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ΘΕΜΑ:  Έγκριση ή μη α) του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 

στον Δήμο Βέροιας και β) της Πρότασης Οικιστικής Αποκατάστασης των οικογενειών 

Ρομά που διαβιούν στον καταυλισμό Εργοχωρίου 

 

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης Ρομά ζήτησε 

από τον Δήμο μας (όπως και από όλους τους Δήμους της χώρας που έχουν πληθυσμό Ρομά) 

να συντάξει και να αποστείλει προς αυτήν ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική 

Ένταξη των Ρομά. Μάλιστα, το Σχέδιο έπρεπε να εκπονηθεί ακολουθώντας υποχρεωτικά το 

σχετικό πρότυπο που συντάχθηκε από την ΜΟΔ Α.Ε. 

 

Για την σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου η Υπηρεσία μας συνεργάστηκε με τη Διεύθυνση 

Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας και με την ανάδοχο εταιρία «Οικοκοινωνία», στην 

οποία είχε ανατεθεί η υπηρεσία «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΒΕΡΟΙΑΣ». 

 

Το επισυναπτόμενο τεύχος αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

 

 Στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ γίνεται συνοπτική παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τους 

Ρομά, καθώς και του ισχύοντος πλαισίου του περιφερειακού σχεδιασμού για την κοινωνική 

ένταξη ευπαθών ομάδων/Ρομά σύμφωνα με το περιεχόμενο της πολιτικής της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας που αποτυπώνεται στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική 

Ένταξη των Ρομά. 

 Στην ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τα 

γενικά δημογραφικά στοιχεία, την αστικοδημοτική κατάσταση, τους τομείς στέγασης, 

εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας, καθώς και οριζόντια ζητήματα όπως η ενημέρωση για τα 

δικαιώματα του πολίτη, για την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ενίσχυση του ρόλου των 

γυναικών-Ρομά ή την πολιτιστική ενσωμάτωση, κ.α.. Τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι 

ευκαιρίες και οι απειλές συνοψίζονται με τη χρήση της SWOT ανάλυσης.  
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 Στη ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ διατυπώνονται οι στόχοι του Σχεδιασμού του Δήμου, 

καταγράφονται οι προτεινόμενες δράσεις ανά άξονα προτεραιότητας καθώς και οριζόντιες 

δράσεις, υποστηρικτικές της υλοποίησης του Σχεδίου.  

 Στην ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ παρατίθενται πίνακες καταγραφής των 

προγραμματιζόμενων ενεργειών ανά δράση συνοδευόμενες από πληροφορίες σχετικά με το 

χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό.  

 

Επιπροσθέτως, το Σχέδιο Δράσης συνοδεύεται από πρόταση οικιστικής αποκατάστασης 

για τις οικογένειες Ρομά που διαβιούν στον καταυλισμό Εργοχωρίου. Η επιλογή αυτής 

της εγκατάστασης (από το σύνολο των πέντε, στον αριθμό, που υπάρχουν στο Δήμο μας) 

έγκειται ακριβώς στο ότι είναι η μοναδική που κατατάσσεται στην κατηγορία των «άκρως 

υποβαθμισμένων περιοχών» (Τύπος Ι), σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Υπουργείου, 

δηλ. επικρατούν σε αυτήν «συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές με καλύβια, παραπήγματα και 

απουσία βασικών υποδομών». Με άλλα λόγια, οι συνθήκες διαβίωσης του ουσιαστικά 

άστεγου αυτού πληθυσμού, είναι άθλιες, δημιουργώντας χιονοστιβάδα προβλημάτων 

υγείας, ειδικά των βρεφών και των παιδιών, αποχή από την υποχρεωτική εκπαίδευση και, εν 

τέλει, κοινωνική εξαθλίωση που οδηγεί στην παραβατικότητα.   

 

Η χωρική πρόταση για την εγκατάσταση αυτή εκπονήθηκε από την εταιρία «Οικοκοινωνία», 

στα πλαίσια της προαναφερθείσας σύμβασης, και συντάχθηκε σύμφωνα με την πρόσφατη 

θεσπισμένη νομοθεσία για τη δημιουργία χώρων προσωρινής μετεγκατάστασης των Ρομά (Ν. 

4483 ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017). Το τεύχος αποτελείται από Τεχνική Περιγραφή, χωροταξική 

οργάνωση, τυπολογία κατοικιών καθώς και κατασκευαστικές λύσεις.  

 

Την Τετάρτη 20-12-2017 συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου ώστε να 

γνωμοδοτήσει, τόσο επί του Σχεδίου Δράσης όσο και επί της Πρότασης Οικιστικής 

Αποκατάστασης. Στη Διαβούλευση συμμετείχαν επίσης ο κ. Παναγιώτης Σαμπάνης, Γενικός 

Γραμματέας της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομ, «Ελλάν Πασέ», και ο κ. 

Ηλίας Φεΐμ, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ρομ Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στη Βέροια.   

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

με την έγκριση ή μη:  

 

1) Του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στον Δήμο Βέροιας  

2) Της Πρότασης Οικιστικής Αποκατάστασης των οικογενειών Ρομά που διαβιούν 

στον καταυλισμό Εργοχωρίου. 

. 

                                                                                         Ο Δήμαρχος Βέροιας 
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