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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  7/2/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:2/7-2-2019    Αριθ. Απόφασης: 126/2019 

 
Στη Ρόδο σήμερα  7η Φεβρουαρίου  2019  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   κ. 
Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 2/5646/1.2.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
74 του Ν. 4555/ 19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του 
Ν.3463/2006.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 28.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

30.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  32.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

35.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

11. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

12. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 36.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

37. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

15. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 39. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

17. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος 

18. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

41. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

20. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

21. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

22. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

5. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

6. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ.Θ.Παπαγεωργίου, 
Εμμ.Στάγκας και Δ.Σαλαμαστράκης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα ένας  (41), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α 5.8: Έγκριση Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού 
Διαχείρισης και Λειτουργίας Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής 
Μετεγκατάστασης ΡΟΜΑ, αρ. πρωτ. 2/5254/2019. 
 
Η Αντιδήμαρχος κ. Α. Ζωάννου εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ’ αριθ. 2/5254/31-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, η οποία έχει ως εξής : 

Στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης των Ρομά του καταυλισμού Καρακόνερου 
στον Οργανωμένο Χώρο Προσωρινής Μετεγκατάστασης στην Κ.Μ. 297Α γαιών 
Ασγούρου παρακαλείται όπως το Σώμα εγκρίνει τον παρακάτω Πρότυπο 
Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας Οργανωμένου Χώρου 
Προσωρινής Μετεγκατάστασης ΡΟΜΑ 

 
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών 
Ομάδων είναι κατάλληλα οργανωμένοι χώροι που διατίθενται από το Δημόσιο, 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) ή παραχωρούνται από ιδιώτες, για την προσωρινή 
μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων, κατά την έννοια της παρ. 11 του 
άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α' 308) και της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 
3448/2006 (Α'57), που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα.     

Άρθρο 1 
Σύσταση, Σκοπός, Κανονιστικό πλαίσιο 

 
1. Ο Οργανωμένος Χώρος Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών 
Ομάδων (ΡΟΜΑ) συστήνεται και λειτουργεί με τις υπ' αριθ 485/2015 (ΑΔΑ: 
7Χ2ΟΩ1Ρ-ΗΘΦ), 1052/2017 (ΑΔΑ: Ω7ΟΨΩ1Ρ-Φ47), ……../2019 και ……. 
/2019 αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το αρ. 159 ν. 
4483/ 2017/ ΦΕΚ 107Α/31-07-2017 και την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) 
με αριθμ. οικ. ΡΟ 64 (ΦΕΚ 412/τΒ/2018) και οργανώνεται ως  ενιαίο 
σύμπλεγμα κοινωνικών οικιστικών μονάδων.    
 2. Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης για ειδικές κοινωνικές ομάδες, που διαβιούν σε πρόχειρα ή 
παράτυπα καταλύματα εντός των ορίων του Δήμου  και η διευκόλυνση στην 
παροχή των προβλεπόμενων από τον νόμο συνοδευτικών υπηρεσιών, στο 
πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης με τελικό στόχο την κοινωνική ένταξη των 
ομάδων αυτών.   
  

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Βασικές Υπηρεσίες 

 
Στο πλαίσιο του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης 
παρέχονται  
1) υπηρεσίες στεγαστικής υποστήριξης,  
2) υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση του χώρου και  
3) υποστηρικτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης για την 
κοινωνική ένταξη.   
 
Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του Οργανωμένου 
Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης κινούνται σε δύο (2) κεντρικούς άξονες:     

α) Στέγαση και Υποδομές.     
β) Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες βάσει ατομικού σχεδίου 

ένταξης για καθέναν από τους ωφελούμενους του Χώρου σε τέσσερις 
επιμέρους τομείς:     

1. Απασχόληση.     
2. Εκπαίδευση.     
3. Δημόσια υγεία-υγιεινή.     
4. Κοινωνική Στήριξη-Μέριμνα.     

 
Άρθρο 3 

Φορέας Υλοποίησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας. 
 

Φορέας Υλοποίησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου 
Προσωρινής Μετεγκατάστασης είναι ο Δήμος Ρόδου στην εδαφική περιφέρεια 
του οποίου λαμβάνει χώρα η προσωρινή μετεγκατάσταση.  
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Ο οικείος Δήμος έχει την ευθύνη μεταξύ άλλων, με ίδια μέσα ή με ανάθεση 
κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) να:     
α) εκπονεί και να υλοποιεί μελέτες υποδομών κοινής ωφέλειας,     
β) επιβλέπει και να τοποθετεί τους οικίσκους και την σύνδεσή τους με τα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας,     
γ) να οργανώνει και να εποπτεύει τη λειτουργία των οργανωμένων χώρων 
προσωρινής μετεγκατάστασης, σύμφωνα με κανονισμό λειτουργίας που 
εκπονεί, μετά την έγκρισή του από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Γενικό ή 
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,     
δ) να υπογράφει διά των αρμοδίων οργάνων του το ιδιωτικό συμφωνητικό 
φιλοξενίας.     
Ο Οργανωμένος Χώρος Προσωρινής Μετεγκατάστασης συνδέεται λειτουργικά 
με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μέσω και των συμπλη-ρωματικών 
δομών της, όπως είναι το Κέντρα Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα 
Ρομά, αλλά και μέσω εποπτευόμενων από τον Δήμο ή συνεργαζόμενων με τον 
Δήμο, φορέων για την παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών.  
Ο Δήμος Ρόδου ως Φορέας Υλοποίησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του 
Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης δύναται να αναθέτει 
καθήκοντα σε προσωπικό των Υπηρεσιών και Δομών του για τις ανάγκες 
στήριξης των Χώρων αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.    
Ο Φορέας Υλοποίησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας για τους σκοπούς της 
παρέμβασης της προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων 
δύναται να απασχολεί προσωπικό, ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής 
σχέσης αυτού (π.χ. μόνιμοι, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, συμβασιούχοι 
έργου), για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την υποστήριξη 
αναγκαίων λειτουργιών (π.χ., ασφάλεια, καθαριότητα).    
Το προσωπικό που εργάζεται για τις ανάγκες του Οργανωμένου Χώρου 
Προσωρινής Μετεγκατάστασης δύναται να συνεπικουρείται από ομάδα 
εθελοντών, η οποία θα δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό, ή / και φοιτητών σε 
πρακτική άσκηση. Τα πεδία, στα οποία θα απασχολούνται οι εθελοντές, το 
προφίλ τους, οι διαδικασίες εκπαίδευσης και ένταξής τους θα ορίζονται από 
την Κοινωνική Υπηρεσία και τις κοινωνικές δομές της, και ειδικότερα από το 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά, ενώ θα τηρείται σχετικό 
αρχείο. Τόσο οι εθελοντές, όσο και οι ασκούμενοι, θα πρέπει να ενεργούν 
αυστηρά υπό τους όρους που τίθενται υπό την εποπτεία των εργαζομένων της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας και ειδικότερα από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου 
με παράρτημα Ρομά.  
Ο Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας για το σκοπό της διαχείρισης και 
λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου Μετεγκατάστασης συστήνει  

1) Επιτροπή Συντονισμού,  

2) Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης     
 

Άρθρο 4 
Επιτροπή Συντονισμού και Ομάδα Διαχείρισης 

Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης 
 
1) Η Επιτροπή Συντονισμού απαρτίζεται από τους Προϊσταμένους 
Διοικητικών, Οικονομικών, Αστικής Κατάστασης, Κοινωνικών και Τεχνικών 
Διευθύνσεων του Δήμου και έχει την ευθύνη για τον γενικό συντονισμό, την 
εποπτεία και την αντιμετώπιση όλων των διοικητικών και οικονομικών 
ζητημάτων που αφορούν την διαχείριση και λειτουργία του οργανωμένου 
χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης. Η Επιτροπή Συντονισμού φροντίζει 
ειδικότερα και για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων που προκύπτουν στους 
Οργανωμένους Χώρους Προσωρινής Μετεγκατάστασης, μετά από εισήγηση της 



5 

 

Ομάδας Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης και εφόσον δεν 
μπορούν να επιλυθούν από την τελευταία. Η Επιτροπή Συντονισμού, σε 
συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία και τις συναφείς κοινωνικές δομές του 
Δήμου, εισηγείται στον Δήμο την ένταξη και την απένταξη των ωφελουμένων.     
 
2) Η Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης 
εδρεύει στον χώρο προσωρινής μετεγκατάστασης και συνεργάζεται τόσο με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου όσο και με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου 
με Παράρτημα Ρομά και άλλες συναφείς κοινωνικές δομές του Δήμου.  
Η Ομάδα φροντίζει για την ορθή χρήση των υποδομών και την εύρυθμη 
λειτουργία του οργανωμένου χώρου, υπό την εποπτεία της Επιτροπής 
Συντονισμού. Η λειτουργία της Ομάδας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο 
υποβάθμισης και απαξίωσης των υποδομών του νέου χώρου, διασφαλίζει τη 
στήριξη και αποδοχή του πληθυσμού προς μετεγκατάσταση μέσω της 
απασχόλησης ατόμων από την ίδια την ομάδα των ωφελούμενων και αποτελεί 
υποστηρικτικό μηχανισμό για τα ζητήματα διοικητικής και οικονομικής 
διαχείρισης και μέριμνας του οργανωμένου χώρου.  
Η Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης αποτελείται κατ' 
ελάχιστον από τέσσερις εργαζόμενους:     
 
α)  1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ο οποίος είναι 
ο Συντονιστής της Ομάδας Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων 
Μετεγκατάστασης, έχει την διαχειριστική και οικονομική εποπτεία του 
Οργανωμένου Χώρου, στηρίζει τη διαχείριση της οικιακής οικονομίας 
ωφελούμενων, φροντίζει για τη διασύνδεση και τη συνεργασία με το 
Παράρτημα Ρομά και τις υπηρεσίες του Δήμου, είναι υπεύθυνος για την καλή 
χρήση και κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων,      
β) 1  ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικών ή Ηλεκτρολόγων, Ρομά) ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για την καταγραφή προβλημάτων, την προώθηση ή/και 
αντιμετώπιση λύσεων στο πεδίο, τη συνεργασία και διασύνδεση με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τη μέριμνα για την έγκαιρη αποκατάσταση 
βλαβών και άλλων προβλημάτων στο χώρο,     
γ) 2 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (ένας άνδρας Ρομά και μια γυναίκα Ρομά   
από τον πληθυσμό των ωφελουμένων), οι οποίοι φροντίζουν για τη 
διαμεσολάβηση και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους ωφελούμενους, 
συμμετέχουν στην διασφάλιση της καλής λειτουργίας του οργανωμένου 
χώρου, παρέχουν υπηρεσίες εποπτείας της λειτουργίας των κοινόχρηστων 
χώρων ως προς την ορθή χρήση τους από τους ωφελούμενους. Επιπλέον, 
στηρίζουν τον Συντονιστή και τον Υπεύθυνο Τεχνικής Συντήρησης στην 
άσκηση του ρόλου τους, ιδιαίτερα σε ζητήματα οικιακής οικονομίας, 
λειτουργίας και χρήσης των οικίσκων και των κοινόχρηστων χώρων, σεβασμού 
των κανόνων συμβίωσης και του κανονισμού λειτουργίας του χώρου, καθώς 
και στη συνεργασία τους με εντεταλμένα όργανα του Δήμου, της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας και των κοινωνικών δομών της όπως το Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Ρόδου με Παράρτημα Ρομά.     
 

Άρθρο 5 
Ωφελούμενοι. Ένταξη και απένταξη. 

1. Ωφελούμενοι     

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να εγγράφονται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο 
Ωφελούμενων, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής (Νόμος 4445/ ΦΕΚ 236/τΑ/19.12.2016). 
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Ως ωφελούμενοι ορίζονται οι Δημότες και ελλείψει αυτών οι μόνιμοι κάτοικοι 
του Δήμου Ρόδου που πληρούν τα κριτήρια που τέθηκαν στην υπ' αριθ 
…….απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου1 με θέμα υποβολή αιτήματος στην 
Επιτροπή Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 4483/2017 μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου και του Κέντρου Κοινότητας 
Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά, προκειμένου  να παραχωρηθεί η χρήση 
κατοικίας εντός του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης, που 
βρίσκεται  στην Κ.Μ. 297Α γαιών Ασγούρου (οικισμός ΡΟΜΑ).    
Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι είναι μέλη ειδικών κοινωνικών ομάδων κατά την 
έννοια του αρ. 34 του Ν. 3448/2006 που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα 
καταλύματα σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση και δεν 
καλύπτονται από άλλα προγράμματα προσωρινής φιλοξενίας- στεγαστικής 
αρωγής.  
Ο Δήμος Ρόδου καθορίζει τις επιλέξιμες περιοχές από τις οποίες θα προέρχεται 
ο πληθυσμός ο οποίος θα μετεγκατασταθεί και τους ειδικότερους όρους και 
κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων.  Οι ωφελούμενοι συμβάλλονται με τον 
Δήμο αυτοπροσώπως ή διά του εκπροσώπου του ωφελούμενου νοικοκυριού 
όταν πρόκειται για πολυπρόσωπα νοικοκυριά.  
    

2. Διαδικασία Ένταξης Ωφελουμένων στο πρόγραμμα προσωρινής 

μετεγκατάστασης.     

 
Ο Δήμος, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
καθορισμό των επιλέξιμων περιοχών από τις οποίες θα προέρχεται ο 
πληθυσμός για μετεγκατάσταση καλεί με προκήρυξη τους μόνιμους κατοίκους 
των περιοχών αυτών να υποβάλλουν αίτηση για μετεγκατάσταση στον 
Οργανωμένο Χώρο Προσωρινής Μετεγκατάστασης.     
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποβάλλουν αίτηση στην οποία αναφέρονται 
ονομαστικά τα μέλη του νοικοκυριού τους. Η αίτηση συνοδεύεται από τα 

                                                 
1
 Ωφελούμενοι της προσωρινής μετεγκατάστασης θα είναι το μέρος του πληθυσμού του καταυλισμού Καρακόνερου που είναι 

εγγεγραμμένο στο δημοτολόγιο του Δήμου Ρόδου, διαβιεί σε συνθήκες μη αξιοπρεπείς και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

• Έχει αστυνομική ταυτότητα  

• Έχει πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας 

• Έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

• Έχει υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις για τα δυο τελευταία οικονομικά έτη 

• Έχει καταγραφεί τουλάχιστον σε μια επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 

Δήμου Ρόδου τα έτη 2014 και 2017 στον  καταυλισμό  Καρακόνερου.  

• Δεν κατέχει ακίνητη περιουσία που να του επιτρέπει να κατοικεί σε αυτή ή/και αγροτεμάχια άνω των 4 στρεμμάτων και δεν έχει 

δανειοδοτηθεί για την αγορά ακινήτου (Κ.Υ.Α. Γ.Δ.5οικ.2961-10/2017 – ΦΕΚ128/τΒ/2017) 

• Το ανώτατο όριο καταθέσεων ορίζεται το ποσό των 14.400€, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού και το ανώτατο όριο 

τόκων από καταθέσεις ορίζεται το ποσό των 160€ (Κ.Υ.Α. Γ.Δ.5οικ.2961-10/2017 – ΦΕΚ128/τΒ/2017) 

• Να μην είναι ωφελούμενοι στεγαστικής συνδρομής σε άλλο Δήμο ή κοινωνικό πρόγραμμα, ούτε να έχουν καταμετρηθεί ως 

μέλη του νοικοκυριού ωφελούμενου στεγαστικής συνδρομής σε άλλο Δήμο ή κοινωνικό πρόγραμμα   

• Να μην υπάρχει σχολική διαρροή των ήδη εγγεγραμμένων μαθητών στα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια της 
περιοχής  

 

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των οικίσκων από τους εγγεγραμμένους δημότες θα μπορούν να ωφεληθούν οι μόνιμοι κάτοικοι του 

Καρακόνερου που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις με επιπρόσθετη μοριοδότηση από:  

• Τον αριθμό τέκνων, όπως προκύπτουν  από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

• Τον αριθμό εξαρτώμενων μελών που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση  

• Τον αριθμό ΑΜΕΑ, σύμφωνα με πιστοποιητικό ΚΕΠΑ   

• Τη διάθεση Πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου 

• Τη Φορολογική ενημερότητα (τακτοποίηση ενδεχόμενων οφειλών)  

 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω προϋπόθεση κατοχής της ιδιότητας του Δημότη Ρόδου  πρέπει να ισχύει για τα νοικοκυριά του 

καταυλισμού Καρακόνερου μέχρι την 21η Ιουλίου 2017 (καταληκτική ημερομηνία καταγραφής). Οποιαδήποτε τροποποίηση / 

αλλαγή σε αστικοδημοτικές υποθέσεις (δημοτολόγιο, ληξιαρχείο, κτλ) μετά από τις προαναφερόμενες  ημερομηνίες δεν θα 

γίνεται αποδεκτή.  
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απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική 
προκήρυξη.     
Σε περίπτωση όπου αστικοδημοτικές και λοιπές διοικητικές εκκρεμότητες δεν 
επιτρέπουν την άμεση βεβαίωση των οικογενειακών σχέσεων μέσω του 
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ο Δήμος χρησιμοποιεί κάθε 
πρόσφορο μέσο για την διαπίστωση αυτών των σχέσεων με ιδιαίτερη μέριμνα 
για την προστασία ανηλίκων, ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων.     
Ο Δήμος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού αποφασίζει για την 
ένταξη του δυνητικού ωφελούμενου, σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια που 
τίθενται από την προκήρυξη για την μετεγκατάσταση.    
Όλα τα μέλη του ωφελούμενου νοικοκυριού που εντάσσονται στο πρόγραμμα 
προσωρινής στεγαστικής στήριξης καταχωρούνται σε σχετικό κατάλογο 
ωφελουμένων από την Επιτροπή Συντονισμού.     
Τα προσδιορισθέντα με την αίτηση ως μέλη του ωφελούμενου νοικοκυριού 
καταγράφονται εντός της καρτέλας εγγραφής του εκπροσώπου του και το 
καθένα από αυτά λαμβάνει μοναδικό στοιχείο εντός του κωδικού του 
ωφελουμένου (π.χ κωδικός /1, κωδικός/2....).    Για τον ωφελούμενο και για 
το καθένα από τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας καταχωρούνται εντός της 
καρτέλας εγγραφής στοιχεία ταυτοποίησης, όπως π.χ έγχρωμες φωτογραφίες.     
Η Κοινωνική Υπηρεσία συνεπικουρούμενη από τις κοινωνικές δομές της και 
μέσα στο πλαίσιο του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων τηρεί καρτέλα εγγραφής και 
παρακολούθησης κάθε ωφελούμενου νοικοκυριού που περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία για το καθένα μέλος χωριστά. Στα στοιχεία αυτά έχουν 
πρόσβαση μόνο διαπιστευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες που ορίζονται ευκρινώς 
και ξεκάθαρα από την Κοινωνική Υπηρεσία για το σκοπό αυτό: 
 
α) Γενικά στοιχεία. Με τον όρο γενικά στοιχεία εννοούμε τα αρχικά στοιχεία 
ταυτοποίησης του προσώπου δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που αναφέρονται στην 
ταυτότητα του ωφελούμενου και τα οποία μπορούν να επιβεβαιωθούν από την 
αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο αντίστοιχο ή ισοδύναμο έγγραφο (δίπλωμα, 
διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας).     
β) Πλήρη στοιχεία για τη μορφωτική, εργασιακή και κοινωνική κατάσταση και 
ιστορικό του ωφελούμενου και για κάθε μέλος της οικογένειάς του χωριστά, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που τεκμηριώνουν την ανάγκη λήψης 
παροχών και υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.     
γ) Επιπλέον εξειδικευμένα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες 
υπηρεσίες που ζητούνται από τον ωφελούμενο (π.χ. νομική συνδρομή, πλάνο 
οικονομικής διαχείρισης).     
Ο κατάλογος ωφελούμενων και οι καρτέλες ωφελούμενων δύνανται να 
τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις σχετικές δυνατότητες 
του Δήμου ως Φορέα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου 
Προσωρινής Μετεγκατάστασης και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τα 
προσωπικά δεδομένα.     
 

3. Διαδικασία Απένταξης Ωφελουμένων από το πρόγραμμα 

προσωρινής μετεγκατάστασης.     

Η απένταξη των ωφελούμενων από το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τον 
Δήμο Ρόδου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Συντονισμού και της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας και φέρει ειδική αιτιολόγηση. Ο Δήμος καθορίζει στην απόφαση 
απένταξης ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου οι ωφελούμενοι να 
αποχωρήσουν από τον οργανωμένο χώρο. Δίνεται η δυνατότητα να 
απενταχθούν και μεμονωμένοι ωφελούμενοι και όχι το σύνολο του 
πολυπρόσωπου νοικοκυριού στο οποίο ανήκουν.     
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Ο Δήμος Ρόδου πριν προχωρήσει στην απένταξη οφείλει να εξαντλήσει όλη τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 13 της υπ'αριθ οικ. ΡΟ 64 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 412/τΒ/12-2-2018) «Καθορισμός των όρων, 
προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών 
για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων».    
 

Άρθρο 6 
Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας - Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

1. Ο Οργανωμένος Χώρος Προσωρινής Μετεγκατάστασης λειτουργεί με βάση 
τις αρχές της ισότητας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικότητας, 
των θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων, της καταγωγής, του φύλου και 
του σεξουαλικού προσανατολισμού. Επιπλέον διασφαλίζεται η ισότητα στην 
πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παρεχόμενες υπηρεσίες.    Διασφαλίζεται η εκπροσώπηση 
των ωφελούμενων στον Φορέα Διαχείρισης του οργανωμένου χώρου 
προσωρινής μετεγκατάστασης.   Ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών 
συλλογικής έκφρασης, διαβούλευσης, συμμετοχής και κινητοποίησης των 
ίδιων των ωφελουμένων σε όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία συλλογικής 
δράσης και διαχείρισης των κοινών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
αυτοοργάνωση, την αυτοβοήθεια και στη συμμετοχή των ίδιων των 
ωφελούμενων στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, έτσι ώστε να 
προετοιμαστούν για την οριστική κοινωνική ένταξη.     
 
2. Ο Δήμος Ρόδου ως Φορέας Υλοποίησης και Φορέας Διαχείρισης-Λειτουργίας 
παρέχει σε κάθε ωφελούμενο νοικοκυριό, σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των 
μελών του, τις παρακάτω υπηρεσίες:     
α) Στεγαστική υποστήριξη για διαβίωση σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο πλαίσιο 
ανάπτυξης οργανωμένου χώρου ο οποίος οργανώνεται ως ενιαίο σύμπλεγμα 
κοινωνικών οικιστικών μονάδων.     
β) Οργάνωση και εποπτεία της λειτουργίας του οργανωμένου χώρου στο 
πλαίσιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.     
γ) Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εξατομικευμένη εργασιακή 
συμβουλευτική και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας.     
δ) Ενημέρωση για την πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 
διαμεσολάβηση για την εγγραφή σε δημόσιες σχολικές μονάδες, καθώς και 
ενημέρωση και στήριξη για τις δομές δεύτερης ευκαιρίας, όπως τα σχολεία 
δεύτερης ευκαιρίας ή εναλλακτικές σχολικές δομές, όπως τα εσπερινά 
γυμνάσια.     
ε) Εξατομικευμένη ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας και διασύνδεση σε 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας.     
στ) Ενημέρωση και διευκόλυνση της πρόσβασης του ωφελούμενου για τη 
ρύθμιση προνοιακών αιτημάτων, δικαστικών, αστικοδημοτικών και νομικών 
εκκρεμοτήτων.     
ζ) Ενημέρωση για θέματα οικιακής οικονομίας και χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης και διασύνδεση με διαθέσιμα προγράμματα δια βίου μάθησης.     η) 
Υποστήριξη και διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες.      
θ) Παρακολούθηση πορείας ένταξης ωφελούμενου βάσει ατομικού σχεδίου 
ένταξης.     
ι) Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.    
κ) Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμικού, επιμορφωτικού κοινωνικού 
περιεχομένου και μικτών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής 
κοινωνίας.     
 
3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού 
κανονισμού, αφορούν, είτε αμιγώς υπηρεσίες παρεχόμενες από τον Δήμο 
Ρόδου, τις υπηρεσίες και τους φορείς του, ειδικώς μέσω του Κέντρου 
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Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομα είτε μέσω της παραπομπής σε 
άλλους εξειδικευμένους φορείς, π.χ φορείς εκπαίδευσης, υπηρεσίες υγείας, 
υπηρεσίες πρόνοιας, ΟΑΕΔ κ.λπ.     
 
4. Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την παροχή της χρήσης κατάλληλου χώρου 
για κατοικία στους ωφελούμενους, ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού 
στο οποίο ανήκουν. Ο χώρος πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές και διαθέτει 
πρόσβαση στα δίκτυα κοινής ωφέλειας.     
5. Τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης του Οργανωμένου Χώρου και της 
Κοινωνικής υπηρεσίας και των κοινωνικών δομών του Δήμου, ειδικώς το 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά,  δύνανται να 
πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις και συναντήσεις στις οικίες των 
ωφελουμένων καθ' όλη τη διάρκεια παροχής στεγαστικής συνδρομής.    
Παράλληλα, οργανώνονται κύκλοι εκπαίδευσης χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης του νοικοκυριού 
υπέρ των ωφελούμενων από τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης Δήμου Ρόδου.     
6. Ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να μετακινήσει το ωφελούμενο 
νοικοκυριό, μετά από ενημέρωσή τους, σε άλλο κατάλληλο κατάλυμα εντός 
των ορίων του οικισμού ή της περιοχής μετεγκατάστασης, σε περίπτωση 
διαπιστωμένης μεταβολής ως προς τον αριθμό του μονοπρόσωπου ή 
πολυπρόσωπου νοικοκυριού ή ειδικότερες ανάγκες που τυχόν προκύψουν, 
εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος μετά από εισήγηση της Επιτροπής 
Συντονισμού.     
7. Ο Δήμος Ρόδου παρέχει υποχρεωτικά υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και 
μέριμνας μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας και κοινωνικών δομών του, ειδικώς 
το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά.   Για κάθε 
ωφελούμενο εκπονείται ατομικό σχέδιο ένταξης. Τα αρμόδια στελέχη των 
κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικών δομών, ειδικώς το Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά,  παρέχουν υποστήριξη, παρακολουθούν και 
αξιολογούν τα ατομικά σχέδια ένταξης των ωφελούμενων τους υποστηρίζουν, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις του ατομικού συμφωνητικού 
ένταξης στο πρόγραμμα.     
8. Ο Δήμος Ρόδου  στο πλαίσιο υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού ένταξης 
του ωφελούμενου νοικοκυριού, φροντίζει για την ανάγνωση του σχετικού 
συμφωνητικού καθώς και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, στον εκπρόσωπο του ωφελούμενου 
νοικοκυριού σε γλώσσα την οποία ο τελευταίος κατανοεί, εάν ο ίδιος δηλώσει 
ότι δεν δύναται να αναγνώσει αυτόνομα το σχετικό συμφωνητικό και να 
κατανοήσει το περιεχόμενό του, και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Για το 
σκοπό αυτό δύναται να χρησιμοποιήσει εκπαιδευμένο Διαμεσολαβητή από την 
ειδική κοινωνική ομάδα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα 
Ρομά. Ο Δήμος Ρόδου χορηγεί στον ωφελούμενο αντίγραφο του εσωτερικού 
κανονισμού, υπογεγραμμένο και από τα δύο μέρη, καθώς και αντίγραφο του 
συμφωνητικού. Το ιδιωτικό συμφωνητικό και ο εσωτερικός κανονισμός είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα και λειτουργούν συμπληρωματικά.    
9. O Δήμος Ρόδου προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου της περιοχής στην 
οποία βρίσκεται ο χώρος προσωρινής μετεγκατάστασης και διοργανώνει 
εκδηλώσεις με τη συμμετοχή κατοίκων των χώρων προσωρινής 
μετεγκατάστασης με σκοπό την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, την 
αποδοχή και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με την ευρύτερη κοινότητα.     

Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις ωφελούμενων 

Όλοι οι ωφελούμενοι του προγράμματος οφείλουν:      
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α) Να τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και να αποδέχονται το 
σύνολο των όρων του και των τυχόν τροποποιήσεών του.     
β) Να καλύπτουν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, καθώς και τα 
ανταποδοτικά τέλη προς τον οικείο δήμο, σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 159 
του ν. 4483/2017. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στις ως άνω 
υποχρεώσεις τους, για τρείς διαδοχικούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, τότε 
ο Δήμος δύναται να προβεί σε όλα τα νόμιμα μέτρα για την διασφάλιση 
τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων και να ενεργοποιήσει τυχόν 
κυρώσεις που προβλέπονται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης και 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 
γ) Να υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς και 
κάθε αναγκαίο έγγραφο για τον σκοπό της έκδοσης λογαριασμών κοινής 
ωφέλειας για τις καταναλώσεις που αντιστοιχούν στο νοικοκυριό τους.      
δ) Να δηλώνουν τυχόν αίτησή τους και εξέλιξη της αίτησης 
(αποδοχή/απόρριψη) για άλλα προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης, 
προσωρινής ή μόνιμης, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.     
ε) Να συνεργάζονται με την Επιτροπή Συντονισμού, την Ομάδα Διαχείρισης 
Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 
Ρόδου και ειδικότερα με τους φορείς που παρέχουν υποστηρικτικές και 
συνοδευτικές υπηρεσίες όπως οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας 
και τα Παραρτήματά τους, με στόχο την ομαλή κοινωνική και εργασιακή τους 
ένταξη, στη βάση ατομικού πλάνου ένταξης.     
στ) Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου Ρόδου για τον έλεγχο 
της κατάστασης των διατεθέντων οικίσκων. Αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου, 
μπορούν να επισκέπτονται τον παραχωρούμενο οικίσκο, σε συνεννόηση με 
τους ωφελούμενους, προκειμένου να προβούν σε επισκευές ή άλλες αναγκαίες 
ρυθμίσεις στους χώρους και τις εγκαταστάσεις αυτού.     
ζ) Να συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατομικών τους φακέλων, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2472/1997 για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.     
η) Να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία και τις κοινωνικές δομές της 
ειδικότερα στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά για 
διαφορές που προκύπτουν μεταξύ τους εντός του ίδιου χώρου προσωρινής 
μετεγκατάστασης. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά 
καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη σε συζήτηση προκειμένου να γίνει προσπάθεια 
φιλικής διευθέτησης των διαφορών.     
Οι ωφελούμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται την απαγόρευση 
οποιασδήποτε μορφής παρενόχλησης (λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής, 
θρησκευτικής, φυλετικής, ψυχολογικής) μεταξύ μελών ωφελούμενων 
νοικοκυριών ή μεταξύ μελών των ωφελούμενων νοικοκυριών και στελεχών 
των φορέων υλοποίησης και λειτουργίας.    
 Όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν τους 
ωφελούμενους στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού και των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το ατομικό σχέδιο ένταξης 
και το ιδιωτικό συμφωνητικό προστατεύονται από τη νομοθεσία για τα 
προσωπικά δεδομένα.    

Άρθρο 8 
Ειδικότεροι όροι χρήσης των εγκαταστάσεων του  

Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης 
Όλοι οι ωφελούμενοι οφείλουν:     

1. Να χρησιμοποιούν τον παραχωρούμενο οικίσκο για να κατοικούν οι ίδιοι έτσι 

όπως δηλώνουν υπεύθυνα και έχουν καταγραφεί από τον Δήμο 

(μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά). Απαγορεύεται η 

παραχώρηση της χρήσης του σε άλλο πρόσωπο, πλην των παραπάνω.    
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2. Να μην προβαίνουν σε αλλαγές οικίσκων μεταξύ τους χωρίς την έγκριση της 

Επιτροπής Συντονισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την επιφύλαξη 

διαθεσιμότητας οικίσκων, οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλουν σχετικό 

αίτημα για σοβαρούς λόγους εύρυθμης συμβίωσης. Το αίτημα υποβάλλεται 

προς έγκριση στην Επιτροπή Συντονισμού μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

και των κοινωνικών δομών της ειδικότερα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 

Ρόδου με Παράρτημα Ρομά και κατόπιν εισήγησης της τελευταίας για την 

αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.   

3. Να απέχουν από κάθε ενέργεια που προκαλεί φθορές στην υποδομή ή στον 

εξοπλισμό του οικίσκου και των κοινόχρηστων χώρων και να χρησιμοποιούν 

τον οικίσκο που τους έχει διατεθεί με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια.     

4. Να φροντίζουν για την καθαριότητα της οικίας τους και για την καλή 

συντήρηση και χρήση των κοινόχρηστων χώρων.    

5. Να μην προβαίνουν σε καμία μεταβολή στον παραχωρούμενο χώρο 

κατοικίας και στους κοινόχρηστους χώρους, τόσο στο έδαφος, όσο και στο 

υπέδαφος.     

6. Να συνεργάζονται με τον Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης σε θέματα 

οικιακής οικονομίας και κατανάλωσης αγαθών κοινής ωφέλειας (νερό, 

ρεύμα), για την αποφυγή υπερβολικών καταναλώσεων.    

7. Να μη συσσωρεύουν άχρηστα αντικείμενα στους οικίσκους και στους 

κοινόχρηστους χώρους.     

8. Να μην προβαίνουν σε καύση αντικειμένων για οποιονδήποτε λόγο.    

9. Να μη δημιουργούν προβλήματα κατάχρησης αλκοόλ ή τοξικών ουσιών και 

γενικά να απέχουν από οχλούσες συμπεριφορές εντός των οικίσκων και 

στους κοινόχρηστους χώρους.     

10. Οι ωφελούμενοι είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι για τυχόν απώλειες αντικειμένων 

και χρηματικών ποσών. Ο Φορέας Λειτουργίας και Διαχείρισης του 

Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης δεν φέρει ευθύνη για 

τις απώλειες αυτές.   

 
Οι παραπάνω όροι καλής χρήσης των εγκαταστάσεων δεσμεύουν και το 
σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στον Οργανωμένο Χώρο Προσωρινής 
Μετεγκατάστασης.     

Άρθρο 9 
Ισχύς - Τροποποίηση Κανονισμού 

1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.     

2. Ο παρών Κανονισμός υποβάλλεται για έγκριση στην Ειδική Γραμματεία 

Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ.6. γ του αρ. 

159 ν. 4483/2017, μέσω του φακέλου υποβολής του αιτήματος του Δήμου 

για δημιουργία χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης. Τυχόν τροποποιήσεις 

του παρόντος κανονισμού υποβάλλονται για έγκριση στην αρμόδια Ειδική 

Γραμματεία.     

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Δήμος Ρόδου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ρόδου 
………………………………………………………………  και ο/η ωφελούμενος/η 
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……………………………………του …………………………………….. με ΑΔΤ………………………….. 
ως εκπρόσωπος του ωφελούμενου νοικοκυριού που απαρτίζεται από τους: 
1…………….. 2……… κ.λπ. όπως αυτοί έχουν απογραφεί από τον οικείο Δήμο και 
σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις τους στο πλαίσιο της ένταξής τους στον 
Οργανωμένο Χώρο Προσωρινής Μετεγκατάστασης που βρίσκεται στην Κ.Μ. 
297Α γαιών Ασγούρου        
Έχοντας υπόψη:     
α) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/31-7-2017) για 
την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων,      
β) Για διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 
3463/2006, ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) 
σχετικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων και ειδικότερα όσες αφορούν την 
μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την 
παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή 
χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την 
ένταξη αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής 
κοινωνίας, την ενημέρωση και τα προγράμματα δημόσιας υγείας, την 
προώθηση στην απασχόληση, καθώς και την ενίσχυση του αθλητισμού και 
πολιτισμού.     
γ) Την αριθμ …………………….εγκριτική κοινή υπουργική απόφαση περί 
οργανωμένης προσωρινής μετεγκατάστασης.     
δ) Την αριθμ ……………….κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων, 
προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών 
για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων».     
ε) Τις σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου  Ρόδου και την 
υπ΄αριθμ. ………… απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου με την οποία 
εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του χώρου προσωρινής 
μετεγκατάστασης στη Κ.Μ. 297Α γαιών Ασγούρου  
στ) Την υπ΄αριθμ……………………………έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης Δήμου από την Ειδική 
Γραμματεία      
ζ) Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι του παρόντος συμφωνητικού, συμφωνούν τα εξής:     
 
1. Στον ωφελούμενο παραχωρείται η χρήση οικίσκου …………τ.μ, με τα εξής 
χαρακτηριστικά ,επί της οδού ……………………………………αρ……………. τον οποίο θα 
χρησιμοποιεί ως κατοικία για τον ίδιο και μέλη του ωφελούμενου νοικοκυριού 
του στο πλαίσιο παρέμβασης ολιστικής προσέγγισης για την κοινωνική ένταξη.     
2. Ο ωφελούμενος και τα μέλη του νοικοκυριού του οφείλουν να 
συνεργάζονται με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και τις κοινωνικές δομές 
της και ειδικότερα με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά, 
στο πλαίσιο της συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την ομαλή κοινωνική 
και εργασιακή τους επανένταξη. Σε συνεργασία με τον ωφελούμενο και 
καθένα από τα μέλη του ωφελούμενου νοικοκυριού, εκπονούνται ατομικά 
σχέδια ένταξης για την παρακολούθηση της πορείας της κοινωνικής τους 
ένταξης και παρέχονται συνοδευτικές υπηρεσίες για αυτόν το σκοπό.     
3. Ο ωφελούμενος δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι ενημερώθηκε αναλυτικά 
και λεπτομερώς σε γλώσσα που κατανοεί για τις προϋποθέσεις και τους όρους 
παροχής υπηρεσιών της στεγαστικής υποστήριξης και των λοιπών 
συνοδευτικών υπηρεσιών από τον Δήμο και έλαβε γνώση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής 
Μετεγκατάστασης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος 
συμφωνητικού.     
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4. Ο ωφελούμενος δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι τόσο ο ίδιος όσο και το 
σύνολο της ωφελούμενης μονάδας την οποία εκπροσωπεί οφείλουν να τηρούν 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις του καθώς και κάθε τυχόν 
τροποποίησή τους στο μέλλον. Όλοι οι όροι του Εσωτερικού Κανονισμού είναι 
ουσιώδεις.     
5. Η παραχώρηση της χρήσης του οικίσκου στον ωφελούμενο και στο 
νοικοκυριό το οποίο εκπροσωπεί, στο πλαίσιο του προγράμματος στεγαστικής 
υποστήριξης δεν έχει χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, αλλά παροχής δημοσίου 
δικαίου, προς τούτο υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση.     
6. Η χρονική διάρκεια παροχής της στεγαστικής συνδρομής και των σχετικών 
με αυτή λοιπών συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών εξαρτάται από 
την πορεία ένταξης των ωφελουμένων σύμφωνα και με την εγκριτική κοινή 
υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 159 του ν. 4483/2017και διαρκεί 
έως την πλήρη ένταξη όλων των μελών του νοικοκυριού στον αστικό ιστό.     
7. Ο ωφελούμενος συναινεί στην τήρηση αρχείων και ατομικών φακέλων, για 
όλα τα μέλη του ωφελούμενου νοικοκυριού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
ν. 2472/ 1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.     
8. Όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν τους 
ωφελούμενους στο πλαίσιο του παρόντος συμφωνητικού και των δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων που απορρέουν από το ατομικό σχέδιο ένταξης, το ιδιωτικό 
συμφωνητικό και ευρύτερα τις δράσεις στο πλαίσιο της παρέμβασης 
προστατεύονται από τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.     
9. Όλες οι διαδικασίες για την ένταξη και την απένταξη των ωφελούμενων από 
το πρόγραμμα περιγράφονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας.     
 
Το παρόν συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και 
συνοδεύεται από ένα αντίτυπο του Εσωτερικού Κανονισμού υπογεγραμμένο 
και από τους δύο συμβαλλόμενους.     

 
 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Ε. Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ.   Μ. Δράκος,  Σ. Δράκος, Α. Κωνσταντίνου, Στ. 
Παρδαλός, Ι. Κούρτης, Γ. Σαρικάς, Ε. Ατσίδη, Μ. Καραγιάννη,  ο Ανεξάρτητος 
Σύμβουλος κ. Ι. Περδίκης και ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Στάγκας απουσίαζαν 
από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.  

  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση  της 
Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   
του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Εγκρίνει τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας 
Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης ΡΟΜΑ  στην Κ.Μ. 297Α 
γαιών Ασγούρου,ο οποίος έχει ως εξής: 

  
 
 



14 

 

 
 
 

 
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών 
Ομάδων είναι κατάλληλα οργανωμένοι χώροι που διατίθενται από το Δημόσιο, 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) ή παραχωρούνται από ιδιώτες, για την προσωρινή 
μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων, κατά την έννοια της παρ. 11 του 
άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α' 308) και της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 
3448/2006 (Α'57), που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα.     

Άρθρο 1 
Σύσταση, Σκοπός, Κανονιστικό πλαίσιο 

 
1. Ο Οργανωμένος Χώρος Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών 
Ομάδων (ΡΟΜΑ) συστήνεται και λειτουργεί με τις υπ' αριθ 485/2015 (ΑΔΑ: 
7Χ2ΟΩ1Ρ-ΗΘΦ), 1052/2017 (ΑΔΑ: Ω7ΟΨΩ1Ρ-Φ47), ……../2019 και ……. 
/2019 αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το αρ. 159 ν. 
4483/ 2017/ ΦΕΚ 107Α/31-07-2017 και την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) 
με αριθμ. οικ. ΡΟ 64 (ΦΕΚ 412/τΒ/2018) και οργανώνεται ως  ενιαίο 
σύμπλεγμα κοινωνικών οικιστικών μονάδων.    
 2. Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης για ειδικές κοινωνικές ομάδες, που διαβιούν σε πρόχειρα ή 
παράτυπα καταλύματα εντός των ορίων του Δήμου  και η διευκόλυνση στην 
παροχή των προβλεπόμενων από τον νόμο συνοδευτικών υπηρεσιών, στο 
πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης με τελικό στόχο την κοινωνική ένταξη των 
ομάδων αυτών.   
           Άρθρο 2 

Αντικείμενο - Βασικές Υπηρεσίες 
 

Στο πλαίσιο του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης 
παρέχονται  
1) υπηρεσίες στεγαστικής υποστήριξης,  
2) υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση του χώρου και  
3) υποστηρικτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης για την 
κοινωνική ένταξη.   
 
Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του Οργανωμένου 
Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης κινούνται σε δύο (2) κεντρικούς άξονες:     

α) Στέγαση και Υποδομές.     
β) Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες βάσει ατομικού σχεδίου 

ένταξης για καθέναν από τους ωφελούμενους του Χώρου σε τέσσερις 
επιμέρους τομείς:     

1. Απασχόληση.     
2. Εκπαίδευση.     
3. Δημόσια υγεία-υγιεινή.     
4. Κοινωνική Στήριξη-Μέριμνα.     

 
Άρθρο 3 

Φορέας Υλοποίησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας. 
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Φορέας Υλοποίησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου 
Προσωρινής Μετεγκατάστασης είναι ο Δήμος Ρόδου στην εδαφική περιφέρεια 
του οποίου λαμβάνει χώρα η προσωρινή μετεγκατάσταση.  
 
Ο οικείος Δήμος έχει την ευθύνη μεταξύ άλλων, με ίδια μέσα ή με ανάθεση 
κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) να:     
α) εκπονεί και να υλοποιεί μελέτες υποδομών κοινής ωφέλειας,     
β) επιβλέπει και να τοποθετεί τους οικίσκους και την σύνδεσή τους με τα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας,     
γ) να οργανώνει και να εποπτεύει τη λειτουργία των οργανωμένων χώρων 
προσωρινής μετεγκατάστασης, σύμφωνα με κανονισμό λειτουργίας που 
εκπονεί, μετά την έγκρισή του από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Γενικό ή 
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,     
δ) να υπογράφει διά των αρμοδίων οργάνων του το ιδιωτικό συμφωνητικό 
φιλοξενίας.     
Ο Οργανωμένος Χώρος Προσωρινής Μετεγκατάστασης συνδέεται λειτουργικά 
με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μέσω και των συμπλη-ρωματικών 
δομών της, όπως είναι το Κέντρα Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα 
Ρομά, αλλά και μέσω εποπτευόμενων από τον Δήμο ή συνεργαζόμενων με τον 
Δήμο, φορέων για την παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών.  
Ο Δήμος Ρόδου ως Φορέας Υλοποίησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του 
Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης δύναται να αναθέτει 
καθήκοντα σε προσωπικό των Υπηρεσιών και Δομών του για τις ανάγκες 
στήριξης των Χώρων αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.    
Ο Φορέας Υλοποίησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας για τους σκοπούς της 
παρέμβασης της προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων 
δύναται να απασχολεί προσωπικό, ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής 
σχέσης αυτού (π.χ. μόνιμοι, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, συμβασιούχοι 
έργου), για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την υποστήριξη 
αναγκαίων λειτουργιών (π.χ., ασφάλεια, καθαριότητα).    
Το προσωπικό που εργάζεται για τις ανάγκες του Οργανωμένου Χώρου 
Προσωρινής Μετεγκατάστασης δύναται να συνεπικουρείται από ομάδα 
εθελοντών, η οποία θα δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό, ή / και φοιτητών σε 
πρακτική άσκηση. Τα πεδία, στα οποία θα απασχολούνται οι εθελοντές, το 
προφίλ τους, οι διαδικασίες εκπαίδευσης και ένταξής τους θα ορίζονται από 
την Κοινωνική Υπηρεσία και τις κοινωνικές δομές της, και ειδικότερα από το 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά, ενώ θα τηρείται σχετικό 
αρχείο. Τόσο οι εθελοντές, όσο και οι ασκούμενοι, θα πρέπει να ενεργούν 
αυστηρά υπό τους όρους που τίθενται υπό την εποπτεία των εργαζομένων της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας και ειδικότερα από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου 
με παράρτημα Ρομά.  
Ο Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας για το σκοπό της διαχείρισης και 
λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου Μετεγκατάστασης συστήνει  

2) Επιτροπή Συντονισμού,  

2) Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης     
 

Άρθρο 4 
Επιτροπή Συντονισμού και Ομάδα Διαχείρισης 

Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης 
 
1) Η Επιτροπή Συντονισμού απαρτίζεται από τους Προϊσταμένους 
Διοικητικών, Οικονομικών, Αστικής Κατάστασης, Κοινωνικών και Τεχνικών 
Διευθύνσεων του Δήμου και έχει την ευθύνη για τον γενικό συντονισμό, την 
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εποπτεία και την αντιμετώπιση όλων των διοικητικών και οικονομικών 
ζητημάτων που αφορούν την διαχείριση και λειτουργία του οργανωμένου 
χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης. Η Επιτροπή Συντονισμού φροντίζει 
ειδικότερα και για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων που προκύπτουν στους 
Οργανωμένους Χώρους Προσωρινής Μετεγκατάστασης, μετά από εισήγηση της 
Ομάδας Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης και εφόσον δεν 
μπορούν να επιλυθούν από την τελευταία. Η Επιτροπή Συντονισμού, σε 
συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία και τις συναφείς κοινωνικές δομές του 
Δήμου, εισηγείται στον Δήμο την ένταξη και την απένταξη των ωφελουμένων.     
 
2) Η Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης 
εδρεύει στον χώρο προσωρινής μετεγκατάστασης και συνεργάζεται τόσο με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου όσο και με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου 
με Παράρτημα Ρομά και άλλες συναφείς κοινωνικές δομές του Δήμου.  
Η Ομάδα φροντίζει για την ορθή χρήση των υποδομών και την εύρυθμη 
λειτουργία του οργανωμένου χώρου, υπό την εποπτεία της Επιτροπής 
Συντονισμού. Η λειτουργία της Ομάδας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο 
υποβάθμισης και απαξίωσης των υποδομών του νέου χώρου, διασφαλίζει τη 
στήριξη και αποδοχή του πληθυσμού προς μετεγκατάσταση μέσω της 
απασχόλησης ατόμων από την ίδια την ομάδα των ωφελούμενων και αποτελεί 
υποστηρικτικό μηχανισμό για τα ζητήματα διοικητικής και οικονομικής 
διαχείρισης και μέριμνας του οργανωμένου χώρου.  
Η Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης αποτελείται κατ' 
ελάχιστον από τέσσερις εργαζόμενους:     
 
α)  1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ο οποίος είναι 
ο Συντονιστής της Ομάδας Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων 
Μετεγκατάστασης, έχει την διαχειριστική και οικονομική εποπτεία του 
Οργανωμένου Χώρου, στηρίζει τη διαχείριση της οικιακής οικονομίας 
ωφελούμενων, φροντίζει για τη διασύνδεση και τη συνεργασία με το 
Παράρτημα Ρομά και τις υπηρεσίες του Δήμου, είναι υπεύθυνος για την καλή 
χρήση και κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων,      
β) 1  ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικών ή Ηλεκτρολόγων, Ρομά) ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για την καταγραφή προβλημάτων, την προώθηση ή/και 
αντιμετώπιση λύσεων στο πεδίο, τη συνεργασία και διασύνδεση με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τη μέριμνα για την έγκαιρη αποκατάσταση 
βλαβών και άλλων προβλημάτων στο χώρο,     
γ) 2 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (ένας άνδρας Ρομά και μια γυναίκα Ρομά   
από τον πληθυσμό των ωφελουμένων), οι οποίοι φροντίζουν για τη 
διαμεσολάβηση και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους ωφελούμενους, 
συμμετέχουν στην διασφάλιση της καλής λειτουργίας του οργανωμένου 
χώρου, παρέχουν υπηρεσίες εποπτείας της λειτουργίας των κοινόχρηστων 
χώρων ως προς την ορθή χρήση τους από τους ωφελούμενους. Επιπλέον, 
στηρίζουν τον Συντονιστή και τον Υπεύθυνο Τεχνικής Συντήρησης στην 
άσκηση του ρόλου τους, ιδιαίτερα σε ζητήματα οικιακής οικονομίας, 
λειτουργίας και χρήσης των οικίσκων και των κοινόχρηστων χώρων, σεβασμού 
των κανόνων συμβίωσης και του κανονισμού λειτουργίας του χώρου, καθώς 
και στη συνεργασία τους με εντεταλμένα όργανα του Δήμου, της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας και των κοινωνικών δομών της όπως το Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Ρόδου με Παράρτημα Ρομά.     
 

Άρθρο 5 
Ωφελούμενοι. Ένταξη και απένταξη. 

 
1. Ωφελούμενοι     
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Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να εγγράφονται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο 
Ωφελούμενων, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής (Νόμος 4445/ ΦΕΚ 236/τΑ/19.12.2016). 
Ως ωφελούμενοι ορίζονται οι Δημότες και ελλείψει αυτών οι μόνιμοι κάτοικοι 
του Δήμου Ρόδου που πληρούν τα κριτήρια που τέθηκαν στην υπ' αριθ 
…….απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου2 με θέμα υποβολή αιτήματος στην 
Επιτροπή Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 4483/2017 μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου και του Κέντρου Κοινότητας 
Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά, προκειμένου  να παραχωρηθεί η χρήση 
κατοικίας εντός του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης, που 
βρίσκεται  στην Κ.Μ. 297Α γαιών Ασγούρου (οικισμός ΡΟΜΑ).    
Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι είναι μέλη ειδικών κοινωνικών ομάδων κατά την 
έννοια του αρ. 34 του Ν. 3448/2006 που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα 
καταλύματα σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση και δεν 
καλύπτονται από άλλα προγράμματα προσωρινής φιλοξενίας- στεγαστικής 
αρωγής.  
Ο Δήμος Ρόδου καθορίζει τις επιλέξιμες περιοχές από τις οποίες θα προέρχεται 
ο πληθυσμός ο οποίος θα μετεγκατασταθεί και τους ειδικότερους όρους και 
κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων.  Οι ωφελούμενοι συμβάλλονται με τον 
Δήμο αυτοπροσώπως ή διά του εκπροσώπου του ωφελούμενου νοικοκυριού 
όταν πρόκειται για πολυπρόσωπα νοικοκυριά.  
    

2. Διαδικασία Ένταξης Ωφελουμένων στο πρόγραμμα 

προσωρινής μετεγκατάστασης.     

 
Ο Δήμος, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
καθορισμό των επιλέξιμων περιοχών από τις οποίες θα προέρχεται ο 
πληθυσμός για μετεγκατάσταση καλεί με προκήρυξη τους μόνιμους κατοίκους 

                                                 
2
 Ωφελούμενοι της προσωρινής μετεγκατάστασης θα είναι το μέρος του πληθυσμού του καταυλισμού Καρακόνερου που είναι 

εγγεγραμμένο στο δημοτολόγιο του Δήμου Ρόδου, διαβιεί σε συνθήκες μη αξιοπρεπείς και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

• Έχει αστυνομική ταυτότητα  

• Έχει πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας 

• Έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

• Έχει υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις για τα δυο τελευταία οικονομικά έτη 

• Έχει καταγραφεί τουλάχιστον σε μια επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 

Δήμου Ρόδου τα έτη 2014 και 2017 στον  καταυλισμό  Καρακόνερου.  

• Δεν κατέχει ακίνητη περιουσία που να του επιτρέπει να κατοικεί σε αυτή ή/και αγροτεμάχια άνω των 4 στρεμμάτων και δεν έχει 

δανειοδοτηθεί για την αγορά ακινήτου (Κ.Υ.Α. Γ.Δ.5οικ.2961-10/2017 – ΦΕΚ128/τΒ/2017) 

• Το ανώτατο όριο καταθέσεων ορίζεται το ποσό των 14.400€, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού και το ανώτατο όριο 

τόκων από καταθέσεις ορίζεται το ποσό των 160€ (Κ.Υ.Α. Γ.Δ.5οικ.2961-10/2017 – ΦΕΚ128/τΒ/2017) 

• Να μην είναι ωφελούμενοι στεγαστικής συνδρομής σε άλλο Δήμο ή κοινωνικό πρόγραμμα, ούτε να έχουν καταμετρηθεί ως 

μέλη του νοικοκυριού ωφελούμενου στεγαστικής συνδρομής σε άλλο Δήμο ή κοινωνικό πρόγραμμα   

• Να μην υπάρχει σχολική διαρροή των ήδη εγγεγραμμένων μαθητών στα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια της 
περιοχής  

 

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των οικίσκων από τους εγγεγραμμένους δημότες θα μπορούν να ωφεληθούν οι μόνιμοι κάτοικοι του 

Καρακόνερου που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις με επιπρόσθετη μοριοδότηση από:  

• Τον αριθμό τέκνων, όπως προκύπτουν  από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

• Τον αριθμό εξαρτώμενων μελών που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση  

• Τον αριθμό ΑΜΕΑ, σύμφωνα με πιστοποιητικό ΚΕΠΑ   

• Τη διάθεση Πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου 

• Τη Φορολογική ενημερότητα (τακτοποίηση ενδεχόμενων οφειλών)  

 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω προϋπόθεση κατοχής της ιδιότητας του Δημότη Ρόδου  πρέπει να ισχύει για τα νοικοκυριά του 

καταυλισμού Καρακόνερου μέχρι την 21η Ιουλίου 2017 (καταληκτική ημερομηνία καταγραφής). Οποιαδήποτε τροποποίηση / 

αλλαγή σε αστικοδημοτικές υποθέσεις (δημοτολόγιο, ληξιαρχείο, κτλ) μετά από τις προαναφερόμενες  ημερομηνίες δεν θα 

γίνεται αποδεκτή.  
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των περιοχών αυτών να υποβάλλουν αίτηση για μετεγκατάσταση στον 
Οργανωμένο Χώρο Προσωρινής Μετεγκατάστασης.     
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποβάλλουν αίτηση στην οποία αναφέρονται 
ονομαστικά τα μέλη του νοικοκυριού τους. Η αίτηση συνοδεύεται από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική 
προκήρυξη.     
Σε περίπτωση όπου αστικοδημοτικές και λοιπές διοικητικές εκκρεμότητες δεν 
επιτρέπουν την άμεση βεβαίωση των οικογενειακών σχέσεων μέσω του 
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ο Δήμος χρησιμοποιεί κάθε 
πρόσφορο μέσο για την διαπίστωση αυτών των σχέσεων με ιδιαίτερη μέριμνα 
για την προστασία ανηλίκων, ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων.     
Ο Δήμος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού αποφασίζει για την 
ένταξη του δυνητικού ωφελούμενου, σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια που 
τίθενται από την προκήρυξη για την μετεγκατάσταση.    
Όλα τα μέλη του ωφελούμενου νοικοκυριού που εντάσσονται στο πρόγραμμα 
προσωρινής στεγαστικής στήριξης καταχωρούνται σε σχετικό κατάλογο 
ωφελουμένων από την Επιτροπή Συντονισμού.     
Τα προσδιορισθέντα με την αίτηση ως μέλη του ωφελούμενου νοικοκυριού 
καταγράφονται εντός της καρτέλας εγγραφής του εκπροσώπου του και το 
καθένα από αυτά λαμβάνει μοναδικό στοιχείο εντός του κωδικού του 
ωφελουμένου (π.χ κωδικός /1, κωδικός/2....).    Για τον ωφελούμενο και για 
το καθένα από τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας καταχωρούνται εντός της 
καρτέλας εγγραφής στοιχεία ταυτοποίησης, όπως π.χ έγχρωμες φωτογραφίες.     
Η Κοινωνική Υπηρεσία συνεπικουρούμενη από τις κοινωνικές δομές της και 
μέσα στο πλαίσιο του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων τηρεί καρτέλα εγγραφής και 
παρακολούθησης κάθε ωφελούμενου νοικοκυριού που περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία για το καθένα μέλος χωριστά. Στα στοιχεία αυτά έχουν 
πρόσβαση μόνο διαπιστευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες που ορίζονται ευκρινώς 
και ξεκάθαρα από την Κοινωνική Υπηρεσία για το σκοπό αυτό: 
 
α) Γενικά στοιχεία. Με τον όρο γενικά στοιχεία εννοούμε τα αρχικά στοιχεία 
ταυτοποίησης του προσώπου δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που αναφέρονται στην 
ταυτότητα του ωφελούμενου και τα οποία μπορούν να επιβεβαιωθούν από την 
αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο αντίστοιχο ή ισοδύναμο έγγραφο (δίπλωμα, 
διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας).     
β) Πλήρη στοιχεία για τη μορφωτική, εργασιακή και κοινωνική κατάσταση και 
ιστορικό του ωφελούμενου και για κάθε μέλος της οικογένειάς του χωριστά, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που τεκμηριώνουν την ανάγκη λήψης 
παροχών και υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.     
γ) Επιπλέον εξειδικευμένα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες 
υπηρεσίες που ζητούνται από τον ωφελούμενο (π.χ. νομική συνδρομή, πλάνο 
οικονομικής διαχείρισης).     
Ο κατάλογος ωφελούμενων και οι καρτέλες ωφελούμενων δύνανται να 
τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις σχετικές δυνατότητες 
του Δήμου ως Φορέα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου 
Προσωρινής Μετεγκατάστασης και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τα 
προσωπικά δεδομένα.     
 

3. Διαδικασία Απένταξης Ωφελουμένων από το πρόγραμμα 

προσωρινής μετεγκατάστασης.     

Η απένταξη των ωφελούμενων από το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τον 
Δήμο Ρόδου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Συντονισμού και της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας και φέρει ειδική αιτιολόγηση. Ο Δήμος καθορίζει στην απόφαση 
απένταξης ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου οι ωφελούμενοι να 
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αποχωρήσουν από τον οργανωμένο χώρο. Δίνεται η δυνατότητα να 
απενταχθούν και μεμονωμένοι ωφελούμενοι και όχι το σύνολο του 
πολυπρόσωπου νοικοκυριού στο οποίο ανήκουν.     
Ο Δήμος Ρόδου πριν προχωρήσει στην απένταξη οφείλει να εξαντλήσει όλη τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 13 της υπ'αριθ οικ. ΡΟ 64 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 412/τΒ/12-2-2018) «Καθορισμός των όρων, 
προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών 
για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων».    
 

Άρθρο 6 
Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας - Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

1. Ο Οργανωμένος Χώρος Προσωρινής Μετεγκατάστασης λειτουργεί με βάση 
τις αρχές της ισότητας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικότητας, 
των θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων, της καταγωγής, του φύλου και 
του σεξουαλικού προσανατολισμού. Επιπλέον διασφαλίζεται η ισότητα στην 
πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παρεχόμενες υπηρεσίες.    Διασφαλίζεται η εκπροσώπηση 
των ωφελούμενων στον Φορέα Διαχείρισης του οργανωμένου χώρου 
προσωρινής μετεγκατάστασης.   Ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών 
συλλογικής έκφρασης, διαβούλευσης, συμμετοχής και κινητοποίησης των 
ίδιων των ωφελουμένων σε όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία συλλογικής 
δράσης και διαχείρισης των κοινών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
αυτοοργάνωση, την αυτοβοήθεια και στη συμμετοχή των ίδιων των 
ωφελούμενων στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, έτσι ώστε να 
προετοιμαστούν για την οριστική κοινωνική ένταξη.     
 
2. Ο Δήμος Ρόδου ως Φορέας Υλοποίησης και Φορέας Διαχείρισης-Λειτουργίας 
παρέχει σε κάθε ωφελούμενο νοικοκυριό, σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των 
μελών του, τις παρακάτω υπηρεσίες:     
α) Στεγαστική υποστήριξη για διαβίωση σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο πλαίσιο 
ανάπτυξης οργανωμένου χώρου ο οποίος οργανώνεται ως ενιαίο σύμπλεγμα 
κοινωνικών οικιστικών μονάδων.     
β) Οργάνωση και εποπτεία της λειτουργίας του οργανωμένου χώρου στο 
πλαίσιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.     
γ) Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εξατομικευμένη εργασιακή 
συμβουλευτική και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας.     
δ) Ενημέρωση για την πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 
διαμεσολάβηση για την εγγραφή σε δημόσιες σχολικές μονάδες, καθώς και 
ενημέρωση και στήριξη για τις δομές δεύτερης ευκαιρίας, όπως τα σχολεία 
δεύτερης ευκαιρίας ή εναλλακτικές σχολικές δομές, όπως τα εσπερινά 
γυμνάσια.     
ε) Εξατομικευμένη ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας και διασύνδεση σε 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας.     
στ) Ενημέρωση και διευκόλυνση της πρόσβασης του ωφελούμενου για τη 
ρύθμιση προνοιακών αιτημάτων, δικαστικών, αστικοδημοτικών και νομικών 
εκκρεμοτήτων.     
ζ) Ενημέρωση για θέματα οικιακής οικονομίας και χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης και διασύνδεση με διαθέσιμα προγράμματα δια βίου μάθησης.     η) 
Υποστήριξη και διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες.      
θ) Παρακολούθηση πορείας ένταξης ωφελούμενου βάσει ατομικού σχεδίου 
ένταξης.     
ι) Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.    
κ) Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμικού, επιμορφωτικού κοινωνικού 
περιεχομένου και μικτών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής 
κοινωνίας.     
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3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού 
κανονισμού, αφορούν, είτε αμιγώς υπηρεσίες παρεχόμενες από τον Δήμο 
Ρόδου, τις υπηρεσίες και τους φορείς του, ειδικώς μέσω του Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομα είτε μέσω της παραπομπής σε 
άλλους εξειδικευμένους φορείς, π.χ φορείς εκπαίδευσης, υπηρεσίες υγείας, 
υπηρεσίες πρόνοιας, ΟΑΕΔ κ.λπ.     
 
4. Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την παροχή της χρήσης κατάλληλου χώρου 
για κατοικία στους ωφελούμενους, ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού 
στο οποίο ανήκουν. Ο χώρος πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές και διαθέτει 
πρόσβαση στα δίκτυα κοινής ωφέλειας.     

 
5. Τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης του Οργανωμένου Χώρου και της 
Κοινωνικής υπηρεσίας και των κοινωνικών δομών του Δήμου, ειδικώς το 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά,  δύνανται να 
πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις και συναντήσεις στις οικίες των 
ωφελουμένων καθ' όλη τη διάρκεια παροχής στεγαστικής συνδρομής.    
Παράλληλα, οργανώνονται κύκλοι εκπαίδευσης χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης του νοικοκυριού 
υπέρ των ωφελούμενων από τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης Δήμου Ρόδου.     
 
6. Ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να μετακινήσει το ωφελούμενο 
νοικοκυριό, μετά από ενημέρωσή τους, σε άλλο κατάλληλο κατάλυμα εντός 
των ορίων του οικισμού ή της περιοχής μετεγκατάστασης, σε περίπτωση 
διαπιστωμένης μεταβολής ως προς τον αριθμό του μονοπρόσωπου ή 
πολυπρόσωπου νοικοκυριού ή ειδικότερες ανάγκες που τυχόν προκύψουν, 
εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος μετά από εισήγηση της Επιτροπής 
Συντονισμού.     
 
7. Ο Δήμος Ρόδου παρέχει υποχρεωτικά υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και 
μέριμνας μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας και κοινωνικών δομών του, ειδικώς 
το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά.   Για κάθε 
ωφελούμενο εκπονείται ατομικό σχέδιο ένταξης. Τα αρμόδια στελέχη των 
κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικών δομών, ειδικώς το Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά,  παρέχουν υποστήριξη, παρακολουθούν και 
αξιολογούν τα ατομικά σχέδια ένταξης των ωφελούμενων τους υποστηρίζουν, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις του ατομικού συμφωνητικού 
ένταξης στο πρόγραμμα.     
 
8. Ο Δήμος Ρόδου  στο πλαίσιο υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού ένταξης 
του ωφελούμενου νοικοκυριού, φροντίζει για την ανάγνωση του σχετικού 
συμφωνητικού καθώς και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, στον εκπρόσωπο του ωφελούμενου 
νοικοκυριού σε γλώσσα την οποία ο τελευταίος κατανοεί, εάν ο ίδιος δηλώσει 
ότι δεν δύναται να αναγνώσει αυτόνομα το σχετικό συμφωνητικό και να 
κατανοήσει το περιεχόμενό του, και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Για το 
σκοπό αυτό δύναται να χρησιμοποιήσει εκπαιδευμένο Διαμεσολαβητή από την 
ειδική κοινωνική ομάδα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα 
Ρομά. Ο Δήμος Ρόδου χορηγεί στον ωφελούμενο αντίγραφο του εσωτερικού 
κανονισμού, υπογεγραμμένο και από τα δύο μέρη, καθώς και αντίγραφο του 
συμφωνητικού. Το ιδιωτικό συμφωνητικό και ο εσωτερικός κανονισμός είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα και λειτουργούν συμπληρωματικά.    
 
9. O Δήμος Ρόδου προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου της περιοχής στην 
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οποία βρίσκεται ο χώρος προσωρινής μετεγκατάστασης και διοργανώνει 
εκδηλώσεις με τη συμμετοχή κατοίκων των χώρων προσωρινής 
μετεγκατάστασης με σκοπό την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, την 
αποδοχή και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με την ευρύτερη κοινότητα.     

 
Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις ωφελούμενων 
 

Όλοι οι ωφελούμενοι του προγράμματος οφείλουν:      
α) Να τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και να αποδέχονται το 
σύνολο των όρων του και των τυχόν τροποποιήσεών του.     
β) Να καλύπτουν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, καθώς και τα 
ανταποδοτικά τέλη προς τον οικείο δήμο, σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 159 
του ν. 4483/2017. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στις ως άνω 
υποχρεώσεις τους, για τρείς διαδοχικούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, τότε 
ο Δήμος δύναται να προβεί σε όλα τα νόμιμα μέτρα για την διασφάλιση 
τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων και να ενεργοποιήσει τυχόν 
κυρώσεις που προβλέπονται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης και 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 
γ) Να υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς και 
κάθε αναγκαίο έγγραφο για τον σκοπό της έκδοσης λογαριασμών κοινής 
ωφέλειας για τις καταναλώσεις που αντιστοιχούν στο νοικοκυριό τους.      
δ) Να δηλώνουν τυχόν αίτησή τους και εξέλιξη της αίτησης 
(αποδοχή/απόρριψη) για άλλα προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης, 
προσωρινής ή μόνιμης, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.     
ε) Να συνεργάζονται με την Επιτροπή Συντονισμού, την Ομάδα Διαχείρισης 
Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 
Ρόδου και ειδικότερα με τους φορείς που παρέχουν υποστηρικτικές και 
συνοδευτικές υπηρεσίες όπως οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας 
και τα Παραρτήματά τους, με στόχο την ομαλή κοινωνική και εργασιακή τους 
ένταξη, στη βάση ατομικού πλάνου ένταξης.     
στ) Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου Ρόδου για τον έλεγχο 
της κατάστασης των διατεθέντων οικίσκων. Αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου, 
μπορούν να επισκέπτονται τον παραχωρούμενο οικίσκο, σε συνεννόηση με 
τους ωφελούμενους, προκειμένου να προβούν σε επισκευές ή άλλες αναγκαίες 
ρυθμίσεις στους χώρους και τις εγκαταστάσεις αυτού.     
ζ) Να συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατομικών τους φακέλων, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2472/1997 για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.     
η) Να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία και τις κοινωνικές δομές της 
ειδικότερα στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά για 
διαφορές που προκύπτουν μεταξύ τους εντός του ίδιου χώρου προσωρινής 
μετεγκατάστασης. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά 
καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη σε συζήτηση προκειμένου να γίνει προσπάθεια 
φιλικής διευθέτησης των διαφορών.     
Οι ωφελούμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται την απαγόρευση 
οποιασδήποτε μορφής παρενόχλησης (λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής, 
θρησκευτικής, φυλετικής, ψυχολογικής) μεταξύ μελών ωφελούμενων 
νοικοκυριών ή μεταξύ μελών των ωφελούμενων νοικοκυριών και στελεχών 
των φορέων υλοποίησης και λειτουργίας.    
 Όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν τους 
ωφελούμενους στο πλαίσιο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού και των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το ατομικό σχέδιο ένταξης 
και το ιδιωτικό συμφωνητικό προστατεύονται από τη νομοθεσία για τα 
προσωπικά δεδομένα.    
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Άρθρο 8 
Ειδικότεροι όροι χρήσης των εγκαταστάσεων του  

Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης 
Όλοι οι ωφελούμενοι οφείλουν:     
1.Να χρησιμοποιούν τον παραχωρούμενο οικίσκο για να κατοικούν οι ίδιοι έτσι 

όπως δηλώνουν υπεύθυνα και έχουν καταγραφεί από τον Δήμο 

(μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά). Απαγορεύεται η 

παραχώρηση της χρήσης του σε άλλο πρόσωπο, πλην των παραπάνω.    

2. Να μην προβαίνουν σε αλλαγές οικίσκων μεταξύ τους χωρίς την έγκριση της 

Επιτροπής Συντονισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την επιφύλαξη 

διαθεσιμότητας οικίσκων, οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλουν σχετικό 

αίτημα για σοβαρούς λόγους εύρυθμης συμβίωσης. Το αίτημα υποβάλλεται 

προς έγκριση στην Επιτροπή Συντονισμού μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

και των κοινωνικών δομών της ειδικότερα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 

Ρόδου με Παράρτημα Ρομά και κατόπιν εισήγησης της τελευταίας για την 

αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.   

3. Να απέχουν από κάθε ενέργεια που προκαλεί φθορές στην υποδομή ή στον 

εξοπλισμό του οικίσκου και των κοινόχρηστων χώρων και να χρησιμοποιούν 

τον οικίσκο που τους έχει διατεθεί με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια.     

4. Να φροντίζουν για την καθαριότητα της οικίας τους και για την καλή 

συντήρηση και χρήση των κοινόχρηστων χώρων.    

5. Να μην προβαίνουν σε καμία μεταβολή στον παραχωρούμενο χώρο 

κατοικίας και στους κοινόχρηστους χώρους, τόσο στο έδαφος, όσο και στο 

υπέδαφος.     

6. Να συνεργάζονται με τον Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης σε θέματα 

οικιακής οικονομίας και κατανάλωσης αγαθών κοινής ωφέλειας (νερό, 

ρεύμα), για την αποφυγή υπερβολικών καταναλώσεων.    

7. Να μη συσσωρεύουν άχρηστα αντικείμενα στους οικίσκους και στους 

κοινόχρηστους χώρους.     

8. Να μην προβαίνουν σε καύση αντικειμένων για οποιονδήποτε λόγο.    

9. Να μη δημιουργούν προβλήματα κατάχρησης αλκοόλ ή τοξικών ουσιών και 

γενικά να απέχουν από οχλούσες συμπεριφορές εντός των οικίσκων και 

στους κοινόχρηστους χώρους.     

10. Οι ωφελούμενοι είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι για τυχόν απώλειες αντικειμένων 

και χρηματικών ποσών. Ο Φορέας Λειτουργίας και Διαχείρισης του 

Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης δεν φέρει ευθύνη για 

τις απώλειες αυτές.   

 
Οι παραπάνω όροι καλής χρήσης των εγκαταστάσεων δεσμεύουν και το 
σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στον Οργανωμένο Χώρο Προσωρινής 
Μετεγκατάστασης.     
 

Άρθρο 9 
Ισχύς - Τροποποίηση Κανονισμού 

1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.     
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2. Ο παρών Κανονισμός υποβάλλεται για έγκριση στην Ειδική Γραμματεία 

Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ.6. γ του αρ. 

159 ν. 4483/2017, μέσω του φακέλου υποβολής του αιτήματος του Δήμου 

για δημιουργία χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης. Τυχόν τροποποιήσεις 

του παρόντος κανονισμού υποβάλλονται για έγκριση στην αρμόδια Ειδική 

Γραμματεία.     

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήμος Ρόδου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ρόδου 
………………………………………………………………  και ο/η ωφελούμενος/η 
……………………………………του …………………………………….. με ΑΔΤ………………………….. 
ως εκπρόσωπος του ωφελούμενου νοικοκυριού που απαρτίζεται από τους: 
1…………….. 2……… κ.λπ. όπως αυτοί έχουν απογραφεί από τον οικείο Δήμο και 
σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις τους στο πλαίσιο της ένταξής τους στον 
Οργανωμένο Χώρο Προσωρινής Μετεγκατάστασης που βρίσκεται στην Κ.Μ. 
297Α γαιών Ασγούρου        
Έχοντας υπόψη:     
α) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/31-7-2017) για 
την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων,      
β) Για διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 
3463/2006, ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) 
σχετικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων και ειδικότερα όσες αφορούν την 
μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την 
παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή 
χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την 
ένταξη αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής 
κοινωνίας, την ενημέρωση και τα προγράμματα δημόσιας υγείας, την 
προώθηση στην απασχόληση, καθώς και την ενίσχυση του αθλητισμού και 
πολιτισμού.     
γ) Την αριθμ …………………….εγκριτική κοινή υπουργική απόφαση περί 
οργανωμένης προσωρινής μετεγκατάστασης.     
δ) Την αριθμ ……………….κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων, 
προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών 
για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων».     
ε) Τις σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου  Ρόδου και την 
υπ΄αριθμ. ………… απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου με την οποία 
εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του χώρου προσωρινής 
μετεγκατάστασης στη Κ.Μ. 297Α γαιών Ασγούρου  
στ) Την υπ΄αριθμ……………………………έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης Δήμου από την Ειδική 
Γραμματεία      
ζ) Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι του παρόντος συμφωνητικού, συμφωνούν τα εξής:     
 
1. Στον ωφελούμενο παραχωρείται η χρήση οικίσκου …………τ.μ, με τα εξής 
χαρακτηριστικά ,επί της οδού ……………………………………αρ……………. τον οποίο θα 
χρησιμοποιεί ως κατοικία για τον ίδιο και μέλη του ωφελούμενου νοικοκυριού 
του στο πλαίσιο παρέμβασης ολιστικής προσέγγισης για την κοινωνική ένταξη.     
2. Ο ωφελούμενος και τα μέλη του νοικοκυριού του οφείλουν να 
συνεργάζονται με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και τις κοινωνικές δομές 
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της και ειδικότερα με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά, 
στο πλαίσιο της συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την ομαλή κοινωνική 
και εργασιακή τους επανένταξη. Σε συνεργασία με τον ωφελούμενο και 
καθένα από τα μέλη του ωφελούμενου νοικοκυριού, εκπονούνται ατομικά 
σχέδια ένταξης για την παρακολούθηση της πορείας της κοινωνικής τους 
ένταξης και παρέχονται συνοδευτικές υπηρεσίες για αυτόν το σκοπό.     
3. Ο ωφελούμενος δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι ενημερώθηκε αναλυτικά 
και λεπτομερώς σε γλώσσα που κατανοεί για τις προϋποθέσεις και τους όρους 
παροχής υπηρεσιών της στεγαστικής υποστήριξης και των λοιπών 
συνοδευτικών υπηρεσιών από τον Δήμο και έλαβε γνώση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής 
Μετεγκατάστασης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος 
συμφωνητικού.     
4. Ο ωφελούμενος δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι τόσο ο ίδιος όσο και το 
σύνολο της ωφελούμενης μονάδας την οποία εκπροσωπεί οφείλουν να τηρούν 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις του καθώς και κάθε τυχόν 
τροποποίησή τους στο μέλλον. Όλοι οι όροι του Εσωτερικού Κανονισμού είναι 
ουσιώδεις.     
5. Η παραχώρηση της χρήσης του οικίσκου στον ωφελούμενο και στο 
νοικοκυριό το οποίο εκπροσωπεί, στο πλαίσιο του προγράμματος στεγαστικής 
υποστήριξης δεν έχει χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, αλλά παροχής δημοσίου 
δικαίου, προς τούτο υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση.     
6. Η χρονική διάρκεια παροχής της στεγαστικής συνδρομής και των σχετικών 
με αυτή λοιπών συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών εξαρτάται από 
την πορεία ένταξης των ωφελουμένων σύμφωνα και με την εγκριτική κοινή 
υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 159 του ν. 4483/2017και διαρκεί 
έως την πλήρη ένταξη όλων των μελών του νοικοκυριού στον αστικό ιστό.     
7. Ο ωφελούμενος συναινεί στην τήρηση αρχείων και ατομικών φακέλων, για 
όλα τα μέλη του ωφελούμενου νοικοκυριού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
ν. 2472/ 1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.     
8. Όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν τους 
ωφελούμενους στο πλαίσιο του παρόντος συμφωνητικού και των δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων που απορρέουν από το ατομικό σχέδιο ένταξης, το ιδιωτικό 
συμφωνητικό και ευρύτερα τις δράσεις στο πλαίσιο της παρέμβασης 
προστατεύονται από τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.     
9. Όλες οι διαδικασίες για την ένταξη και την απένταξη των ωφελούμενων από 
το πρόγραμμα περιγράφονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας.     
 
Το παρόν συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και 
συνοδεύεται από ένα αντίτυπο του Εσωτερικού Κανονισμού υπογεγραμμένο 
και από τους δύο συμβαλλόμενους.     

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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