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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 24/16-10-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  308/2018 
Αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου 

«Ενέργειες Προκατάρτισης των ΡΟΜΑ στην 
Ελληνική Γλώσσα». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 16 Οκτωβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 19357/12-10-2018. 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Σταµούλης Ιωάννης   Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης   Παπαλευθέρης Ελευθ 
∆ήµας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος   Γρίβα Παναγιώτα 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Φυλακτός Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  
Καστάνη Αικατερίνη ∆ρένης Αθανάσιος  
Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος  
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης  
Ρήγα Ελένη Χοροζάνης Αντώνιος   
Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και οι Πρόεδροι των Σ/λίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μεγαρέων 
και Ν. Περάµου κ.κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας ∆ηµοσθένης αντίστοιχα. 

Μετά τις προ ηµερησίας ∆/ξεως ερωτήσεις – ανακοινώσεις οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης,  ∆ρένης Αθανάσιος,  Φωτίου Σταύρος του 
Κων.,  Πιλίλης Σωτήριος,  Βαρελάς Κλεάνθης ,  Ζάλης Αθανάσιος,                         
Κόττας Βασίλειος,  Λέλης Μελέτιος,  Μιχάλαρος Ιωάννης,  Μπέρδελης Γεώργιος 
και  Μαργέτης Παναγιώτης απεχώρησαν. 

Στην αρχή της υπ΄αριθ. 286/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα Πρόεδρος εισηγείται το 32ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. Πρωτ. 19328/11-10-2018 εισήγηση της Αντιδηµάρχου 
του ∆ήµου µας κας Ελένη Ρήγα  η οποία έχει ως εξής:  

 
««ΘΕΜΑ: «Αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου «Ενέργειες Προκατάρτισης των                    

ΡΟΜΑ στην Ελληνική Γλώσσα»  
Σχετικά µε το αντικείµενο του παρόντος θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι, τα τελευταία 
χρόνια παρατηρούνται ραγδαίες τεχνολογικές, οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις, 
που προκάλεσαν σηµαντικές αλλαγές στη δοµή της κοινωνίας αλλά και µεγάλες 
ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας. Η οικονοµική κρίση που πλήττει τη χώρα µας, 
έχει επηρεάσει όλους τους ανθρώπους αλλά και τις ευάλωτες οµάδες της κοινωνίας 
µας, όπως είναι οι Ροµά. Μετά την θέσπιση του Ν. 4430/2016, η Ειδική Γραµµατεία 
για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά αποτελεί τον αρµόδιο συντονιστικό φορέα της 
κεντρικής διοίκησης και το εθνικό σηµείο επαφής. Το δεύτερο επίπεδο αφορά στις 
Περιφέρειες, οι οποίες εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις της εθνικής πολιτικής σε 
πολυτοµεακά Σχέδια ∆ράσης ανά Περιφέρεια. Οι Περιφέρειες έχουν καθοριστικό 
και κύριο ρόλο στην εξειδίκευση και στην ανάπτυξη των πολιτικών για τους Ροµά, 
βάσει των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων τους, όσο και των χαρακτηριστικών 
των Ροµά που διαβιούν σε αυτές. Στο τρίτο επίπεδο η ευθύνη βρίσκεται στους 
∆ήµους, οι οποίοι εξειδικεύουν σε τοπικό επίπεδο τις αναγκαίες παρεµβάσεις.  
Η στρατηγική του ∆ήµου Μεγαρέων για θέµατα κοινωνικής πολιτικής και 
κοινωνικής ένταξης αποτυπώνεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 που 
συντάχθηκε τον Νοέµβριο 2015. Το σύνολο των έργων-δράσεων που 
περιλαµβάνονται στο Επιχειρησιακό του ∆ήµου Μεγαρέων όπως και οι 
προτεινόµενες πολιτικές, εντάσσονται σε τέσσερις βασικούς άξονες:  

• Άξονας 1ος:"Περιβάλλον και ποιότητα ζωής"  
• Άξονας 2ος:"Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός"   
• Άξονας 3ος:"Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση".  
• Άξονας 4ος: "Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής 

Κατάστασης του ∆ήµου".  
Στον Άξονα 2, που αφορά στην «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµό και 
τον Αθλητισµό», οι ειδικότεροι στόχοι έχουν ως ακολούθως ανά ειδικότερο θεµατικό 
πεδίο:  
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΣΤΟΧΟΙ: Κοινωνική Μέριµνα-Κοινωνική /Ενσωµάτωση 
Πρόγραµµα Κοινωνικής Ενσωµάτωσης ΡΟΜΑ  
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στον πληθυσµό Ροµά, παρατηρείται έλλειψη 
προσχολικής αγωγής, υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής, πρόωρη διακοπή της 
φοίτησης, χαµηλή σχολική απόδοση των µαθητών, µη αντιστοιχία γνώσεων µε 
παιδιά του υπόλοιπου πληθυσµού στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, καθυστέρηση της 
εγγραφής στο σχολείο µε αποτέλεσµα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας να 
παρακολουθούν µικρότερες σχολικές τάξεις. Ο πρωταρχικός στόχος της εθνικής 
στρατηγικής είναι η άρση του κοινωνικού αποκλεισµού και η δηµιουργία 
προϋποθέσεων για την κοινωνική ένταξη των Ροµά. Ένα από τα βασικά στοιχεία 
αυτής της στρατηγικής, είναι η διαµόρφωση συστηµάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, που να παρέχουν ευκαιρίες απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε 
όλα τα στάδια της ζωής.  
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το πρόγραµµα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας 
που απευθύνεται στην οµάδα ελλήνων Ροµά, που η ελλιπής γνώση της, τους 
οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισµό.  
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Το πρόγραµµα αυτό, απευθύνεται σε 1025 έλληνες Ροµά που κατοικούν στη 
περιοχή Βλυχός Μεγάρων, άνδρες και γυναίκες από 16 ετών και άνω.  
Έχει συνολικό προϋπολογισµό ύψους 85.000,00 € και αφορά σε 41 προγράµµατα 
και 2.550 ώρες κατάρτισης καθώς και 5 προγράµµατα συµβουλευτικής και 250 
ώρες οµαδικών συνεδριών.  
Για ένα πρόγραµµα, ο στόχος είναι η επιτυχής παρακολούθηση του 
πιστοποιηµένου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προγράµµατος κατάρτισης 
ελληνοµάθειας διάρκειας 300 ωρών και συµµετοχή στις αντίστοιχες εξετάσεις 
πιστοποίησης. Προϋποθέτει τη δυνατότητα επιτυχούς συµµετοχής των 
ωφελουµένων στις εξετάσεις Ελληνοµάθειας που διενεργούνται από το Κέντρο 
Εκµάθησης Ελληνικής Γλώσσας µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος.  
Η δαπάνη πιστοποίησης των καταρτιζοµένων καταβάλλεται από τον φορέα 
υλοποίησης των προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, προς το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σύµφωνα µε τη σύµβαση που υπογράφεται από τα 
δυο ενδιαφερόµενα µέρη. Η δαπάνη ανέρχεται σε 55 € ανά εξεταζόµενο, είναι 
επιλέξιµη και συµπεριλαµβάνεται στο συνολικό κόστος του κάθε προγράµµατος. 
Αντίστοιχα, επιλέξιµη δαπάνη αποτελεί και η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού που 
ανέρχεται σε 45 € ανά ωφελούµενο.  

Το έργο αυτό, συµβάλει: α) στην εκµάθηση ή και βελτίωση της γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας καθώς και στην αντίστοιχη βελτίωση της ικανότητας 
κατανόησης και έκφρασης σε απλό προφορικό και γραπτό λόγο 
(συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, χρήσης 
αριθµών, κ.λ.π.), β) στην απόκτηση ικανότητας άνετης επικοινωνίας στην 
καθηµερινή ζωή και ανταπόκριση σε ποικίλες συνθήκες γλωσσικής επικοινωνίας, 
κατά τις οποίες απαιτείται ανταλλαγή πληροφοριών και έκφραση προσωπικών 
απόψεων, κρίσεων, αισθηµάτων, συναισθηµάτων, κ.λ.π., γ) στη διευκόλυνση της 
συµµετοχής των εν λόγω κατηγοριών σε ενέργειες παροχής Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Μεγαρέων και 
δ) στην εξοικείωση των ωφελουµένων µε τη χρήση της ελληνικής γλώσσας και η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα επαγγελµατικής 
κατάρτισης.  

Συνοψίζοντας, είναι απαραίτητο να τονιστεί η αναγκαιότητα υλοποίησης του 
προγράµµατος, από το ∆ήµο Μεγαρέων,  µέσω του οποίου ενισχύεται ο 
αλφαβητισµός των ελλήνων ροµά, ώστε να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις 
καθηµερινής ζωής, µε απώτερο στόχο την άρση αλλά και την πρόληψη του 
κοινωνικού αποκλεισµού.  

Η Περιφέρεια Αττικής µε την υπ΄ αριθ. 423/30-11-2018 (Α∆Α: ΨΦ8Ν7Λ7-
ΦΩΨ) «Έγκριση Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 
οικονοµικού έτους 20108» έχει εντάξει το έργο «Ενέργειες Προκατάρτισης των 
ΡΟΜΑ στην Ελληνική γλώσσα» µε κωδικό ΚΑΕ 9899.06.0003.  
Κατόπιν των ανωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
Την υλοποίηση του έργου «Ενέργειες Προκατάρτισης των ΡΟΜΑ στην 

Ελληνική γλώσσα» και χρηµατοδότηση του από την Περιφέρεια Αττικής».            
 
Το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα  

και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις  του Ν. 4430/2016 καθώς και του άρθρου  65 του Ν. 
3852/2010. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
  Α) Εγκρίνει την υλοποίηση του έργου «Ενέργειες Προκατάρτισης των 

ΡΟΜΑ στην Ελληνική γλώσσα» και χρηµατοδότηση του από την Περιφέρεια 
Αττικής», σύµφωνα µε όσα αναφέρονται αναλυτικά στο ιστορικό της 
παρούσης. 

          
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  308/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Σταµούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της Ρήγα Ελένη ∆ρένης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
Λιώτας ∆ηµοσθένης Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


