προς σχολεία

Πρόγραµµα Ένταξης και Εκπαίδευσης Παιδιών Ροµά

-Σχεδιασµός δράσης
-Πρόσκληση
-Έγκριση και υλοποίηση

Νέες παρεµβάσεις
Προτεινόµενες παρεµβάσεις εντός του εκπαιδευτικού συστήµατος

-Σχεδιασµός και εξειδίκευση δράσεων
-Νοµοθετικές ρυθµίσεις
-Πρόσκληση
-Ένταξη και υλοποίηση

Παρεµβάσεις εντός της Κοινότητας

-Σχεδιασµός και εξειδίκευση δράσεων
-Πρόσκληση
-Ένταξη και υλοποίηση

Παρεµβάσεις στον τοµέα της ∆ια Βίου Μάθησης

Ειδικές Χωρικές Παρεµβάσεις για την Εκπαίδευση
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-Πρόσκληση
-Έγκριση και Χρηµατοδότηση
-∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού
-Υλοποίηση
-Υποβολή αιτήµατος
-Χρηµατοδότηση
-Υλοποίηση

µ.1.4.
¢åÝëôå÷ ¦áòáëïìïàõèóè÷
∆είκτες Παρακολούθησης ανά Πολιτική παρέµβαση
Αριθµός Σχολικών Μονάδων που επωφελήθηκαν

µ.1.5.
¦èçÛ÷ ÌòèíáôïäÞôèóè÷
Πολιτικές παρεµβάσεις

Πηγές Χρηµ/σης

Υφιστάµενες παρεµβάσεις
Πιλοτική Παρέµβαση Ενίσχυσης 47 σχολικών µονάδων
Ένταξη και Εκπαίδευση Παιδιών Ροµά

ΕΣΠΑ
ΕΚΤ-ΕΠ ΑΝΑ∆ ΕΒ∆Μ (ΕΣΠΑ)

Νέες Προτεινόµενες παρεµβάσεις
Προτεινόµενες παρεµβάσεις εντός του εκπαιδευτικού συστήµατος

ΕΚΤ-ΕΠ ΑΝΑ∆ ΕΒ∆Μ (ΕΣΠΑ)

Παρεµβάσεις εντός της Κοινότητας

ΕΚΤ-ΕΠ ΑΝΑ∆ ΕΒ∆Μ (ΕΣΠΑ)

Παρεµβάσεις Υποστήριξης Εκπαιδευτικών / Ειδικών και Μηχανισµός
Παρακολούθησης του Προγράµµατος

ΕΚΤ-ΕΠ ΑΝΑ∆ ΕΒ∆Μ (ΕΣΠΑ)

Παρεµβάσεις στον τοµέα της ∆ια Βίου Μάθησης

ΕΚΤ-ΕΠ ΑΝΑ∆ ΕΒ∆Μ (ΕΣΠΑ)

Ειδικές Χωρικές Παρεµβάσεις για την Εκπαίδευση

Π∆Ε -ΕΣΠΑ

µ.1.6.
ÌòïîïäéÀçòáííá-¦òïçòáííáôéóíÞ÷ ¦áòåíâÀóåöî
Πιλοτική Παρέµβαση Ενίσχυσης 47 σχολικών µονάδων
Η πρόσκληση για την πιλοτική παρέµβαση εκδόθηκε το 2017 και η παρέµβαση υλοποιήθηκε πιλοτικά το σχολικό έτος
2017-2018 στις συγκεκριµένες σχολικές µονάδες.
Ένταξη και Εκπαίδευση Παιδιών Ροµά
Η πρόσκληση εκδόθηκε το 2018 και το 2019-2020 αναµένεται να ξεκινήσει η υλοποίησή της.
Στην παρούσα φάση οι νέες προτεινόµενες παρεµβάσεις βρίσκεται υπό σχεδιασµό σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
To Πρόγραµµα «Υποστηρικτικές παρεµβάσεις σε κοινότητες Ροµά για την ενίσχυση της πρόσβασης και µείωσης της
εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και νέους» αφορά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 µε
δυνατότητα παράτασης έως το τέλος της Προγραµµατικής Περιόδου.
∆υνητικοί δικαιούχοι των παρεµβάσεων προγραµµατίζεται να είναι σχολεία, πανεπιστήµια, δήµοι, εκπαιδευτικοί φορείς,
κ.ά.
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µ.1.7.
¡åîéëÛ÷ ðïìéôéëÛ÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ ¶ëðáÝäåùóè÷
Πρόγραµµα Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Οµάδων στην Εκπαίδευση
Το πρόγραµµα ένταξης των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων στην εκπαίδευση απευθύνεται στο γενικό πληθυσµό,
συµπεριλαµβανοµένων των Ροµά, και βασίζεται σε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τις Τάξεις
Υποδοχής και την παροχή υπηρεσιών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού όπως ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών
εντός του σχολικού χώρου. Οι Τάξεις υποδοχής αφορούν κυρίως την Πρωτοβάθµια και την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
και απευθύνονται σε µαθητές που χρήζονται σχετικής υποστήριξης ή διερεύνησης άλλων µεθόδων εκπαιδευτικής
υποστήριξης µέσα στον σχολικό περιβάλλον, εντός του σχολικού προγράµµατος. Η εφαρµογή των παραπάνω έχει στόχο
την καταπολέµηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την ψυχολογική υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων.

Σχολικά γεύµατα
Το Πρόγραµµα «σχολικά γεύµατα» υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και απευθύνονται σε µαθητές που
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως οι µαθητές Ροµά. Το Πρόγραµµα «Σχολικά γεύµατα» στοχεύει αφενός
στην αντιµετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών σίτισης των µαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού
και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινοµένων σχολικής διαρροής. Το
σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρµογής τέτοιου είδους δράσεων,, λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και
ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου. Η καθηµερινή προσφορά στο σχολείο ενός υγιεινού γεύµατος περιλαµβάνει σηµαντικά
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη, όπως τη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και
του κοινωνικού αποκλεισµού, την ενίσχυση της εκπαίδευσης, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των µαθητών. (Κοινή
Υπουργική Απόφαση Φ.14/ΦΜ181027/∆1 (ΦΕΚ 3870/Β/ 03.11.2017), Φ.14/Φ.Μ./192967/∆1/9-11-2017,
Φ.14/Φ.Μ/47755/∆1 ΦΕΚ1022/Β Υ.Α., Φ.14/Ε.Κ./57965/∆1/13-4-2018, Φ.14/Φ.Μ./16744/18749/∆1/07-02-2019). Το
σχολικό έτος 2018-2019 το πρόγραµµα των σχολικών γευµάτων εφαρµόστηκε σε 62 δήµους της χώρας µε τη συµµετοχή
περίπου 960 σχολικών µονάδων και την παροχή περίπου 154.000 ποιοτικών γευµάτων ηµερησίως.

Προσχολική εκπαίδευση
Αναγνωρίζοντας τη συµβολή της ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και
προκειµένου να διασφαλιστεί η καθολική συµµετοχή των παιδιών 4-6 ετών σε αυτήν το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ψήφισε διάταξη νόµου σύµφωνα µε την οποία η φοίτηση των νηπίων στο Νηπιαγωγείο καθίσταται
σταδιακά υποχρεωτική για όλα τα παιδιά από την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών κατά το σχολικό έτος 2018-2019 (ν.
4521/26-02-2018 (ΦΕΚ 38/Α). Στην παρούσα φάση σε 184 δήµους της χώρας, σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 130882/44415
(ΦΕΚ 1586/Α) ΚΥΑ, εφαρµόζεται η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), Τάξεις Υποδοχής
Για την παροχή και διασφάλιση ίσων ευκαιριών και συνθηκών στο σύνολο των µαθητών της χώρας, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ανέλαβε
νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την εκπαιδευτική υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, µε την Ίδρυση των Ζωνών
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Με τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας επιδιώκεται η παροχή ίσων
ευκαιριών στην εκπαίδευση και η άρση των κοινωνικών και οικονοµικών εµποδίων στην πρόοδο των µαθητών. Γενικός
σκοπός της εφαρµογής του προγράµµατος των ΖΕΠ είναι να διαµορφώσει και να δοκιµάσει σε πραγµατικές συνθήκες
σχολικής τάξης εναλλακτικές και ευέλικτες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, ώστε να
διασφαλίζεται η ισότιµη ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα, µαθητών από περιοχές µε χαµηλούς εκπαιδευτικούς και
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κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες. (Νόµος 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α/21.9.10) «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης & λοιπές
διατάξεις (άρθρο 26, § 1α και 1β - εισαγωγή του θεσµού των Ζ.Ε.Π. - λειτουργία Τ.Υ., τµηµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας,
θερινών τµηµάτων, τµηµάτων διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας της χώρας προέλευσης των µαθητών).
Υπουργική Απόφαση 131024/∆1/08-08-2016 (ΦΕΚ 2687/2016, τ. Β’) µε θέµα: «Ρυθµίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τµηµάτων ΖΕΠ και ∆οµών
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ (∆.Y.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές µονάδες Π.Ε.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω ΥΑ «για την εκπαίδευση των µαθητών που δεν έχουν την απαιτούµενη γνώση της ελληνικής
γλώσσας (Ροµά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων, Ευάλωτων Κοινωνικών Οµάδων κ.τ.λ.) διαµορφώνεται στο
πλαίσιο της διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης ένα ευέλικτο σχήµα θεσµικής και διδακτικής παρέµβασης, το οποίο επιτρέπει
στη σχολική µονάδα, αφού σταθµίσει τις πραγµατικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών αυτών και τις δυνατότητές της,
να επιλέξει εκείνο το σχήµα που µπορεί να τους παρέχει επιπλέον διδακτική υποστήριξη, µε σκοπό να τους βοηθήσει να
προσαρµοστούν και να ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραµµένοι, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία». Τη σχολική χρονιά 2018-19 λειτουργούν περίπου 1.112 Τάξεις Υποδοχής.

Σύνδεση ΚΕΑ µε το “My School”
Επιπλέον, το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα µε στόχο τη µηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών µονάδων και των
διοικητικών δοµών της εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια «my school» έχει συνδεθεί από την 01.11.2018 µε το
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, ώστε όποιοι µαθητές είναι εγγεγραµµένοι στα σχολεία, να λαµβάνουν το Κοινωνικό
Εισόδηµα Αλληλεγγύης και να αναστέλλεται η χορήγησή του σε περίπτωση που δεν εγγράφονται στα σχολεία. Το ίδιο
ισχύει και για τους ενήλικες ως 45 ετών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
(Σ∆Ε) του εκάστοτε δήµου.

∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση
Η δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση αποβλέπει στο συνδυασµό της γενικής παιδείας (ν. 1566/1985) µε την
τεχνική επαγγελµατική γνώση. Η δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελµατικά Λύκεια
(ΕΠΑ.Λ.) και τις Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Οι εκπαιδευτικές αυτές µονάδες ανήκουν στη δευτεροβάθµια µεταγυµνασιακή εκπαίδευση. Με το Νόµο 4386/2016 αναδιαρθρώθηκε η δοµή της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και προχώρησαν
ειδικές ρυθµίσεις για τη θεσµοθέτηση της µαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελµατικών Λυκείων.

Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΣ)
Τα Επαγγελµατικά Λύκεια διακρίνονται σε ηµερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά φοιτούν εργαζόµενοι µαθητές. Τα προγράµµατα διδασκαλίας περιλαµβάνουν µαθήµατα γενικής παιδείας, τεχνικά - επαγγελµατικά µαθήµατα και εργαστηριακές
ασκήσεις.

Εσπερινά Λύκεια
Σύµφωνα µε τον νόµο 4547/2018 στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωµα να φοιτούν:
(α) ενήλικοι µαθητές, και
(β) ανήλικοι εργαζόµενοι µαθητές.
Η φοίτηση στα ηµερήσια και στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) είναι τριετής και περιλαµβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.
Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και τα πρώτα πτυχία του τριετούς εσπερινού ΕΠΑΛ θα
δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020.
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Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας
Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) είναι ένα δωρεάν, καινοτόµο δηµόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, µε
συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν
ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος
ισότιµος του Γυµνασίου. Το πρόγραµµα σπουδών των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας διαφέρει από το αντίστοιχο της
τυπικής εκπαίδευσης, διαθέτει πιο ευέλικτο περιεχόµενο, και έχει προσαρµοσµένη διδακτική µεθοδολογία και
αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων. Στόχος των Σ.∆.Ε. είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευοµένων µε τα συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαµόρφωση θετικής στάσης προς τη µάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και
δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και, τέλος, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

B.2
°ðáóøÞìèóè
Ο τοµέας της απασχόλησης περιλαµβάνει τη δηµιουργία δοµών υποστήριξης για την απασχόληση, καθώς και την
επιχειρηµατική συµβουλευτική. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα
και νέων επιχειρήσεων, ενώ θα υλοποιηθούν ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενεργοποίηση Ροµά
στον τοµέα της απασχόλησης.

µ.2.1.
¦åòéçòáæÜ ôè÷ ùæéóôÀíåîè÷ ëáôÀóôáóè÷- °ðáóøÞìèóè
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα που να αποτυπώνουν αξιόπιστα την απασχόληση των Ροµά στη χώρα µας.
Παρόλα αυτά µελέτες προηγούµενων ετών επισηµαίνουν την αυξηµένη συµµετοχή τους στην άτυπη οικονοµία και
κυρίως την απασχόληση σε οικογενειακού τύπου δραστηριότητες, όπως εµπόριο χαλιών και πλαστικών ειδών, συλλογή
σκραπ- ανακυκλώσιµων υλικών.
Σε σχέση µε την ανεργία η κατάσταση είναι έντονα διαφοροποιηµένη µεταξύ των Ροµά και του γενικού πληθυσµού της
χώρας. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων18 (FRA, 2016), το
ποσοστό ανεργίας των Ροµά στην χώρα µας εµφανίζεται αρκετά αυξηµένο σε σχέση µε άλλες χώρες (26%), ενώ σηµαντικό
είναι και το ποσοστό όσων δηλώνουν οικιακά (25%).

European Union Agency for Fundamental Rights, EU-MIDIS II: Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Roma
Selected findings, Publications Office of the European Union, 2016, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας του 2008, το ποσοστό ανεργίας των Ροµά επί του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού
ανερχόταν στο 44,3% του εργατικού δυναµικού. Το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας στο γενικό πληθυσµό της χώρας το Α΄
τρίµηνο 2008 ήταν 8,3%.
Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων19 (FRA, 2016), σχεδόν οι µισοί
Ροµά στην Ελλάδα (ποσοστό 43%) δηλώνουν ότι έχουν κάποια εργασία που τους απέφερε εισόδηµα (71% στους άνδρες και
µόλις 14% στις γυναίκες). Ως προς τον κλάδο απασχόλησης, η έρευνα του 2008 καταγράφει συγκέντρωση σε τρείς
κλάδους: στην συλλογή παλαιών υλικών και την ανακύκλωση, το εµπόριο και τον πρωτογενή τοµέα. Την ίδια στιγµή, οι
Ροµά απουσίαζαν από σηµαντικές κλαδικές δραστηριότητες, όπως οι µεταφορές και η αποθήκευση, οι επιστηµονικές και
τεχνικές δραστηριότητες, η δηµόσια διοίκηση, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική µέριµνα.
Επιπλέον, καταγράφεται ένα υψηλό ποσοστό άτυπης απασχόλησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ειδικής Γραµµατείας,
καθώς και από την έρευνα του 2008, όπου το 63,4% των απασχολούµενων στο εµπόριο δεν διέθεταν σχετική άδεια. Τέλος,
εξαιρετικά µικρό ποσοστό (κάτω του 1%) ανέφερε αξιοποίηση προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ ή λήψης επιδότησης ή ωφέλειας
από προγράµµατα του ΟΑΕ∆.
Στη χώρα µας η απασχόληση των Ροµά παρουσιάζει έντονες έµφυλες διαφοροποιήσεις, µε ένα µεγάλο ποσοστό γυναικών
Ροµά να βρίσκεται εκτός τυπικής απασχόλησης. Επιπλέον, πολύ µικρή είναι η συµµετοχή των νέων Ροµά στην
απασχόληση καθώς δύο στους τρείς νέους Ροµά (ποσοστό 60%) ηλικίας 16-24 ετών βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης,
απασχόλησης και κατάρτισης (FRA, 2016).
Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε την ίδια έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων (FRA, 2016), το 63% των Ροµά δήλωσαν πως όταν αναζήτησαν εργασία ένιωσαν πως τους αντιµετώπισαν
διαφορετικά επειδή είναι Ροµά. Επίσης, το 38% των Ροµά δήλωσε πως αισθάνεται ότι αντιµετωπίζεται διαφορετικά στο
χώρο εργασίας του, λόγω της καταγωγής του20.

Υφιστάµενη Κατάσταση - Προβλήµατα και Προκλήσεις
•

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 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

Ο.π.

19

Ο.π.

20
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µ.2.2.
¦ïìéôéëÛ÷ ¦áòåíâÀóåé÷ óôïî Àêïîá ôè÷ áðáóøÞìèóè÷
Η συµµετοχή των Ροµά στην αγορά εργασίας είναι περιορισµένη και περιορίζεται κυρίως σε άτυπες µορφές
απασχόλησης, µε τις γυναίκες και τους νέους να µένουν εκτός, παρόλο που αποτελούν ένα εν δυνάµει ενεργό εργατικό
δυναµικό. Η εφαρµογή εθνικών πολίτικων, όπως το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το οποίο αποτελεί µεν ένα
προνοµιακό µέτρο προσωρινού χαρακτήρα, στοχεύει δε να ενισχύσει την απασχόληση µέσω ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, απαιτούν την παροχή ευκαιριών απασχόλησης, αλλά και την λειτουργία υποστηρικτών δοµών για την
απασχόληση και την επιχειρηµατική ανάπτυξη. Λαµβάνοντας υπόψη το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των Ροµά, καθώς και
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν λόγω του κοινωνικού αποκλεισµού και του ρατσισµού που υφίστανται οι πολιτικές
παρεµβάσεις στον τοµέα της απασχόλησης αφορούν τόσο στην λειτουργία υποστηρικτικών δοµών, όσο και στη στήριξη
νέων επιχειρήσεων, νέων θέσεων εργασίας ή/και την παροχή επιχειρηµατικής συµβουλευτικής.

 µ.2.2.1.
¢ïíÛ÷ ËðïóôÜòéêè÷ çéá ôèî °ðáóøÞìèóè ëáé ¶ðéøåéòèíáôéëÜ ªùíâïùìåùôéëÜ Ü äéåàòùîóè ôöî ðáòáòôèíÀôöî ÄïíÀ íå
åéäéëÀ óôåìÛøè çéá ôïî ôïíÛá ôè÷ áðáóøÞìèóè÷
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.
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. Ο
συνολικός προϋπολογισµός της παρέµβασης ανέρχεται σε 3.142.600€.
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 µ.2.2.2.
¶ðéäÞôèóè îÛöî õÛóåöî åòçáóÝá÷
Η παρέµβαση αφορά στην κάλυψη του κόστους του 1% του πληθυσµού Ροµά ηλικίας 20-39 ετών (περίπου 375 άτοµα στο
σύνολο της χώρας) µε συνολική επιδότηση της µισθοδοσίας για 18 µήνες.
Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ) ανά Περιφέρεια
Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Π/Υ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

972.000

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

1.080.000

3

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

216.000

4

ΗΠΕΙΡΟΥ

216.000

5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

972.000

6

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

324.000

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

1.000.000

8

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

972.000

9

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

756.000

10

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

216.000

11

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

216.000

12

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

216.000

13

ΚΡΗΤΗΣ

216.000

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

8.100.000

 µ.2.2.3
¢èíéïùòçÝá îÛöî åðéøåéòÜóåöî
Λαµβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν όσοι δηµιουργούν επιχειρήσεις και ανήκουν σε ειδικές
κοινωνικές οµάδες θα παρέχεται ειδική συµβουλευτική (mentoring) για την αντιµετώπιση λογιστικών,
χρηµατοοικονοµικών και νοµικών ζητηµάτων, αλλά και ενίσχυση της υφιστάµενης λειτουργίας σε επιχειρησιακό επίπεδο
(π.χ. διαχείριση εργαζοµένων, εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου, συνεργασίες και δικτύωση), ώστε να ενισχυθεί η
βιωσιµότητα των επιχειρήσεων.
• Ατοµικές επιχειρήσεις
Το κόστος αφορά στη επιδότηση του 0,5% του πληθυσµού Ροµά ηλικίας 20-44 ετών (περίπου 240 άτοµα στο σύνολο της
χώρας) µε 15.000€ για τη δηµιουργία κάθε νέας επιχείρησης.
• Εταιρικά σχήµατα επιχειρήσεων
Το κόστος αφορά στη επιδότηση του 1% του πληθυσµού Ροµά ηλικίας 20-44 ετών (περίπου 420 άτοµα στο σύνολο της
χώρας) µε 20.000€ για τη δηµιουργία κάθε νέας επιχείρησης δύο ατόµων, 25.000€ επιχείρησης τριών ατόµων κ.ο.κ.
Σκόπιµο είναι τα εταιρικά σχήµατα επιχειρήσεων να απαρτίζονται από µικτό πληθυσµό.
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Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες (ΝΕΕ) ανά Περιφέρεια
Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Π/Υ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

1.375.000

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

350.000

3

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

350.000

4

ΗΠΕΙΡΟΥ

350.000

5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1.375.000

6

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

550.000

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

1.500.000

8

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

1.375.000

9

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

766.500

10

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

350.000

11

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

350.000

12

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

350.000

13

ΚΡΗΤΗΣ

350.000

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

10.691.500 €

 µ.2.2.4
¶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€.
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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µ.2.3.
¦Ýîáëá÷ ðáòåíâÀóåöî ëáé óôÀäéá ùìïðïÝèóè÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ °ðáóøÞìèóè÷
Πολιτικές παρεµβάσεις

Στάδια Υλοποίησης

∆οµές Υποστήριξης για την Απασχόληση και Επιχειρησιακή
Συµβουλευτική

- Εξειδίκευση δράσης
- Έγκριση από ΕΠ των ΠΕΠ
- Έγκριση και υλοποίηση

Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

- Εξειδίκευση δράσης
- Έγκριση από ΕΠ των ΠΕΠ
- Έκδοση ΚΥΑ’ς ή Οδηγού Εφαρµογής
- Έγκριση και υλοποίηση

∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων

- Εξειδίκευση δράσης
- Έγκριση από ΕΠ των ΠΕΠ
- Έκδοση ΚΥΑς ή Οδηγού Εφαρµογής
- Έγκριση και υλοποίηση

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των Ροµά

-Εξειδίκευση δράσης
-Έκδοση πρόσκλησης
-Αξιολόγηση και Έγκριση
-Υλοποίηση

µ.2.4.
¢åÝëôå÷ ¦áòáëïìïàõèóè÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ °ðáóøÞìèóè÷
Για την παρακολούθηση και τον συντονισµό της υλοποίησης των παραπάνω πολιτικών παρεµβάσεων και ενεργειών για
την περίοδο 2017-2023 θα χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω δείκτες.
∆είκτες Παρακολούθησης ανά Πολιτική παρέµβαση
Αριθµός επωφελούµενων στις ∆οµές Υποστήριξης για την Απασχόληση
Αριθµός δοµών που προσφέρουν βελτιωµένες/διευρυµένες υπηρεσίες
Αριθµός υποστηριζόµενων δοµών
Αριθµός επωφελούµενων µέσω της Επιχειρησιακής Συµβουλευτικής
Αριθµός επωφελούµενων επιδοτούµενης εργασίας
Αριθµός νέων επιχειρήσεων
Μετανάστες, συµµετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, µειονότητες, περιθωριοποιηµένες οµάδες, όπως οι Ροµά,
που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συµµετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της αυτο-απασχόλησης, αµέσως µετά
τη λήξη της συµµετοχής τους.
Μετανάστες, συµµετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, µειονότητες, περιθωριοποιηµένες οµάδες, όπως οι Ροµά.
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µ.2.5.
¦èçÛ÷ ÌòèíáôïäÞôèóè÷
Πολιτικές παρεµβάσεις

Πηγές Χρηµ/σης

∆οµές Υποστήριξης για την Απασχόληση και Επιχειρησιακή
Συµβουλευτική

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)

Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)

∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των Ροµά

ΕΤΠΑ&ΤΣ

µ.2.6.
ÌòïîïäéÀçòáííá-¦òïçòáííáôéóíÞ÷ ¦áòåíâÀóåöî
Εντός του 2019 αναµένεται να εκδοθούν οι προσκλήσεις και στη συνέχεια να ξεκινήσει η υποβολή των προτάσεων για τις
παρεµβάσεις: (α) ∆οµές Υποστήριξης για την Απασχόληση και Επιχειρησιακή Συµβουλευτική, (β) Επιδότηση νέων θέσεων
εργασίας, (γ) ∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων. Κατόπιν ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών, το 2020 θα
ακολουθήσει η έγκριση και η υλοποίηση των παραπάνω παρεµβάσεων και (δ) ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των
Ροµά.
Σχετικά µε τις ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενεργοποίηση Ροµά στον τοµέα της απασχόλησής
τους, κατά τη διάρκεια του 2017 πραγµατοποιήθηκε ο σχεδιασµός τους και το 2018 υλοποιήθηκαν σχετικές ενηµερωτικές
ηµερίδες και συναντήσεις.
Φορέας ∆ιαχείρισης (παρέµβαση (β) και (γ): ΟΑΕ∆
∆ικαιούχοι: ∆ήµοι, ΜΚΟ (για την πρώτη παρέµβαση)
Λαµβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές προοπτικές του πρωτογενή τοµέα στη χώρα µας η Ειδική Γραµµατεία
Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά υπέβαλε αίτηµα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τη διάθεση
εκτάσεων µε στόχο την αξιοποίηση τους για τη δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης νέων ανέργων Ροµά και µη-Ροµά
στη γεωργία και την κτηνοτροφία.

µ.2.7.
¡åîéëÛ÷ ¦ïìéôéëÛ÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ °ðáóøÞìèóè÷
Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για το υπαίθριο εµπόριο
Με το νόµο 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017), θεσµοθετείται νέο ρυθµιστικό περιβάλλον για την άσκηση των υπαίθριων
εµπορικών δραστηριοτήτων (άρθρα 1-60, άρθρο 103 και σχετικά Παραρτήµατα) και, ειδικότερα: Πρόσθετη µοριοδότηση
για τους Ροµά για την απόκτηση επαγγελµατικής άδειας λαϊκών αγορών, απαλλαγή τελών για τους ωφελούµενους του
ΚΕΑ, αναµεταρρύθµιση των προστίµων και δυνατότητα συνδιοργάνωσης ειδικών αγορών µεταξύ των ∆ήµων και των
συλλόγων Ροµά.

Κοινωφελή εργασία
Στο πλαίσιο των έργων των ∆ήµων για την κοινωφελή εργασία, δίνεται η δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να εντάξει
και να καλύψει ειδικότερες ανάγκες αναβάθµισης του χώρου διαβίωσης των Ροµά (πχ. βελτίωση κοινόχρηστων χώρων,
αναπλάσεις, κοινωνικές δοµές) µε απασχόληση των ίδιων των Ροµά.
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Προσέγγιση των Νέων εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης (NEETs) µε µειονοτικό προφίλ
(πιλοτικό πρόγραµµα)
Το Υπουργείο Παιδείας κατόπιν προγραµµατικής σύµβασης µε το Υπ. Εργασίας, ανέλαβε τη σύσταση τριών (3) οµάδων που
αποτελούνταν από δύο (2) µέλη η καθεµία και ανέλαβαν την παροχή ενηµέρωσης και εξατοµικευµένης καθοδήγησης σε
νέους από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες (ΕΚΟ) ηλικίας 15-24 ετών µε µειονοτικό και/ή µεταναστευτικό υπόβαθρο για την
ένταξή τους στο πρόγραµµα της Εγγύησης για τη Νεολαία. Μέσω της δράσης αυτής επιδιώχθηκε η αύξηση του αριθµού
των νέων που ολοκληρώνουν την τυπική εκπαίδευση, η αύξηση των νέων που παρακολουθούν τα προγράµµατα των
Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, και η αύξηση των νέων που εντάσσονται σε προγράµµατα µαθητείας και κατάρτισης µε
στόχο να µειωθεί ο αριθµός των NEETs στις οµάδες στόχου. Ειδικότερα, προσεγγίστηκαν 110 άτοµα Ροµά στο Χαλάνδρι
και τη ∆υτική Αττική, εκ των οποίων 25 ωφελήθηκαν µέσω εξατοµικευµένης ενηµέρωσης, 11 µέσω εξατοµικευµένου
σχεδίου δράσης (action plan) και 21 µέσω υποστήριξης µε πληροφόρηση και συµβουλευτική.

Προγράµµατα του ΟΑΕ∆
Ο ΟΑΕ∆ παρέχει ειδικά προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης για τους νέους (συµπεριλαµβανοµένων των νέων
Ροµά):
• Γραφεία ∆ιασύνδεσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας λειτουργούν σε 30 ΕΠΑΣ ΟΑΕ∆. Στόχος των Γ.∆.Ε.Ε. είναι η εξεύρεση
περισσότερων θέσεων πρακτικής άσκησης για τους µαθητές των Σχολών, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας
των ΕΠΑΣ ΟΑΕ∆. Κάθε χρόνο, τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης διοργανώνουν σε τοπικό επίπεδο κοινές εκδηλώσεις µε
εργοδοτικούς φορείς, επιµελητήρια, επιχειρήσεις, κλπ (διαγωνισµούς επίδειξης δεξιοτήτων µαθητευοµένων,
διαλέξεις, ηµέρες καριέρας, κλπ). Οι υπεύθυνοι των Γ.∆.Ε.Ε έχουν καταρτιστεί σε θέµατα επαγγελµατικής
συµβουλευτικής και τεχνικών αναζήτησης εργασίας. Τα Γ.∆.Ε.Ε απευθύνονται σε νέους/νέες εκτός εκπαίδευσης,
κατάρτισης και απασχόλησης, σε µαθητές/τριες των ΕΠΑΣ Μαθητείας, στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ, σε µαθητές
Γυµνασίων, επιχειρήσεις, εκπροσώπους εργοδοτικών φορέων και εργατικών κέντρων, επιµελητήρια κ.λ.π.
• ΙΕΚ ΟΑΕ∆: Ο ΟΑΕ∆ δραστηριοποιείται και στον τοµέα της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε τη λειτουργία 30 ΙΕΚ
πανελλαδικά. Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΟΑΕ∆ εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στόχος τους είναι να παρέχουν στους καταρτιζόµενους αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση και να τους εξασφαλίζουν τα ανάλογα προσόντα µέσω της παροχής επιστηµονικών,
τεχνικών, επαγγελµατικών και πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τέτοιες
δεξιότητες ώστε να διευκολύνεται η ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία.
• ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕ∆: Ο ΟΑΕ∆ είναι ο δηµόσιος φορέας που εφαρµόζει µε επιτυχία το σύστηµα της Μαθητείας στη
χώρα µας από το 1952. Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστηµα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή
εκπαίδευση στην τάξη µε την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Η φοίτηση στις
ΕΠΑΣ διαρκεί δύο έτη (τέσσερα εξάµηνα) και λειτουργούν 50 Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕ∆21.
• Πρόγραµµα Νεανικής Επιχειρηµατικότητας: Το πρόγραµµα για την ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας του
ΟΑΕ∆ θα αφορά στην ίδρυση νέων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων από ανέργους. Η επιχορήγηση θα φθάνει
έως 20.000 ευρώ, ο συνολικός Προϋπολογισµός του προγράµµατος θα είναι 45 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ αναµένεται να
ωφεληθούν 10.000 άνεργοι.

Κοινωνική Οικονοµία
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη νέων επαγγελµατικών δυνατοτήτων σε τοµείς της Κοινωνικής Οικονοµίας. Το νέο
θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του τοµέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο)22, αποσκοπεί να
διαµορφώσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον που θα διευκολύνει τη συµµετοχή όλων των πολιτών σε όλες τις δυνατές
παραγωγικές δραστηριότητες, µέσα σε ένα πλαίσιο δηµοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, καθώς και του
σεβασµού στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Για τη στήριξη των φορέων της ΚΑΛΟ, βρίσκονται υπό σύσταση τα Κέντρα
Στήριξης που θα λειτουργήσουν ως «σηµεία ενηµέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία, ως δοµές
συµβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηµατιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηµατιών και ως δοµές
υποστήριξης της δηµιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Στα Κέντρα Στήριξης θα παρέχονται: α) Υπηρεσίες
δηµοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσµό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα
ζητήµατα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηµατίες (α’ δέσµη ενεργειών) και β)
υπηρεσίες υποστήριξης και συµβουλευτικής σε υφιστάµενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που
ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (β’ δέσµη ενεργειών).
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B.3 Ë¡¶¹°
µ.3.1.
¦åòéçòáæÜ ôè÷ ùæéóôÀíåîè÷ ëáôÀóôáóè÷ - ¢èíÞóéá ËçåÝá
Όπως αποτυπώνεται από τα Σχέδια ∆ράσης των ∆ήµων και των Παραρτηµάτων Ροµά υπάρχει πολύ µεγάλη ανάγκη τόσο
για πρόληψη όσο και για αγωγή υγείας. Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι οι κακές συνθήκες ατοµικής και περιβαλλοντικής
υγιεινής, η διατροφή, η δύσκολη πρόσβαση σε νερό όπως επίσης συγκεκριµένες συνήθειες και συµπεριφορές υγείας23,
ενώ σε αυτά προστίθεται το γεγονός ότι έχουν ελλειπή και δυσχερή πρόσβαση στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας.
Σύµφωνα µε τις εκθέσεις περιβαλλοντικής και υγειονοµικής αναγνώρισης όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, σε
ορισµένες περιοχές Τύπου Ι και Ι24 δεν υπάρχει εξασφαλισµένη σύνδεση των κατοικιών/παραπληγµάτων µε το αποχετευτικό
δίκτυο, καταγράφονται λιµνάζοντα όµβρια ύδατα και η πρόσβαση σε πόσιµο νερό από κεντρική παροχή δεν είναι πάντα
εξασφαλισµένη. Επιπλέον, σε αρκετές από αυτές τις περιοχές Τύπου Ι και ΙΙ οι κατοικίες δεν έχουν εσωτερική τουαλέτα και
θερµαίνονται µε ξυλόσοµπες. Βάσει της έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων25 (2016) το 29%
των κατοικιών δεν διαθέτει εσωτερική τουαλέτα και το 9% δεν διαθέτει νερό εντός της κατοικίας. Επιπλέον, το 28% δήλωσε
πως στη περιοχή που µένει υπάρχουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι (όπως µη-πόσιµο νερό, ρυπογόνοι παράγοντες, µυρωδιές
κ.ά.) και το 14% ανέφερε πως υποφέρει από κάποια χρόνια ασθένεια. Η παραπάνω κατάσταση έχει ως αποτέλεσµα την
έλλειψη ατοµικής υγιεινής και περιβαλλοντικών κινδύνων ιδιαίτερα σε οικισµούς και καταυλισµούς Τύπου Ι.

Υφιστάµενη Κατάσταση - Προβλήµατα και Προκλήσεις
•

Ακατάλληλες συνθήκες διαµονής και ατοµικής υγιεινής

•

Πρόσβαση όλων στην Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Περίθαλψη

•

Μη τακτική παρακολούθηση εµβολιασµών

•

Υγειονοµικά προβλήµατα συναρτώµενα µε τις συνθήκες διαβίωσης

•

Ελλιπή ενηµέρωση και προληπτική ιατρική

•

Έλλειψη Πληροφόρησης και Ενηµέρωσης

•

Ελλειπή και ∆υσχερή πρόσβαση στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας

µ.3.2.
¦ïìéôéëÛ÷ ¦áòåíâÀóåé÷ óôïî ÆïíÛá ôè÷ ËçåÝá÷
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 πραγµατοποιούνται
υπό το συντονισµό της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας δράσεις αγωγής υγείας, διενέργειας

ΟΑΕ∆, http://www.oaed.gr/epas
Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) και Εφαρµοστική Υπουργική Απόφαση 61621/∆5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ)
23
Fundacion Secretariado Gitano (ed.), Health and the Roma Community, analysis of the situation in Europe, 2009, https://www.gitanos.org/upload/04/25/salud.pdf
24
Σύµφωνα µε την Χαρτογράφηση της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά (2017) στις περιοχές Τύπου Ι διαµένουν 9.291
άτοµα και σε Τύπου ΙΙ 63.861 άτοµα.
25
European Union Agency for Fundamental Rights, (2017) Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II)
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
21
22
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ιατρικών εξετάσεων σε ενήλικες (καρδιολογικός, πνευµονολογικός, ενδοκρινολογικός και γυναικολογικός έλεγχος),
κλινικής παιδιατρικής εξέτασης και εµβολιασµού παιδιών. Η ανοσοποίηση των παιδιών των Ροµά πραγµατοποιείται στα
πλαίσια της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης µε στόχο την ανάπτυξη ισχυρών συστηµάτων ανοσοποίησης
σύµφωνα και µε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εµβολιαστικής ∆ράσης το 2015-2020. Ειδικότερα:
-

Στο πλαίσιο αντιµετώπισης της επιδηµικής έξαρσης της ιλαράς στον παιδικό πληθυσµό των Ροµά για τα έτη 2017-2018
το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία µε το ΚΕΕΛΠΝΟ προχώρησε σε διενέργεια µαζικής εκστρατείας εµβολιασµών σε
άτοµα ηλικίας 9 µηνών έως 18 ετών. Συνολικά εξετάσθηκαν 5.343 παιδιά και χορηγήθηκαν 1.018 Βιβλιάρια Υγείας του
Παιδιού. Ειδικότερα ως προς την εµβολιαστική κάλυψη έως τις 26.06.2018 χορηγήθηκαν 4.250 δόσεις MMR, 517
δόσεις ΗΕΧΑ, 442 δόσεις ΗΕPb και 465 δόσεις PCV.

-

Επίσης εµβολιασµοί πραγµατοποιήθηκαν µε έγκριση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας κατά το διάστηµα
12/11/2016 έως και 13/02/2018 από το πρόγραµµα «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ». Συνολικά χορηγήθηκαν 1.812 δόσεις MMR,
416 δόσεις HEPb, 199 δόσεις Synflorix(PCV), 101 δόσεις Engerix, 83 δόσεις ActHib, 117 δόσεις HEXA, 133 δόσεις
Hepa και 93 δόσεις TETRA.

Παροχή Υπηρεσιών Ατοµικής Υγιεινής και Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης
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. Ουσιαστικά, όπου απαιτείται, πλαισιώνουν
µε υπηρεσίες και στελέχωση την παρέµβαση της Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης, τις δοµές και τα έργα υποδοµής σε
καταυλισµούς Τύπου Ι και ΙΙ, όπως αναλύονται στον τοµέα “στέγαση - υποδοµές”. Ο ενέργειες που θα προκύψουν
βασίζονται στις εκθέσεις υγειονοµικής αναγνώρισης, που εκπονήθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών
υπό τον συντονισµό της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Η παρέµβαση στον τοµέα της υγείας έχει τρία σκέλη:
α) την εκπόνηση των εκθέσεων υγειονοµικής αναγνώρισης,
β) τη σύσταση και λειτουργία της Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης και

 µ.3.2.1.
¶ëðÞîèóè åëõÛóåöî ùçåéïîïíéëÜ÷ áîáçîñòéóè÷
Με στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο προστασίας της δηµόσιας
υγείας, το άρθρο 159 του Ν.4483/17 και την υπ΄αρ.ΡΟ64/7-2-2018 (Β΄412) ΚΥΑ αναφορικά µε τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης στους καταυλισµούς Ροµά και την υλοποίηση παρεµβάσεων που αφορούν στην µετεγκατάσταση των
ευάλωτων αυτών οµάδων πληθυσµού, πραγµατοποιήθηκε καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης σε ογδόντα τρεις (83)
οικισµούς Ροµά ως κατεπείγον υγειονοµικό και προσωρινό µέτρο παράλληλα µε συγκεκριµένες προτάσεις εναρµόνισης
µε τους ισχύοντες κανονισµούς δηµόσιας υγείας από τις αρµόδιες ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας των
Περιφερειών της χώρας. Η έκθεση υγειονοµικής αναγνώρισης και ελέγχου στους οικισµούς Ροµά αφορούσε
καταυλισµούς κατηγορίας τύπου Ι δηλαδή: «Άκρως υποβαθµισµένες περιοχές» - Συνθήκες διαβίωσης µη αποδεκτές µε
καλύβια, παραπήγµατα και απουσία βασικών υποδοµών», όπως αυτοί είχαν αποτυπωθεί στη βάση δεδοµένων της
Ειδικής Γραµµατείας.
Η έκθεση υγειονοµικής αναγνώρισης και ελέγχου περιγράφει την υφιστάµενη κατάσταση των καταυλισµών αναφορικά µε:
α) υγειονοµικά προβλήµατα και ελλείψεις βασικών υποδοµών ή/και πρόσβασης σε βασικά αγαθά κοινής ωφέλειας,
β) τις περιβαλλοντικές συνθήκες διαβίωσης των καταυλισµών και συστήνει τα επείγοντα µέτρα που οφείλουν να ληφθούν
µέσω της συγκεκριµένης παρέµβασης για την υγειονοµική προστασία των πολιτών και την παροχή βασικών αγαθών
(υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, συνθήκες υγιεινής, κλπ).
Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δήµοι στους οποίους διενεργήθηκε ή αναµένεται να ολοκληρωθεί η εκπόνηση
εκθέσεων υγειονοµικής αναγνώρισης.

°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
°¥ÃÁ°ª µ:
ÆÃ»¶°º¶ª - ÃÄ¹·ÃÁÆ¹¶ª
¦Ã¤¹Æ¹º¶ª
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Πίνακας ∆ήµων και Οικισµών Τύπου Ι & ΙΙ µε Εκθέσεις Υγειονοµικής Αναγνώρισης

Περιφέρεια

∆ήµος

Οικισµοί Τύπου Ι & ΙΙ

Στάδιο Υλοποίησης (2018-2019)

ΝΕΣΤΟΥ

ΠΗΓΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ

∆ΕΝ ΧΡΗΖΟΥΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

ΝΕΥΡΑ
ΒΡΑΓΙΑ
ΑΛΑΝ ΚΟΓΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΩ
ΧΕΙΜΩΝΙΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
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)

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)

ΠΑΓΑΝΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΠΑ∆ΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΚΤΑΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
°¥ÃÁ°ª µ:
ÆÃ»¶°º¶ª - ÃÄ¹·ÃÁÆ¹¶ª
¦Ã¤¹Æ¹º¶ª

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΙΑΦΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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∆ΕΝ ΧΡΗΖΟΥΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΥΡΝΟΣ

Πίνακας - συνέχεια

Περιφέρεια

∆ήµος

Οικισµοί Τύπου Ι & ΙΙ

Στάδιο Υλοποίησης

∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΡΙΓΑΝΑΚΑΜΠΟΣ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΓΚΙΝΑΡΑ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΑ Ή ΧΕΛΙΜΟ∆ΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Υ∆ΑΤΟΠΥΡΓΟΣ
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ
ΤΡΑΓΑΝΟ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΜΠΟΥΖΑ
Β3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
-ΞΥΛΟΓΕΦΥΡΟ
ΓΕΡΟΥΣΕΪΚΑ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
∆ΕΝ ΧΡΗΖΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(διερεύνηση έκτασης)

∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ

ΣΑΓΑΙΪΚΑ

∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΑΛΙΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΑΜΠΕΛΙΑ – ΘΕΣΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ
- διερεύνηση για νέα έκταση

∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΤΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(διερεύνηση καταλληλότητας
έκτασης)

∆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

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

ΑΛΥΚΕΣ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ

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

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΣΙΛΙΒΙ (1&2)

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
°¥ÃÁ°ª µ:
ÆÃ»¶°º¶ª - ÃÄ¹·ÃÁÆ¹¶ª
¦Ã¤¹Æ¹º¶ª
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Πίνακας - συνέχεια

Περιφέρεια

∆ήµος

Οικισµοί Τύπου Ι & ΙΙ

Στάδιο Υλοποίησης

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

ΤΡΙΦΥΛΛΟΠΑΖΑΡΟ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΟΥ –
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟΧΩΡΙ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΟΥ –
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΒΙ.ΠΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(µετακινούµενος πληθυσµός
–προς διερεύνηση)

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ –
(αναζήτηση έκτασης)

ΜΕΛΙΣΣΙ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΚΡΗΤΗ

∆ΗΜΟΣ ΣΚΥ∆ΡΑΣ

ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΡΙ∆ΑΙΑ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΣ/
∆ΥΟΑΟΡΑΚΙΑ

ΧΡΗΖΕΙ ΒΣ∆* ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΤΣΕΣΜΕ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
°¥ÃÁ°ª µ:
ÆÃ»¶°º¶ª - ÃÄ¹·ÃÁÆ¹¶ª
¦Ã¤¹Æ¹º¶ª

∆ΗΜΟΣ ΚΩ

Πίνακας - συνέχεια

Περιφέρεια

∆ήµος

Οικισµοί Τύπου Ι & ΙΙ

Στάδιο Υλοποίησης

ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΠΟΥΛΙΤΣΑ (ΚΡΗΝΕΣ,
ΤΑΡΣΙΝΑ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΕΞΑΜΙΛΙΑ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΜΙΣΣΟΣ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΑΡΙΟΧΩΡΙ
ΜΑΖΙΑ’Η ΠΟΤΑΜΑΚΙ
ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΕΛΟ/ΝΗΣΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΓ.ΤΡΙΑ∆Α ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΓ.ΤΡΙΑ∆Α ΠΟΛΥΚΛΑ∆ΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΠΑΝΑΓΑΚΙΑ

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

ΜΠΙΡΜΠΙΤΑ
ΧΑΛΙΚΙ
∆ΗΜΟΣ ΤΡΥΦΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΥΠΟ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΝΑΟΣ ΟΡΘΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ/
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ –
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΚΑΤΟΥΝΑ ΑΜΥΚΛΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ –
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΤΡΙΝΗΣΑ -ΣΚΑΛΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ –
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΤΑΝΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ –
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΝΟΙΚΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ

ΑΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (προς
διερεύνηση) –
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΑΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΚΑΜΗΛΟΒΡΥΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΥΡΡΙ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –
∆ιερεύνηση Έκτασης

ΚΑΜΙΝΟΣ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ

°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
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 µ.3.2.2.
ÃíÀäå÷ µåìôÝöóè÷ ªùîõèëñî ¢éáâÝöóè÷
Η ατοµική και περιβαλλοντική υγιεινή είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν από την κατάλληλη παροχή υπηρεσιών, έτσι ώστε
ο ωφελούµενος πληθυσµός να οικειοποιηθεί τη δράση, η οποία απαντά σε βασικές ανάγκες του.
Για τη λειτουργία των δοµών ατοµικής υγιεινής, την υλοποίηση των παρεµβάσεων περιβαλλοντικής υγιεινής, την ασφάλεια
των συγκεκριµένων χώρων καθώς και τη βιωσιµότητα της δράσης, οι Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης, θα έχουν:
α) την ευθύνη της ορθής χρήσης, της επιτήρησης, και του καθαρισµού των κοινόχρηστων υποδοµών και χώρων,
β) το 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.,
γ) την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στην κοινοτική χρήση και στην προστασία των χώρων,
δ) την ανάπτυξη ποικίλων δράσεων (π.χ. ασφαλής και νόµιµη διαχείριση απορριµµάτων, βελτίωση καθηµερινής ζωής, κ.λπ.),
ε) την φροντίδα σε συνεργασία µε τις τοπικές κοινωνικές δοµές για την παροχή αναγκαίων υλικών και ειδών ατοµικής
υγιεινής σε οικογένειες και άτοµα που δεν µπορούν να τα εξασφαλίσουν από τα υφιστάµενα προγράµµατα αρωγής,
στ) τη διασύνδεση µε τις όµορες υπηρεσίες υγείας (Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) και άλλες αρµόδιες δοµές υγείας) για
την παροχή υπηρεσιών.

 µ.3.2.3.
¢ïíÛ÷ °ôïíéëÜ÷ ËçéåéîÜ÷

Εικόνα 5: Πρότυπη ∆ιάταξη ∆οµών Υγιεινής
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°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
°¥ÃÁ°ª µ:
ÆÃ»¶°º¶ª - ÃÄ¹·ÃÁÆ¹¶ª
¦Ã¤¹Æ¹º¶ª

• Εγκαταστάσεις Ατοµικής Υγιεινής
Υγειονοµικοί προκατασκευασµένοι οικίσκοι (containers), οι οποίοι ανάλογα µε το µέγεθος του οικισµού και των αναγκών
του πληθυσµού µπορεί να διαθέτουν τουαλέτες, νιπτήρες, ντουζιέρες και βοηθητικούς χώρους που είναι απαραίτητοι για
αποδυτήρια και αποθήκευση υλικών (πετσέτες, σαπούνι, σαµπουάν κλπ.) στην περιοχή παρέµβασης ή σε περιοχή/κτίριο
που γειτνιάζει/βρίσκεται σε κοντινή απόσταση διασφαλίζοντας τον τρόπο µετακίνησης.
• Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Ιµατισµού
Μονάδες πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ή κατασκευή δεξαµενών πλύσης ιµατισµού µε στέγαστρο
• 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.
Οι παραπάνω δοµές, όπου υφίσταται µε το Παράρτηµα Ροµά, δύναται να αναπτύξουν ένα συγκρότηµα δοµών τύπου
Πολύκεντρου για την παροχή µιας ευρείας γκάµας υπηρεσιών. Για την παρέµβαση αυτή ο προϋπολογισµός ανά
Περιφέρεια παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης ανά Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΜΑ∆ΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

1.279.500

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

1.624.000

3

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

181.280

4

ΗΠΕΙΡΟΣ

550.200

5

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

906.800

6

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

1.213.800

7

ΑΤΤΙΚΗ

2.500.000

8

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

1.522.200

9

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

0

10

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

722.300

11

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

403.500

12

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

335.600

13

ΚΡΗΤΗ

438.200

ΣΥΝΟΛΟ

11.677.380

 µ.3.2.4.
¶îÛòçåéå÷ ðåòéâáììïîôéëÜ÷ ùçéåéîÜ÷
Η παρέµβαση αυτή περιλαµβάνει ενέργειες περιβαλλοντικής υγιεινής µε στόχο την προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας. Οι
ενέργειες αυτές περιλαµβάνουν ενδεικτικά απεντοµώσεις, ψεκασµούς µυοκτονίες, αποψίλωση άγριων χόρτων, χαλικοστρώσεις, αντιµετώπιση κτηνιατρικών ζητηµάτων όπως έλεγχος, εµβολιασµός και στείρωση αδέσποτων ζώων,
αποκοµιδή απορριµµάτων, αντιµετώπιση ζητηµάτων που αφορούν στην ασφάλεια νερού.

°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
°¥ÃÁ°ª µ:
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µ.3.3.
¦Ýîáëá÷ ðáòåíâÀóåöî ëáé óôÀäéá ùìïðïÝèóè÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ ¢èíÞóéá÷ ËçåÝá÷
Πολιτικές παρεµβάσεις

Εκπόνηση Εκθέσεων Υγειονοµικής Αναγνώρισης

Στάδια Υλοποίησης
• Αίτηµα του Υπ. Υγείας προς τις ∆/νσεις ∆ηµόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειών
• ∆ιεξαγωγή επιτόπιας έρευνας
• Σύνταξη Έκθεσης
• Εξειδίκευση ∆ράσης

Οµάδες Σύστασης Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης
για λειτουργία δοµών και ενεργειών περιβαλλοντικής
υγιεινής

• Έγκριση από Επιτροπή Παρακολούθησης των ΠΕΠ
Υποβολή αιτήµατος από το δήµο σε Ε.Γ.
• Έκδοση ΚΥΑ
• Πρόσκληση από ΠΕΠ
• Ένταξη και υλοποίηση δράσης

µ.3.4.
¢åÝëôå÷ ¦áòáëïìïàõèóè÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ ¢èíÞóéá÷ ËçåÝá÷
∆είκτες Παρακολούθησης ανά Πολιτική παρέµβαση
Αριθµός Εκθέσεων υγειονοµικής αναγνώρισης
Αριθµός δοµών που προσφέρουν βελτιωµένες/διευρυµένες υπηρεσίες
Αριθµός υποστηριζόµενων δοµών
Αριθµός απασχολούµενων των υποστηριζόµενων δοµών
Αριθµός επωφελουµένων των υποστηριζόµενων δοµών
Αριθµός επωφελούµενων οικογενειών
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°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
°¥ÃÁ°ª µ:
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µ.3.5.
¢ùîèôéëïÝ äéëáéïàøïé, øòïîïäéÀçòáííá/ðòïçòáííáôéóíÞ÷ & ðèçÛ÷ øòèíáôïäÞôèóè÷
Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι παρεµβάσεις αυτές είναι αλληλένδετες µε τις χωρικές παρεµβάσεις στον τοµέα της στέγασης
και των υποδοµών οι δυνητικοί δικαιούχοι, το χρονοδιάγραµµα και οι πηγές χρηµατοδότησης συνάδουν και αναφέρονται
αναλυτικά στον άξονα 1.

µ.3.6.
¡åîéëÛ÷ ðïìéôéëÛ÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ ËçåÝá÷ ëáé ôè÷ ¢èíÞóéá÷ ËçåÝá÷
Ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών
Το 2016 δόθηκε το δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δηµόσιες δοµές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης (δωρεάν) σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Με αυτό θεσµικό
πλαίσιο επήλθε εξίσωση του δικαιώµατος ασφαλισµένων και ανασφάλιστων ως προς την πρόσβαση στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας.

Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)
Οι Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) έχουν σκοπό τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης του συνόλου του πληθυσµού
χωρίς διακρίσεις σε ποιοτικές υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και στοχεύουν στην αποτελεσµατική και
ορθολογική πλοήγηση των ατόµων στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ) µέσω της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη
δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια φροντίδα, όπως είναι τα Νοσοκοµεία, παρέχοντας ποιοτικές, ολιστικές και κοινοτικά
προσανατολισµένες υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.
Οι Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), συγκροτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/28-3-2017) µε
απόφαση του ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, αποτελούµενες από προσωπικό έως δώδεκα (12) ατόµων,
ενισχύοντας και αναβαθµίζοντας, ως αποκεντρωµένες µονάδες τους, το έργο που παρέχεται από τις δηµόσιες δοµές
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν µε ανθρώπινο δυναµικό πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης. Στελεχώνονται από επαγγελµατίες υγείας και λοιπό προσωπικό. Οι ΤΟΜΥ, µε την εποπτεία
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) έχουν υποχρέωση να παρέχουν καθολική, προσβάσιµη, κατάλληλη,
αποτελεσµατική, αποδοτική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας υψηλής ποιότητας που αφορούν παροχή υπηρεσιών
σε Ευάλωτες Κοινωνικά οµάδες (ΕΚΟ) και στο γενικό πληθυσµό µε έµφαση στις υπηρεσίες για την πρόληψη της νόσου,
διατήρηση της καλής υγείας των ατόµων και της κοινότητας και παρεµβαίνουν θετικά στους προσδιοριστικούς της υγείας
παράγοντες. Στο άρθρο 1 του Ν. 4486/2017 προβλέπονται ρητά η δωρεάν και καθολική υγειονοµική κάλυψη του
πληθυσµού, η ισότιµη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας µε ειδική µέριµνα για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές
οµάδες, η διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόµενων υπηρεσιών, η συνέχεια της φροντίδας υγείας, η
ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
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ÆÃ»¶°º¶ª - ÃÄ¹·ÃÁÆ¹¶ª
¦Ã¤¹Æ¹º¶ª

69

°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
°¥ÃÁ°ª ¡:
ªËÁÃ¢¶ËÆ¹º¶ª Ë¦ÃªÆ¸Ä¹ºÆ¹º¶ª ¦°Ä¶»µ°ª¶¹ª:
ºÃ¹Á¿Á¹º¸ ªÆ¸Ä¹¥¸ º°¹ »¶Ä¹»Á°
¡¹° ¶Á¢ËÁ°»¿ª¸ º°¹ ¶Á¶Ä¡Ã¦Ã¹¸ª¸
ÆÃË ¦¤¸£Ëª»ÃË

Ο συγκεκριµένος άξονας περιλαµβάνει µια σειρά παρεµβάσεων και υποστηρικτικών υπηρεσιών -όπως τα Παραρτήµατα
Ροµά των Κέντρων Κοινότητας, η ανάπτυξη δικτύων νέων και γυναικών και οι παιδικές κατασκηνώσεις- µε στόχο την
κοινωνική φροντίδα και µέριµνα, την ενδυνάµωση και ενεργοποίηση του πληθυσµού. Οι δράσεις του άξονα αυτού
αποτελούν ένα µωσαϊκό ενεργειών, οι οποίες στην παρούσα φάση εξελίσσονται και εξειδικεύονται περαιτέρω, µε κοινό
στόχο τη σταδιακή αλλά πλήρης ένταξη του πληθυσµού.
Ειδικότερα, στον τοµέα της κοινωνικής µέριµνας λειτουργούν ήδη τα Παραρτήµατα Ροµά των Κέντρων Κοινότητας, ενώ
στον τοµέα της ενδυνάµωσης και της ενεργοποίησης έχει ξεκινήσει η προετοιµασία για την ανάπτυξη δικτύων νέων και
γυναικών Ροµά. Επίσης, προς την κατεύθυνση αυτή, προγραµµατίζεται η πιλοτική εφαρµογή του Προγράµµατος των
κατασκηνώσεων καθώς και το πρόγραµµα κοινωνικής πρόληψης της παραβατικότητας.
Παράλληλα µε τις παραπάνω παρεµβάσεις ενδυνάµωσης, σχεδιάζονται και υλοποιούνται µια σειρά ευρύτερων πολιτικών
παρεµβάσεων - στον τοµέα του πολιτισµού, του αθλητισµού και της ευαισθητοποίησης. Οι ευρύτερες αυτές παρεµβάσεις
είτε συνδράµουν, είτε πλαισιώνουν και ενισχύουν την υλοποίηση και βιωσιµότητα όλων των στοχευµένων παρεµβάσεων
του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης.

¡.1.
¦åòéçòáæÜ ôè÷ ùæéóôÀíåîè÷ ëáôÀóôáóè÷
Πρόσβαση σε υπηρεσίες Κοινωνική Μέριµνα
Η πλειονότητα των Ροµά αντιµετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και σε πηγές ενηµέρωσης
και πληροφόρησης. Οι δυσκολίες αυτές συνδέονται µε αστικοδηµοτικά ζητήµατα, µε ελλιπής ενηµέρωση, αλλά και µε τον
έντονο κοινωνικό και χωρικό αποκλεισµό, τον αντί-τσιγγανισµό, τα στερεότυπα και τις διακρίσεις.
Σύµφωνα µε σχετική έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιώµατα (2011) το 47% των Ροµά, που έχουν
επισκεφτεί κάποια υπηρεσία κοινωνικής µέριµνας τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα, δήλωσε πως αντιµετωπίστηκε
διαφορετικά από τους αρµόδιους υπαλλήλους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο µέσος όρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 21% µε
την Ελλάδα να σηµειώνει το υψηλότερο ποσοστό ακολουθούµενη από την Τσεχία και την Ιταλία µε ποσοστό 33%28.

Συµµετοχή στα κοινά
Η ενεργή συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα των Ροµά, σε δράσεις και παρεµβάσεις που τους αφορούν
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οµαλή επίτευξη της κοινωνικής ένταξης. Επιπλέον, η συµµετοχή στα κοινά,
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθµη λειτουργία του κράτους και των θεσµών µιας δηµοκρατικής κοινωνίας.
Παρόλα αυτά, λίγοι είναι αυτοί που έχουν ενεργό ρόλο ως πολίτες στις ευρύτερες τοπικές κοινωνίες, καθώς
διαπιστώνεται περιορισµένη συµµετοχή σε πολιτισµικά δρώµενα, σε συλλόγους γονέων, σε πολιτιστικούς τοπικούς
φορείς, σε πολιτικά κόµµατα κ.ά. Την παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνει και πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων σε 11 χώρες και 2129 δήµους , συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, µε την
οποία διερευνήθηκε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης των Ροµά. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της έρευνας η συµµετοχή των Ροµά στα κοινά είναι αρκετά περιορισµένη, εξαιτίας παραγόντων όπως η
έλλειψη αµοιβαίας εµπιστοσύνης και κατανόησης30. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η ενδυνάµωση των Ροµά µε
στόχο την ενίσχυση της ισότιµης συµµετοχής τους στα κοινά θα συµβάλει στην επίτευξη της κοινωνικής ένταξης
εξασφαλίζοντας τη βιωσιµότητα των όποιων παρεµβάσεων.

European Union Agency for Fundamental Rights, (2011) Survey on discrimination and social exclusion of Roma in EU (2011) https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-discrimination-and-social-exclusion-roma-eu-2011.

28

European Union Agency for Fundamental Rights “ Local Engagement for Roma Inclusion (LERI) - Multi-Annual Roma Programme
(LERI)”, 2013-2018, http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme.
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Έµφυλη διάσταση του κοινωνικού αποκλεισµού
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι γυναίκες επιβαρύνονται δυσανάλογα µε την φροντίδα των παιδιών και των εξαρτώµενων
µελών των νοικοκυριών. Επίσης, η φροντίδα των άλλων θεωρείται «γυναικείος» ρόλος και ως εκ τούτου ασκεί κοινωνικά
πίεση στις γυναίκες για την ανάληψη των σχετικών ευθυνών για όλο το νοικοκυριό µε αποτέλεσµα την παραµέληση των
δικών τους ατοµικών αναγκών καθώς και τη συσσώρευση άγχους και στρες. Οι αναφορές των τοπικών κοινωνικών
δοµών για την κατάσταση των κοριτσιών και γυναικών Ροµά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Η συµβίωση και ο εθιµικός
γάµος για τα ανήλικα κορίτσια Ροµά είναι ακόµα φαινόµενα µε σηµαντική παρουσία στην κοινωνική ζωή των Ροµά µε
πολύ αρνητικές συνέπειες σε υγειονοµικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο και µε σαφή έµφυλη διάσταση.

Αστικοδηµοτική κατάσταση
Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες έρευνες και µελέτες για την υφιστάµενη κατάσταση στους πληθυσµούς Ροµά, τα στοιχεία των
Περιφερειακών Στρατηγικών για την Κοινωνική Ένταξή τους αλλά και τις κατά καιρούς έρευνες δηµοσίων και
ανεξάρτητων αρχών (Συνήγορος του Πολίτη), φαίνεται ότι ένα ποσοστό της εν λόγω κοινωνικής οµάδας, είτε δεν διαθέτει
αστυνοµική ταυτότητα, είτε αντιµετωπίζει προβλήµατα µε την εν γένει δηµοτολογική κατάσταση. Από την ανάλυση των
αποτελεσµάτων της έρευνας του 2008 προκύπτει ότι από αυτούς που δήλωσαν έγγαµοι περίπου οι µισοί (49,20%) είχαν
τελέσει θρησκευτικό γάµο, ενώ το 31,60% έχει τελέσει τον ανυπόστατο για την ελληνική Πολιτεία «τσιγγάνικο γάµο»
(εθιµοτυπικός γάµος). Ο εθιµοτυπικός γάµος, αποτελεί σηµαντικό θεσµό για τους Ροµά, αλλά δεν µπορεί να επιφέρει το
έννοµο αποτέλεσµα της συγγένειας από την πατρική γραµµή όπως ο θρησκευτικός και ο πολιτικός γάµος, καθώς δεν
δηλώνεται στο ληξιαρχείο.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η µη τακτοποίηση των αστικοδηµοτικών θεµάτων και κυρίως η έλλειψη ληξιαρχικής πράξης
γάµου και γέννησης, αποτελούν εµπόδιο και δηµιουργούν σηµαντικές δυσκολίες στην κοινωνική ένταξη των Ροµά, µε τον
νόµο 4554/2018 γίνεται µια πρώτη προσπάθεια διαχείρισης του ανωτέρω ζητήµατος µέσω της αλλαγής της διαδικασίας
δήλωσης των στοιχείων ταυτότητας της µητέρας στα µαιευτήρια της χώρας µας. Επιπλέον, αναφορικά µε το ζήτηµα της
ιθαγένειας, στο πλαίσιο της συνολικότερης αναµόρφωσης του κώδικα ιθαγένειας, διερευνάται από το την Γενική
Γραµµατεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία, διαδικασία απονοµής
ιθαγένειας στους Έλληνες Ροµά που δεν έλαβαν κατά το έτος γεννήσεως τους την ελληνική ιθαγένεια.

Ανασφάλεια - Παραβατικότητα
Σύµφωνα µε στοιχεία έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (FRA, 2016), ένας στους πέντε
Ροµά (21% του πληθυσµού) αναφέρει ότι διαβιώνει σε περιοχή µε έντονη εγκληµατικότητα και βία, συγκριτικά µε ποσοστό
16,1% στο γενικό πληθυσµό. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται τοπικά και από πρόσφατη έρευνα στον οικισµό Βλυχό
Μεγάρων, η οποία κατέδειξε ότι τέσσερις στους δέκα κατοίκους Ροµά βιώνουν ως πρόβληµα την εγκληµατικότητα και τις
συνεχείς φασαρίες στην περιοχή τους. Φαίνεται λοιπόν ότι η αίσθηση ανασφάλειας, η οποία συνδέεται άµεσα µε την
παραβατικότητα αποτελούν προβλήµατα τα οποία επηρεάζουν σηµαντικά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας Ροµά και µη
Ροµά πολιτών η επίλυση των οποίων εξαρτάται άµεσα από την συνδροµή όλων.

Υφιστάµενη Κατάσταση - Προβλήµατα και Προκλήσεις
•

∆υσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας

•

Μειωµένη συµµετοχή στα κοινωνικά και πολιτισµικά δρώµενα

•

Ελάχιστη συµµετοχή των γυναικών και των νέων

•

Έµφυλη διάσταση του κοινωνικού αποκλεισµού

•

Περιορισµένη συµµετοχή σε Βρεφονηπιακούς σταθµούς

•

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
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¡.2.
¦ïìéôéëÛ÷ ¦áòåíâÀóåé÷ åîäùîÀíöóè÷, åîåòçïðïÝèóè÷ ëáé
ðòÞóâáóè÷ óå ùðèòåóÝå÷ ëïéîöîéëÜ÷ íÛòéíîá÷
Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω παραµέτρους κρίνεται σκόπιµο στην παρούσα χρονική περίοδο οι πολιτικές
παρεµβάσεις να εστιάσουν στην ενδυνάµωση και την ενεργοποίηση της οµάδας στόχου των Ροµά, ώστε να µπορούν να
συµµετέχουν ενεργά και ισότιµα στην ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό εξίσου σηµαντική είναι και η
ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας σχετικά µε τα πολλαπλά οφέλη της ένταξης των Ροµά για όλους.
Οι παρεµβάσεις που περιγράφονται παρακάτω, βασίστηκαν στα συµπεράσµατα σχετικής µελέτης του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων31 και επιδιώκουν να υποστηρίξουν ουσιαστικά και έµπρακτα την πρόσβαση σε
υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας, τη συµµετοχή των Ροµά στα κοινά, κυρίως σε δράσεις που τους αφορούν, και να
δηµιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για αµοιβαία κατανόηση και αποδοχή ενισχύοντας την εµπιστοσύνη και
τους δεσµούς των τοπικών κοινοτήτων.

¡.2.1.
¦áòáòôÜíáôá ÄïíÀ ôöî ºÛîôòöî ºïéîÞôèôá÷
Όλες οι τοµεακές παρεµβάσεις της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά υποστηρίζονται από ένα σύνολο
οριζόντιων δράσεων, προκειµένου να έχουν τη µέγιστη προστιθέµενη αξία λαµβάνοντας υπ’ όψιν σηµαντικές
παραµέτρους για την επιτυχία των παρεµβάσεων στην κοινωνική οµάδα των Ροµά. Τα Παραρτήµατα Ροµά των Κέντρων
Κοινότητας32 αποτελούν µια από τις κυριότερες οριζόντιες παρεµβάσεις καθώς παρέχουν µια σειρά υπηρεσιών και
συνεχώς αναπτύσσονται ώστε να φιλοξενήσουν ένα ευρύτερο φάσµα κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Επισηµαίνεται ότι τα Παραρτήµατα Ροµά σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες των δήµων θα αποτελούν
τη δοµή που συνδέει όλες τις παρεµβάσεις που υλοποιούνται για την κοινωνική ένταξη των Ροµά µε τη
συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και επιπρόσθετα αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας µε
αρµόδιες υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα καθώς και άλλων φορέων όπως ΜΚΟ, εκκλησία κ.λπ. που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της ένταξης περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά. Οι υπηρεσίες των Παραρτηµάτων Ροµά των
Κέντρων Κοινότητας είναι οι εξής:
• Βοήθεια για τη διευκόλυνση συµµετοχικών διαδικασιών που σχετίζονται µε συγκεκριµένα µέτρα για την κοινότητα
και τον περιβάλλοντα πληθυσµό.
• Υπηρεσίες και υποστήριξη της κοινότητας και οικοδόµηση δεσµών µε την ευρύτερη κοινότητα.
• Γενική συµβουλευτική υποστήριξη για ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού

European Union Agency for Fundamental Rights (2018) “Working with Roma: Participation and empowerment of local communities”,
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/empowering-roma.

31

Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆23/ 14435-1135, ΦΕΚ 854Β/ 30-3-2016 «Καθορισµός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας για τα Κέντρα
Κοινότητας». Σηµ.: Τα Παραρτήµατα Ροµά αποτελούν µετεξέλιξη των Ιατρο-κοινωνικών Κέντρων που είχαν δηµιουργηθεί στο πλαίσιο του
Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης για τους Ροµά της περιόδου 2002-2008, τα οποία στη συνέχεια έγιναν Κέντρα Στήριξης Ροµά και
Ευπαθών Οµάδων.

32
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• Συµβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών, ενηλίκων και οικογενειών.
• ∆ηµιουργικές δραστηριότητες και υποστήριξη της µάθησης για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε
συνέργεια µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που υλοποιήθηκαν και αξιοποιώντας τα διδάγµατα που αντλήθηκαν
από την υλοποίηση του έργου ROMED του Συµβουλίου της Ευρώπης.
• Προγράµµατα βοήθειας για τη δηµιουργία ευκαιριών για νέους, ευαισθητοποίηση σε σηµαντικά θέµατα, γνώσεις
πληροφορικής και εισαγωγή σε ΤΠ, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες κλπ.
• Υποστήριξη για την ενεργοποίηση των πολιτών και εκπαιδευτικά σεµινάρια για την υγεία, τις συνθήκες διαβίωσης κλπ.
• ∆ικτύωση µε κύριους παράγοντες της τοπικής κοινότητας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελµατικοί φορείς κ.λπ.).
• Ενδυνάµωση και στήριξη των γυναικών, σεµινάρια για τη διαχείριση των νοικοκυριών, θέµατα υγιεινής, οικογενειακός προγραµµατισµός, ενηµέρωση και υποστήριξη για τη συµµετοχή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας,
επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση.
• Ενδυνάµωση της νεολαίας για τη δηµιουργία µιας οργανωτικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στην τοπική
κοινότητα και δικτύωση µε άλλες οργανώσεις νέων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Ανάπτυξη δικτύου εθελοντών εντός της τοπικής κοινότητας σε ευρύ φάσµα θεµάτων.

Επιπλέον, τα Κέντρα Κοινότητας - Παραρτήµατα Ροµά δύνανται να λειτουργήσουν ως υπηρεσίες παραποµπής,
µεταφέροντας αιτήµατα σε άλλες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες εντός της περιοχής, π.χ. ξενώνες για κακοποιηµένες
γυναίκες και θύµατα εµπορίας ανθρώπων, Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε), Βρεφονηπιακή και Νηπιακή Φροντίδα,
Προγράµµατα για ηλικιωµένους κ.λπ.
Στο πρώτο στάδιο της εξειδίκευσης εντάχθηκαν και λειτουργούν τα παρακάτω 50 Παραρτήµατα Ροµά ανά Περιφέρεια.

Υφιστάµενα Παραρτήµατα Ροµά ανά Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

∆ΗΜΟΙ ME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

1

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

2

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΠΩΝ

3

∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

4
5

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

6

∆ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

7
8

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

9

∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

10

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ

11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

12

∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

13

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

14

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Χωρίς Παράρτηµα ΡΟΜΑ
συνεχίζεται
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Πίνακας - συνέχεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

∆ΗΜΟΙ ME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

15

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

16

∆ΗΜΟΣ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

17

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

18

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

19

∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

20

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

21

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

Χωρίς Παράρτηµα Ροµά

22

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

23

∆ΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

24

∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

25

∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

26

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤ. ΑΧΑΙΑΣ

27

∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

28

∆ΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

29

∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

30

∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠ/ΣΟΣ

31
32

Χωρίς Παράρτηµα Ροµά
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

33

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

34

∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ

35

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

36

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

37

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

38

ΑΤΤΙΚΗ

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

39

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

40

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

41

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

42

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

43

ΛΕΣΒΟΣ

44
45

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

46
47
48
49
50

ΛΗΜΝΟΣ
ΧΙΟΣ
ΣΑΜΟΣ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ

∆ΗΜΟΣ ΚΩ
∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
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Όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, στις Περιφέρειες Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου δεν
συστήθηκε κανένα Παράρτηµα Ροµά στον πρώτο κύκλο της εξειδίκευσης. Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των περιοχών
αυτών, η Ειδική Γραµµατεία προχώρησε σε περαιτέρω εξειδίκευση για τη σύσταση νέων Παραρτηµάτων.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον προτεινόµενο προϋπολογισµό για τα Νέα Παραρτήµατα ανά Περιφέρεια.
Προτεινόµενος προϋπολογισµός- Νέα Παραρτήµατα Ροµά ανά Περιφέρεια
Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Π/Υ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

-

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

1.404.000

3

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

37.440

4

ΗΠΕΙΡΟΥ

561.600

5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

-

6

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

1.404.000

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

-

8

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

561.600

9

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

-

10

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

-

11

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

-

12

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

-

13

ΚΡΗΤΗΣ

-

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

3.968.640

Αστικοδηµοτική κατάσταση
Την περίοδο αυτή, διερευνώνται πιθανοί τρόποι προσέγγισης και επίλυσης των αστικοδηµοτικών ζητηµάτων των Ροµά.
∆εδοµένου του σύνθετου χαρακτήρα του ζητήµατος, θεσπίζεται σχετική Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) µε τη συµµετοχή
συναρµόδιων Υπουργείων έτσι ώστε να διερευνηθεί ο πλέον κατάλληλος διοικητικά τρόπος για την επιτάχυνση των
διαδικασιών αστικοδηµοτικής τακτοποίησης για το τµήµα του πληθυσµού Ροµά που αντιµετωπίζει παρόµοια προβλήµατα.
Ειδικότερα, η Ο∆Ε θα ασχοληθεί µε τα ακόλουθα:
•

Συλλογή στοιχείων αστικοδηµοτικών εκκρεµοτήτων από την καταγραφή των δήµων.

•

Ανάδειξη και οµαδοποίηση προβληµάτων αστικοδηµοτικής φύσεως και των συνεπειών τους.

•

Μελέτη υπάρχοντος νοµικού πλαισίου στην Ελλάδα (διοικητικό και δικαστικό σκέλος) και προηγούµενων ολοκληρωµένων προτάσεων για την επίλυση των Αστικοδηµοτικών εκκρεµοτήτων των Ροµά.

•

Μελέτη καλών πρακτικών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

•

Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αστικοδηµοτική τακτοποίηση, επιλογή εµπλεκοµένων φορέων.

•

Υποβολή προτάσεων για νοµοθετική ρύθµιση.

•

Συνεκτίµηση παράλληλων προβληµάτων της ειδικής κοινωνικής οµάδας, που σχετίζονται µε την αστικοδηµοτική
τακτοποίηση.

Επισηµαίνεται, ότι η επίλυση αυτών των προβληµάτων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση και επιτυχία των
τοµεακών πολιτικών, ιδιαίτερα στο πεδίο της στέγασης, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της κοινωνικής στήριξης,
αφού η επιλεξιµότητα και η ένταξη των δικαιούχων σε συγκεκριµένες δράσεις προϋποθέτει την απουσία εκκρεµοτήτων
αστικοδηµοτικής φύσης (πχ. επιδότηση ενοικίου, παραχώρηση οικίσκου, ένταξη σε πρόγραµµα απασχόλησης).
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¡.2.2.
¦éìïôéëÞ ¦òÞçòáííá ºáôáóëÜîöóè÷ ¦áéäéñî ÄïíÀ
Η πιλοτική εφαρµογή προγράµµατος για την προώθηση και την υποστήριξη παιδιών Ροµά στις παιδικές θερινές κατασκηνώσεις, έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά και έχει αποδειχθεί ότι συµβάλλει καθοριστικά στην άρση των αρνητικών
στερεοτύπων, στη διαµόρφωση θετικών προτύπων και στην ενδυνάµωση των παιδιών Ροµά µέσα από τη διαδικασία του
βιωµατικού παιχνιδιού, της οµαδικής άθλησης, της ψυχαγωγικής δραστηριότητας και εν γένει της συγκατοίκησης, της
συµµετοχής και της αυτό-οργάνωσης.
Τα παιδιά Ροµά, όπως και τα υπόλοιπα µη Ροµά παιδιά της κατασκήνωσης, µαθαίνουν τους κανόνες συµβίωσης και
παιχνιδιού µέσα από αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και νιώθουν ισότιµα µέλη µίας µικρής κοινωνίας οµάδας. Αυτό δηµιουργεί θετικούς δεσµούς και καταρρίπτει τις αρνητικές στερεοτυπικές αντιλήψεις σε όλους, µικρούς
και µεγάλους.
Για την επιτυχή έκβαση της δράσης, απαιτείται:
α) Η καλή προετοιµασία και υποστήριξη των παιδιών Ροµά, ώστε να µπορέσουν να έχουν οµαλή ένταξη και προσαρµογή
στους κανόνες της µικρής "πολιτείας" της κατασκήνωσης.
β) Να συνοδεύονται από εκπαιδευµένους παιδαγωγούς και άλλους εξειδικευµένους επιστήµονες, οι οποίοι µε
συγκεκριµένα µεθοδολογικά εργαλεία θα αναπτύξουν πρωτοβουλίες και κοινές δραστηριότητες µε τα υπόλοιπα µέλη της
κατασκήνωσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής συνοχής και θετικής αλληλεπίδρασης.
γ) Οι εξειδικευµένοι εκπαιδευτικοί να εκµεταλλευτούν τον χρόνο της παραµονής στην κατασκήνωση των παιδιών για να
ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών και την επιθυµία τους για µάθηση.

¡.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 organizations - 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. Επιπλέον, θα αναπτυχτούν δράσεις σχετικές:
(α) µε την ισότητα των φύλων και τη διερεύνηση και προβολή των δεξιοτήτων των γυναικών,
(β) την παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού και ενηµέρωσης σχετικά µε την εκπαίδευση ενηλίκων και
άλλα προγράµµατα κατάρτισης για νέους,
(γ) τη δηµιουργία άτυπων ή θεσµοθετηµένων δικτύων γυναικών και άλλων συναφών υπηρεσιών και δράσεων. Στο
πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η υλοποίηση συνεδρίων για την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση νέων Ροµά επιστηµόνων
και την αναγκαιότητα ανάληψη δράσης τους στο πεδίο της κοινωνίας των πολιτών.
Επιπλέον, διερευνάται η πιθανή υποστήριξη των 117 εκπαιδευµένων και διαπιστευµένων από το Συµβούλιο της Ευρώπης
∆ιαµεσολαβητών Ροµά, οι οποίοι προέρχονται από 95 διαφορετικές κοινότητες Ροµά. Τα τελευταία χρόνια η συχνή επαφή
των διαµεσολαβητών/-τριών αυτών µε τις τοπικές κοινότητες έχει ως αποτέλεσµα την αποδοχή και αναγνώρισή τους,
αλλά και τη θέσπιση άτυπων υπό-οµάδων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο και αναλαµβάνουν οι ίδιες
πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, ανάλογα µε τις καταστάσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν. Οι οµάδες αυτές σε
αρκετές περιπτώσεις λειτουργούν σε εθελοντική βάση και συνεργάζονται µε φορείς και οργανώσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Με την κατάλληλη υποστήριξη και αξιοποίηση της υπάρχουσας αυτής δυναµικής των
τοπικών διαµεσολαβητών/-τριών, οι πυρήνες αυτοί µπορούν να λειτουργήσουν περισσότερο οργανωµένα και αποδοτικά,
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συµβάλλοντας έµπρακτα και ουσιαστικά στην περαιτέρω ενδυνάµωση των Τοπικών Κοινοτήτων Ροµά. Στο πλαίσιο αυτό,
εξετάζεται η πιθανή στήριξη των ατόµων αυτών έτσι ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω τις δυνατότητες τους και να
µπορέσουν να συµβάλλουν αποτελεσµατικότερα στις διαδικασίες διαβούλευσης µε την οµάδα-στόχο.

¡.2.4.
ºïéîöîéëÜ ¦òÞìèãè ôè÷ ðáòáâáôéëÞôèôá÷
Η παρέµβαση αυτή αφορά στην υλοποίηση ολοκληρωµένης εκπαιδευτικής δράσης σε θέµατα κοινωνικής διαµεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας σε επιλεγµένες περιοχές - στόχους της χώρας.
Το πλαίσιο της παρέµβασης περιλαµβάνει την ολοκληρωµένη εκπαίδευση αστυνοµικού προσωπικού σε θέµατα
προληπτικής ασφάλειας και κοινωνικής διαµεσολάβησης Ροµά σε πέντε περιοχές - στόχους της χώρας και έχει σκοπό τον
κοινωνικό διάλογο και την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού των Ροµά, µέσω της ενίσχυσης της αµοιβαίας
ευαισθητοποίησης, της όσµωσης και της αλληλοκατανόησης µεταξύ της τοπικής κοινότητας Ροµά, της τοπικής κοινωνίας
και των Αρχών Προστασίας του Πολίτη.
Η παρέµβαση περιλαµβάνει:
α) τον καθορισµό Οµάδας Παρέµβασης (75 αστυνοµικοί σε 5 υπό-οµάδες των 15 ατόµων που θα πλαισιώνεται από
προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και της ΕΛΑΣ, επιφορτισµένο µε καθήκοντα αντιµετώπισης περιστατικών
ρατσιστικής βίας),
β) τον καθορισµό περιοχών - στόχων. Η εφαρµογή της κλιµακώνεται σε τρεις άξονες:
(1) της Μελέτης του Πεδίου,
(2) της Εκπαίδευσης Αστυνοµικού Προσωπικού σε θέµατα Κοινωνικής ∆ιαµεσολάβησης Ροµά
και Προληπτικής Ασφάλειας, και
(3) της Πιλοτικής Εφαρµογής της Εκπαίδευσης του Αστυνοµικού προσωπικού εντός του Πεδίου.

¡.2.5.
¦ïìéôéóíÞ÷ - °õìèôéóíÞ÷
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της η Ειδική Γραµµατεία έχει προτείνει και σχεδιάζει µια σειρά πολιτισµικών παρεµβάσεων
οι οποίες αποσκοπούν να φέρουν τα παιδιά και τους νέους Ροµά πιο κοντά στον πολιτισµό της χώρας, αλλά και να
αξιοποιήσουν τον πολιτισµό ως χώρο συνεύρεσης, κατανόησης και συνεπώς αµοιβαίας αποδοχής.
Την παρούσα περίοδο 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)
• Προώθηση της ανάπτυξης συµπεριληπτικών πολιτισµικών στρατηγικών σε επίπεδο ∆ήµων και Περιφερειών (συνεργασία των Ροµά µε τις υπάρχουσες πολιτιστικές δοµές, ενδυνάµωση Ροµά για πολιτισµική έκφραση και συµµετοχή).
• Συµµετοχή της Ειδικής Γραµµατείας µε δράσεις που αφορούν στην πολιτισµική έκφραση των Ροµά στο πλαίσιο της
Ελευσίνας-Πολιτισµικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021, µε έµφαση στην προώθηση της πολιτισµικής δηµοκρατίας και
του διαπολιτισµικού διαλόγου.
Παράλληλα, δεδοµένου ότι ο αθλητισµός θεωρείται ένα ευνοϊκό πεδίο προσέγγισης, κινητοποίησης, συνεργασίας και
γενικότερα κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερα στο πεδίο των ευαίσθητων/ ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, επιδιώκεται η
αξιοποίηση κάθε αθλητικής δραστηριότητας προς όφελος των Ροµά και της τοπικής κοινωνίας. Ο πολλαπλός ρόλος του
αθλητισµού εντοπίζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη υγείας, την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων,
την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την αναψυχή των πολιτών.
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Οι παρεµβάσεις που προγραµµατίζονται στον τοµέα του πολιτισµού και του αθλητισµού αποσκοπούν να συµβάλλουν στην
ανάδειξη των πολιτισµικών χαρακτηριστικών των Ροµά, αλλά και στην αµοιβαία κατανόηση και αποδοχή. Ενδεικτικά,
εξετάζονται οι παρακάτω θεµατικοί τοµείς:
•

Ο αθλητισµός ως πεδίο συνάντησης και συνεργασίας

•

Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση µέσω πολιτιστικών δράσεων

•

Ο πολιτισµός και ο αθλητισµός ως δίαυλοι επικοινωνίας για την αντιµετώπιση του αντί-τσιγγανισµού
και των διακρίσεων.

•

∆ράσεις ∆ηµοσιότητας και Ευαισθητοποίησης

•

∆ράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής δηµιουργίας των Ροµά

•

Ενδυνάµωση Ροµά για πολιτιστική έκφραση και συµµετοχή

•

Αξιοποίηση του θεσµού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021

•

Γνωριµία µε τον κόσµο του βιβλίου/αντιµετώπιση του αναλφαβητισµού

•

Μικτά αθλητικά τµήµατα Ροµά και µη Ροµά στους δήµους

•

Νέοι ή αναβάθµιση υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές διαβίωσης Ροµά

¡.3.
¦Ýîáëá÷ ðáòåíâÀóåöî ëáé óôÀäéá ùìïðïÝèóè÷
Πολιτικές παρεµβάσεις

Στάδια Υλοποίησης

Παραρτήµατα Ροµά των Κέντρων Κοινότητας

Έγκριση από ΕΠ των ΠΕΠ
Πρόσκληση προς δήµους
Υποβολή προτάσεων
Έγκριση και υλοποίηση

Πιλοτικό Πρόγραµµα Κατασκήνωσης Παιδιών Ροµά

Σχεδιασµός
Πρόσκληση
Υποβολή
Αξιολόγηση - συµβασιοποίηση
Υλοποίηση

Ανάπτυξη δικτύων νέων και γυναικών Ροµά

Σχεδιασµός
Πρόσκληση
Υποβολή
Αξιολόγηση - συµβασιοποίηση
Υλοποίηση

Κοινωνική Πρόληψη της παραβατικότητας

Σχεδιασµός
Υποβολή
Υλοποίηση

Πολιτισµός - Αθλητισµός

Υπό Εξειδίκευση

°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
°¥ÃÁ°ª ¡:
ªËÁÃ¢¶ËÆ¹º¶ª Ë¦ÃªÆ¸Ä¹ºÆ¹º¶ª ¦°Ä¶»µ°ª¶¹ª
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¡.4.
¢åÝëôå÷ ¦áòáëïìïàõèóè÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ ºïéîöîéëÜ÷ »Ûòéíîá÷
∆είκτες Παρακολούθησης ανά Πολιτική παρέµβαση
Αριθµός Παραρτηµάτων Ροµά
Αριθµός απασχολούµενων διαµεσολαβητών Ροµά στα Παραρτήµατα των Κέντρων Κοινότητας
Ποσοστό ενεργοποίησης και συµµετοχής γυναικών
Ποσοστό συµµετοχής νέων
Αριθµός ανάπτυξης δικτύων
Αριθµός κατασκηνώσεων που συµµετείχαν
Αριθµός παιδιών που συµµετείχαν στις κατασκηνώσεις
Αριθµός πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
Αριθµός φορέων που συµµετείχαν
Αριθµός επωφελουµένων
Αριθµός αστυνοµικών που ενηµερώθηκαν
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε θέµατα κοινωνικής διαµεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας
Αριθµός του γενικού πληθυσµού που ενηµερώθηκε

¡.5.
¦èçÛ÷ øòèíáôïäÞôèóè÷
Πολιτικές παρεµβάσεις

Πηγές Χρηµ/σης

Παραρτήµατα Ροµά των Κέντρων Κοινότητας

ΕΚΤ- ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)

Ανάπτυξη δικτύων νέων και γυναικών Ροµά

ΧΜ ΕΟΧ

Πιλοτικό Πρόγραµµα Κατασκήνωσης Παιδιών Ροµά

Εθνικά Προγράµµατα & ΕΟΧ

Κοινωνική Πρόληψη της παραβατικότητας

ΕΠ Μ∆Τ (ΕΣΠΑ)

Πολιτισµός - Αθλητισµός

Εθνικά Προγράµµατα κ.α.

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι
∆ήµοι, οργανώσεις Ροµά, κατασκηνώσεις, πολιτισµικοί και αθλητικοί φορείς, ΚΕΜΕΑ κ.ά.
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°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
°¥ÃÁ°ª ¡:
ªËÁÃ¢¶ËÆ¹º¶ª Ë¦ÃªÆ¸Ä¹ºÆ¹º¶ª ¦°Ä¶»µ°ª¶¹ª

¡.6.
ÌòïîïäéÀçòáííá - ¦òïçòáííáôéóíÞ÷ ¦áòåíâÀóåöî
Τα περισσότερα Παραρτήµατα Ροµά των Κέντρων Κοινότητας ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2017 και η λειτουργία τους θα
συνεχιστεί µέχρι και το 2023. Οι παρεµβάσεις
(α) Ανάπτυξη δικτύων νέων και γυναικών Ροµά και
(β) το Πιλοτικό Πρόγραµµα Κατασκήνωσης Παιδιών Ροµά προγραµµατίζεται να προκηρυχτούν και ξεκινήσουν εντός του
2019. Παράλληλα το 2019 θα ξεκινήσει η υλοποίηση της παρέµβασης «Κοινωνική Πρόληψη της παραβατικότητας». Οι
ενέργειες για την τακτοποίηση των αστικοδηµοτικών ζητηµάτων έχουν ξεκινήσει από την Ειδική Γραµµατεία από το 2017
και θα συνεχιστούν για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται. Τέλος, οι δράσεις στον τοµέα του πολιτισµού και του αθλητισµού
βρίσκονται υπό επεξεργασία σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.

¡.7.
¡åîéëÛ÷ ¦ïìéôéëÛ÷ óôïî ôïíÛá ôè÷ ºïéîöîéëÜ÷ »Ûòéíîá÷
çéá ôèî ¶îäùîÀíöóè ëáé ôèî ¶îåòçïðïÝèóè ôïù ðìèõùóíïà
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (KEA)
Πρόκειται για ένα νέο µέτρο κοινωνικής πρόνοιας που απευθύνεται σε νοικοκυριά που ζουν σε ακραία φτώχεια κι είναι
συµπληρωµατικό των πολιτικών που εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Το πρόγραµµα προσφέρει στήριξη εισοδήµατος και συµπληρωµατικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές, αγαθά και
υπηρεσίες για την προώθηση των δικαιούχων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στην αγορά εργασίας.
Ως προς την προώθηση στο εκπαιδευτικό σύστηµα, σηµειώνεται ότι η καταβολή του ΚΕΑ αναστέλλεται σε περίπτωση που
τα ανήλικα µέλη του νοικοκυριού δεν φοιτούν ή διακόπτουν την φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά και σε
περίπτωση που τα ενήλικα µέλη του νοικοκυριού, έως 45 ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν εγγράφονται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του δήµου τους ή στα παραρτήµατα αυτών.
Υπέρ της ενίσχυσης της προσπάθειας αυτής, από 01.11.2018 ξεκίνησε η διασύνδεση των πληροφοριακών συστηµάτων
του Κ.Ε.Α. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (myschool.gr).

°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
°¥ÃÁ°ª ¡:
ªËÁÃ¢¶ËÆ¹º¶ª Ë¦ÃªÆ¸Ä¹ºÆ¹º¶ª ¦°Ä¶»µ°ª¶¹ª
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Χρηµατοδοτική βοήθεια / επίδοµα τέκνων
Το «επίδοµα τέκνου» καθιερώθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2018 αντικαθιστώντας το επίδοµα στήριξης για ένα τέκνο και το
ειδικό επίδοµα τριών ή περισσοτέρων τέκνων. Το νέο επίδοµα καταβάλλεται λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των
συντηρούµενων τέκνων και το αποκαλούµενο "ισοδύναµο οικογενειακό εισόδηµα", µε βάση το ενιαίο επίδοµα ανατροφής
τέκνων.

Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής
Το πρόγραµµα «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» αποσκοπεί στην αύξηση της απασχολησιµότητας
και της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών στην εργασία, µέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των
παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς Σταθµούς. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άνεργες και εργαζόµενες µητέρες
διασφαλίζοντας ότι:
(α) όλα τα νοικοκυριά µε εισόδηµα µικρότερο από το κατώφλι της φτώχειας θα λάβουν την σχετική ενίσχυση,
(β) όλα τα νοικοκυριά µε άτοµα µε αναπηρία θα λάβουν την σχετική ενίσχυση και
(γ) θα υπάρχουν αυξηµένες δυνατότητες επιλογής των γονέων ως προς τους παιδικούς σταθµούς.

Κοινωνικό µέρισµα
Εφάπαξ εισοδηµατική ενίσχυση. Προέρχεται από το πρωτογενές πλεόνασµα του Α.Ε.Π.

Επίδοµα ανεργίας
Χορηγείται σε άτοµα που απολύθηκαν, εφόσον πριν είχαν συµπληρώσει συγκεκριµένο αριθµό ηµερών ασφάλισης.

Επίδοµα για 5 µήνες σε ανέργους νέους 20-29 ετών
εφόσον παραµείνουν γραµµένοι στα Μητρώα Ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. για ένα χρόνο.
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°¥ÃÁ¶ª ¦Ã¤¹Æ¹º¸ª
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¢òÀóåé÷ ¢èíïóéÞôèôá÷- åùáéóõèôïðïÝèóè÷ ëáé åîèíÛòöóè÷
Οι στόχοι και τα αποτελέσµατα όλων των παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης θα είναι προσβάσιµα στο
ευρύ κοινό µε στόχο τόσο την ενηµέρωση, όσο και την ευαισθητοποίηση, την αποδοχή, αλλά και τη συµµετοχή στις
εκάστοτε δράσεις και παρεµβάσεις. Επιπλέον, θα υπάρχει ενηµέρωση σχετικά µε τα οφέλη που θα αναδυθούν για όλους
µέσα από την οµαλή κοινωνική ένταξη των Ροµά.
Ο έντονος χωρικός και κοινωνικός αποκλεισµός των Ροµά, ο ευρέως διαδεδοµένος αντί-τσιγγανισµός και τα στερεότυπα
για τους Ροµά καθιστούν απαραίτητη την υλοποίηση µιας σειράς δράσεων δηµοσιότητας, ευαισθητοποίησης και
ενηµέρωσης. Οι δράσεις αυτές θα στοχεύουν στην γεφύρωση των αντιλήψεων και στην αλλαγή στερεοτυπικά δοµηµένων
αντιλήψεων και θα ενηµερώνουν σχετικά µε τις παρεµβάσεις που γίνονται για την κοινωνική τους ένταξη, έτσι ώστε αυτές
να µπορέσουν να υλοποιηθούν µε αποτελεσµατικότητα.
Ενδεικτικά, τα µέσα δηµοσιότητας τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την προβολή των δράσεων και των αποτελεσµάτων
των παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης είναι τα εξής:

Ενηµερωτικό υλικό (φυλλάδιο και αφίσα)
Θα δηµιουργηθούν ενηµερωτικά φυλλάδια και αντίστοιχη αφίσα/banner σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Το
ενηµερωτικό υλικό θα περιλαµβάνει χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις τρέχουσες παρεµβάσεις σε όλους τους τοµείς
πολιτικής προτεραιότητας. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του παρεµβάσεων θα συντάσσονται δηµοσιεύµατα σε Μέσα Ενηµέρωσης τοπικής, περιφερειακής και εθνικής εµβέλειας.

Ιστότοπος Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά
Θα συνεχιστεί η λειτουργία του ιστότοπου της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, έτσι ώστε όλες οι
παρεµβάσεις για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά να είναι άµεσα προσβάσιµες και ορατές από όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη. Ο ιστότοπος θα συνεχίσει να έχει πολλαπλούς ρόλους. Πέρα από την ενηµέρωση και την πληροφόρηση, παρέχεται
µια απλή και εύχρηστη πλατφόρµα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων, µέσα από ειδικά διαµορφωµένη ιστοσελίδα η
οποία είναι φιλική προς τον χρήστη και παρέχει τρόπους εύκολης χρήσης από όλες τις οµάδες στόχου και ειδικότερα από
άτοµα µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.

Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης
Παράλληλα µε τον ιστότοπο θα αναπτυχθεί στρατηγική κοινωνικής δικτύωσης η οποία θα αξιοποιεί τις δυνατότητες των
επικρατέστερων µέσων κοινωνικής δικτύωσης µε στόχο την ενηµέρωση, την ευαισθητοποίηση αλλά και την παρότρυνση
για ανοικτό δηµόσιο διάλογο σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν στους στόχους και στις παρεµβάσεις Κοινωνικής Ένταξης
των Ροµά. Η στρατηγική αυτή θα συµβάλλει στην ενεργή συµµετοχή και την ενδυνάµωση των Ροµά µέσα από τη
δυνατότητα που θα παρέχεται να εκφράζουν τις απόψεις τους, τις ιδέες τους αλλά και τις διαφωνίες τους σχετικά µε τις
πολιτικές ένταξης που εφαρµόζονται και τους αφορούν.
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Επιπλέον, θα εξεταστεί το ενδεχόµενο σχεδιασµού και υλοποίησης µιας καµπάνιας καταπολέµησης του αντί-τσιγγανισµού.
Η καµπάνια θα σχεδιαστεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να καλεί όλους, Ροµά και µη-Ροµά πολίτες, να λάβουν δράση, µέσα από
παροχή κινήτρων, όπως διαγωνισµός φωτογραφίας, ζωγραφικής κ.ά.
Η ενηµέρωση του γενικού πληθυσµού για άγνωστες πτυχές της κοινωνικής και πολιτισµικής ζωής των Ροµά, θα συµβάλλει στην καταπολέµηση των στερεοτύπων και στην ευαισθητοποίηση αναφορικά µε τις κοινωνικές διακρίσεις, τον
ρατσισµό και ειδικότερα τον αντί-τσιγγανισµό ως την ιδιαίτερη έκφανση ρατσιστικών συµπεριφορών προς τους πολίτες
Ροµά. Παράλληλα µέσω της εκστρατείας αυτής θα επιδιωχθεί να υπάρχει ενηµέρωση και των ίδιων των Ροµά, ώστε να
µπορέσουν να κατανοήσουν τις αιτίες και τους παράγοντες που συντελούν στην ευρεία διάχυση του κοινωνικού αυτού
φαινοµένου και συνεπώς να µπορέσουν να συµβάλλουν έµπρακτα στην καταπολέµηση του.

Τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σπότ και βιντεοσκόπηση
Εξετάζεται το ενδεχόµενο να δηµιουργηθούν τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ για χρήση σε µέσα ενηµέρωσης εθνικής
και περιφερειακής εµβέλειας τα οποία θα αναδεικνύουν τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των
Ροµά.

∆ράσεις ενηµέρωσης
Θα πραγµατοποιηθούν δράσεις/εκδηλώσεις ενηµέρωσης εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας για το σύνολο των
παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης σύµφωνα µε τις ανάγκες της εκάστοτε παρέµβασης. Επιπλέον,
ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε περιοχής θα διεξαχθούν ενηµερωτικές συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο µε τη συµµετοχή
των τοπικών κοινοτήτων Ροµά και των δυνητικών φορέων.

Οµάδες Στόχου ∆ράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης
Οι παρακάτω οµάδες-στόχοι θα ενηµερώνονται για όλες τις δράσεις και τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων του
Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης καθώς και για οποιασδήποτε άλλη δράση συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της
Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά:
• Τοπικές Κοινότητες Ροµά και µη-Ροµά πολιτών,
• Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού,
• Σχολικές Μονάδες, Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
• Τοπικές Επιχειρήσεις,
• Τοπικά Γραφεία του ΟΑΕ∆,
• Πολιτισµικοί και αθλητικοί Σύλλογοι, κ.α.
Επιπλέον, οι σχετικές ενηµερώσεις θα κοινοποιούνται στους δυνητικούς φορείς υλοποίησης, όπως:
• ∆ήµοι και Περιφέρειες - Παραρτήµατα Ροµά των Κέντρων Κοινότητας
• Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
• ∆ηµόσιοι φορείς (ΚΠΑ του ΟΑΕ∆, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Μονάδες Υγείας)
• Φορείς και Οργανώσεις στον τοµέα του Πολιτισµού και του Αθλητισµού (ανάλογα µε τις υφιστάµενες υποδοµές της
κάθε περιοχής: Μουσεία, Ωδεία, Παιδικές Κατασκηνώσεις, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών).
Τέλος, ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στην ενηµέρωση των ίδιων των Ροµά και κυρίως των νέων και των γυναικών Ροµά,
όπου προβλέπεται να αξιοποιηθούν µέσα επικοινωνίας τα οποία να είναι κατανοητά και προσβάσιµα σε άτοµα µε πολύ
χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο που ζουν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά και ελλιπής
σύνδεση σε δίκτυα κοινής ωφέλειας -κυρίως ηλεκτροδότησης.
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¢òÀóåé÷ ªôÜòéêè÷ ôè÷ ¶éäéëÜ÷ ¡òáííáôåÝá÷ ºïéîöîéëÜ÷ Îîôáêè÷ ôöî ÄïíÀ
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»,
όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.

Σύσταση και λειτουργία σταθερού σηµείου αναφοράς- Help Desk
«Σύσταση και λειτουργία σταθερού σηµείου αναφοράς υπό την µορφή help desk στην Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής
Ένταξης των ΡΟΜΑ» που συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα» του
ΕΣΠΑ 2014-2020
Σκοπός του έργου είναι η συγκρότηση µίας υποστηρικτικής διοικητικής υποµονάδας, εντός της συνολικής διοικητικής
δοµής της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά για την ενίσχυση, την αρωγή και τη διασύνδεσή της Ειδικής
Γραµµατείας µε όλους τους αρµόδιους και εµπλεκόµενους ∆ηµόσιους φορείς, την Κεντρική ∆ιοίκηση, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, συλλογικότητες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών που εµπλέκονται στον Τοµέα Πολιτικής της
Κοινωνικής Ένταξης των ΡΟΜΑ. Η δοµή αυτή νοείται ως µονάδα υποστήριξης και αρωγής (help desk) για τη συγκρότηση
της οποίας απαιτείται στελέχωση µε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό.
Ειδικότερα η λειτουργία help desk ως προς την υποστήριξη και διασύνδεση µε τα συναρµόδια υπουργεία και την τοπική
αυτοδιοίκηση στοχεύει:
• Στην υποβοήθηση της υλοποίησης των οικιστικών παρεµβάσεων για τους πληθυσµούς Ροµά (δηµιουργία προσωρινών οικισµών, αναβάθµιση υποδοµών οικισµών), µε τεχνικό έλεγχο των υποβαλλόµενων αιτηµάτων, τεχνική
υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής προσωρινής µετεγκατάστασης του άρθρου 159 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ
Α/107/31-7-2017), καθώς και µε επιτόπιους ελέγχους πριν, κατά την υποβολή και µετέπειτα στο στάδιο της υλοποίησης
των οικιστικών παρεµβάσεων.
• Στην δηµιουργία εργαλείων και συλλογή δεδοµένων τεκµηρίωσης και διαβούλευσης
• Στην επέκταση και επικαιροποίηση της υπάρχουσας βάσης δεδοµένων χωρικής και πληθυσµιακής κατανοµής των
οικισµών Ροµά.
• Στην οργάνωση, καταγραφή και συστηµατοποίηση σε βάσεις δεδοµένων αφενός του µητρώου παρεµβάσεων που θα
δηµιουργηθεί σύµφωνα και µε τις διατάξεις της παρ.3 εδ. ια του άρθρου 45 του ιδρυτικού Νόµου της Ειδικής
Γραµµατείας (Ν. 4430/2016 - ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016), και αφετέρου των ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων που
καταφθάνουν ως πρωτογενή στην Ειδική Γραµµατεία, προκειµένου να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση των
παρεµβάσεων, και η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και της αποτελεσµατικότητά τους µέσω της εξαγωγής
δεικτών.
• Στην συµβουλευτική και υποστήριξη ως προς τα θέµατα εξειδίκευσης και εφαρµογής δράσεων και παρεµβάσεων της
Ειδικής Γραµµατείας που σχετίζονται µε τη λειτουργία των Παραρτηµάτων Ροµά καθώς και ως προς τα θέµατα που
ανακύπτουν κατά την λειτουργία τους.
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• Στη λειτουργία - διαχείριση της υπάρχουσας ψηφιακής Πλατφόρµας ∆ιαβούλευσης για την δικτύωση των Παραρτηµάτων ΡΟΜΑ και της δηµιουργίας ενός ψηφιακού σηµείου ανταλλαγής απόψεων και διαλόγου για την παρακολούθηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης µέσω της ενεργοποίησης όλων των εµπλεκοµένων.
• Στην παρακολούθηση των σχετικών υλοποιούµενων παρεµβάσεων για τους Ροµά µε στόχο τη δηµιουργία µιας
κεντρικής βάσης δεδοµένων σχετικά µε τα παραγόµενα αποτελέσµατα.
• Στο συντονισµό των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στη συστηµατική υποβοήθηση των παρεµβάσεων της Ειδικής
Γραµµατείας, στη δηµιουργία των κατάλληλων εργαλείων συστηµατοποίησης των δεδοµένων, στη συγκέντρωση
πρωτογενούς υλικού από το πεδίο, που θα προκύψει ως αποτέλεσµα της λειτουργίας της µονάδας υποστήριξης και
αρωγής (help desk).
Το έργο συνδράµει στην οικοδόµηση ενός µόνιµου και βιώσιµου πλαισίου συνέργειας µεταξύ των προαναφερθέντων
φορέων, στη δηµιουργία των απαραίτητων εργαλείων και δεξαµενών δεδοµένων και γνώσης που συµβάλουν
καθοριστικά στην αρχή της διοικητικής συνέχειας των δηµόσιων δοµών.

Περιφερειακές Οµάδες Κρούσης
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ενδυνάµωση και Κοινωνική Ένταξη των Ροµά» που συγχρηµατοδοτείται από τον
χρηµατοδοτικό µηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) θα συγκροτηθεί µια οµάδα κρούσης η οποία
θα δρα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο µε στόχο την στήριξη και ενδυνάµωση των Ροµά προκειµένου αυτοί να
συµµετέχουν ενεργά στο σχεδιασµό, την παρακολούθηση και την εφαρµογή των πολιτικών που τους επηρεάζουν.
Ειδικότερα, η «Οµάδα Κρούσης» (Task Force), θα επικουρεί την Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά,
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να υποστηρίξει την υλοποίηση µιας σειράς δράσεων κοινωνικής ένταξης, ιδίως
δράσεων που σχετίζονται µε την πιλοτική εφαρµογή ενός µοντέλου κοινωνικής κατοικίας, εµπλέκοντας ενεργά κατοίκους
Ροµά, δηµόσιες αρχές και κοινοτικούς φορείς σε όλες τις σχετικές παρεµβάσεις. Πρόκειται να δηµιουργηθεί µία κεντρική
και τέσσερις περιφερειακές µονάδες Οµάδας Κρούσης, οι οποίες θα βρίσκονται στις κύριες πόλεις τεσσάρων
περιφερειών και ειδικότερα σε εκείνες µε υψηλή συγκέντρωση Ροµά και θα συντονίζουν την υποστήριξη δράσεων και
µέτρων ένταξης τους σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς θα παρέχουν ad hoc υποστήριξη σε άλλες Περιφέρειες, όταν
χρειάζεται. Η Οµάδα Κρούσης και οι µονάδες της θα θέσουν σε λειτουργία έναν Μηχανισµό Παρακολούθησης µε στόχο
τον συντονισµό και τη συγκέντρωση πληροφοριών από το πεδίο (τοπικοί φορείς, Παραρτήµατα Ροµά) σχετικά µε την
υλοποίηση των παρεµβάσεων, θέµατα που πρέπει να επιλυθούν και καλές πρακτικές. Επιπλέον, ο µηχανισµός παρακολούθησης θα συγκεντρώνει πληροφορίες από την τοπική κοινότητα, τους Ροµά και τους µη Ροµά, διευκολύνοντας τις
ανοικτές και δηµοκρατικές διαδικασίες όπως διαβουλεύσεις, τοπικές συναντήσεις, οµαδικά εστιασµένες συνεντεύξεις κ.ά.
Παράλληλα επιδίωξη των παρεµβάσεων της Οµάδας Κρούσης θα είναι η συµµετοχή των Ροµά να είναι ουσιαστική και
έµπρακτη και να παραµείνει σταθερή σε όλα τα στάδια υλοποίησης των παρεµβάσεων, από τον σχεδιασµό ως την
ολοκλήρωση. Αυτό θα περιλαµβάνει την αµοιβαία συµφωνία σε συγκεκριµένους στόχους και αποτελέσµατα τα οποία θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, στους τοµείς της στέγασης, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης κ.ά. Θα επιδιωχθεί οι
Ροµά να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων και αµοιβαία να σχεδιαστεί η αλλαγή που θέλουν να πετύχουν.
Συχνά οι σχέσεις µεταξύ των κοινοτήτων Ροµά και των Τοπικών Αρχών χαρακτηρίζονται από έλλειψη αµοιβαίας εµπιστοσύνης, κυρίως λόγω των επαναλαµβανόµενων και ορισµένες φορές αποτυχηµένων προσπαθειών του παρελθόντος.
Για το λόγο αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης. Τέλος, δεδοµένου ότι ο τρόπος επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός και µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την έκβαση κάθε παρέµβασης, θα υπάρξει υποστήριξη και ενθάρρυνση των κοινοτήτων ώστε να εκφράζονται µε τρόπο κατανοητό και εποικοδοµητικό.
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Εκπόνηση Μελετών - διοργάνωση συνεδρίων και ανάπτυξη δικτύων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά 2012-2020, αλλά και για τον
στρατηγικό σχεδιασµό της περιόδου µετά το 2020, η Ειδική Γραµµατεία δροµολογεί την εκπόνηση µιας σειράς µελετών,
συνεδρίων και ενεργειών δικτύωσης. Οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες για τη υποστήριξη, τεκµηρίωση και αποτίµηση
των τρεχόντων και νέων πολιτικών, καθώς και την υποστήριξη της ενεργής συµµετοχής των ίδιων των Ροµά σε αυτές.
Ορισµένες από τις µελέτες που δροµολογούνται είναι οι εξής:
• Μελέτη για τις συνθήκες ανάπτυξης της παραβατικότητας σε εφήβους Ροµά
• Μελέτη διερεύνησης και αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης των πρώιµων/ανήλικων γάµων.
• Μελέτη για την εφαρµογή συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο της
υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά
• Μελέτες αποτίµησης και τεκµηρίωσης (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγµένων, επικαιροποίηση επιχειρησιακού Σχεδίου
∆ράσης, επικαιροποίηση Χαρτογράφησης οικισµών Ροµά κ.ά).

∆ικτύωση/∆ιοργάνωση ∆ιεθνών, Εθνικών και Τοπικών Ηµερίδων / ∆ιηµερίδων
• ∆ιοργάνωση διηµερίδων µε ευρωπαϊκά δίκτυα
• ∆ιοργάνωση Ηµερίδων µε διεθνής και ευρωπαϊκούς φορείς, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΟΗΕ κ.ά.
• Συµµετοχή σε επετειακές εκδηλώσεις, όπως η παγκόσµια Ηµέρα Ροµά (8 Απριλίου), η Ηµέρα Μνήµης του
Ολοκαυτώµατος των Ροµά (2 Αυγούστου) κ.ά.
• Για το σύνολο των παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης θα διοργανωθούν δράσεις και εκδηλώσεις
ενηµέρωσης εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας σύµφωνα µε τις ανάγκες της εκάστοτε παρέµβασης. Επιπλέον,
ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε περιοχής θα διεξαχθούν ενηµερωτικές συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο µε τη
συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων Ροµά και των δυνητικών φορέων.

Περιφερειακές Οµάδες Κρούσης
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ενδυνάµωση και Κοινωνική Ένταξη των Ροµά» που συγχρηµατοδοτείται από τον
χρηµατοδοτικό µηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) θα συγκροτηθεί µια οµάδα κρούσης η οποία
θα δρα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο µε στόχο την στήριξη και ενδυνάµωση των Ροµά προκειµένου αυτοί να
συµµετέχουν ενεργά στο σχεδιασµό, την παρακολούθηση και την εφαρµογή των πολιτικών που τους επηρεάζουν.
Ειδικότερα, η «Οµάδα Κρούσης» (Task Force), θα επικουρεί την Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά,
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να υποστηρίξει την υλοποίηση µιας σειράς δράσεων κοινωνικής ένταξης, ιδίως
δράσεων που σχετίζονται µε την πιλοτική εφαρµογή ενός µοντέλου κοινωνικής κατοικίας, εµπλέκοντας ενεργά κατοίκους
Ροµά, δηµόσιες αρχές και κοινοτικούς φορείς σε όλες τις σχετικές παρεµβάσεις. Πρόκειται να δηµιουργηθεί µία κεντρική
και τέσσερις περιφερειακές µονάδες Οµάδας Κρούσης, οι οποίες θα βρίσκονται στις κύριες πόλεις τεσσάρων
περιφερειών και ειδικότερα σε εκείνες µε υψηλή συγκέντρωση Ροµά και θα συντονίζουν την υποστήριξη δράσεων και
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µέτρων ένταξης τους σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς θα παρέχουν ad hoc υποστήριξη σε άλλες Περιφέρειες, όταν
χρειάζεται. Η Οµάδα Κρούσης και οι µονάδες της θα θέσουν σε λειτουργία έναν Μηχανισµό Παρακολούθησης µε στόχο
τον συντονισµό και τη συγκέντρωση πληροφοριών από το πεδίο (τοπικοί φορείς, Παραρτήµατα Ροµά) σχετικά µε την
υλοποίηση των παρεµβάσεων, θέµατα που πρέπει να επιλυθούν και καλές πρακτικές. Επιπλέον, ο µηχανισµός παρακολούθησης θα συγκεντρώνει πληροφορίες από την τοπική κοινότητα, τους Ροµά και τους µη Ροµά, διευκολύνοντας τις
ανοικτές και δηµοκρατικές διαδικασίες όπως διαβουλεύσεις, τοπικές συναντήσεις, οµαδικά εστιασµένες συνεντεύξεις κ.ά.
Παράλληλα επιδίωξη των παρεµβάσεων της Οµάδας Κρούσης θα είναι η συµµετοχή των Ροµά να είναι ουσιαστική και
έµπρακτη και να παραµείνει σταθερή σε όλα τα στάδια υλοποίησης των παρεµβάσεων, από τον σχεδιασµό ως την
ολοκλήρωση. Αυτό θα περιλαµβάνει την αµοιβαία συµφωνία σε συγκεκριµένους στόχους και αποτελέσµατα τα οποία θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, στους τοµείς της στέγασης, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης κ.ά. Θα επιδιωχθεί οι
Ροµά να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων και αµοιβαία να σχεδιαστεί η αλλαγή που θέλουν να πετύχουν.
Συχνά οι σχέσεις µεταξύ των κοινοτήτων Ροµά και των Τοπικών Αρχών χαρακτηρίζονται από έλλειψη αµοιβαίας εµπιστοσύνης, κυρίως λόγω των επαναλαµβανόµενων και ορισµένες φορές αποτυχηµένων προσπαθειών του παρελθόντος.
Για το λόγο αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης. Τέλος, δεδοµένου ότι ο τρόπος επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός και µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την έκβαση κάθε παρέµβασης, θα υπάρξει υποστήριξη και ενθάρρυνση των κοινοτήτων ώστε να εκφράζονται µε τρόπο κατανοητό και εποικοδοµητικό.

Εκπόνηση Μελετών - διοργάνωση συνεδρίων και ανάπτυξη δικτύων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά 2012-2020, αλλά και για τον
στρατηγικό σχεδιασµό της περιόδου µετά το 2020, η Ειδική Γραµµατεία δροµολογεί την εκπόνηση µιας σειράς µελετών,
συνεδρίων και ενεργειών δικτύωσης. Οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες για τη υποστήριξη, τεκµηρίωση και αποτίµηση
των τρεχόντων και νέων πολιτικών, καθώς και την υποστήριξη της ενεργής συµµετοχής των ίδιων των Ροµά σε αυτές.
Ορισµένες από τις µελέτες που δροµολογούνται είναι οι εξής:
• Μελέτη για τις συνθήκες ανάπτυξης της παραβατικότητας σε εφήβους Ροµά
• Μελέτη διερεύνησης και αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης των πρώιµων/ανήλικων γάµων.
• Μελέτη για την εφαρµογή συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο της
υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά
• Μελέτες αποτίµησης και τεκµηρίωσης (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγµένων, επικαιροποίηση επιχειρησιακού Σχεδίου
∆ράσης, επικαιροποίηση Χαρτογράφησης οικισµών Ροµά κ.ά).

∆ικτύωση/∆ιοργάνωση ∆ιεθνών, Εθνικών και Τοπικών Ηµερίδων / ∆ιηµερίδων
• ∆ιοργάνωση διηµερίδων µε ευρωπαϊκά δίκτυα
• ∆ιοργάνωση Ηµερίδων µε διεθνής και ευρωπαϊκούς φορείς, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΟΗΕ κ.ά.
• Συµµετοχή σε επετειακές εκδηλώσεις, όπως η παγκόσµια Ηµέρα Ροµά (8 Απριλίου), η Ηµέρα Μνήµης του
Ολοκαυτώµατος των Ροµά (2 Αυγούστου) κ.ά.
• Για το σύνολο των παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης θα διοργανωθούν δράσεις και εκδηλώσεις
ενηµέρωσης εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας σύµφωνα µε τις ανάγκες της εκάστοτε παρέµβασης. Επιπλέον,
ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε περιοχής θα διεξαχθούν ενηµερωτικές συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο µε τη
συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων Ροµά και των δυνητικών φορέων.
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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. Πιο συγκεκριµένα, συνεργάζεται µε το Συµβούλιο της Ευρώπης και 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 και συνεργάζεται µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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).
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4.906.400 €
23.491.545 €
10.698.000 €
54.095.945 €

Υποδοµές- Αντικατάσταση παραπηγµάτων µε οικίσκους*

Επιδότηση ενοικίου

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1

79.956.366 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2

3.968.640 €
250.000 €
750.000 €
204.730 €

Νέα Παραρτήµατα Ροµά (Β' Κύκλος)

Πιλοτικό Πρόγραµµα Κατασκήνωσης Παιδιών Ροµά

Ανάπτυξη δικτύων νέων και γυναικών Ροµά

Κοινωνική Πρόληψη της παραβατικότητας

24.633.370 €

158.685.681 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΤ (ΕΣΠΑ)
2018-

ΧΜ ΕΟΧ
2018-2021

2017-2023

ΕΚΤ - ΕΠ Μ∆Τ (ΕΣΠΑ)
2019-2020

Εθνικά Προγράµµατα κ.α.

ΧΜ ΕΟΧ
Εθνικά Προγράµµατα & ΕΟΧ
2018-2021

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)
2019-2020
2018-2021

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)
2016-2020

2017-2021

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)
2018-2020
2017-2018

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)
2018-2020

Υπο εξειδίκευση

** 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)

* 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.

360.000 €
3.100.000 €

Περιφερειακές Οµάδες Κρούσης

3.460.000 €

Σύσταση και λειτουργία σταθερού σηµείου αναφοράς- Help Desk

∆ράσεις Στήριξης της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά

Υπό εξειδίκευση

16.000.000 €

Παραρτήµατα Ροµά των Κέντρων Κοινότητας (Α' Κύκλος)

Πολιτισµός – Αθλητισµός

21.173.370 €

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

ΑΞΟΝΑΣ 3

11.677.380 €

Οµάδες Βελτίωσης των Συνθηκών ∆ιαβίωσης

-

11.677.380 €

Β.3 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εκπόνηση Υγειονοµικών εκθέσεων

8.100.000 €
10.691.500 €

∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των Ροµά

Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

3.142.600 €
35.000.000 €

Υποστήριξη και Επιχειρηµατική Συµβουλευτική

ΕΚΤ-ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)

Υπο εξειδίκευση

Υπο εξειδίκευση

2018-2020

ΕΚΤ - ΕΠ ΑΝΑ∆ ΕΒ∆Μ (ΕΣΠΑ)
Π∆Ε (Κτιριακές εγκαταστάσεις)

Υπο εξειδίκευση

56.934.100 €

ΕΚΤ - ΕΠ ΑΝΑ∆ ΕΒ∆Μ (ΕΣΠΑ)

Υπο εξειδίκευση

6.000.000 €

Β.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ειδικές Χωρικές Παρεµβάσεις για την Εκπαίδευση

Υποστηρικτικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις εντός της τοπικής κοινότητας**

Εξειδικευµένες παρεµβάσεις σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης εντός του εκπαιδευτικού συστήµατος για µαθητές Ροµά

Υπο εξειδίκευση

2016-2018

2.656.046 €

Νέα Προτεινόµενη Στρατηγική για την Υποστήριξη της Εκπαίδευσης των µαθητών Ροµά

ΕΣΠΑ
ΕΚΤ - ΕΠ ΑΝΑ∆ ΕΒ∆Μ (ΕΣΠΑ)

2017-2018

2.688.840 €

Ένταξη και Εκπαίδευση Παιδιών Ροµά

2017-2021

11.344.886 €

Π∆Ε
ΕΚΤ (ΕΣΠΑ)

2017-2021

Πιλοτική Παρέµβαση Ενίσχυσης 47 σχολικών µονάδων

Π∆Ε
ΕΚΤ (ΕΣΠΑ)

2017-2021

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

2017-2021

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Β.1.2.1 Υφιστάµενες παρεµβάσεις και προγράµµατα

Β.1 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ 2

15.000.000 €

Οµάδα ∆ιαχείρισης των Οργανωµένων Χώρων Προσωρινής Μετεγκατάστασης

Π/Υ

Οργανωµένοι χώροι προσωρινής µετεγκατάστασης*

ΣΤΕΓΑΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αναλυτικός Προϋπολογισµός (Απρίλιος 2019)
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