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ΘΕΜΑ: Σε δηµόσια διαβούλευση το σχέδιο για την κοινωνική 
ενσωµάτωση των Ροµά 

 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει σε δηµόσια διαβούλευση, το «Επιχειρησιακό Σχέδιο 
∆ράσης για την ένταξη των Ροµά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», από τις 10 και έως τις 
20 Φεβρουαρίου 2015. 
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εκπονήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου µε τη συνδροµή στελεχών της ΜΟ∆ ΑΕ και τη συνεργασία των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας και των ∆ήµων Κω και Ρόδου, καθώς και µε τη διασταύρωση στοιχείων για 
τους οικισµούς µε επιτόπιες επισκέψεις από την οµάδα εκπόνησης, σύµφωνα µε τους 
Κανονισµούς της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 και τις ex-ante αιρεσιµότητες 
(εκ των προτέρων προϋποθέσεις) που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες θα πρέπει να 
πληρούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.  
Το πλήρες κείµενό του έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
www.notioaigaio.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης www.pepna.gr και τίθεται σε 
δηµόσια διαβούλευση από 10 έως και 20 Φεβρουαρίου 2015, κατά τη διάρκεια της οποίας η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καλεί τους πολίτες, τις ενώσεις πολιτών και τους τοπικούς - 
κοινωνικούς - οικονοµικούς φορείς της Περιφέρειας για την υποβολή προτάσεων. Τυχόν 
παρατηρήσεις και απόψεις που θα καταγραφούν στην διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, 
θα συµβάλουν στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, το οποίο θα τεθεί προς 
έγκριση από το Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου.  
Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης για την ένταξη των Ροµά στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου» εντάσσεται στο πλαίσιο του Θεµατικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης». Μέσω αυτού επιδιώκεται η 
αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης του πληθυσµού Ροµά και η διατύπωση στρατηγικής 
που αφορά: 
• στην εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν» 
• στην ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγµατος κοινωνικής παρέµβασης (στους τοµείς της 

απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας) 
• στην ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης 
 
Ειδικότερα, ως προς το στεγαστικό πρόβληµα των Ροµά σε Ρόδο και Κω, το Επιχειρησιακό 
Σχέδιο υποδεικνύει την πολιτική επιδότησης ενοικίου ως την πλέον ενδεδειγµένη  παρέµβαση 
για τη στεγαστική αποκατάσταση. 
Ελλείψει υποδοµών ικανών και επαρκών για την άµεση φιλοξενία του πληθυσµού των Ροµά 
(τόσο οι ∆ήµοι αναφοράς όσο και Περιφέρεια δεν διαθέτουν ανάλογες στεγαστικές 
υποδοµές), η άµεση λύση πρέπει να αναζητηθεί στη στήριξη των οικογενειών Ροµά, 
προκειµένου µε τη βούλησή τους και τη συναίνεσή τους να στεγαστούν σε µισθωµένες 
κατοικίες, λαµβάνοντας µηνιαία επιχορήγηση για το µίσθωµα για χρονικό διάστηµα 



  

maximum 5 ετών, κυρίως µε τη συνδροµή των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Ειδικότερα, προτείνεται η κάλυψη του ενοικίου των 70 κατοικιών µέχρι το 2020, σε 
ποσό που θα προσδιορίζεται ανάλογα µε το µέγεθος κάθε νοικοκυριού. 
Σε όσους από τους ωφελούµενους του σχεδίου δεν θεωρείται ως δόκιµη η επιλογή της 
κάλυψης των στεγαστικών αναγκών µέσω της επιδότησης ενοικίου, θα προταθεί, µε τη 
συνδροµή της αρµόδιας ∆ηµοτικής Αρχής (Ρόδου και Κω), η λύση της µετεγκατάστασης 
τους σε ασφαλέστερη περιοχή, µε τη διαµόρφωση οικισµού που θα πληροί τις προϋποθέσεις 
της αξιοπρεπούς διαβίωσης, µε τη δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών στους χώρους που 
θα υποδειχθούν από τις αντίστοιχες ∆ηµοτικές Αρχές. 
   
Η δήλωση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζηµάρκου 
 
Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπου ανακοίνωσε την έναρξη της δηµόσιας διαβούλευσης, 
ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζηµάρκος δήλωσε:  
 
«Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο πρόβληµα που επί πολλά χρόνια ταλανίζει τις τοπικές 
κοινωνίες στη Ρόδο και την Κω. Κοιτάζουµε το πρόβληµα κατάµατα και επιδιώκουµε να 
δώσουµε λύση σύµφωνα µε όλους τους κανόνες που ισχύουν σε µια ευνοµούµενη πολιτεία που 
σέβεται τα δικαιώµατα όλων των πολιτών ταυτόχρονα µε τη διαφορετικότητα και το δικαίωµα 
σε αυτήν. Το ευρωπαϊκό κεκτηµένο σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωµάτων πρέπει να 
διαφυλαχθεί µε κάθε τρόπο, σε ένα τόπο και από ένα λαό πολιτισµένο.  
Αποτελεί κρίσιµο παράγοντα η επίτευξη του Εθνικού και Περιφερειακού Στρατηγικού στόχου 
της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης των Ροµά, µε την αρµονική συνύπαρξη όλων των πολιτών 
χωρίς διακρίσεις και φυλετικούς διαχωρισµούς. 
Στη διαβούλευση που ξεκινά από σήµερα, θέλουµε και ζητάµε να συµµετάσχουν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι φορείς καθώς και όλοι οι πολίτες. Θέλουµε οι απλοί πολίτες να πουν τη γνώµη 
τους. Πιστεύω ότι αµέσως µετά το πέρας της διαβούλευσης, τόσο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Ρόδου, όσο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κω θα προβούν άµεσα στη λήψη των 
αποφάσεων που απαιτούνται, για να προχωρήσουµε στην υλοποίηση του Σχεδίου.  
Σας διαβεβαίωνω ότι το σχέδιο αυτό θα υλοποιηθεί και ας έχει πάρα πολύ στενά χρονικά 
περιθώρια. Μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχουµε ολοκληρώσει όλα τα στάδια που απαιτούνται για 
να ξεκινήσει η υλοποίηση.   Ο όρος της αιρεσιµότητας ολόκληρου του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 
λειτουργεί εξαιρετικά πιεστικά. Αν δεν υλοποιήσουµε το Σχέδιο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
κινδυνεύει να µείνει χωρίς ΕΣΠΑ. Αντιλαµβάνεται ο καθένας φορέας της δηµόσιας διοίκησης 
ότι η συµµετοχή του στην ολοκλήρωση και υλοποίηση του Σχεδίου Παρέµβασης καθίσταται 
εξαιρετικά κρίσιµη. Εµείς δηλώνουµε απολύτως αποφασισµένοι να προστατεύσουµε τον τόπο,  
τον πολιτισµό µας και το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούµε, φυσικό, κοινωνικό, 
οικονοµικό, πολιτικό. Και γι αυτό θα κάνουµε ό,τι χρειαστεί. Είµαι πεπεισµένος ότι στο τέλος 
Μαρτίου, ο τόπος θα βρίσκεται στο σηµείο όπου θα έπρεπε βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια».  
 


