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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 6306/14.12.2021 Πρόσκλησης και υποβολή 
πρότασης για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών από τη ΜΟΔ ΑΕ»

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π.Α., η ΜΟΔ ΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ.  
6306/14.12.2021 Πρόσκληση προς το Δήμο Αχαρνών, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΔ ΑΕ». 

Προκειμένου να αρχίσει να υλοποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και τα 
Προγράμματά του, και ειδικότερα προκειμένου να επιλυθούν εμπλοκές έργων και να 
διασφαλισθεί η ωριμότητα υλοποίησης σημαντικών κρίσιμων έργων νησιωτικών δήμων, εν 
όψει του σχεδιασμού και έναρξης υλοποίησης των Προγραμμάτων του ΕΠΑ και του νέου ΕΣΠΑ, 
με την εν λόγω δράση παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης και έγκαιρης υλοποίησης των 
αναγκαίων υποστηρικτικών και λοιπών συμπληρωματικών μελετών και ενεργειών ωρίμανσης 
κρίσιμων έργων των φορέων υλοποίησης.

Ειδικότερα, η πρόταση του Δήμου Αχαρνών θα έχει στόχο, σύμφωνα με την Πρόσκληση, την 
ωρίμανση παρεμβάσεων που θα αφορούν στους πληθυσμούς  των Ρομά της περιοχής. Στην 
περιοχή του Δήμου Αχαρνών κατοικούν 3.000 περίπου Ρομά σε 3 καταυλισμούς. Πρόκειται για 
ένα ιδιαίτερα περιθωριοποιημένο πληθυσμό με σοβαρά προβλήματα  και πολλά εμπόδια για 
την κοινωνική τους ένταξη όπως υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης με ελλείψεις σε 
υποδομές και δυσκολία πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, χαμηλό εισόδημα, 
αστικοδημοτικά προβλήματα, υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού, εποχιακή απασχόληση, 
χαμηλή συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση, περιθωριοποίηση, 
ρατσισμός και προκατάληψη κλπ.
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Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η παροχή της απαιτούμενης τεχνικής υποστήριξης προς 
το Δήμο Αχαρνών για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης, στη βάση 
των προβλέψεων της ΕΣΚΕ Ρομά 2020-2021, των αναγκών του τοπικού πληθυσμού και των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής. 

Ειδικότερα, οι ενέργειες τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: 1) ανάλυση 
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και καλές πρακτικές 
ένταξης Ρομά από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, 2) αποτύπωση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι Ρομά της περιοχής, 3) ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών για την κοινωνική 
ένταξη των Ρομά στο Δήμο Αχαρνών (stakeholders analysis), 4) SWOT ανάλυση, 5) 
εξειδικευμένες προτάσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, στη βάση των στοχεύσεων και 
των προβλεπόμενων δράσεων της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030 με διατύπωση εναλλακτικών 
σεναρίων σε ζητήματα στέγασης, 6) προσδιορισμό των ρόλων-αρμοδιοτήτων των 
εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση των δράσεων και των απαιτήσεων ευαισθητοποίησης 
και συμμετοχής της κοινότητας Ρομά και του τοπικού πληθυσμού, 7) χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων, 8) πιθανές πηγές χρηματοδότησης των 
προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο επισυνάπτονται τα απαιτούμενα από την με αρ. πρωτ 6306/14.12.2021 
πρόσκληση της ΜΟΔ:

1. Πρόσκληση της ΜΟΔ Α.Ε.
2. Αίτηση υποβολής Χρηματοδότησης
3. Τεχνικό Δελτίο Πρότασης.
4. Προεκτίμηση προϋπολογισμού του έργου

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 6306/14.12.2021 Πρόσκλησης και την υποβολή 
πρότασης προς τη ΜΟΔ ΑΕ. για την χρηματοδότηση της ενέργειας ωρίμανσης του 
έργου «Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στον Δήμο Αχαρνών».
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