
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                   Αριθµ. Α̟όφ. 165/2018 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 12ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   10-7-2018    ηµέρα  Τρίτη    και  ώρα  
19:30 ̟.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε   έκτακτα    το 
∆ηµοτικό  Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  14907/9-7-2018  
̟ρόσκληση του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία 
ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και 
στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 ̟αρ. 5   
του Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
      …………………………………………………………………………………….. 
Υ̟οβολή ̟ρότασης στην ειδική Γραµµατεία κοινωνικής ένταξης 
των ροµά για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Κατσίδης Ευστάθιος 2 Καίδης Απόστολος 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 4 Καραφουλίδης Ανέστης 
5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 6 Παπάς Ευθύµιος 
7 Κάλφας Γεώργιος 7 Σπενδαµίδης Γιώργος 
8 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 8 Αριστερίδης Ιωάννης 
9 Κοκκινίδης Γεώργιος 9 Τσολακίδης Ισαάκ 
10 Χαιτίδης Γεώργιος 10 Ανδρεάδης Κων/νος 
11 Κύρκα Μαρία  11 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
12 Παπαοικονόµου Παντελής 12 Καραίσκος Γεώργιος       
13 Βρυζίδου Παρασκευή  13 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
14 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 14 Απαζίδου Σοφία 
15 Μπίγγας Στέφανος   
16 Μίχος Κωνσταντίνος           
17 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης       

    18 Ανδρονικίδου Ιωάννα   
    19 Χόλµπα Αντωνία   
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O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
   Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος  ανέφερε ότι η  συνεδρίαση κρίνεται 
κατε̟είγουσα σύµφωνα µε το άρθρο 67 ̟αρ. 5 του Ν. 3852/2010 διότι λήγει η 
̟ροθεσµίας υ̟οβολής της ως άνω ̟ρότασης 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος   α̟οφάσισε οµόφωνα και 
ενέκρινε το κατε̟είγον της συνεδρίασης. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην κ. Μαρία Καραγιαννάκη  
υ̟άλληλο του Γραφείου ̟ρογραµµατισµού του ∆ήµου µας  η ο̟οία έθεσε 
υ̟όψη του συµβουλίου τα ̟αρακάτω : 

Α. Νοµικό-Θεσµικό Πλαίσιο 

  Με το αρ. 159 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017) και την Κοινή 

Υ̟ουργική Α̟όφαση ΡΟ 64/7-2-2018 (ΦΕΚ 412 Β’), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την 

υ̟’ αριθ. οικ.28586/283/22-5-2018 (ΦΕΚ 1924/30-5-2018), ρυθµίζεται η 

̟ροσωρινή µετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών οµάδων, ό̟ως οι Ροµά, ̟ου 

διαβιούν σε ̟ρόχειρα ή ̟αράτυ̟α καταλύµατα σε κατάλληλους οργανωµένους 

χώρους,  µε σκο̟ό τη διασφάλιση αξιο̟ρε̟ών συνθηκών διαβίωσης, µε την 

ταυτόχρονη ̟αροχή συνοδευτικών υ̟ηρεσιών, στο ̟λαίσιο της ολιστικής 

̟ροσέγγισης για την κοινωνική ένταξη.  

Οι ̟αρεµβάσεις  αυτές εγκρίνονται µε Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση ό̟ως 

̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 1 του αρ. 159 µετά α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής 

Προσωρινής Μετεγκατάστασης και η α̟όφαση αυτή ε̟έχει θέση αδειοδότησης. 

Σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου η ̟εριοχή ̟ου χρήζει ̟αρέµβασης είναι ακατάλληλη 

για την υλο̟οίηση ο̟οιουδή̟οτε έργου (̟.χ, βρίσκεται εντός ρέµατος ή εφόσον 

̟ρόκειται για ιδιόκτητη µη ̟αραχωρηµένη έκταση) θα ̟ρέ̟ει να σχεδιάζεται η 

̟αρέµβαση σε άλλο κατάλληλο χώρο. Σε κάθε ̟ερί̟τωση οι ̟αρεµβάσεις 

̟εριβαλλοντικής υγιεινής, θα ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιούνται κατά κύριο λόγο 

στους καταυλισµούς. 
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Είναι αναγκαίο να ε̟ισηµάνουµε ότι η ̟αρέµβαση της βελτίωσης 

συνθηκών διαβίωσης, α̟οτελεί ένα έκτακτο και ̟ροσωρινό µέτρο ̟ου, µέσω 

της βελτίωσης της ατοµικής και της ̟εριβαλλοντικής υγιεινής, στοχεύει στη 

διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και στην ̟ρόσβαση ειδικών κοινωνικών 

οµάδων ̟ου ζουν σε συνθήκες κοινωνικού α̟οκλεισµού, σε βασικά αγαθά 

κοινωνικής ωφέλειας. Η ̟αρέµβαση στοχεύει ιδίως στην ατοµική φροντίδα  

και υγιεινή των ̟αιδιών και την ενίσχυσή τους, µε στόχο την οµαλότερη 

ένταξή τους στο σχολείο. 

Για την υλο̟οίηση των ̟αρα̟άνω στόχων, α̟αιτείται  η σύσταση και 

λειτουργία Οµάδας Βελτίωσης  Συνθηκών ∆ιαβίωσης, η ο̟οία θα υ̟οστηρίζει τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα φροντίζει για την ̟αροχή συνοδευτικών 

υ̟ηρεσιών. 

Α.1 Σύσταση της Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης 

  

Η Οµάδα Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης µ̟ορεί να στελεχώνεται α̟ό 

υ̟αλλήλους ̟λήρους ή µερικής α̟ασχόλησης, ή µε την ιδιότητα του 

εξωτερικού/ής συνεργάτη και τουλάχιστον α̟ό 3 εργαζοµένους α̟ό τις 

̟αρακάτω ειδικότητες:  

• 1 ΤΕ Ε̟ό̟της ∆ηµόσιας Υγείας  

• 1 ∆Ε Τεχνικών (Υδραυλικών ή Ηλεκτρολόγων ή ∆οµικών Έργων) ή ΥΕ 

Ε̟ιστατών και  

• Εργαζόµενοι  Κατηγορίας ΥΕ Καθαριότητας  χωρίς να  α̟αιτείται  ο 

τίτλος υ̟οχρεωτικής  εκ̟αίδευσης.  Α̟αιτείται η γνώση της διαλέκτου Ροµανί.  

 Α.2  Περιγραφή των εγκαταστάσεων 

• Εγκαταστάσεις Ατοµικής Υγιεινής: Υγειονοµικά containers, τα ο̟οία 

ανάλογα µε το µέγεθος του οικισµού και των αναγκών του ̟ληθυσµού µ̟ορεί 

να διαθέτουν τουαλέτες, νι̟τήρες και ντουζιέρες και βοηθητικούς χώρους ̟ου 

είναι α̟αραίτητοι για α̟οδυτήρια και α̟οθήκευση υλικών (̟ετσέτες, σα̟ούνι, 

σαµ̟ουάν κλ̟.).  

• Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Ιµατισµού: Μονάδες ̟λυντηρίων-

στεγνωτηρίων ή κατασκευή δεξαµενών ̟λύσης ιµατισµού µε στέγαστρο. 

Λε̟τοµέρειες για τις εγκαταστάσεις ε̟ισυνά̟τεται στο  έντυ̟ο Τεχνικής 

Έκθεσης. 

Για την ε̟ιτυχή λειτουργία της Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης θα 

̟ρέ̟ει να ̟ροβλεφθεί   η ύ̟αρξη  ή ενοικίαση χώρου ή αγορά container 

κατάλληλα διαµορφωµένου διακριτού χώρου-γραφείου κοντά στον οικισµό 

̟αρέµβασης για τους α̟ασχολούµενους της δράσης. Ειδικότερα, ο χώρος θα 

̟ρέ̟ει να µ̟ορεί να φιλοξενήσει τους α̟ασχολούµενους της Οµάδας για την 
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εξυ̟ηρέτηση των ωφελουµένων, την καθηµερινή τους δραστηριότητα και τις 

συναντήσεις για τον ̟ρογραµµατισµό λειτουργίας της Οµάδας και την ε̟ίλυση 

των εκάστοτε ζητηµάτων.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν δύναται να ̟αραχωρηθούν χώροι για εκ̟αιδευτικές 

και ̟ολιτισµικές δραστηριότητες α̟ό τον εκάστοτε ∆ήµο,  ̟ροτείνεται στους 

οικισµούς ̟αρέµβασης να ̟ροβλεφθεί η αγορά και εγκατάσταση δύο (2) 

containers µε διαµορφωµένους χώρους ̟ου θα λειτουργούν µε τη µορφή 

«Πολύκεντρων».  

  Β. Περιοχές ̟αρέµβασης 

Οι ̟αρεµβάσεις Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης θα υλο̟οιηθούν  σε 

̟εριοχές-οικισµούς µε ̟ληθυσµό Ροµά ̟ου διαβιεί σε ακατάλληλες συνθήκες. Οι 

̟εριοχές αυτές, στην ̟λειονότητά τους, είναι α̟οκλεισµένες α̟ό την ευρύτερη 

̟ολεοδοµική οργάνωση των ̟όλεων, δηλαδή κυρίως σε θέσεις εκτός σχεδίου 

̟όλης και ό̟ου αλλού α̟αντώνται ̟αρόµοιες συνθήκες διαβίωσης.  

Οι εν λόγω ̟αρεµβάσεις εστιάζουν κυρίως σε ̟εριοχές Τύ̟ου 1 και 

̟εριοχές Τύ̟ου 2 ό̟ου υ̟άρχουν θύλακες ̟ου ̟ροσοµοιάζουν µε τις ̟εριοχές 

Τύ̟ου 2. 

Η χαρτογράφηση και τυ̟ολογική κατάταξη των οικισµών µε ̟ληθυσµό 

Ροµά, η ο̟οία βασίστηκε  σε διάφορες ̟αραµέτρους, ό̟ως η ̟ρόσβαση στη 

στέγαση και σε βασικές υ̟οδοµές των οικισµών / καταυλισµών Ροµά, ανέδειξε 

τρείς βασικούς Τύ̟ους Οικισµών / Καταυλισµών ό̟ου διαβιούν ̟ληθυσµοί 

Ροµά: 

Κατηγορία Τύ̟ου 1 «’Άκρως υ̟οβαθµισµένες ̟εριοχές» - Συνθήκες 

διαβίωσης µη α̟οδεκτές  µε καλύβια, ̟αρα̟ήγµατα και α̟ουσία βασικών 

υ̟οδοµών.   

Κατηγορία Τύ̟ου 2_ «Μικτός καταυλισµός» - ανάµιξη σ̟ιτιών µε 

̟ρόχειρες κατασκευές (̟αρα̟ήγµατα, σκηνές /τσαντίρια, λυόµενες κατασκευές 

(container) µε µόνιµη, συνήθως, χρήση και µερική υ̟οδοµή (ύδρευσης, 

ηλεκτροδότησης, οδο̟οιίας), συνήθως στις ̟αρυφές κατοικηµένης ̟εριοχής.  

Κατηγορία Τύ̟ου 3: «Γειτονιά» σε µόνιµη χρήση, συχνά σε 

υ̟οβαθµισµένες ̟εριοχές του αστικού ιστού (κυρίως σ̟ίτια, κανονική οικοδοµή 

- διαµερίσµατα ή µονοκατοικίες και κά̟οιες λυόµενες κατασκευές (container).  

  

Γ. Εκθέσεις Υγειονοµικής Αναγνώρισης και Ελέγχου 

Προκειµένου να εγκριθεί η υλο̟οίηση µιας ̟αρέµβασης Βελτίωσης 

Συνθηκών ∆ιαβίωσης α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση είναι η ̟ροηγούµενη 

̟ραγµατο̟οίηση µιας έκθεσης υγειονοµικής αναγνώρισης και ελέγχου α̟ό τις 
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αρµόδιες υ̟ηρεσίες Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγείας των 

Περιφερειών για κάθε ̟εριοχή ̟αρέµβασης.  

Η έκθεση υγειονοµικής αναγνώρισης και ελέγχου θα ̟εριγράφει την 

υφιστάµενη κατάσταση των καταυλισµών αναφορικά µε:  

α) υγειονοµικά ̟ροβλήµατα και ελλείψεις βασικών υ̟οδοµών ή/και 

̟ρόσβασης σε βασικά αγαθά κοινής ωφέλειας, 

 β) τις ̟εριβαλλοντικές συνθήκες διαβίωσης των καταυλισµών. Βάσει των 

̟ορισµάτων θα συστήνουν τα ε̟είγοντα µέτρα ̟ου οφείλουν να ληφθούν µέσω 

της συγκεκριµένης ̟αρέµβασης για την υγειονοµική ̟ροστασία των ̟ολιτών 

και την ̟αροχή βασικών αγαθών (υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, συνθήκες 

υγιεινής, κ.λ.̟). Τα ε̟είγοντα µέτρα έχουν ̟ροσωρινό χαρακτήρα.  

∆. Φορείς Υλο̟οίησης- ∆ιαδικασία Υ̟οβολής Αιτήµατος 

Φορείς υλο̟οίησης της ̟αρούσας ̟αρέµβασης είναι οι οικείοι ∆ήµοι στα 

όρια των ο̟οίων βρίσκονται οι οικισµοί ̟ου χρήζουν ̟αρέµβασης, σύµφωνα µε 

τις Εκθέσεις Υγειονοµικής Αναγνώρισης και Ελέγχου των αρµόδιων υ̟ηρεσιών. 

 

Στο αρ. 16 της ΚΥΑ ΡΟ 64/7-2-2018 (ΦΕΚ 412/Β/12-2-2018), ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκε µε την υ̟’ αριθ. οικ . 28586/283/22-5-2018 (ΦΕΚ 1924 Β’) 

ρυθµίζεται η διαδικασία για την υλο̟οίηση των ̟αρεµβάσεων της Βελτίωσης 

Συνθηκών ∆ιαβίωσης της ̟αρ. 8 του αρ. 159 Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α/31-7-

2017). 

 

Α. Ο φορέας υλο̟οίησης υ̟οβάλλει αίτηµα για την υλο̟οίηση 

̟αρεµβάσεων στο ̟λαίσιο της Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης στην Ε̟ιτρο̟ή 

Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων της ̟αρ. 1 του αρ. 

159 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017). 

 

Β. Το αίτηµα του φορέα υλο̟οίησης συνοδεύεται α̟ό τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Έκθεση Υγειονοµικής Αναγνώρισης και Ελέγχου. 

2. Α̟όφαση ∆Σ για την ̟αρέµβαση 

3. Αιτιολογική Έκθεση (Τεκµηρίωση και ̟εριγραφή ̟ρότασης). 

4. Τεχνική έκθεση για τις α̟αιτούµενες εργασίες και ενέργειες.  

5. Το̟ογραφικό διάγραµµα  της ̟εριοχής ̟αρέµβασης (έντυ̟α και 

ηλεκτρονικά στο κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ  ΄87), σε κλίµακα 1:500, 

ό̟ου θα σηµειώνεται η χωροθέτηση των α̟αιτούµενων υ̟οδοµών, εφόσον 

υλο̟οιείται η ̟αρέµβαση εκτός υφιστάµενου κτηρίου. 
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Γ. Η Ε̟ιτρο̟ή Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών 

Οµάδων εισηγείται στους αρµόδιους Υ̟ουργούς την έκδοση Κοινής Υ̟ουργικής 

Α̟όφασης για την έγκριση της ̟αρέµβασης, κατά ̟αρέκκλιση της κείµενης 

̟ολεοδοµικής και άλλης ειδικής νοµοθεσίας. Η ΚΥΑ µε την ο̟οία χορηγείται η 

έγκριση ε̟έχει θέση άδειας για την υλο̟οίηση των αναγκαίων υ̟οδοµών και τη 

σύνδεση µε τα δίκτυα. 

  

 Ε. Χρηµατοδότηση - Προσκλήσεις  

Κατά ̟ερί̟τωση θα γίνεται διερεύνηση για κάλυψη των εγκεκριµένων µε 

Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση ̟αρεµβάσεων α̟ό διάφορες ̟ηγές χρηµατοδότησης 

ανάλογα µε τις ειδικότερες κάθε φορά ̟εριστάσεις. Κατά την τρέχουσα ̟ερίοδο , 

έχει εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση µέσω των Περιφερειακών Ε̟ιχειρησιακών 

Προγραµµάτων (ΠΕΠ) για µια σειρά ̟αρεµβάσεων Βελτίωσης Συνθηκών 

∆ιαβίωσης σε καταυλισµούς σε όλη την Ελλάδα, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της 

Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά. 

 

Ε̟ισηµαίνεται ότι  τα αναγκαία  τεχνικά ̟ροα̟αιτούµενα έργα, ό̟ως 

κατασκευή στεγανών βόθρων κ.α.- για την υλο̟οίηση της ̟αρέµβασης   θα 

χρηµατοδοτηθούν α̟ό ̟όρους του ∆ήµου. Εφόσον δηµοσιευθεί σχετική 

̟ρόσκληση για χρηµατοδότηση θα µ̟ορεί ο φορέας υλο̟οίησης να υ̟οβάλλει 

αίτηση, για την ο̟οία θα ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία ένταξης σε 

̟ρόγραµµα χρηµατοδότησης, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό το ισχύον νοµικό ̟λαίσιο. 

∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τον σχεδιασµό η σύσταση και λειτουργία 

της Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης θα α̟οτελεί ξεχωριστό Υ̟οέργο 

της ̟ράξης (αυτε̟ιστασία). Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την έναρξη 

λειτουργίας της Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης είναι να έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης για την ̟ροµήθεια των εγκαταστάσεων 

(Υ̟οέργο 2). 

 

Εισηγητικό µέρος -Πρόταση του ∆ήµου Εορδαίας  

Σύµφωνα µε τα ως άνω διαλαµβανόµενα ο ∆ήµος Εορδαίας ̟ροβαίνει 

στην υ̟οβολή σχετικής ̟ρότασης για την  εξασφάλιση και εγγύηση της 

̟ρόσβασης  του ̟ληθυσµού των Ροµά σε βασικά αγαθά και την αξιο̟ρε̟ή 

διαβίωση  έως ότου υλο̟οιηθούν ̟ρογράµµατα ̟ου θα αντιµετω̟ίσουν το 

στεγαστικό ̟ρόβληµα σε µόνιµη βάση. Παρα̟λεύρως ,η ε̟ίτευξη της 

κοινωνικής ένταξης  οφείλει να εξυ̟ηρετείται ήδη α̟ό αυτό το στάδιο και α̟ό 

µια σειρά υ̟οστηρικτικών υ̟ηρεσιών για την ένταξη στην εκ̟αίδευση, την 

α̟ασχόληση και την υγεία. Η ̟ρόταση του ∆ήµου Εορδαίας α̟οτελεί µέρος της  

γενικότερης κοινωνικής ̟ολιτικής ̟ου ακολουθεί ο ∆ήµος σχετικά µε τις 
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ευ̟αθείς οµάδες και αφορά ̟ληθυσµό  της οµάδας στόχου των Ροµά ̟ου διαβιεί 

στην ̟εριοχή του ∆ήµου κάτω α̟ό ακατάλληλες συνθήκες  και υφίσταται 

κοινωνικό α̟οκλεισµό. 

Ο ∆ήµος Εορδαίας κάνοντας χρήση των Εθνικών και Κοινοτικών ̟όρων 

έχει ανα̟τύξει µια σειρά ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών, για την κοινωνική ένταξη 

των Ροµά. Συγκεκριµένα έχει υ̟οβληθεί  το α̟ό 20-11-2017 Ολοκληρωµένο 

Σχέδιο ∆ράσης για τους Ροµά  ενώ µε την 3/2017 Α̟όφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου  έχει γίνει α̟οδοχή της ̟ράξης ένταξης για τη σύσταση Κέντρου 

Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας µε υ̟ηρεσίες εξυ̟ηρέτησης-υ̟οστήριξης ΡΟΜΑ . 

Στο άµεσο µέλλον και σε συνεργασία µε την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας σε 

ο δήµος ̟ροτίθεται να υ̟οβάλλει σχετικές αιτήσεις χρηµατοδότησης σε 

εκδοθείσες ̟ροσκλήσεις  α̟ό το ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας ή άλλα τοµεακά 

̟ρόγραµµα του ΕΣΠΑ. 

 Η ̟ρόταση του ∆ήµου Εορδαίας συναρτάται και είναι άµεσα συνδεδεµένη 

µε τα ̟ορίσµατα  των υγειονοµικών εκθέσεων των υ̟ηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας 

της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Ειδικότερα συνδέεται µε την 

υ̟’αριθµ.11444/1820/24-7-2018 έκθεση υγειονοµικής αναγνώρισης της 

∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας η ο̟οία διενεργήθηκε  την 06-07-2018 κατό̟ιν αιτήµατος 

του ∆ήµου Εορδαίας καθώς και της α̟ό 30-4-2018 ̟ρογενέστερης έκθεσης της 

ίδιας υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργήθηκε αυτε̟αγγέλτως . Οι εκθέσεις αυτές α̟οτελούν  

το βασικό εργαλείο για την στοχευµένη έκτακτη υγειονοµική ̟αρέµβαση 

̟ροκειµένου να διασφαλισθεί το ελάχιστο ενός  α̟οδεκτού ε̟ι̟έδου δηµόσιας 

υγείας  και διαβίωσης. 

Ε̟ι̟λέον η υλο̟οίηση της ̟ρότασης και των ̟αρα̟άνω ̟αρεµβάσεων 

είναι άµεσα συνδεδεµένη και µε τη σύσταση οµάδας βελτίωσης συνθηκών 

διαβίωσης του ̟ληθυσµού. 

A.1 Περιοχή εγκατάστασης και Πληθυσµός: 

Στον ∆ήµο Εορδαίας ο Οικισµός βρίσκεται στη θέση : «Γεώτρηση » .Τα 

χαρακτηριστικά του ̟αρα̟άνω οικισµού είναι: 

Οικισµός Ροµά αριθµεί ̟ερί τα  (128) άτοµα, (35) οικογένειες, (35) 

κατοικίες/̟ρόχειρες κατασκευές. Ο οικισµός σύµφωνα µε τη χαρτογράφηση  και 

τυ̟ολογική κατάταξη µε βάση τους τρείς ως άνω Τύ̟ους 

Οικισµών/Καταυλισµών ό̟ου διαβιούν Ροµά κατατάσσεται στην Κατηγορία 

Τύ̟ου 1 : «Άκρως υ̟οβαθµισµένες ̟εριοχές» - Συνθήκες διαβίωσης µη 

α̟οδεκτές  µε καλύβια, ̟αρα̟ήγµατα και α̟ουσία βασικών υ̟οδοµών.   

Θέση οικισµού: Βρίσκεται κοντά σε υδρευτική γεώτρηση δυτικά της ̟όλης 

της Πτολεµαΐδας, α̟έχει 2,8 χλµ. α̟ό το κέντρο της ̟όλης. Η έκταση είναι 
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̟ερί̟ου 20 στρέµµατα και ανήκει στο Ελληνικό δηµόσιο και χαρακτηρίζεται ως 

ΡΕΜΜΑ.  

A.2  Κατάσταση του υφιστάµενου οικισµού και συνθήκες διαβίωσης. 

Σύµφωνα µε τις εκθέσεις υγειονοµικής αναγνώρισης της αρµόδιας 

υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας  οι συνθήκες διαβίωσης στον 

καταυλισµό είναι ̟ολύ άσχηµες. ∆ια̟ιστώθηκε η ύ̟αρξη ̟εριττωµάτων και  

αστικών α̟οβλήτων  τα ο̟οία εγκυµονούν κινδύνους για τη ∆ηµόσια Υγεία  . Η 

ανθυγιεινή κατάσταση της ̟εριοχής εγκυµονεί κινδύνους για την υγεία  των 

εργαζοµένων  στις καλλιέργειες , των κατοίκων του καταυλισµού και τη ∆ηµόσια 

υγεία γενικά ενώ ̟αρα̟λεύρως έχει συνέ̟ειες την υ̟οβάθµιση και τη ρύ̟ανση 

του ̟εριβάλλοντος.  

Ε̟ι̟λέον , η έκθεση αναφέρει ότι α̟αγορεύεται  η ανεξέλεγκτη  

εγκατάσταση  ̟λανόδιων  νοµάδων  χωρίς  σχετική άδεια  σε ο̟οιαδή̟οτε 

̟εριοχή. Ε̟ιτρέ̟εται  η ̟ροσωρινή εγκατάσταση των  µε ̟ρόχειρα στεγάσµατα 

(σκηνές κλ̟) σε ειδικά καθορισµένες  ̟εριοχές  ύστερα α̟ό σχετική άδεια 

εφόσον ̟ληρούνται  οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζονται α̟ό την  κείµενη νοµοθεσία. 

Οι χώροι αυτοί θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν  τα α̟αραίτητα  έργα υ̟οδοµής για την 

υγιεινή  διαβίωση, ό̟ως ̟όσιµο νερό, υγιεινά α̟οχωρητήρια , δοχεία συλλογής 

και µέσα α̟οκοµιδής των α̟ορριµµάτων και δυνατότητα  ατοµικής 

καθαριότητας σε κοινόχρηστα λουτρά  και ̟λύσεως ιµατισµού. Ως εκ τούτου 

και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ως άνω έκθεση  κρίνεται 

ε̟ιβεβληµένη η άµεση ̟αρέµβαση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.   

Α.3Πρόταση Βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης –µετεγκατάσταση 

οικισµού 

Η ̟εριγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και η ανάδειξη των 

̟ροβληµάτων καθιστά ως ε̟είγουσα την υ̟οβολή ̟ρότασης για την βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης στους ̟ροαναφερθέντες οικισµούς του ∆ήµου 

Εορδαίας ̟αράλληλα µε την ̟αροχή συνοδευτικών υ̟ηρεσιών για την 

κοινωνική ένταξη. 

Ο ∆ήµος Εορδαίας, βάσει της υφιστάµενης κατάσταση, αξιο̟οιώντας τα 

̟ορίσµατα των εκθέσεων υγειονοµικής αναγνώρισης και τις ισχύουσες  

διατάξεις του Νόµου 4483/2017, άρθρο 159, και ε̟ειδή είναι αδύνατον να 

υλο̟οιηθούν υ̟οδοµές εντός του ήδη υ̟άρχοντος οικισµού για τους λόγους ̟ου 

ήδη αναφέρθηκαν   ̟ροτείνει  την µετεγκατάσταση του οικισµού . 

Η µετεγκατάσταση του οικισµού θα γίνει σε άλλη  ̟ροσβάσιµη έκταση 

εκτός του οικισµού και σε δηµοτική έκταση της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Πτολεµαΐδας . Ειδικότερα σε τµήµα του µε αριθµ. ΚΑΕΚ 271126919001 (αρ.τεµ. 

5159) δηµοτικής έκτασης σύµφωνα µε το συνηµµένο το̟ογραφικό διάγραµµα. Η 
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έκταση αυτή βρίσκεται ̟λησίον της ε̟αρχιακής οδού της ∆υτικής Εορδαίας , 

α̟έχει 5,0 χλµ. α̟ό το κέντρο της ̟όλης , είναι ̟ερί̟ου 50 στρέµµατα , ανήκει 

στο ∆ήµο Εορδαίας και χαρακτηρίζεται ως χέρσο.  

Προτείνεται η δηµιουργία υ̟οδοµών για τη βελτίωση συνθηκών 

διαβίωσης των κατοίκων του  οικισµού και η σύσταση οµάδων βελτίωσης 

συνθηκών διαβίωσης για την υ̟οστήριξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

και η διασύνδεση µε φορείς ̟αροχής συνοδευτικών υ̟ηρεσιών.Πρόκειται για 

ένα έκτακτο και ̟ροσωρινό µέτρο για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και 

για την ̟ρόσβαση των κατοίκων των οικισµών αυτών σε βασικά αγαθά κοινής 

ωφέλειας. 

Ειδικότερα: 

B.1 Για τον Οικισµό Ροµά ̟ροτείνεται:  

Εγκαταστάσεις: 

(2) ∆ύο οικίσκοι για τουαλέτες,  

(2) ∆ύο οικίσκοι µε ντουζιέρες,  

(1) ένας οικίσκος για τη στέγαση της οµάδας βελτίωσης συνθηκών 

διαβίωσης, 

Υ̟οδοµές για την ̟λύση ιµατισµού: (1) οικίσκος µε ε̟αγγελµατικό 

̟λυντήριο- στεγνωτήριο  

∆εξαµενές ̟λύσης ιµατισµού µε στέγαστρο 

(1) οικίσκος για την ̟αροχή συνοδευτικών υ̟ηρεσιών µε τη µορφή 

Πολύκεντρου. 

 

Η ̟ρόσβαση στις εγκαταστάσεις θα γίνεται µέσω αγροτικής οδού ̟ου ξεκινά 
α̟ό την ε̟αρχιακή οδό ∆υτικής Εορδαίας. Οι εργασίες για την ̟ρόσβαση 
στις εγκαταστάσεις ̟εριλαµβάνουν ε̟ίστρωση µε ασφαλτικό υλικό.  

Οµάδα βελτίωσης 

• Ένας (1) ΤΕ Ε̟ό̟της ∆ηµόσιας Υγείας  

• ∆ύο (2) ∆Ε Τεχνικών (Υδραυλικών ή Ηλεκτρολόγων ή ∆οµικών 

Έργων) και  

• Τρείς (3) Εργαζόµενοι Κατηγορίας ΥΕ Καθαριότητας χωρίς να 

α̟αιτείται ο τίτλος υ̟οχρεωτικής  εκ̟αίδευσης.  Α̟αιτείται η 

γνώση της διαλέκτου Ροµανί.  

Β2 Παρεµβάσεις ̟εριβαλλοντικής υγιεινής:  Πορίσµατα και ̟ροτάσεις των 

εκθέσεων υγειονοµικής αναγνώρισης.  

Ενδεικτικά: ψεκασµοί, α̟οψίλωση άγριων χόρτων, α̟εντοµώσεις, µυοκτονίες  
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Άλλες αναγκαίες ̟αρεµβάσεις: ∆ιαµορφώσεις χώρων κ.λ.̟. 

Β3.Υ̟οδοµές –̟ροβλέψεις για το κόστος 

Οι υ̟οδοµές ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για την ̟αρέµβαση της Βελτίωσης 

Συνθηκών ∆ιαβίωσης θα υλο̟οιηθούν εντός του οικισµού Ροµά στην ̟εριοχή 

ό̟ου θα µετεγκατασταθεί.Οι χώροι ό̟ου σχεδιάζονται οι ̟αρεµβάσεις είναι 

̟ροσβάσιµοι ως εξής:  α̟ό κύριο οδικό άξονα (ε̟αρχιακή οδό ∆υτικής 

Εορδαίας) µε το υφιστάµενο δίκτυο η θέση του οικισµού βρίσκεται σε α̟όσταση 

5,0 χλµ α̟ό το κέντρο της Πτολεµαΐδας.  

  Προβλέψεις για κόστος 

• Κάλυψη κόστους ρεύµατος και νερού 

• Ένταξη σε ευνοϊκό τιµολόγιο/ εκ̟τώσεις 

• Κόστος οικίσκου, µονάδων στέγασης, ιµατισµού, τουαλέτων κλ̟ 

εγκαταστάσεων 

• Κατασκευή δικτύου α̟οχέτευσης έως τον βόθρο 

• Κατασκευή δικτύου ύδρευσης µε δεξαµενή pvc  

• Κόστος ε̟ισκευής γεώτρησης άρδευσης 

• Κόστος ασφαλτοστρώσεις οδών 

• Κόστος ̟λακοστρώσεων κοινόχρηστων χώρων 

• Κόστος µισθοδοσίας υ̟αλλήλων 

• Κόστος Πυρασφάλειας 

• Κόστος διαµόρφωσης εδάφους 

 Β4.Λήψη α̟όφασης 

Ως  εκ τούτου και σύµφωνα  µε όσα αναφέρθηκαν  εισηγούµαστε τη λήψη 
α̟όφασης για :α) για την άµεση µετεγκατάσταση του οικισµού   και β) 
υλο̟οίηση της ̟ρότασης-̟αρέµβασης  « Βελτίωση Συνθηκών ∆ιαβίωσης» 
σύµφωνα µε το εισηγητικό σκέλος. 

Ειδικότερα θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί α̟όφαση για : 
  

1. Την µετεγκατάσταση του οικισµού Ροµα α̟ό την θέση «γεώτρηση» σε 
δηµοτική έκταση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας, στην θέση 
«Λειβάδια» και ειδικότερα σε τµήµα του µε αριθµ. ΚΑΕΚ 271126919001 
(αρ.τεµ. 5159) δηµοτικής έκτασης 57.323,21 τ.µ. ̟ου βρίσκεται νότια 
του κυνοκοµείου και των φυτωρίων του ∆ήµου Εορδαίας 

2. Την υλο̟οίηση της ̟ρότασης-̟αρέµβασης « Βελτίωση Συνθηκών 
∆ιαβίωσης » ̟λήρως εναρµονισµένη µε το ̟ρότυ̟ο αιτιολογικής  και 
τεχνικής έκθεσης . Στα ̟λαίσια αυτής της ̟ρότασης-̟αρέµβασης 
καλείται η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών στη σύνταξη των 
το̟ογραφικών διαγραµµάτων, της τεχνικής έκθεσης κ.λ.̟. σε 
συνεργασία µε το γραφείο ̟ρογραµµατισµό και όλα τα εµ̟λεκόµενα 
συναρµόδια γραφεία για την υ̟οβολή  της εν λόγω ̟ρότασης. 
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3. Την υ̟οβολή αιτήµατος του ∆ήµου Εορδαίας ̟ρος την Ειδική 
Γραµµατεία για την κοινωνική ένταξη των Ροµά καθώς ̟ληροί τα 
οριζόµενα στην ̟αρ. 8 του  άρθρου 159, Ν. 4483/2017, ό̟ως 
εξειδικεύεται µε το αρ. 16 της ΡΟ 64/7-2-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412 Β) , ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε και  την υ̟οβολή ̟λήρη φακέλου µε όλα τα 
α̟αιτούµενα δικαιολογητικά. 

Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής α̟όφασης  
 

 
 

Ε̟ειτα α̟ό τις ερωτήσεις – α̟αντήσεις των ∆ηµοτικών συµβούλων ο 
̟ρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να α̟οφασίσει σχετικά  
Βρυζίδου : Είναι θετικό το βήµα ότι θα γίνουν εγκαταστάσεις οι ο̟οίες θα 
εξυ̟ηρετούνε τους ανθρώ̟ους  αυτούς όσον αφορά το χώρο µετεγκατάστασης  
εκφράζω την ε̟ιφύλαξη ότι θα δηµιουργήσει ̟ροβλήµατα . 
Ανδρονικίδου :    Θεωρώ ότι είναι ανώριµο το θέµα ̟ρέ̟ει να έρθει σε 
µεγαλύτερη διαβούλευση , να ενηµερωθούν οι κάτοικοι και ευρύτερα όσοι 
ενδιαφερόµενοι υ̟άρχουν και να  ̟εράσουµε σε δεύτερο ώριµο χρόνο στη 
λήψη της οριστικής α̟όφασης. 
 
                                           Αριθµ. α̟όφ. 165/2018 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του  την εισήγηση της υ̟ηρεσίας , την θετική 
γνωµοδότηση της α̟όφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας  τις 
το̟οθετήσεις των ∆ηµοτικών συµβούλων οι ο̟οίες αναλυτικά είναι 
καταγεγραµµένες στα α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά της ̟αρούσας 
συνεδρίασης  
 
 
                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Κατά ̟λειοψηφία. 
 
     Την άµεση µετεγκατάσταση του οικισµού των Ροµά  α̟ό την θέση 
«γεώτρηση» σε δηµοτική έκταση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας, 
στην θέση «Λειβάδια» και ειδικότερα σε τµήµα του µε αριθµ. ΚΑΕΚ 
271126919001 (αρ.τεµ. 5159) δηµοτικής έκτασης 57.323,21 τ.µ. ̟ου βρίσκεται 
νότια του κυνοκοµείου και των φυτωρίων του ∆ήµου Εορδαίας 
     Την υλο̟οίηση της ̟ρότασης-̟αρέµβασης « Βελτίωση Συνθηκών 
∆ιαβίωσης » ̟λήρως εναρµονισµένη µε το ̟ρότυ̟ο αιτιολογικής  και 
τεχνικής έκθεσης .  
     Στα ̟λαίσια αυτής της ̟ρότασης-̟αρέµβασης καλείται η ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υ̟ηρεσιών στη σύνταξη των το̟ογραφικών διαγραµµάτων, της 
τεχνικής έκθεσης κ.λ.̟. σε συνεργασία µε το γραφείο ̟ρογραµµατισµού  και 
όλα τα εµ̟λεκόµενα συναρµόδια γραφεία για την υ̟οβολή  της εν λόγω 
̟ρότασης. 
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     Την υ̟οβολή αιτήµατος του ∆ήµου Εορδαίας ̟ρος την Ειδική Γραµµατεία 
για την κοινωνική ένταξη των Ροµά καθώς ̟ληροί τα οριζόµενα στην ̟αρ. 8 
του  άρθρου 159, Ν. 4483/2017, ό̟ως εξειδικεύεται µε το αρ. 16 της ΡΟ 64/7-2-
2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412 Β) , ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και  την υ̟οβολή ̟λήρη 
φακέλου µε όλα τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά. 
 

 Οι ∆Σ Βρυζίδου Παρασκευή, Στ. Μ̟ίγγας , Κων. Μίχος και 
Γ. Κοκκινίδης Ψήφισαν λευκό. 
Η ∆Σ Ιωάννα Ανδρονικίδου α̟είχε της ψηφοφορίας 
 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   165 /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 5. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 6.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 7. Κάλφας Γεώργιος 

                                        8. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 9. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 10. Χαιτίδης Γεώργιος 

 11. Κύρκα Μαρία 

             Πτολεµαΐδα 12. Παπαοικονόµου Παντελής 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

             Συµβουλίου  14. Βρυζίδου Παρασκευή 

 15. Μπίγγας Στέφανος 

 16. Μίχος Κωνσταντίνος         

 17. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 18. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

Παντελής      Πα̟αοικονόµου           19. Χόλµπα Αντωνία 
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