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Σχέδιο Δράσης  για την Ένταξη των Ρομά και πληθυσμών που 
διαμένουν σε Ιδιαίτερα Υποβαθμισμένους Οικισμούς της Πε-
ριφέρειας Α.Μ.Θ.  
 
Πρόλογος 
 
Το παρόν τεύχος ενημέρωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί σύνοψη του παραδοτέου «Ε-
πιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης  για την Ένταξη των Ρομά και 
πληθυσμών που διαμένουν σε Ιδιαίτερα Υποβαθμισμένους 
Οικισμούς της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» το οποίο βρίσκεται αναρτη-
μένο στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 
(www.eydamth.gr). 
Το Σχέδιο Δράσης εκπονήθηκε από Ομάδα Έργου η οποία δημιουρ-
γήθηκε από στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και της 
Μ.Ο.Δ  Α.Ε (Ομάδα Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού). Αποτελεί προϊόν 
της ανάγκης αφ ενός, για δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Επιχει-
ρησιακού Σχεδίου για την παρέμβαση σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους 
οικισμούς και αφ ετέρου της υποχρέωσης που ανέλαβαν οι Ευρωπαϊ-
κές χώρες γενικότερα και η Περιφέρειά μας ειδικότερα, για την εκ-
πόνηση και υλοποίηση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την 
Ένταξη των Ρομά με χρονικό ορίζοντα το 2020. 
 
Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο του 2011 η ΕΔΑ ΠΑΜΘ, με την υπόδειξη 
του Περιφερειάρχη, στο πλαίσιο της χωρικής διάστασης της ανάπτυ-
ξης (προτεραιότητα 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και 
αγροτική αναγέννηση») που σχεδιάζει και υλοποιεί μέσω του περι-
φερειακού σκέλους του ΕΣΠΑ, ξεκίνησε την επεξεργασία ενός Ολο-
κληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου για την βελτίωση των συνθη-
κών διαβίωσης σε οικισμούς της Περιφέρειας, οι οποίοι παρουσιάζουν 
χαρακτηριστικά ιδιαίτερης υποβάθμισης.1 
 
Από τις δραστηριότητες που ανέπτυξε η ομάδα έργου της ΕΔΑ ΠΑΜΘ 
(επαφές και διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, τα 
στελέχη και τις υπηρεσίες της, επιτόπιες επισκέψεις και συλλογή 
στοιχείων) διαπιστώθηκε το γεγονός ότι οι οικισμοί, οι οποίοι συγκε-
ντρώνουν τα περισσότερα χαρακτηριστικά υποβάθμισης, φιλοξενούν 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία οικογένειες Ρομά. Η διαπίστωση 
αυτή οδήγησε την Ομάδα Έργου στο Υπουργείο Εργασίας, όπου από 
τον Μάρτιο του 2012 ορίστηκε και λειτουργεί το Εθνικό Σημείο Επα-
φής για τους Ρομά, με αποστολή την εκπόνηση ενός Εθνικού Επιχει-
ρησιακού Σχεδίου για την ένταξη των Ρομά, και τον συντονισμό και 

                                                 
1. Αφορά οικισμούς όπου εντοπίζονται αθροιστικά προβλήματα βασικών υποδο-
μών, οικιστικά, κοινωνικά, θεσμικά, και επιπλέον υπάρχει σοβαρή απειλή για 
την δημόσια υγεία. 
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την παρακολούθηση της εκπόνησης και υλοποίησης ανάλογων Περι-
φερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων.  
 
Στόχος της Ομάδας Έργου ήταν η αναζήτηση πρόσθετων πόρων από 
συναρμόδια υπουργεία αλλά κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, ώστε οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωμένο  
χαρακτήρα και τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία. 
 
Από τη συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο και τους εκ-
προσώπους της Διεύθυνσης Περιφερειών (DG REGIO) για θέματα 
των Ρομά, προέκυψε η αναγκαιότητα διεύρυνσης του Επιχειρησια-
κού, από άποψη χρονικού ορίζοντα, και πόρων, με προσανατολισμό 
την Ενσωμάτωση των Ρομά. Από το Σχέδιο αυτό, με πρόταση της 
Περιφέρειας, δεν θα αποκλείονταν και άλλοι οικισμοί, ανεξαρτήτως 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών των κατοίκων, στους οποίους εμφανί-
ζονται οι ίδιες συνθήκες υποβάθμισης, με συνέπεια τον κοινωνικό 
αποκλεισμό τους.2  
  
Αντίστοιχα Επιχειρησιακά, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της επόμενης 
Προγραμματικής Περιόδου, θα κληθούν να υποβάλλουν και να υλο-
ποιήσουν το σύνολο των Περιφερειών της ΕΕ, ώστε να εξειδικευθούν  
οι αντίστοιχες Εθνικές Πολιτικές για τους Ρομά. Υπό αυτήν την έν-
νοια το Επιχειρησιακό που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια μας έχει 
πιλοτικό χαρακτήρα και έχει ήδη προωθηθεί στα αρμόδια όργανα 
της ΕΕ αλλά και τα συναρμόδια Υπουργεία ως μεθοδολογικά υπο-
δειγματικό, αλλά και ως εργαλείο αναζήτησης πόρων.  
 
Το παρόν επιχειρησιακό, αξιοποιώντας το κλίμα που έχει διαμορφω-
θεί στην Επιτροπή υπέρ των Ρομά, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο 
από όλες τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού από την κρίση σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, προτείνει μια σειρά ολοκληρωμένων δράσεων, για 
την καταπολέμηση της Φτώχειας και του Αποκλεισμού. Εκτιμούμε ε-
πίσης, με βάση και τα θετικά σχόλια των υπευθύνων στην DG REGIO 
στους οποίους κοινοποιήθηκε το προσχέδιο, ότι θα αποτελέσει ένα 
ισχυρό κείμενο, ούτως ώστε η Περιφέρεια μας να βρίσκεται σε πλεο-
νεκτική θέση και να επηρεάσει τις αναμενόμενες εξελίξεις, στην δη-
μιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την καταπολέμηση 
της Φτώχειας στην Ευρώπη. 
 
Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι για τον σχεδιασμό και την εξει-
δίκευση του Έργου, η Περιφέρεια ζήτησε και έλαβε την συνδρομή 
της ΜΟΔ ΑΕ, η οποία ως εθνικός φορέας οργάνωσης και υλοποίησης 

                                                 
2. Η παρέμβαση της Περιφέρειας έγινε στα πλαίσια του πνεύματος της Επιτροπής 
για την άρση των κοινωνικών διακρίσεων και διαχωρισμών στο σύνολο των χω-
ρών μελών της ΕΕ, αλλά και του σεβασμού του πολιτισμικού αυτοπροσδιορι-
σμού των πολιτών της. 
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αναπτυξιακών προγραμμάτων με τα εξειδικευμένα στελέχη της συ-
νέβαλε τα μέγιστα στην σωστή και έγκαιρη εκπόνησή του. 
 
Εισαγωγή 
 

A. Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ρομά 

Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση των Ρομά3 βρίσκεται διαρκώς 
συχνότερα στο επίκεντρο της πολιτικής προσοχής στην Ευρώπη. Οι 
Ρομά με περίπου 10 έως 12 εκατομμύρια άτομα αποτελούν τη 
μεγαλύτερη μειονότητα της Ευρώπης και,  

• πέφτουν πολύ συχνά θύματα ρατσισμού, διακρίσεων και 
κοινωνικού αποκλεισμού 

• Ζουν στην πλειοψηφία τους σε απόλυτη φτώχεια 

• Σε πολύ υψηλό ποσοστό δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη και σε αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στις 5 Απριλίου 2011, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το έγγραφο «Πλαίσιο της ΕΕ για 
εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» με το 
οποίο καλούσε τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ή να επανεξετάσουν 
τις σχετικές εθνικές στρατηγικές τους, ώστε να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις που συνεπάγεται η ένταξη των 
Ρομά, ώστε να βελτιώσουν με αυτό τον τρόπο την κατάσταση έως το 
τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.  

Η έγκριση του πλαισίου από τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων της ΕΕ απέδειξε ότι η ενσωμάτωση των Ρομά 
καθίσταται σημαντική προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη, παρά 
την οικονομική και δημοσιονομική κρίση.  

Τα κονδύλια της ΕΕ (ιδίως των διαρθρωτικών ταμείων) θα 
μπορούσαν να είναι ένας ισχυρός μοχλός για τη βελτίωση της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ομάδων μειονεκτούντων ατόμων, 
όπως οι Ρομά.  

Η Επιτροπή,  στην έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου 2012, υιοθέτησε τέσσερις τομείς  για την 
εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών και την ανάπτυξη προγραμμάτων 
                                                 
3. Ο όρος «Ρομά», όπως χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο και από πλήθος διε-
θνών οργανώσεων και εκπροσώπων των ομάδων Ρομά στην Ευρώπη, καλύπτει 
διάφορες ομάδες (όπως, Ρομά, Σίντηδες, Καλέ, Τσιγγάνους, Αθίγγανους, Ρου-
ντάρι, Ασκαλί, Αιγύπτιους, Γιένις, Ντομ και Λομ), ενώ περιλαμβάνει και μετακι-
νούμενους πληθυσμούς (travellers), χωρίς να αρνείται τις ιδιαιτερότητες και την 
πολυμορφία του τρόπου ζωής και του καθεστώτος αυτών των ομάδων. 
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δράσης για την αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού 
αποκλεισμού που βιώνει η συγκεκριμένη ομάδα στις χώρες κράτη 
μέλη της Ε.Ε. Ειδικότερα οι τομείς είναι: 

α) Εκπαίδευση 

Ο στόχος της ΕΕ είναι να εξασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά των Ρομά θα 
ολοκληρώνουν τουλάχιστον τη φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο 
και θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση.4 

β) Απασχόληση 

Ο στόχος της ΕΕ είναι να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των Ρομά και του 
υπόλοιπου πληθυσμού όσον αφορά την απασχόληση.5  

γ) Υγειονομική περίθαλψη 

Ο στόχος της ΕΕ είναι να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των Ρομά και του 
υπόλοιπου πληθυσμού όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη. 

δ) Στέγαση και ουσιώδεις υπηρεσίες 

Ο στόχος της ΕΕ είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του ποσοστού 
των Ρομά που έχουν πρόσβαση σε στέγαση και σε υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας και του υπόλοιπου ποσοστού αυτού του πληθυσμού. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν 
στοχοθετημένη προσέγγιση σύμφωνα με τις κοινές βασικές αρχές για 
την ενσωμάτωση των Ρομά και να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά θα συμφωνούν με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» υιοθετώντας τις αρχές της: 

• Κινητοποίησης του περιφερειακού/τοπικού επιπέδου και της 
κοινωνίας των πολιτών 

• Αποτελεσματικής παρακολούθησης και αξιολόγηση της 
εφαρμοζόμενης πολιτικής 

• Απαγόρευσης των διακρίσεων και προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων 

                                                 
4. Οι στόχοι για την ένταξη των Ρομά παρουσιάστηκαν στην ανακοίνωση της Επι-

τροπής με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά 
μέχρι το 2020», COM(2011) 173 της 5ης Απριλίου 2011. 

5. Στα περισσότερα κράτη μέλη ο αριθμός των Ρομά που δήλωναν άνεργοι ήταν 
τουλάχιστον διπλάσιος από τον αντίστοιχο αριθμό των μη Ρομά. Στην Ιταλία, 
την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, μάλιστα, η μεταξύ τους διαφορά αυ-
τή ήταν τετραπλάσια ή ακόμα και πενταπλάσια (Συνοπτικά αποτελέσματα της 
έρευνας που πραγματοποίησαν, το 2012, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιω-
μάτων, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων 
Εθνών σχετικά με την κατάσταση των Ρομά σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ). 
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Στην κατεύθυνση αυτή η Ε.Ε. στοχεύει στη διαμόρφωση Εθνικών 
πολιτικών για τους Ρομά ενθαρύνοντας τα κράτη μέλη: 

• Να συνεχίσουν τον τακτικό διμερή διάλογο με την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε: 

• Να εμπλέξουν στις προσπάθειες τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές 

• Να συνεργάζονται στενά με την κοινωνία των πολιτών 

• Να χορηγούν αναλογικούς χρηματοδοτικούς πόρους 

• Να παρακολουθούν την πρόοδο και να επιτρέπουν την 
προσαρμογή των πολιτικών 

• Να καταπολεμούν τις διακρίσεις με πειστικό τρόπο 

 

B. Εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ρομά  

Η Ελλάδα, όπως και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εί-
ναι απαραίτητο να αναπτύξει  Εθνική Στρατηγική και Εθνικό 
Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. 

H Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2012-
2020 έχει τους παρακάτω στόχους: 

• τη καταγραφή και απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης 

• τον επανασχεδιασμό και επανα-οριοθέτηση των προτεραιοτή-
των, ως αποτελέσματα της  καταγραφής  και με κριτήριο τις 
ανάγκες των Ρομά και τους διαθέσιμους πόρους 

• τη δημιουργία διοικητικού μηχανισμού για τη διαχείριση  της 
εθνικής στρατηγικής. 

Ο Στρατηγικός Στόχος, όπως αυτός ορίζεται στο Πλαίσιο Εθνικής 
Στρατηγικής για τους Ρομά, είναι «η άρση των όρων του κοινωνι-
κού αποκλεισμού των Ρομά και η δημιουργία των προϋποθέσεων της 
κοινωνικής ένταξης των Ρομά, Ελλήνων και αλλοδαπών που δια-
βιούν νόμιμα στην χώρα». 

Ο Στρατηγικός Στόχος θα επιτευχθεί μέσω τριών επιμέρους στό-
χων: 

1. Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»  

2. Ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης 
(στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και Κοι-
νωνικής Φροντίδας) 
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3. Ανάπτυξη Κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης, μέσω της κοι-
νωνικής χειραφέτησης και της συμμετοχής των ίδιων των Ρο-
μά. 

 

Κεφάλαιο 1ο : Μεθοδολογία Σύνταξης του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου 

1.1. Αντικείμενο της καταγραφής  

Η δημιουργία του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου έχει θέσει 
ως στόχους την διατύπωση προτάσεων πολιτικής και την διαμόρφω-
ση στρατηγικής, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί 
από το Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά (Δεκέμβριος 
2011). Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στοχεύει στην 
αποτύπωση των γενικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των οικισμών 
και των ιδιαίτερων προβλημάτων του συγκεκριμένου πληθυσμού. 

Ως βάση για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των Ρομά, 
υιοθετήθηκε ο χώρος διαμονής τους. Ο κυριότερος λόγος της συγκε-
κριμένης επιλογής αφορά, πέραν του γεγονότος της συγκέντρωσης 
του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τα οξύτερα προβλήματα, στη δέ-
σμευση της Περιφέρειας να συμπεριλάβει στο σχέδιο όλους τους 
οικισμούς που μαστίζονται από Φτώχια, Κοινωνικό Αποκλεισμό και 
ιδιαίτερη Υποβάθμιση, ανεξαρτήτως φυλετικών ή άλλων  κοινωνι-
κών  χαρακτηριστικών των κατοίκων τους.  

Στη βάση αυτή αναζητήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα 
προβλήματα των συγκεκριμένων πληθυσμών, θέτοντας ως προτε-
ραιότητες τους τομείς παρέμβασης όπως ορίζονται από την ΕΕ και 
την Εθνική Στρατηγική. Ειδικότερα, η αναζήτηση επικεντρώθηκε 
στους τομείς στέγασης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντί-
δας, καθώς και οριζόντιων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ι-
σότητα και την συμμετοχικότητα.  

1.2. Σύνταξη και Συμπλήρωση του Δελτίου Καταγραφής 

Για κάθε χώρο διαμονής συμπληρώθηκε ένα ξεχωριστό δελτίο κατα-
γραφής. Ο καταλληλότερος φορέας από την άποψη της γνώσης του 
πεδίου είναι τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα (ΙΑΚ). Σκοπός ήταν ο προσ-
διορισμός του τύπου εγκατάστασης των οικισμών των Ρομά και πα-
ράλληλα η καταγραφή των γενικών συνθηκών διαβίωσης και των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Το δελτίο καταγραφής περιλαμ-
βάνει τις παρακάτω ενότητες: 
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• Γενική Περιγραφή, με σκοπό τον προσδιορισμό του τύπου 
του οικισμού, καθώς και την καταγραφή των δημογραφικών χαρα-
κτηριστικών και την κινητικότητα του πληθυσμού 

• Οριζόντια Θέματα, όπου ζητείται η αναφορά σε προβλήματα 
που αφορούν στην ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας, όπως 
κοινωνικός αποκλεισμός και διακρίσεις, παιδική εργασία, οικογενεια-
κή βία, άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων 

• Στέγαση και Βασικές Υποδομές, περιγραφή χωροθέτησης 
οικισμού και αστικού περιβάλλοντος (επάρκεια δικτύων, προσπελα-
σιμότητα, ιδιοκτησιακό καθεστώς, αποκομιδή απορριμμάτων) 

• Απασχόληση, περιγραφή είδους απασχόλησης (εποχικότητα, 
κινητικότητα, τομέας, γυναικεία απασχόληση, ανάπτυξη επιχειρημα-
τικότητας),    

• Εκπαίδευση, καταγραφή των προβλημάτων στον τομέα της 
εκπαίδευσης όπως, αναλφαβητισμός, μαθητική διαρροή, προσβασι-
μότητα, εκπαίδευση ενηλίκων  

• Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα, αναφορά των προβλημάτων 
που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας όπως, προσβασιμότη-
τα, πρόληψη και προαγωγή υγείας, εξαρτήσεις και ψυχική υγεία 

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 16 δελτία καταγραφής για ισάριθμους οι-
κισμούς, από 8 ΙΑΚ, τα οποία κρίνεται ότι παρέχουν επαρκή στοιχεία 
για τις περιοχές όπου υπάρχουν οικισμοί Ρομά και μια καθολική εικό-
να για το μέγεθος, τη γεωγραφική διασπορά και τις συνθήκες διαβί-
ωσης του πληθυσμού σε περιφερειακό επίπεδο.     
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Κεφάλαιο 2ο  : Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης 

2.1. Υφιστάμενη Κατάσταση σε Περιφερειακό Επίπεδο 

Οι Ρομά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτε-
λούν σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της. Οι οικισμοί που έχουν 
αναπτυχθεί, ως επί το πλείστον, εντοπίζονται στις παρυφές των αστι-
κών και ημιαστικών κέντρων. Για την υποστήριξη των πληθυσμών 
αυτών λειτουργούν Ιατροκοινωνικά Κέντρα (ΙΑΚ), στην Δράμα, στην 
Ξάνθη, στην Χρυσούπολη, στις Σάπες, στο Διδυμότειχό, στην Ορε-
στιάδα και δυο στην Κομοτηνή (Μελέτη και Κομοτηνή). Στην περιοχή 
εξυπηρέτησης τους, βρίσκονται δεκαέξι (16) οικισμοί Ρομά. Σύμφω-
να με τις εκτιμήσεις των ΙΑΚ ο πληθυσμός των Ρομά, συνολικά ξε-
περνάει τα 10.000 άτομα. 

Τα χαρακτηριστικά των οικισμών, είναι κοινά με αυτά των οικισμών 
του συνόλου της χώρας. Παρ όλα αυτά υπάρχουν και χαρακτηριστι-
κές ιδιαιτερότητες όσον αφορά την ΑΜΘ. 

 Στην πλειοψηφία τους έχουν χαρακτήρα μόνιμης εγκατάστασης, 
παρά τα προβλήματα ιδιοκτησίας και αυθαίρετης δόμησης και υφί-
στανται συνήθως άνω των πενήντα ετών. Οι οικισμοί με τα μεγαλύ-
τερα προβλήματα εντοπίζονται στις παρυφές των μεγάλων αστικών 
συγκεντρώσεων. Τα προβλήματα εντείνονται λόγω της μεγάλης συ-
γκέντρωσης πληθυσμού σε ελάχιστο χώρο, του οποίου η κάλυψη  
πλησιάζει το 100%. 

Η αποτύπωση αφορά τους παρακάτω οικισμούς, και ολοκληρώθηκε 
τον Αύγουστο του 2012 

2.1.1. Οικισμός Δήμου Δράμας 

Στην περιοχή του Δήμου Δράμας υπάρχει μία περιοχή Ρομά. η οποία 
βρίσκεται στην πόλη της Δράμας. Το σύνολο των ατόμων που δια-
βιούν σε αυτήν  είναι 382 άτομα περίπου. Ο οικισμός στην περιοχή 
της Φιλίππου παρουσιάζει στοιχεία καταυλισμού και αποτελεί την πε-
ριοχή εξυπηρέτησης του ΙΑΚ. 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ   

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: 

Πληθυσμός:  382 άτομα (Εγγεγραμμένοι) ΙΑΚ  

Οικογένειες :73   Κατοικίες: 31 

Άνδρες :  185    Γυναίκες :197  

Ενήλικες:  265    Ανήλικοι: 117 

Κινητικότητα πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο 
πληθυσμό. 
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2.1.2. Οικισμοί Δήμου Νέστου 

Στον Δήμο Νέστου έχουν εντοπισθεί περιοχές που κατοικούν Ρομά 
και βρίσκονται στα Δημοτικά Διαμερίσματα Χρυσοχωρίου, Πηγών, 
Χρυσούπολης, Ερατεινού και Νέας Καρυάς. Οι οικισμοί αυτοί α-
ποτελούν την περιοχή εξυπηρέτησης του ΙΑΚ Δήμου Νέστου. Το σύ-
νολο των ατόμων Ρομά που διαβιούν σε αυτούς είναι περί τα 1.000 
άτομα.  

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ  

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Πληθυσμός: Εγγεγραμμένοι 435 
άτομα 

Οικογένειες :116    Κατοικίες:95 

Άνδρες :   218   Γυναίκες :217 

Ενήλικες:  225    Ανήλικοι: 210 

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο 
πληθυσμό με εξαίρεση κάποιες οικογένειες (3-5) που έχουν μετανα-
στεύσει στο εξωτερικό (Ολλανδία - Γερμανία) για λόγους εργασίας. 
Επίσης στην περιοχή παρατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
προσέλευση Βούλγαρων ΡΟΜΑ, για εποχική εργασία (κυρίως αγρερ-
γάτες). 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Πληθυσμός: Εγγεγραμμένοι 187 
άτομα  
Οικογένειες :53               Κατοικίες:45 
Άνδρες :   97                  Γυναίκες :90 
Ενήλικες:  119                Ανήλικοι: 68 
Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται  για μόνιμο μη μετακινούμε-
νο πληθυσμό. Στο εξωτερικό έχουν μεταναστεύσει  2-3 οικογένειες  
για λόγους εργασίας. 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ   

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Πληθυσμός: Εγγεγραμμένοι 137 
άτομα  
Οικογένειες :33              Κατοικίες:32 
Άνδρες :   69                  Γυναίκες :68 
Ενήλικες:  64                 Ανήλικοι: 73 
Στη Χρυσούπολη υπάρχουν δύο καταυλισμοί τσιγγάνων. Ο ένας ε-
ντοπίζεται στην περιοχή «Δεκαπέντε» και ο δεύτερος στην περιοχή 
«Προάστιο». Υπάρχουν επίσης δύο οικογένειες που είναι ενσωματω-
μένες στον υπόλοιπο πληθυσμό και διαμένουν σε άλλα σημεία. 
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Κινητικότητα Πληθυσμού: Δυο-τρεις οικογένειες του Προαστίου 
μετακινούνται κατά διαστήματα, οι υπόλοιποι είναι μόνιμοι κάτοικοι.  

ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ»: 

 28 Άτομα- 6 οικογένειες -15 παιδιά  

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Πληθυσμός: Εγγεγραμμένοι 83  
άτομα  
Οικογένειες :20              Κατοικίες:19 
Άνδρες :   41                 Γυναίκες :42 
Ενήλικες:  44                 Ανήλικοι: 39 
Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται  για  μη μετακινούμενο πλη-
θυσμό. 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ 

Στη Νέα Καρυά ο πληθυσμός Ρομά εντοπίζεται σε δύο σημεία εκ δια-
μέτρου αντίθετα αναφορικά με το κέντρο του χωριού. Ο πρώτος οι-
κισμός βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Νέας Καρυάς, ενώ ο δεύτε-
ρος στην ανατολική πλευρά, στην έξοδο προς Κεραμωτή 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Εγγεγραμμένοι :208 άτομα  
Οικογένειες : 60                  Κατοικίες: 55 
Άνδρες :   102                     Γυναίκες :106 
Ενήλικες:  139                     Ανήλικοι: 69 
1η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Δυτικά:  147 άτομα, 46 οικογένειες, 40 ανήλικοι 

2η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ :  61 άτομα, 14 οικογένειες, 29 ανήλικοι 

Κινητικότητα Πληθυσμού: Στη δεύτερη τοποθεσία οι περισσότεροι 
Ρομά είναι μετακινούμενοι. 

Πρόκειται για ένα μικρό απόμερο πρόχειρο καταυλισμό. Είναι μια 
κλειστή ομάδα που αποτελείται από οικογένειες συγγενικές (κυρίως 
δύο γενεαλογικά δέντρα). Ο τρόπος ζωής τους είναι νομαδικός και 
δεν έχουν ιδιαίτερες κοινωνικές επαφές με τους λοιπούς Ρομά της 
περιοχής. Κάποιες  οικογένειες μετακινούνται μεταξύ Νέας Καρυάς 
και Θεσ/νίκης. 
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2.1.3. Οικισμός Δήμου Ξάνθης 

Στην περιοχή του Δήμου Ξάνθης υπάρχει ένας οικισμός ΡΟΜΑ, το 
Δροσερό στις νότιες παρυφές της πόλης. Ο πληθυσμός του οικισμού 
εκτιμάται περίπου στα 3.500 άτομα, αν και δεν είναι όλοι καταγε-
γραμμένοι. 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΡΟΣΕΡΟ ΞΑΝΘΗΣ 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Πληθυσμός: Εγγεγραμμένοι (στο 
ΙΑΚ) 2743 άτομα  

Οικογένειες :1200                

Ενήλικες:  1297                  Ανήλικοι: 1744 

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο 
πληθυσμό με εποχική και επιλεκτική κινητικότητα συνήθως προς τα 
μεγάλα αστικά κέντρα.   

 

2.1.4. Οικισμοί Δήμου Κομοτηνής 

Στο δήμο Κομοτηνής λειτουργούν δυο Ιατροκοινωνικά Κέντρα. Το 
ΙΑΚ Μελέτης το οποίο εξυπηρετεί τον ομώνυμο οικισμό και το ΙΑΚ 
Κομοτηνής που εξυπηρετεί τον οικισμό Αλάν-Κογιού . 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ 

Στην περιοχή εξυπηρέτησης του ΙΑΚ Μελέτης, υπάρχει ένας οικι-
σμός-καταυλισμός Ρομά, που βρίσκεται στη περιοχή Μελέτη. Ο οικι-
σμός βρίσκεται 10 χλμ. δυτικά της Κομοτηνής, και απέχει περίπου 2 
χιλιόμετρα από το οδικό δίκτυο που οδηγεί αφενός προς στην Αίγει-
ρο και αφετέρου προς το Σώστη. 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Στην συγκεκριμένη περιοχή ο 
πληθυσμός ανέρχεται σε 337 άτομα.  

Άνδρες :   166   Γυναίκες :171 

Ενήλικες:  259    Ανήλικοι: 78  

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΛΑΝ ΚΟΓΙΟΥ - ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ  

Το Αλάν Κογιού ως οικισμός έχει 300 οικογένειες. Το ΙΑΚ έχει απο-
γράψει 276 οικογένειες και παρατίθενται στη συνέχεια τα στοιχεία, 
ενώ μερικές οικογένειες δεν έχουν απογραφεί παρά τις επανειλημμέ-
νες προσπάθειες των στελεχών του ΙΑΚ. Το Αλάν Κογιού παρουσιάζει 
εικόνα καταυλισμού. 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: ο πληθυσμός ανέρχεται σε 1158 
άτομα  
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Οικογένειες :276             κατοικίες : 147 στο Αλαν Κογιού  

Άνδρες :   320 (ενήλικες)  Γυναίκες : 360 (ενήλικες)  

Ενήλικες:  680             Ανήλικοι:  478 

Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού είναι σημαντικός και σε κάθε πε-
ρίπτωση ξεπερνάει τόσο το μέσο όρο της Ελλάδας όσο και του νο-
μού.  

Κινητικότητα Πληθυσμού: Οι Ρομά της περιοχής είναι ουσιαστικά 
μόνιμοι. Υπάρχουν μετακινήσεις την καλοκαιρινή περίοδο, για ανεύ-
ρεση αγροτικών εργασιών. Τελευταία έχουν παρατηρηθεί κάποιες 
αφίξεις στον οικισμό τριών οικογενειών από Βουλγαρία, και δύο οι-
κογενειών από την Ορεστιάδα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 

 

2.1.5. Οικισμός Δήμου Μαρώνειας-Σαπών  

Στην περιοχή των Σαπών υπάρχει μία περιοχή (γειτονιά) στο Δημοτι-
κό Διαμέρισμα Σαπών όπου ζουν  Ρομά. 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΣΑΠΩΝ 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Το σύνολο τους δεν ξεπερνά τα 
790 άτομα. Εγγεγραμμένα είναι 652 άτομα. Οικογένειες : 194 
 Κατοικίες : 202 

Άνδρες :   178                Γυναίκες :235 

Ενήλικες:  413                Ανήλικοι: 239 

Κινητικότητα Πληθυσμού: Ο μετακινούμενος πληθυσμός είναι πε-
ρίπου 135 άτομα και αφορά μετανάστες στο εσωτερικό και το εξωτε-
ρικό για αναζήτηση εργασίας. 

 

2.1.6. Οικισμός  Δήμου Αλεξανδρούπολης  

Στην περιοχή εξυπηρέτησης του ΙΑΚ Αλεξανδρούπολης υπάρχει ένας 
ο οικισμός στην περιοχή της οδού Άβαντος.  

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Το σύνολο των ατόμων που δια-
βιούν είναι περί τα 3590. Αναλυτικότερα:  

Άνδρες:1438 Γυναίκες:1299 Παιδιά:853 

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο 
πληθυσμό με εξαίρεση κάποιες οικογένειες (15-20) που μετακινού-
νται σε κοντινές περιοχές για εύρεση εργασίας 
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2.1.7. Οικισμοί  Δήμου Διδυμοτείχου 

Στον Δήμο Διδυμοτείχου υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος οικισμός Ρο-
μά, ο οποίος βρίσκεται πόλη του Διδυμοτείχου στην περιφερειακή 
οδό, στην ανατολική περιοχή της πόλης, ένα χιλιόμετρο από το κέ-
ντρο της. Απέναντι από τον οικισμό βρίσκονται οι εργατικές κατοικί-
ες. Ο οικισμός αυτός αποτελεί και την περιοχή εξυπηρέτησης του Ι-
ΑΚ. 

Εκτός αυτού του οικισμού, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, βρί-
σκονται πέντε ακόμη οικισμοί-θύλακες, στους οποίους συγκεντρώνο-
νται μικροί πληθυσμοί Ρομά. Πρόκειται για τι περιοχές Σαύρα, Πολιά, 
Κυανή και Δάφνη. 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Στην συγκεκριμένη περιοχή ο 
πληθυσμός ανέρχεται σε 800 άτομα.  

Οικογένειες : 162 

Άνδρες :   219   Γυναίκες :237 

Ενήλικες:  456    Ανήλικοι: 344 

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο 
πληθυσμό 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΥΡΑ 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Στην συγκεκριμένη περιοχή είναι 
εγκατεστημένες πενήντα (50) οικογένειες Ρομά. Ο οικισμός βρίσκεται 
19 χλμ βορειοδυτικά του Διδυμοτείχου και περίπου 12 χλμ ανατολικά 
των Μεταξάδων. 

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο 
πληθυσμό 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΑ 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Ο οικισμός βρίσκεται περίπου 25 
χλμ δυτικά του Διδυμοτείχου, πολύ κοντά στους Μεταξάδες. Στην 
συγκεκριμένη περιοχή είναι εγκατεστημένες εξήντα (60) οικογένειες 
Ρομά 

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο 
πληθυσμό 
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΑΝΗ 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Στην συγκεκριμένη περιοχή είναι 
εγκατεστημένες τριανταπέντε (35) οικογένειες Ρομά. Ο οικισμός βρί-
σκεται στο χωριό Κυανή 15 χιλιόμετρα δυτικά του Διδυμοτείχου 

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο 
πληθυσμό 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Ο οικισμός βρίσκεται στο χωριό 
Δάφνη 15 χιλιόμετρα δυτικά του Διδυμοτείχου, κοντά στο Ελαφοχώ-
ρι. Στην συγκεκριμένη περιοχή είναι εγκατεστημένες δεκαπέντε (15) 
οικογένειες Ρομά. 

Κινητικότητα Πληθυσμού: Πρόκειται για μόνιμο μη μετακινούμενο 
πληθυσμό 

 

2.1.8. Οικισμοί  Δήμου Ορεστιάδας 

Στην περιοχή εξυπηρέτησης του ΙΑΚ του Δήμου Ορεστιάδας υπάρ-
χουν συνολικά τρείς οικισμοί-καταυλισμοί. Οι δυο στις περιοχές της 
Σαγήνης και της Κλεισσούς, και  ένας καταυλισμός Ρομά που έχει 
συσταθεί στο χωριό Χειμώνιο. Το σύνολο των ατόμων που διαβιούν 
σε αυτούς είναι 802 άτομα. . 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Πληθυσμός: Εγγεγραμμένοι στο 
ΙΑΚ 324 άτομα 

Οικογένειες :87    Κατοικίες:82 

Άνδρες :   158   Γυναίκες :166 

Ενήλικες:  116    Ανήλικοι: 208 

Κινητικότητα Πληθυσμού: Στον συγκεκριμένο καταυλισμό 11 οι-
κογένειες αποτελούν μετακινούμενο πληθυσμό για αγροτικές εργασί-
ες, μόνο τους θερινούς μήνες.   

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΓΗΝΗΣ 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: οι εγγεγραμμένοι είναι 411 άτο-
μα. 

Οικογένειες :94              Κατοικίες:93 

Άνδρες :   215    Γυναίκες :196 

Ενήλικες:  185            Ανήλικοι: 226 
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Κινητικότητα Πληθυσμού: Στον συγκεκριμένο καταυλισμό 11 οι-
κογένειες αποτελούν μετακινούμενο πληθυσμό για αγροτικές εργασί-
ες, μόνο τους θερινούς μήνες, ενώ δύο οικογένειες μετανάστευσαν 
στη Γερμανία.  

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΟ 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: οι εγγεγραμμένοι στο ΙΑΚ είναι 67 
άτομα 

Οικογένειες :16              Κατοικίες:10 

Άνδρες :   31    Γυναίκες :36 

Ενήλικες:  34     Ανήλικοι: 33 

Κινητικότητα Πληθυσμού: Δεν υπάρχει μετακινούμενος πληθυ-
σμός. 

2.1.9. Οικισμοί Δήμου Τοπείρου 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΗΤΗΣ – ΟΡΦΑΝΟΥ 

 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: οι εγγεγραμμένοι είναι 550 άτο-
μα. 

Κινητικότητα Πληθυσμού: Στους συγκεκριμένους οικισμούς δια-
μένουν μόνιμοι κάτοικοι, ασχολούμενοι με αγροτικές εργασίες, με 
πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο (κάτω από το όριο της φτώχειας το σύ-
νολο του πληθυσμού), με υψηλά επίπεδα αναλβαφητισμού και με 
φαινόμενα οικογενειακής βίας (χωρίς επίσημη καταγραφή ).  

 

 

2.2. Συνοπτικά συμπεράσματα 

 
Aπο την επεξεργασία και διασταύρωση όλων των στοιχείων ανά οικι-
σμό, που αντλήθηκαν από τα ΙΑΚ, τις υπηρεσίες των Δήμων και την 
επιτόπια έρευνα της Ομάδας Έργου προέκυψαν τα παρακάτω γενικά 
συμπεράσματα: 
 
• Ο πληθυσμός των Ρομά της περιφέρειας, σε υψηλό ποσοστό, ζει 
κάτω από τα όρια της φτώχειας.  

• Τα ποσοστά ανεργίας στην κοινωνία των Ρομά είναι πολύ υψηλά, 
ενώ σε κάποιους οικισμούς η ανεργία είναι καθολική. 

• Μία από τις βασικές πηγές εισοδήματος είναι οι προνοιακές παρο-
χές, οι οποίες όμως μειώνονται δραματικά λόγω της οικονομικής κρί-
σης, γεγονός που απειλεί, περαιτέρω το βιοτικό τους επίπεδο.  



 
16 

• Το υψηλό ποσοστό αστικοδημοτικής τακτοποίησης και η εγγραφή 
στα Φορολογικά Μητρώα, αποτελεί ασπίδα απέναντι στον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις σχέσεις 
των Ρομά με τις Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης και την άσκηση 
των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

• Η παιδική εργασία, καθώς και η ενδοοικογενειακή βία, υφίστανται 
σε μεγάλο βαθμό, αλλά συναρτώνται κυρίως με την οικονομική κα-
τάσταση των οικογενειών. 

• Οι οικισμοί, συνήθως βρίσκονται στις παρυφές των πόλεων, σε 
αμφισβητούμενες, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεις. Συ-
χνά υπάρχει πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη επέκτασή τους και την 
περιστασιακή ή και ανύπαρκτη εξυπηρέτηση τους από αστικές συ-
γκοινωνίες. Ωστόσο ο πληθυσμός των οικισμών είναι μόνιμα εγκατε-
στημένος εκεί με δική του επιλογή, για πολλά χρόνια. Ο μετακινού-
μενος πληθυσμός είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με άλλες περιοχές 
της χώρας.  

• Οι οικισμοί που βρίσκονται εντός, ή στις παρυφές των πόλεων δι-
ακρίνονται από έλλειψη βασικών υποδομών. Θετικό στοιχείο αποτε-
λεί η κάλυψη των περισσότερων οικισμών από δίκτυα υδροδότησης 
και ηλεκτροδότησης, με τα οποία εξυπηρετούνται οι οικίες των κα-
τοίκων.  

• Οι συνθήκες στέγασης σε αρκετούς οικισμούς είναι κακές, υπάρ-
χει στενότητα χώρου και σε κατοικίες λίγων τετραγωνικών, φιλοξε-
νούνται δύο ή και τρεις οικογένειες.  

• Οι κύριοι τομείς απασχόλησης, είναι οι εποχικές αγροτικές εργα-
σίες και το πλανόδιο εμπόριο. Η είσοδος εργατικού δυναμικού από 
γειτονικές χώρες, καθώς και η γενικότερη οικονομική κρίση, επηρέ-
ασε αρνητικά την απασχόλησή τους και το εισοδηματικό τους επίπε-
δο. Λιγότερο φαίνεται να πλήττονται οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ο-
ποίοι είναι πολύ περισσότερο ευέλικτοι.  

• Ο αναλφαβητισμός βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα αποτελώ-
ντας εμπόδιο στην ομαλή ένταξη των Ρομά στις τοπικές κοινωνίες 
μειώνοντας παράλληλα τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και 
κινητικότητας. Αντίθετα, τα ποσοστά μαθητικής διαρροής, διαφορο-
ποιούνται ανάλογα με  οικισμό, ωστόσο εμφανίζει τάσεις μείωσης με 
τη βοήθεια σχετικών υποστηρικτικών προγραμμάτων. 

• Σε αρκετούς οικισμούς παρατηρείται έλλειψη σχολικών αιθου-
σών, ενώ σε μερικούς άλλους η πρόσβαση είναι δύσκολη λόγω της 
μεγάλης απόστασης του οικισμού από το σχολείο.   
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• Η γενικότερη κατάσταση της υγείας τους είναι κακή, για λόγους 
που οφείλονται στην έλλειψη πρόληψης, τις κακές συνθήκες διαβίω-
σης, την ανέχεια και την έλλειψη πληροφόρησης.  

• Υψηλό ποσοστό του πληθυσμού παρουσιάζει προβλήματα Ψυχι-
κής Υγείας και εξαρτήσεων από ουσίες.  Γενικά υπάρχει πρόσβαση 
στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα υγείας της περιοχής, δυσκολία αντι-
μετωπίζουν μόνο κάποιοι απομακρυσμένοι οικισμοί.  

• Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, κυρίως από την Πρόνοια.  

• Οι εμβολιασμοί είναι τακτικοί, ειδικά στους οικισμούς που λει-
τουργούν ΙΑΚ.  

Κεφάλαιο 3ο : Αρχές και στόχοι του Σχεδίου Δράσης 

Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού της ομάδας αυτής του 
πληθυσμού, επιβάλλει την υιοθέτηση συγκεκριμένων βασικών αρ-
χών, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω:  

• Συμμετοχικότητα και Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πο-
λιτών– Συναίνεση και  εμπλοκή της ομάδας στόχου στο σχεδια-
σμό, έτσι ώστε να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες των Ρομά 
και να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή αποδοχή των παρεμβάσε-
ων και την ανταπόκριση των μελών της ομάδας στόχου των κα-
τοίκων της περιοχής, Ρομά και μη Ρομά και των φορέων άσκησης 
πολιτικής, μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης, ανίχνευσης και 
ανάδειξης των υφιστάμενων προβλημάτων.  

• Ολιστική Προσέγγιση – Κοινό Όφελος  - Κοινό Βίωμα μέσα 
από δράσεις συνύπαρξης. Ανάπτυξη δράσεων σε όλο το φά-
σμα των παραμέτρων που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης  
των Ρομά και συνθέτουν τα φαινόμενα του Κοινωνικού Αποκλει-
σμού.  Η οικονομική ανάπτυξη να αφορά γενικότερα την τοπική 
οικονομία  και η κοινωνική ένταξη να επιτυγχάνεται σε όλους 
τους τομείς μέσω της αρχής του «κοινού βιώματος» και την απο-
φυγή της γκετοποίησης.      

• Σεβασμός στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και αποδοχή του 
δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού της ομάδας στόχου και του τρό-
που που η ίδια επιλέγει τον τρόπο ζωής της 

• Χρονικός προγραμματισμός των δράσεων και ιεράρχηση με 
βάση την αμεσότητα της ανάγκης εφαρμογής.  Η ιεράρχηση και η 
διαδοχή των ενεργειών, ώστε να διασφαλιστεί η αλληλουχία των 
παρεμβάσεων και η αποτελεσματικότητα τους,   αποτελεί στόχο 
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του επιχειρησιακού που διακρίνει τις σχεδιαζόμενες δράσεις  σε 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. 

Σε συμφωνία με το Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής Για Τους Ρομά ως 
στρατηγικός στόχος του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης τίθεται: 
Η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και 
όσων διαβιούν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς, οι οποίοι 
υφίστανται τον ίδιο αποκλεισμό και η δημιουργία των προϋποθέ-
σεων της κοινωνικής τους ένταξης. 

 Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος εξυπηρετείται από πέντε επιμέ-
ρους γενικούς στόχους οι οποίοι περιλαμβάνουν αντίστοιχο πλέγ-
μα δράσεων: 

1. Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν» μέσω παρεμβάσε-
ων για την κάλυψη των αναγκών για αποδεκτές συνθήκες διαβί-
ωσης.  

2. Πρόσβαση στη γνώση, με στόχο την αντιμετώπιση της μαθητι-
κής διαρροής την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 
την καταπολέμηση  του αναλφαβητισμού 

3. Αντιμετώπιση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας 
και καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της αύξησης της Απα-
σχόλησης δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τον αναπρο-
σανατολισμό και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, της αξιο-
ποίησης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των Ρομά για 
την τόνωση του επιχειρείν. 

4. Άρση των ανισοτήτων στις παρεχόμενες υπηρεσίες νοσο-
κομειακής και κοινωνικής φροντίδας, εξασφάλιση πρόσβασης 
στις πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας και υποστήριξη της διαδικα-
σίας της πλήρους ένταξής των Ρομά. 

5. Αντιμετώπιση των φαινομένων παθογένειας μέσα στις κοι-
νότητες των Ρομά  μέσω της  ανάπτυξης ευρύτερου Κοινω-
νικού διαλόγου. Φαινόμενα όπως η ενδοοικογενειακή βία, η 
παιδική εργασία, ζητήματα γυναικείας χειραφέτησης, η παραβατι-
κότητα, η απουσία συλλογικότητας, έλλειψη συμμετοχής στη λή-
ψη συλλογικών αποφάσεων, αποτελούν εμπόδια στην προσπάθεια 
για κοινωνικοποίηση και ένταξη, τα οποία πρέπει να αντιμετωπι-
στούν. 
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Κεφάλαιο 4ο : Στρατηγική Υλοποίησης Παρεμβάσεων – Άξο-
νες και Μέτρα του Σχεδίου Δράσης 

4.1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ» 

Η αποτύπωση των χαρακτηριστικών των Ρομά που διαμένει στους 
οικισμούς της Περιφέρειας, φανερώνει ότι πρόκειται για μόνιμα ε-
γκατεστημένο πληθυσμό με χαμηλή κινητικότητα. Η διασφάλιση ικα-
νοποιητικών συνθηκών στέγασης σε ένα αξιοπρεπές οικιστικό περι-
βάλλον, συνεισφέρει στη διαδικασία διεκδίκησης από τους ίδιους 
τους Ρομά ενός περισσότερο ποιοτικού βιοτικού επιπέδου που συμ-
βάλλει περαιτέρω στην πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά όπως η εκπαί-
δευση, η δημόσια υγεία, η εργασία κλπ.  

Η καταγραφή των συνθηκών στέγασης ανά οικισμό έδειξε τα εξής 
χαρακτηριστικά για την περιφέρεια: 

• Οικισμοί που αποτελούνται αποκλειστικά από παραπήγματα και 
οικίες κατασκευασμένες από πολύ φθηνά οικοδομικά υλικά, σε 
καταπατημένες εκτάσεις με έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπο-
δομές (π.χ. οικισμός Αλάν Κογιού) 

• Οικισμοί που το οικιστικό απόθεμα έχει μικτά χαρακτηριστικά, α-
ποτελείται δηλαδή τόσο από παραπήγματα που βρίσκονται σε κα-
ταπατημένες εκτάσεις, αλλά και από κανονικές κατοικίες δομημέ-
νες σε ιδιόκτητα ή καταπατημένα οικόπεδα. Στους οικισμούς αυ-
τούς υφίστανται δίκτυα υποδομών τα οποία ενδεχόμενα να χρειά-
ζονται συμπληρώσεις και συντήρηση, στις οποίες όμως δεν έχουν 
πρόσβαση όλα τα νοικοκυριά. (π.χ. οικισμοί Χρυσοχώρι,Κεντητή)  

• Οικισμοί με ικανοποιητικές συνθήκες στέγασης για τους κατοί-
κους, με πρόσβαση στα δίκτυα υποδομών και ικανοποιητικές οικί-
ες σε ιδιόκτητα οικόπεδα. (π.χ. οικισμός Δάφνη Διδυμοτείχου)  

Ο τομέας της στέγασης έχει επιμερισθεί σε  τέσσερις 4 ειδικούς στό-
χους που είναι: 

1. Εξασφάλιση βασικών συνθηκών στέγασης που αφορά αρ-
χικά σε υποστηρικτικές δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται για 
παροχή στέγης, όπως σύνταξη υποστηρικτικών μελετών, διενέργεια 
εργασιών ωρίμανσης έργων, κατάρτιση μητρώου ακίνητης περιουσί-
ας κλπ.  Ακολούθως προβλέπεται μία σειρά δράσεων για την άμεση 
αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος των Ρομά, όπως είναι η 
χορήγηση δανείων, η επιδότηση ενοικίου, η χορήγηση επισκευαστι-
κών δανείων και η διασφάλιση πόρων για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων οργανωμένης δόμησης για την μετεγκατάσταση τμημάτων 
πληθυσμού που διαμένει σε ακατάλληλες συνθήκες.  
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2. Ολοκλήρωση δικτύου υποδομών, αφορά τις εργασίες εγκα-
τάστασης, επέκτασης και συντήρησης δικτύων υποδομής για την κά-
λυψη των οικισμών σε ηλεκτροδότηση, ύδρευση και αποχέτευση α-
καθάρτων και ομβρίων υδάτων. 

3. Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, αφορά τις εργασίες 
για τη διάνοιξη οδών, εργασίες οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου 
οδικού δικτύου, πεζοδρομήσεις και διαμόρφωση πεζοδρομίων, δια-
μόρφωση κοινόχρηστων χώρων, πάρκων, πλατειών, δενδροφυτεύ-
σεις και εξοπλισμό αστικού εξοπλισμού.  

4. Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες, αφορά μία σειρά υποστη-
ρικτικών δράσεων για την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των 
κατοίκων των οικισμών, που μπορεί να είναι προαπαιτούμενες μελέ-
τες για την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων δράσεων του επι-
χειρησιακού, ενέργειες για την εξασφάλιση προσπελασιμότητας στον 
οικισμό π.χ. επέκταση και πύκνωση δρομολογίων αστικών συγκοινω-
νιών, αλλά και δράσεις για την καθαριότητα των οικισμών προμήθει-
ας εξοπλισμού - αγορά κάδων απορριμμάτων και πύκνωση δρομολο-
γίων απορριμματοφόρων.  

 
 
4.2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

Ο στόχος είναι η αύξηση έως το 2020 της ένταξης των παιδιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, η μείωση της σχολικής διαρροής και αποτυ-
χίας,  η διάχυση της εκπαίδευσης τους σε όλες τις βαθμίδες της εκ-
παίδευσης με την εξασφάλιση  ότι όλα τα παιδιά των Ρομά θα 
ολοκληρώνουν τουλάχιστον τη φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο 
και θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση.  

Η καταγραφή των στοιχείων για τον τομέα της Εκπαίδευσης ανά οι-
κισμό, ανέδειξε τα εξής χαρακτηριστικά για την περιφέρεια: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.1 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 1: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» 

ΜΕΤΡΟ 
Π/Υ  

2012-2015 
Π/Υ  

2015-2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(εκ. ευρώ) 

1 578.000 60.496.500 61.074.500 

2 6.170.000 3.856.000 10.026.000 

3 2.340.000 6.550.000 8.890.000 

4 426.750 1.695.900 2.122.650 

ΣΥΝΟΛΟ 9.514.750 72.598.400 82.113.150 
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Τα στοιχεία που αφορούν στη καθυστερημένη ένταξη στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, στη μη ολοκλήρωση της φοίτησης και στο 
έντονο φαινόμενο της μαθητικής διαρροής, διαιωνίζουν φαινόμενα 
δυσκολίας κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ρομά αλλά και αρνητικών 
στερεοτύπων και προκαταλήψεων εναντίον τους. Σημαντικό τμήμα 
του πληθυσμού είναι αναλφάβητο και δυστυχώς σε πολλούς 
οικισμούς διαφαίνεται διαιώνιση του αναλφαβητισμού. Ανεπάρκεια 
αιθουσών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς υπάρχει σε 
πολλούς οικισμούς ενώ η δυσκολία πρόσβασης στις σχολικές 
μονάδες είναι υπαρκτή αλλά αλλά όχι ιδιαίτερα έντονη. 

Ο τομέας της εκπαίδευσης έχει επιμερισθεί σε  5 ειδικούς στόχους 
που είναι: 

1. Προσχολική εκπαίδευση – προένταξη, που αφορά στη λει-
τουργία πρότυπου παιδικού σταθμού υπό την αιγίδα του Δήμου με 
προγράμματα ένταξης και προετοιμασίας των παιδιών για την επιτυ-
χή ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ελλιπής γνώση της 
ελληνικής γλώσσας  αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την 
εγγραφή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την ο-
λοκλήρωση της εκπαίδευσης. Οι δράσεις και ενέργειες που απαιτού-
νται για τα νήπια, είναι προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής 
γλώσσας και προσχολική αγωγή αλλά και προγράμματα ενίσχυσης 
κοινωνικών δεξιοτήτων. 

2. Μείωση της μαθητικής διαρροής, αφορά 2 κατηγορίες 
παρεμβάσεων:  τις σχολικές υποδομές και προγράμματα για τη μα-
θητική διαρροή. Οι σχολικές υποδομές αφορούν την κατασκευή σχο-
λικών κτιρίων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τον εξοπλι-
σμό τους. Η καταπολέμησης της μαθητικής διαρροής αφορά τη λει-
τουργία Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχό-
λησης (ΚΕΔΔΑΠ), προγράμματα ενημέρωσης για θέματα υγιεινής και 
καθαριότητας με στόχο την καλύτερη ένταξη στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. Επίσης, προγράμματα για την αντιμετώπιση της σχολικής 
βίας, των στερεότυπων της μαθητικής κοινότητας και ανάπτυξη δεξι-
οτήτων με δραστηριότητες εκτός σχολείου. Τέλος, σημαντικό είναι 
να εξασφαλιστεί και η εύκολη πρόσβαση στις σχολικές μονάδες σε  
κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

3. Βελτίωση σχολικής επίδοσης, αφορά στην κατηγορία πα-
ρέμβασης για την καταπολέμηση της αποχής και τη βελτίωση της ε-
πίδοσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω επιδόματος αποφοίτη-
σης και προγραμμάτων σε θερινά / εσπερινά τμήματα. 

4. Αναλφαβητισμός, αφορά στην κατηγορία παρέμβασης για 
την εκπαίδευση των ενηλίκων μέσω στοχευμένων προγραμμάτων σε 
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ειδικές ομάδες του πληθυσμού για την καταπολέμηση του αναλφα-
βητισμού, σχολείων δεύτερης ευκαιρίας με απόκτηση τίτλου σπου-
δών αλλά και προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Οι 
παρεμβάσεις είναι σημαντικές και για την ολοκλήρωση της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας των παιδιών  διότι οι ενήλικες δεν ενθαρρύνουν και 
δεν παρακινούν τα παιδιά τους να ενταχθούν και να ολοκληρώσουν 
την εκπαίδευση.   

5. Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες θα εξειδικευ-
τούν μετά από διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της 
ομάδας στόχου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 

 

4.3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» 

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των Ρομά της περιφέρει-
ας, επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα παρέμβασης για την υποστήριξη 
τους και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Τα ποσοστά ανεργίας 
στην κοινωνία των Ρομά είναι πολύ υψηλά, οι κύριοι τομείς απασχό-
λησης, είναι οι εποχικές αγροτικές εργασίες, το πλανόδιο εμπόριο και 
η περιστασιακή απασχόληση σε τεχνικές και οικοδομικές εργασίες, 
ενώ βασική πηγή εισοδήματος είναι οι προνοιακές παροχές. 

Σε συμφωνία με το πλαίσιο που τίθεται από την εθνική στρατηγική 
για τους Ρομά, ο γενικός στόχος του Άξονα είναι η «Αντιμετώπιση 
του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και την καταπολέ-
μηση της φτώχειας», με σκοπό την ποσοτική και ποιοτική βελτίω-
ση της απασχόλησης των ΡΟΜΑ.  

Οι προτεραιότητες που τίθενται είναι, η καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας, η εξοικείωση με την μισθωτή εργασία, η ανάπτυξη της επι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.1 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 2 

ΜΕΤΡΟ 
Π/Υ  

2012-2015 
Π/Υ  

2015-2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(εκ. ευρώ) 

1 590.000 € 1.720.000 € 2.310.000 € 

2 1.663.000 € 5.085.000 € 6.748.000 € 

3 0,00 € 320.000 € 320.000 € 

       4 2.366.000 € 2.282.000 € 4.648.000 € 

       5 0,00 €             0,00 € 0,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.619.000 € 9.407.000 € 14.026.000 € 
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χειρηματικότητας, η ανάπτυξη και πιστοποίηση νέων επαγγελματι-
κών δεξιοτήτων και τέλος η αύξηση της απασχόλησης. 

Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεων και την επίτευξη του Γενικού 
του Στόχου, ο Άξονας εξειδικεύεται σε τρεις Ειδικούς στόχους. Για 
την ικανοποίηση κάθε στόχου προβλέπεται ανάλογη δέσμη παρεμβά-
σεων, με δράσεις που συμβάλλουν στην άρση του αποκλεισμού των 
Ρομά από την αγορά εργασίας και την βελτίωση της απασχόλησης 
τους.  

Αναλυτικότερα: 

1. Καταπολέμηση ανεργίας / Αύξηση απασχόλησης, στο 
πλαίσιο του στόχου προβλέπονται δράσεις για την προώθηση στην 
απασχόληση των Ρομά. Ενδεικτικές δράσεις που θα εξυπηρετήσουν 
την εκπλήρωση του συγκεκριμένου στόχου είναι, η επιδότηση ασφα-
λιστικών εισφορών για θέσεις εργασίας Ρομά, δράσεις επιδότησης 
θέσεων για την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία, επιδοτήσεις για 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, διευκολύνσεις πρόσβασης σε 
μικροπιστώσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μικρής κλίμα-
κας και νομιμοποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών ενασχολήσεων. 

2. Πιστοποίηση - Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, 
στο πλαίσιο του στόχου προβλέπονται δράσεις για την βελτίωση των 
δεξιοτήτων των Ρομά, καθώς και δράσεις εξοικείωσης τόσο των Ρομά 
με την μισθωτή εργασία ως εργαζόμενοι, αλλά και του γενικού πλη-
θυσμού ως εργοδότη. Ενδεικτικές δράσεις είναι τα προγράμματα με 
αυξημένη διάρκεια πρακτικής άσκησης (on the job training) με σκο-
πό την εξοικείωση με την μισθωτή εργασία, προγράμματα επιμόρ-
φωσης σε αγροτικές και τεχνικές εργασίες, προγράμματα απόκτησης 
νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και εξειδίκευση και ανάπτυξη υφι-
στάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων 

3. Ανάπτυξη τοπικής οικονομίας, στο πλαίσιο του στόχου 
προβλέπονται δράσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας 
και των  συνεταιρισμών γενικότερα, με στόχο την προσφορά υπηρε-
σιών για την κάλυψη αναγκών της κοινότητας (πχ. κοινωνικό πα-
ντοπωλείο, υπηρεσία μεταφοράς και διακίνησης ατόμων, υπηρεσίες 
καθαρισμού, πλυντηρίων, catering, λουτρά κλπ), την οργάνωση και 
διαχείριση των προϊόντων που παράγονται από τις ασχολίες των Ρο-
μά,  αξιοποίηση δραστηριότητας συλλογής μετάλλου σε ανταποδοτι-
κές δράσεις ανακύκλωσης (συνεταιρισμός συλλογής και διαχείρισης 
ανακυκλώσιμων υλικών), δράσεις εκμίσθωσης-διάθεσης δημοτικών 
γαιών για αγροτική εκμετάλλευση, δημιουργία και διαχείριση τοπικής 
τσιγγάνικης αγοράς – παζάρι (έκδοση άδειων μικροπωλητών, προώ-
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θηση, οργάνωση, έλεγχος της συγκεκριμένης αγοράς) και γενικότε-
ρες δράσεις δικτύωσης και προώθησης τοπικών προϊόντων. 

Τέλος, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των παραπάνω πα-
ρεμβάσεων, έχει προγραμματιστεί σχετική κατηγορία 

 

4. Οριζόντιων δράσεων, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των 
υποστηρικτικών ενεργειών και των απαιτούμενων θεσμικών παρεμ-
βάσεων.  

 

 
4.4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 

Ο στόχος είναι έως το 2020 να να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των 
Ρομά και του υπόλοιπου πληθυσμού όσον αφορά την υγειονομική 
περίθαλψη, και την  υποστήριξη της διαδικασίας της πλήρους 
ένταξής των Ρομά. Αυτό θα επιτευχθεί εξασφαλίζοντας τη πρόσβαση 
στις πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας, με  παρεμβάσεις προληπτικής 
ιατρικής,  αγωγής υγείας  αλλά και  παρεμβάσεις στον τομέα των 
κοινωνικών υπηρεσιών. 

Η καταγραφή των στοιχείων για τον τομέα της Υγείας – Κοινωνικής 
Φροντίδας ανά οικισμό, ανέδειξε τα εξής χαρακτηριστικά για την πε-
ριφέρεια: 

Τα αρνητικά  στοιχεία που αφορούν στην πρόληψη και φροντίδα σε 
θέματα υγείας υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους οικισμούς της περι-
φέρειας. Η δυσκολία πρόσβασης του πληθυσμού στο Σύστημα Υγείας 
και τις αντίστοιχες δομές δεν είναι ιδιαίτερα έντονη αλλά είναι απα-
ραίτητο να επιλυθεί στις περιοχές στις οποίες υφίσταται. Επίσης η 
καταπολέμηση των αρνητικών αντιλήψεων του ίδιου του πληθυσμού 
αναφορικά με την αντιμετώπιση του από τις  υπηρεσίες είναι άμεση 
ανάγκη. Το υψηλό ποσοστό του πληθυσμού με προβλήματα Ψυχικής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 3 

ΜΕΤΡΟ 
Π/Υ  

2012-2015 
Π/Υ  

2015-2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(εκ. ευρώ) 

1 0,00 € 7.705.000 € 7.705.000 € 

2 0,00 € 2.246.000 € 2.246.000 € 

3 0,00 € 10.392.500 € 10.392.500 € 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 20.343.500 € 20.343.500 € 
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Υγείας και προβλήματα Ψυχικών εξαρτήσεων είναι πρόβλημα σχεδόν 
σε όλους τους οικισμούς. 

Ο τομέας της Υγείας - Κοινωνική Φροντίδας  έχει επιμερισθεί σε  4 
ειδικούς στόχους που είναι: 

1. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που αφορά προγράμματα 
πρόληψης και προαγωγής υγείας. Είναι απαραίτητο να  εξασφαλιστεί 
η πρόσβαση στις νοσοκομειακές μονάδες για εξετάσεις ή νοσηλεία 
αλλά και για τις ανάγκες των ασφαλισμένων στην πρόνοια. Επίσης, 
δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού σε θέματα ατομικής και στομα-
τικής υγιεινής. 

2. Ψυχική υγεία-εξαρτήσεις, αφορά στην κατηγορία παρέμβα-
σης για την καταπολέμηση ψυχικών νοσημάτων-εξαρτήσεων. Προ-
γράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού, πρόληψης, διάγνωσης και 
αντιμετώπισης ψυχικών παθήσεων. 

3. Κοινωνική φροντίδα – πρόνοια, αφορά στην κατηγορία πα-
ρέμβασης για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Ενημερωτικά προ-
γράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και αντισύλληψης. Σημα-
ντικό είναι τα προγράμματα να στοχεύσουν στην αντιμετώπιση στε-
ρεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα 
στον οικογενειακό προγραμματισμό. 

4. Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες θα εξειδικευ-
τούν μετά από διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της 
ομάδας στόχου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ενδεικτική δρά-
ση αποτελεί ο «Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό ή ανά δήμο, ο 
οποίος θα συμβάλει στην πρόληψη αλλά και στη φροντίδα του πλη-
θυσμού. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.1 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 4 

ΜΕΤΡΟ 
Π/Υ  

2012-2015 
Π/Υ  

2015-2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(εκ. ευρώ) 

1 790.000 € 785.000 € 1.575.000 € 

2 120.000 € 145.000 € 265.000 € 

3 120.000 € 145.000 € 265.000 € 

4 0,00 € 600.000 € 600.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.030.000 € 1.675.000 € 2.705.000 € 
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4.5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ»  

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των Ρομά της περιφέρει-
ας, επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα παρέμβασης για την άμβλυνση 
φαινομένων παθογένειας μέσα στις κοινότητες των Ρομά. Περιστατι-
κά ενδοοικογενειακής βίας, η παιδική εργασία, ζητήματα γυναικείας 
χειραφέτησης, παραβατικότητα, απουσία συλλογικότητας, αποτελούν 
εμπόδια στην προσπάθεια για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Πα-
ράλληλα, για την αρτιότερη επίτευξη της υλοποίησης των αξόνων 
του προγράμματος, απαιτούνται οριζόντιες πρωτοβουλίες, οι οποίες 
θα συμβάλουν στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των παρεμβάσεων. 

Σε συμφωνία με το πλαίσιο που τίθεται από την εθνική στρατηγική 
για τους Ρομά, ο γενικός στόχος του Άξονα είναι η «Αντιμετώπιση 
των φαινομένων παθογένειας μέσα στις κοινότητες των Ρομά  
μέσω της  ανάπτυξης ευρύτερου Κοινωνικού διαλόγου», με 
σκοπό την άρση των εμπόδιων στην προσπάθεια για κοινωνικοποίη-
ση και ένταξη. 

Οι προτεραιότητες που τίθενται είναι η καταπολέμηση των προκατα-
λήψεων και των στερεοτύπων, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
τόσο του γενικού πληθυσμού, όσο και των Ρομά, η αντιμετώπιση 
φαινομένων κοινωνικής παθογένειας, η ενίσχυση και ανάδειξη του 
πολιτισμού των Ρομά και τέλος η τακτοποίηση της αστικοδημοτικής 
κατάστασης για το κομμάτι του πληθυσμού όπου υπάρχει εκκρεμότη-
τα.  

Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεων και την επίτευξη του Γενικού 
Στόχου, ο Άξονας εξειδικεύεται σε τρεις Ειδικούς στόχους. Για την 
ικανοποίηση κάθε στόχου προβλέπεται ανάλογη δέσμη παρεμβάσε-
ων, με σχετικές δράσεις. 

Αναλυτικότερα: 

1. Ανάπτυξη Κοινωνικού Διαλόγου, στο πλαίσιο του στόχου 
ενδεικτικά περιλαμβάνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίη-
σης για θέματα παιδικής εργασίας, ενδοοικογενειακής βίας, πολιτικά 
δικαιώματα και υποχρεώσεις, δικαιώματα του παιδιού, ισότητα των 
φύλων, προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού και δράσεις 
μείωσης της παραβατικότητας και η διοργάνωση Εργαστήριων Γονέ-
ων και Βιωματικά Σεμινάρια. 

2. Πολιτιστικές Δράσεις, στο πλαίσιο του στόχου προβλέπονται 
δράσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού των Ρομά, ως μέσο αντιμε-
τώπισης των προκαταλήψεων και στερεότυπων, με παράλληλο στόχο 
την ενδυνάμωση του πληθυσμού στην προσπάθειά διεκδίκησης της 
κοινωνικής του ένταξης. Ενδεικτικές δράσεις που θα εξυπηρετήσουν 
την εκπλήρωση του συγκεκριμένου στόχου είναι, οι παρεμβάσεις στα 
σχολεία για την Τσιγγάνικη πολιτιστική ταυτότητα, οι ενέργειες κα-
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ταγραφής, ανάδειξης, ενίσχυσης, υποστήριξης του πολιτισμού των 
Ρομά (rom pride), ενέργειες αντιμετώπισης προκαταλήψεων και στε-
ρεότυπων, και η προβολή θετικών προτύπων. 

3. Κοινωνική Ένταξη, στο πλαίσιο του στόχου προβλέπονται 
δράσεις για την αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης μέσω προγραμ-
μάτων ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και δράσεων υποστήριξης 
των Ρομά για τις συναλλαγές τους με δημοσίους φορείς. Περιλαμβά-
νονται ενδεικτικά δράσεις, βελτίωσης δεξιοτήτων σε πεδία όπως απο-
τελεσματική επικοινωνία, ομαδική εργασία – συνεργασία,  χειρισμός  
διαφωνιών, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα, επίλυση 
προβλημάτων καθώς και πρόγραμμα για την σύνταξη Προδιαγραφών 
και υλοποίηση προγράμματος mentoring/life-coaching με στόχο την 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.Τέλος, για την αποτελεσματικότε-
ρη υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων, έχει προγραμματιστεί 
σχετική κατηγορία  

4. Οριζόντιων δράσεων, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των 
υποστηρικτικών ενεργειών και των απαιτούμενων θεσμικών παρεμ-
βάσεων. Ενδεικτικά, οι δράσεις που προβλέπονται αφορούν στην υ-
ποστήριξη της λειτουργίας των ΙΑΚ με ενέργειες για την δικτύωση, 
συστηματοποίηση και προτυποποίηση τους, την κωδικοποίηση του 
εύρους των εργασιών του, την δημιουργία εργαλείων, την αξιολόγη-
ση, υποστήριξη, συντονισμό και καθοδήγηση των ΙΑΚ. Παράλληλα, 
προβλέπεται πρόγραμμα ενεργοποίησης εφήβων στην υλοποίηση του 
προγράμματος και δράσεις Ανάπτυξης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνη 

 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5.1 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  ΑΞΟΝΑ 5 

ΜΕΤΡΟ 
Π/Υ  

2012-2015 
Π/Υ  

2015-2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(εκ. ευρώ) 

1 540.000 € 470.000 € 1.010.000 € 

2 1.160.000 € 575.000 € 1.735.000 € 

3 210.000 € 1.000.000 € 1.210.000 € 

4 1.105.000 € 6.400.000 € 7.505.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.015.000 € 8.445.000 € 11.460.000 € 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και ειδικότερα: 

α) το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87-07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», άρθρα: 

 186 (Α.5), σύμφωνα με το οποίο αρμοδιότητες των περιφε-
ρειών είναι, η διαχείριση, ο έλεγχος και η εφαρμογή των ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων, για την προγραμματική περίοδο 
2007 – 2013 όπως αυτή οριοθετείται από το Εθνικό Στρατηγι-
κό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για τα περιφερειακά όργανα 
στις διατάξεις του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) όπως ισχύε, 

 159, σύμφωνα με το οποίο ο περιφερειάρχης …κατευθύνει την 
υλοποίηση του σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης, 

 163, σύμφωνα με το οποίο το περιφερειακό συμβούλιο εγκρί-
νει και παρακολουθεί αναπτυξιακά προγράμματα κατά την κεί-
μενη νομοθεσία, 

 

β) το εγκεκριμένο με την με αρ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 Απόφα-
ση της Ε.Ε. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 
– 2013» και ειδικά:  

 Το Γενικό Στόχο 1: Αυτοτροφοδοτούμενη και ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη μέσω της κινητοποίησης του συνόλου του αναπτυ-
ξιακού δυναμικού και με έμφαση στην ποιότητα ζωής ειδι-
κών χωρικών συνόλων. 

 Το κεφάλαιο 2.10 «Χωρικές Προτεραιότητες της Στρατηγικής» 

 

γ) το με αρ.πρωτ.13843/οικ.3.1215 / 01-06-2012 έγγραφο της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με το ο-
ποίο από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» έχει δεσμευτεί 
ποσό προϋπολογισμού 10 εκατ. € για χωρικά στοχευμένες, το οποίο 
θα πρέπει να είναι σε συνέργεια με πόρους από το ΕΤΠΑ 

 

Εισηγούμαστε: 

Α) Την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την 
Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ι-
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διαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Π-ΑΜΘ. Ειδικό-
τερα, εγκρίνεται η σκοπιμότητα υλοποίησης των προτεινόμενων 
έργων και η συμβολή αυτών στην επίτευξη της προτεινόμενης 
αναπτυξιακής στρατηγικής. Η χρηματοδότηση των έργων θα γί-
νει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναλόγως της πηγής 
χρηματοδότησης (Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013». 
Ειδικότερα και σε συνέχεια της ανωτέρω έγκρισης η Ενδιάμεση 
Διαχειριστική της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
θα εκδώσει σχετική πρόσκληση προϋπολογισμού εννέα εκα-
τομμύριων € (9.000.000 €). Στο πλαίσιο της ανωτέρω 
πρόσκλησης θα υποβληθούν για αξιολόγηση προς ένταξη 
τα έργα του Πίνακα Α – 1 του παρόντος τεύχους. 

Β) την υποβολή αιτήματος εκχώρησης πόρων 7.000.000 € από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

2007 – 2013 για χρηματοδότηση δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοι-

νωνικού Ταμείου που περιλαμβάνονται στο παρόν Επιχειρησι-

ακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυ-

σμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικι-

σμούς της Π-ΑΜΘ και αφορούν στους άξονες προτεραιότητας: 

      1. Στέγαση και βασικές υποδομές 

      2.Απασχόληση 

      3.Εκπαίδευση 

      4.Υγεία και Κοινωνική φροντίδα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α – 1: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ «ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» ΣΤΟΥΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

Α/Α 
ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 

1 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ 150.000 € 

2 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙ-
ΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΝΕΣΤΟΥ ΠΗΓΕΣ 710.000 € 

3 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙ-
ΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΞΑΝΘΗΣ ΔΡΟΣΕΡΟ 1.200.000 € 

4 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙ-
ΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 550.000 € 

5 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

«NΕΟΚΤΙΣΤΑ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ-
ΡΙΟΥ» - Γειτο-
νιά 12 ΓΠΣ 

1.100.000 € 

6 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟ-

ΔΟΜΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΤΕΡΜΑ 
ΑΒΑΝΤΟΣ 

1.000.000 € 

7 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙ-
ΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 600.000 € 

8 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΛΕΙΣΣΟ 400.000 € 

9 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΑΓΗΝΗ 350.000 € 

10 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙ-
ΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΤΟΠΕΙΡΟΥ 
ΚΕΝΤΗΤΗ - Μ. 
ΟΡΦΑΝΟ 

3.000.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 9.060.000 € 
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