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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η οικονομική και κοινωνική κρίση που έχει πλήξει την πατρίδα μας από το
2009/2010  έχει  εξαιρετικά  σημαντικές  επιπτώσεις  στις  πιο  ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες και στις περιοχές χωρικής συγκέντρωσης μακροχρόνιων
ανέργων,  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων  και  περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων. 

Η έρευνα στο πλαίσιο της περιφερειακής στρατηγικής για την κοινωνική
ένταξη  και  την  καταπολέμηση  της  φτώχειας  στην  Αττική  κατέδειξε  ότι
τρείς Δήμοι της Δυτικής Αττικής έχουν τους υψηλότερους δείκτες
φτώχειας  σε  όλη  την  Περιφέρεια  Αττικής (Φυλή,  Ασπρόπυργος,
Μέγαρα)  με  την  Ελευσίνα  και  τη  Μάνδρα-Ειδυλλία,  επίσης,  με  πολύ
υψηλούς δείκτες φτώχειας. Η εκτιμώμενη ανεργία δε φαίνεται σε κάποιες
περιοχές της Δυτικής Αττικής να ξεπερνά το 50%. 

Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  Αντιπεριφέρεια  Δυτικής  Αττικής  έχει
κινητοποιήσει  όσες  δυνάμεις  διαθέτει,  υπηρεσιακές  αλλά  και
εθελοντικές της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών,  προκειμένου να
στηρίξει  επισιτιστικά,  κοινωνικά  και  υγειονομικά  συνανθρώπους
μας που βρίσκονται  στο όριο της επιβίωσης.  Με έγνοια για  τις  πιο
αδύνατες ομάδες, οργανώσαμε και συνεχίζουμε να οργανώνουμε επιτόπιες
επισκέψεις  και  ενημερώσεις  στις  τοπικές  κοινωνίες  έτσι  ώστε  και  η
πληροφόρηση  να  φτάσει  εκεί  που  πρέπει  αλλά  και  υποστήριξη  να
παρέχουμε στην ένταξη των κατοίκων της Δυτικής Αττικής σε κοινωνικά
προγράμματα και δράσεις.

Σε αυτή την προσπάθεια κινητοποιούμε όχι μόνο τις τυπικά καθ’ ύλη
αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής  (Δ/νση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής  Μέριμνας)  αλλά  μια  σειρά  υπηρεσιακών  και
υποστηρικτικών  μονάδων (Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη,  Διεύθυνση
Αγροτικής  Οικονομίας,  Διεύθυνση  Υγειονομικού  Ελέγχου,  Διεύθυνση
Οικονομικών,  Διεύθυνση  Μεταφορών-  Επικοινωνιών,  Τμήμα  Πολιτικής
Προστασίας) με τελικό σκοπό την διευκόλυνση και ενδυνάμωση μελών
των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και  την  οριζόντια διάχυση
των  θεμάτων  κοινωνικής  αλληλεγγύης  στο  σύνολο  της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.  Σε αυτή την προσπάθεια,
συνεργαζόμαστε  με  τον  οργανωμένο  εθελοντικό  τομέα  της  Δυτικής
Αττικής, τους Δήμους,  τους Δημόσιους Οργανισμούς και λοιπούς Φορείς
στην  περιοχή,  καθώς  και  με  άτυπες  συλλογικότητες  και  πολίτες  -
εθελοντές. 

Το 2016 αποτέλεσε το έτος ίδρυσης και λειτουργίας του Πιλοτικού
Γραφείου Στήριξης Ρομά & Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δυτικής
Αττικής (με φορέα υλοποίησης το ΤΕΙ Αθήνας) με σκοπό να μετεξελιχθεί
σε Παρατηρητήριο Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων τόσο για τη μελέτη όσο
και τη στήριξη κοινωνικών αναγκών στην περιοχή μας σε συνεργασία με
κατάλληλους φορείς και στη βάση επιστημονικής μεθοδολογίας. Το 2016,
επίσης, ήταν το έτος προώθησης εξαιρετικά σημαντικών ζητημάτων,
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όπως η ίδρυση και λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Γυναικών
και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Δυτική Αττική προς υποστήριξη
αιτημάτων  των  Δήμων  μας  αλλά  και  της  οργανωμένης  κοινωνίας  των
πολιτών.  Επίσης,  το 2016 ξεκίνησε η σημαντική συνεργασία με το
ΚΕΜΕΑ για  τη  χωρική  εξειδίκευση  του  πρωτοκόλλου  συνεργασίας  Υπ.
Εσωτερικών-  Περιφέρειας  Αττικής  για  την  κοινωνική  ασφάλεια  στην
περιοχή.

Στη βάση όλων αυτών των δράσεων, των μέχρι σήμερα εμπειριών και της
στρατηγικής  συνεργασίας  με  ερευνητικούς  και  ακαδημαϊκούς  φορείς,
συνεχίζουμε και  το  2017 με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία να
παίρνουμε  πρωτοβουλίες,  να  στηρίζουμε,  να  προωθούμε  και  να
υλοποιούμε  δράσεις που  φιλοδοξούν  να  συμβάλουν  στην  κάλυψη
κοινωνικών  ελλειμμάτων  στη  Δυτική  Αττική αλλά  και  να
ενδυναμώσουμε  τους συμπολίτες  μας στον αγώνα για  αξιοπρεπή
διαβίωση και κοινωνική πρόοδο.

Το παρόν απολογιστικό δελτίο αποτελεί μια συστηματική και ταξινομημένη
παρουσίαση βασικών ενεργειών και δράσεων της Αντιπεριφέρειας Δυτικής
Αττικής στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής για το έτος
2016 μέσα από την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και
διαβουλεύσεων  με  σκοπό  την  πληρέστερη  ενημέρωση  των  συμπολιτών
μας. 
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1. Τομέας Επισιτιστικής και Υλικής Αρωγής

1.1. Παράδοση σχολικών ειδών για το σύνολο των μαθητών 
του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου
επισκέφτηκε, με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους,
το  7ο Δημοτικό  Σχολείο  Ασπροπύργου  και  το  Εργαστήριο  Ειδικής
Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  στην  Ελευσίνα,
τονίζοντας  την  ανάγκη  για  ειδική  μέριμνα  υπέρ  των  ευάλωτων
κοινωνικών  ομάδων,  ιδιαίτερα  όταν  πρόκειται  για  παιδιά  και
εφήβους.

Η επίσκεψη δε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου συνοδεύτηκε
με  την  παράδοση  σχολικών  ειδών  στους  μαθητές,  ειδών  που
συγκεντρώθηκαν  κατόπιν  συνεργασίας  του  Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής, κ.  Γ. Βασιλείου  με τον Πρόεδρο του Σωματείου
Εμπόρων & Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Δυτικής Αττικής «Ο Άγιος
Γεράσιμος»,  κ.  Φ.  Σελίμη.  Η  δράση  αυτή  είναι  η  πρώτη  της
καμπάνιας για την ενίσχυση δημοτικών σχολείων της περιοχής που
ανακοινώθηκε στο 2ο Forum 2016  Δυτικής Αττικής για θέματα Ρομά
και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ ακολουθούν δράσεις για τη
συγκέντρωση  πρόσθετου  εκπαιδευτικού  υλικού  και  την  ενίσχυση
σχολικών βιβλιοθηκών.

Ο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε και
στις δυο επισκέψεις σε σχολικές μονάδες της περιοχής ότι φέτος έχει
ολοκληρωθεί  έγκαιρα  η  διαδικασία  μίσθωσης  λεωφορείων  για  τη
μεταφορά των μαθητών (για  πρώτη φορά και  σε  ποσοστό 81%),
ενώ  τα  όποια  προβλήματα  υπάρχουν  λόγω  μη  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος  για  την  κάλυψη  των  υπόλοιπων  δρομολογίων,  θα
αντιμετωπιστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

1.2. Επισιτιστική δράση σε συνεργασία με την «Αλληλεγγύη 
για Όλους» (24 Απριλίου 2016)

Κατόπιν πρωτοβουλίας τους Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ.
Γ. Βασιλείου, πραγματοποιήθηκε επισιτιστική δράση την Κυριακή,
24 Απριλίου στην Ελευσίνα, σε συνεργασία με την Αλληλεγγύη για
Όλους. 

Αναλυτικότερα,  στο  χώρο  του  ΚΤΕΟ  Μάνδρας,  διανεμήθηκαν  σε
συλλόγους  και  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  δράση  της
Αντιπεριφέρειας  τα  ακόλουθα  προϊόντα:  ζυμαρικά,  γάλα,  λάδι,
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αλεύρι, αλάτι και ντοματοπολτός. Τα διανεμηθέντα προϊόντα είχαν
ως τελικούς δικαιούχους δημότες και κατοίκους της Δυτικής Αττικής
που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, βρίσκονται σε κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού ή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη ευπάθεια (πχ.
ΑΜΕΑ). Σε αυτή την επισιτιστική δράση, οι εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ
Μάνδρας  χρησιμοποιήθηκαν  και  για  δομές  αλληλεγγύης  που
βρίσκονται σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής, χαρακτηριστικό της
συμβολής  της  Αντιπεριφέρειας  Δυτικής  Αττικής  στη  διευκόλυνση
ανάλογων δράσεων σε υπερτοπικό επίπεδο.

Οι  επισιτιστικές  δράσεις  της  Αντιπεριφέρειας  Δυτικής  Αττικής  θα
συνεχιστούν και θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα με ειδική
πρόνοια για ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

1.3. Επισιτιστική δράση σε συνεργασία με την «Αλληλεγγύη 
για Όλους» (30 Ιουλίου 2016)

Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με την
Αλληλεγγύη  για  Όλους,  πραγματοποίησε  το  Σάββατο,  30
Ιουλίου 2016, στο χώρο του ΚΤΕΟ Μάνδρας,  διανομή τροφίμων
μακράς διαρκείας σε ευπαθείς ομάδες
Ωφελούμενοι της δράσης είναι ευπαθείς ομάδες, όπως, Ενοριακά
συσσίτια, Σωματεία ΑμεΑ, Σύλλογοι πολιτών, Εθελοντικοί σύλλογοι.
Η  Περιφερειακή  Ενότητα  Δυτικής  Αττικής  θα  συνεχίσει  τις
προσπάθειες επισιτιστικής αρωγής συμπολιτών μας που βρίσκονται
σε  εξαιρετική  ανάγκη  στήριξης  σε  συνεργασία  και  με  την
οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.

1.4. Υλοποιήθηκε η παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα 
που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι οποίες δεν 
εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και 
διατροφής 

Στο  πλαίσιο  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας
Αττικής  και  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντάχθηκαν οι Δήμοι Φυλής, Μεγάρων και
Ασπροπύργου  (κατόπιν  αξιολόγησης  και  πρότασης  του
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής) με αποτέλεσμα να ωφεληθούν
με παροχή τροφίμων 1.549 ομάδες  δικαιούχων στο  Δήμο Φυλής,
206  ομάδες  δικαιούχων  στο  Δήμο  Μεγαρέων  και  579  ομάδες
δικαιούχων στο Δήμο Ασπροπύργου.
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2. Τομέας ενδυνάμωσης/ στήριξης των Φορέων Ιδιωτικού Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Κοινωνικής Φροντίδας

2.1.   Προώθηση  αναλυτικών  στοιχείων  και  τεκμηρίωση
ανάγκης στήριξης των προνοιακών ιδρυμάτων της Δυτικής
Αττικής 

2.2.  Επιχορήγηση φορέων  παιδικής  προστασίας  (α΄ και  β΄
βάθμιας κοινωνικής φροντίδας) για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών  ή  δράσεων  (συνολικό  πρόγραμμα  της
Περιφέρειας)

2.3.  Χρήση  διαθέσιμων  πόρων  για  σκοπούς  δημοσίων
σχέσεων/  επικοινωνίας  για  τη  στήριξη  των  προνοιακών
ιδρυμάτων  και  φορέων  κοινωνικής  αλληλεγγύης  της
Δυτικής  Αττικής  (πχ.  αγορά  εθιμοτυπικών  δώρων  από
εργαστήρια ΑΜΕΑ)

2.4.  Στήριξη νπιδ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κοινωνικής
φροντίδας  και  εθελοντικών  οργανώσεων  ευάλωτων
κοινωνικών  ομάδων  για  την  εγγραφή  τους  στο
Περιφερειακό Μητρώο
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3.  Τομέας  Ευπαθών  Κοινωνικών  Ομάδων:
Ρομά

10



3.1.   Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με την
εκπρόσωπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Sheena Keller για τα θέματα των
Ρομά

Πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016, στην Ελευσίνα,
συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου
με την εκπρόσωπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (FRA),  κα  Sheena  Keller.  Η  κα  Keller
βρίσκεται στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο
της  χρηματοδότησης  και  υλοποίησης  τοπικής  δράσης  για  την
κοινωνική  ένταξη  των  Ρομά  στο  Βλυχό  Μεγάρων  και  στην  Αγία
Βαρβάρα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, παρουσίασε
συνοπτικά τη στρατηγική προσέγγισης της Περιφέρειας Αττικής και
ειδικότερα της Αντιπεριφέρειας στα θέματα Ρομά, την ενεργοποίηση
και τις εργασίες του Forum Δυτικής Αττικής, την οριζόντια διάσταση
των  θεμάτων  Ρομά  στη  λειτουργία  των  υπηρεσιών  της  οικείας
Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και την ανάγκη ενδυνάμωσης των
ίδιων των κοινοτήτων Ρομά να σπάσουν τους δεσμούς πελατειακής
εξάρτησης και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των ενεργών πολιτών. Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
έκανε  ειδική  αναφορά  και  στην  διεκδίκησης  της  πολιτιστικής
πρωτεύουσας  2021  από  την  Ελευσίνα,  τονίζοντας  ιδιαίτερα  τη
συμβολή  της  πόλης  και  σε  θέματα  προστασίας  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ανεκτικότητας και μη διακρίσεων.

Η κα  Sheena Keller  παρουσίασε το ρόλο και  την αποστολή του
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τις στρατηγικές της
ΕΕ για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και την ανάγκη συμμετοχικής
έρευνας  στο  τοπικό  πεδίο  έτσι  ώστε  να  χαρτογραφηθούν  και  να
αντιμετωπιστούν  χρόνιες  παθογένειες  που  καθιστούν  άστοχη  και
αναποτελεσματική την εφαρμογή πολλών προγραμμάτων για  τους
Ρομά.  Η  κα  Sheena  Keller  επέμεινε  ιδιαίτερα  στην  ανάγκη
ενδυνάμωσης των ίδιων των Ρομά, αναγνωρίζοντας ότι σε αυτό το
πεδίο η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής κάνει εξαιρετική δουλειά. 

Ακολούθως,  ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής και  η
εκπρόσωπος του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
ΕΕ μετέβησαν στα γραφεία του Συλλόγου Ρομά στο Βλυχό Μεγάρων,
όπου οργανώθηκε ανοικτή συζήτηση για τα εκεί προβλήματα και τις
δράσεις  που  βρίσκονται  σε  εξέλιξη  ή  δρομολογούνται  προς
υλοποίηση  με τη  συμμετοχή  του  Δημάρχου Μεγαρέων,  κ. Γ.
Σταμούλη, υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου και των κοινωνικών
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δομών  των  Μεγάρων,  εκπροσώπων  της  Ένωσης  Διαμεσολαβητών
Ρομά και κατοίκων της περιοχής. 

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου δήλωσε
χαρακτηριστικά ότι:
«Η  συνεργασία  των  δυο  βαθμών  αυτοδιοίκησης  και  η
ενεργοποίηση  των  ίδιων  των  τσιγγάνων  αποτελεί  αναγκαία
προϋπόθεση για την αρμονική συμβίωση και την εμπέδωση
της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής. Η Αντιπεριφέρεια
Δυτικής Αττικής και ο Δήμος Μεγαρέων επιχειρούν με πλήρη
διαφάνεια  και  συμμετοχή  των  ίδιων  των  τσιγγάνων  μια
ολοκληρωμένη  προσέγγιση  που  απαιτεί  συστηματικότητα,
συνέπεια και υπέρβαση των στερεοτύπων. Φιλοδοξούμε αυτή
η  προσπάθεια  να  βρει  μιμητές  και  σε  άλλες  περιοχές  της
Δυτικής Αττικής».

3.2.  Συμμετοχή της  Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής στην 
Ημερίδα Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου για τις δράσεις υπέρ του 
παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Η  Αντιπεριφέρεια  Δυτικής  Αττικής  συμμετείχε  στην  επιτυχημένη
Ημερίδα της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως,
το  Σάββατο,  16  Απριλίου  με   θέμα  τις  δράσεις  προώθησης
ενσωμάτωσης των τσιγγάνων μαθητών στο σχολείο,  την κοινωνία
και  το  ευρωπαϊκό  πλαίσιο.  Στην  Ημερίδα,  ο  Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής, κ.  Γ. Βασιλείου, συμμετείχε στη β΄ θεματική της
Ημερίδας,  παρουσιάζοντας  συνοπτικά  την  ολιστική  προσέγγιση
της Περιφέρειας για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής
και  της  κοινωνικής  ένταξης  των  τσιγγάνων  στη  βάση  του
παραδείγματος της Δυτικής Αττικής.
Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου,  τόνισε
ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

 Ο  χωροταξικός,  κοινωνικός  και  πολιτικός  αποκλεισμός  των
Ρομά  τους  έχει  οδηγήσει  σε  ένα  φαύλο  κύκλο
περιθωριοποίησης, γκετοποίησης και έλλειψης εμπιστοσύνης.

 Η  ολιστική  προσέγγιση  σε  περιοχές  διαβίωσης  Ρομά
περιλαμβάνει  δράσεις  για  το  οικιστικό-  στεγαστικό,  την
απασχόληση  και  κατάρτιση,  την  εκπαίδευση  και  δια  βίου
μάθηση, υγεία και κοινωνική μέριμνα.

 Χωρίς δεδομένα και τεκμηρίωση δεν υπάρχει αποτελεσματική
παρέμβαση.  Χρειάζονται  κοινωνικές  έρευνες-  απογραφές  και
ολοκληρωμένα  επιχειρησιακά  προγράμματα.  Ο  Δήμος
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Μεγαρέων έκανε την αρχή με την υποστήριξη της Περιφέρειας
Αττικής.

 Τα θέματα Ρομά πρέπει να εισάγονται οριζόντια στη λειτουργία
της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ενθάρρυνση και στήριξη της
συμμετοχής των ίδιων των τσιγγάνων σε δράσεις των Δήμων
και της Περιφέρειας.

 Κοινή συνισταμένη όλων των σχεδιασμών και  των δράσεων
της Αντιπεριφέρειας είναι ο άνθρωπος και οι κοινότητές του.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε
χαρακτηριστικά:  «Η  Αντιπεριφέρεια  Δυτικής  Αττικής,
κινούμενη στην κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης των
Ρομά και όχι της περαιτέρω γκετοποίησής τους, συνεχίζει
να  εργάζεται  με  όλες  τις  δυνάμεις  της  μακριά  από
στερεότυπα  και  ρηχές  προσεγγίσεις.  Η  δράση  της  Ιεράς
Μητρόπολης  Ιλίου  στο  εν  λόγω  θέμα  πρέπει  να   βρει
μιμητές  και  άλλους  τοπικούς  κοινωνικούς  φορείς,  η  δε
τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να απαλλαγεί  από διαχρονικά
βαρίδια  που  την  εμποδίζουν  στις  σχέσεις  της  με  τους
Ρομά».
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3.3.  Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με τον Υφυπουργό 
Εσωτερικών κ. Ι. Μπαλάφα για τα θέματα των τσιγγάνων 
που ταλανίζουν την περιοχή

Κατόπιν  πρωτοβουλίας  του  Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής,  κ.  Γ.
Βασιλείου,  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  εργασίας  με  τον
Υφυπουργό Εσωτερικών,  κ. Ι.  Μπαλάφα,  την Παρασκευή 12-2-
2016 με συμμετοχή των συνεργατών τους, κ. Δ. Μπουρίκου και κ.
Ζ. Τσοροβά αντίστοιχα, σχετικά με τα ζητήματα των τσιγγάνων που
ταλανίζουν την Δυτική Αττική.
Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου,
παρουσίασε συνολικά τα προβλήματα των περιοχών διαβίωσης των
τσιγγάνων  στη  Δυτική  Αττική,  τις  ενέργειες  και  τις  δράσεις  της
Αντιπεριφέρειας  αλλά  και  την  ανάγκη  ευρύτερων  δράσεων  στα
πεδία  της  στεγαστικής  αποκατάστασης,  της  απασχόλησης,  της
υγείας-κοινωνικής  μέριμνας,  του  αθλητισμού  και  πολιτισμού,  με
σκοπό την οικοδόμηση συνθηκών αρμονικής κοινωνικής συμβίωσης
και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων της
Δυτικής  Αττικής.  Ο  Υφυπουργός  Εσωτερικών,  κ.  Ι.  Μπαλάφας,
αναφέρθηκε  στην  ανάγκη  συνολικής  στρατηγικής  για  τα
θέματα  και  των  τσιγγάνων,  τις  ενέργειες  που  έχουν
δρομολογηθεί για τον διυπουργικό συντονισμό και την προώθηση
μέτρων για συγκεκριμένες περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση και
στη Δυτική Αττική. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Υφυπουργός συμφώνησαν στην
εγκαινίαση  μιας  συστηματικής  συνεργασίας για  το  εν  λόγω
θέμα,  προκειμένου  να  υπάρξουν  στοχευμένες  παρεμβάσεις  σε
χωρικές ενότητες της Δυτικής Αττικής, και την ανάγκη επεξεργασίας
και  προώθησης  συγκεκριμένων  θεσμικών  ρυθμίσεων  για  την
επίλυση  χρόνιων  προβλημάτων,  όπως  οι  ακατάλληλες  εγκατα-
στάσεις, που έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για τους ίδιους τους
τσιγγάνους όσο και για την ευρύτερη περιοχή διαβίωσής τους. 

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  δήλωσε  χαρακτηριστικά:
«Το ζήτημα της αρμονικής συμβίωσης με τους τσιγγάνους
και την εν γένει αναβάθμιση ποιότητας ζωής των περιοχών
διαβίωσής  τους  απαιτεί  συστηματική,  πολύπλευρη  και
σοβαρή  προσπάθεια,  μακριά  από  εύκολα  στερεότυπα,
ρητορική μίσους και τσιγγανοφοβίας. Σήμερα, στο πρόσωπο
του Υφ. Εσωτερικών, κ. Γ. Μπαλάφα, βρήκαμε έναν σύμμαχο
σε αυτή την προσπάθεια, γεγονός ελπιδοφόρο για τη Δυτική
Αττική και τους κατοίκους της. Συνεχίζουμε και εντείνουμε
την προσπάθειά μας».
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3.4.  Ξεκινά άμεσα πιλοτικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για το 
Βλυχό Μεγάρων σε συνεργασία Αντιπεριφέρειας Δυτικής 
Αττικής και Δήμου Μεγαρέων

Κατόπιν  σχετικής  πρωτοβουλίας  του  Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής
Αττική,  κ.  Γ.  Βασιλείου,  πραγματοποιήθηκε  σήμερα,  Τετάρτη  17
Φεβρουαρίου,  συνάντηση  με  τον  Δήμαρχο  Μεγαρέων,  κ.  Γ.
Σταμούλη,  όπου  ανακοινώθηκε  η  απόφαση  της  Αντιπεριφέρειας
Αττικής  να  προκρίνει  και  να  στηρίξει  ενεργά  την  εκπόνηση
ολοκληρωμένου  επιχειρησιακού  προγράμματος  για  την
κοινωνική  ένταξη  των  τσιγγάνων  στο  Βλυχό  Μεγάρων  με
χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής. 

Η  πρόταση  της  Αντιπεριφέρειας  Δυτικής  Αττικής  έρχεται  να
πλαισιώσει  τις  μέχρι  σήμερα δρομολογούμενες  κοινωνικές  δράσεις
στην εν λόγω περιοχή (με ίδια χρηματοδότηση από την Περιφέρεια
Αττικής) και να αναβαθμίσει την εν λόγω συνεργασία στη βάση της
ανάγκης για την υλοποίηση μίας κρίσιμης μάζας παρεμβάσεων στο
πεδίο  των  υποδομών  και  της  στέγασης,  της  απασχόλησης,  της
εκπαίδευσης  και  κατάρτισης,  της  υγείας  και  της  κοινωνικής
φροντίδας,  χρησιμοποιώντας  πόρους  από  το  ΠΕΠ,  επιμέρους
τομεακά προγράμματα και πιθανές άλλες πηγές. 

Η πρόταση της Αντιπεριφέρειας αποτελεί φυσική συνέπεια της μέχρι
σήμερα  ωρίμανσης  συνεργασιών  και  συμπράξεων  με  το  Δήμο
Μεγαρέων,  τον  τοπικό  σύλλογο  των  τσιγγάνων,  την  Ένωση
Διαμεσολαβητών  Ρομά  και  εθελοντές  κοινωνικής  πρόνοιας,  και
γενικότερα της συστηματικής συνεργασίας Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής  Αττικής  και  Δήμου  Μεγάρων στο  εξαιρετικά  δύσκολο  και
πολυσύνθετο θέμα της απογκετοποίησης του Βλυχού Μεγάρων. Το
ολοκληρωμένο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  για  το  Βλυχό έχει
επίσης  πιλοτικό  χαρακτήρα  για  όλη  την  Περιφέρεια  Αττικής
(μαζί με το αντίστοιχο για τον οικισμό τσιγγάνων στο Χαλάνδρι) και
θα  αποτελέσει  το  βασικό  εργαλείο  για  την  προώθηση  και
υλοποίηση  έργων  και  δράσεων  αναβάθμισης  της  ποιότητας
ζωής στο Βλυχό με θετικά αποτελέσματα για το σύνολο της
τοπικής κοινωνίας των Μεγάρων.

 

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής και  ο  Δήμαρχος
Μεγάρων με το τέλος της συνάντησης, έκαναν την ακόλουθη κοινή
δήλωση: 

«Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής/Περιφέρεια Αττικής και ο
Δήμος  Μεγαρέων λαμβάνουν σήμερα μια ιστορική απόφαση
για  το  ζήτημα  της  απογκετοποίησης  του  Βλυχού,  την
αναβάθμιση  της  ποιότητας  ζωής  των  τσιγγάνων  και  τη
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δημιουργία  συνθηκών  αξιοπρεπούς  διαβίωσης  αλλά  και
αρμονικής συμβίωσης με όφελος για το σύνολο των δημοτών.

Καλούμε τις λοιπές δημόσιες αρχές να προσανατολίσουν την
δράση τους για τη στήριξη αυτής της προσπάθειας που γίνεται
για  πρώτη  φορά  στην  περιοχή  και  να  συμβάλουν  με  τα
εργαλεία  που  διαθέτουν  στην  ενίσχυση  των  δυνάμεων  της
κοινωνικής  ένταξης  και  της  απογκετοποίησης.  Ιδιαίτερα
καλούμε το Υπ. Εσωτερικών και την Ελληνική Αστυνομία να
στηρίξουν ένα σχέδιο δράσης για την οριστική ομαλοποίηση
των  συνθηκών  διαβίωσης  στην  περιοχή,  δίνοντας
εναλλακτικές λύσεις σε όσους δεν διαθέτουν μόνιμο οικιστικό
δεσμό  με  την  περιοχή  και  επεμβαίνοντας  άμεσα  και
στοχευμένα  για την αναβάθμιση της ασφάλειας των κατοίκων
του Βλυχού και των Μεγάρων. Η συνεργασία των δυο βαθμών
τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή είναι και δεδομένη και
συστηματική,  ωστόσο  απαιτείται  η  ταυτόχρονη  σύμπραξη
όλων  των  εμπλεκόμενων  φορέων  και  της  οργανωμένης
κοινωνίας των τσιγγάνων. 

Η  Αντιπεριφέρεια  Δυτικής  Αττικής  και  ο  Δήμος  Μεγαρέων,
υπερβαίνοντας  γραφειοκρατικά  εμπόδια,  κατεστημένες
νοοτροπίες  και  φθηνούς  επικοινωνιακούς  εντυπωσιασμούς,
εργάζονται για να δημιουργούν εκείνες τις προϋποθέσεις που
επιτρέπουν την οριστική επίλυση του θέματος.  Είναι  η ώρα
της αλήθειας για όλους».

3.5.   3η συνάντηση 2016 του Forum Δυτικής Αττικής για 
θέματα Ρομά

Πραγματοποιήθηκε  η  3η  συνάντηση  2016  του Forum Δυτικής
Αττικής για θέματα Ρομά, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, στην Ελευσίνα,
κατόπιν  σχετικής  πρωτοβουλίας  του  Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής
Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου με θέμα τον προγραμματισμό των δράσεων
για  την  περίοδο  2017-2019,  την  έναρξη  λειτουργίας  Πιλοτικού
Γραφείου Στήριξης Ρομά & Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και την
εξέλιξη της κοινωνικής έρευνας- απογραφής στο Βλυχό Μεγάρων.

Στη  συνάντηση  που τίμησαν  με  την  παρουσία  τους  οι  βουλευτές
Αττικής, κ.  Π. Σκουρολιάκος και  Ι. Δέδες,  και  οι  Περιφερειακοί
Σύμβουλοι  Αττικής,  κ.  Φ.  Νικηταρά και  Γ.  Παππά,   έγινε
προγραμματισμός των έργων και  δράσεων για την περίοδο 2017-
2019 από τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
παρουσιάστηκε η λειτουργία του Πιλοτικού Γραφείου Στήριξης Ρομά
& Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων από τον επιστημονικό υπεύθυνο
του ΤΕΙ Αθήνας, Αν. Καθηγητή κ.  Χ. Ασημόπουλος και η εξέλιξη
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της κοινωνικής έρευνας- απογραφής στο Βλυχό Μεγάρων από τον
εκπρόσωπο του Δήμου Μεγαρέων, κ. Σ. Σούντη. 

Στη  συνάντηση  συμμετείχαν  εκπρόσωποι  και  υπηρεσιακά  στελέχη
των  Δήμων Μεγάρων, Μάνδρας- Ειδυλλίας και  Ασπροπύργου, του
Θριάσιου  Νοσοκομείου,  της  Υπηρεσίας  Επιμελητών  Ανηλίκων,  της
Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας,  της  Διεύθυνσης  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής
Μέριμνας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  Δυτικής  Αττικής,  της  Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, της ΜΟΔ ΑΕ,
της  Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δυτικής  Αττικής,  της
Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών,
του  Κέντρου Διαπολιτισμικής  Αγωγής  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών,
του Κέντρου Στήριξης Ρομά Μεγάρων, του Συνδέσμου Κοινωνικών
Λειτουργών  Ελλάδος,  των  Κοινωνικών  Φορέων  «ΚΛΙΜΑΚΑ»  και
«ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ»,  της  ΔΕΔΔΗΕ,  της  Περιφερειακής  Επιτροπής
Διαβούλευσης  της  Περιφέρειας  Αττικής,  του  ΚΕΜΕΑ,  της  Ένωσης
Διαμεσολαβητών  Ελλήνων  Ρομά,  της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας
Ρομά  –  ΠΑΝΟΣΕΡ,  της  δευτεροβάθμιας  ομοσπονδίας  Ρομά
«ΟΜΗΡΟΣ»,  του  Συλλόγου  Τσιγγάνων  Μεγάρων  «Άγιος
Χριστόφορος»,  του  Συλλόγου  Τσιγγάνων  Ζεφυρίου  «ΦΙΛΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της ΜΚΟ «Νέοι Κοινωνικοί Ορίζοντες», συλλογικοτήτων
και ενδιαφερόμενων πολιτών της Δυτικής Αττικής.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ. Γ.  Βασιλείου,  δήλωσε
χαρακτηριστικά: 

«Η κατάσταση διαβίωσης των Ρομά στην περιοχή και οι σχέσεις με
τις  τοπικές  κοινωνίες  είναι  ένα  εξαιρετικά  σημαντικό  θέμα  που
αφορά όλη την Δυτική Αττική.  Για πρώτη φορά σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης,  έχουμε  μια  σαφή  περιφερειακή  στρατηγική
κοινωνικής ένταξης και για πρώτη φορά προχωράμε συνεργατικά
στη χωρική εξειδίκευση των δράσεων ανά Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό
καλώ υπηρεσίες, αρχές και συλλογικότητες στη Δυτική Αττική να
στηρίξουν  τη  λειτουργία  του  Πιλοτικού  Γραφείου  αλλά  και  να
διευκολύνουν τις κοινωνικές έρευνες - απογραφές που θα γίνουν
από τους Δήμους με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, έτσι
ώστε  να  ολοκληρώσουμε  σύντομα  την  τεκμηρίωση  και  να
περάσουμε  στην  υλοποίηση  ολοκληρωμένων  επιχειρησιακών
προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης». 
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3.5.  Συμμετοχή και ομιλία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 
Αττικής στην ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την Εθνική Πλατφόρμα διαβούλευσης και
διαλόγου για θέματα Ρομά

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου,  συμμετείχε
στην ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για
την εθνική πλατφόρμα διαβούλευσης και διαλόγου για θέματα Ρομά που
πραγματοποιήθηκε  στην  Αθήνα,  στις  20 Οκτωβρίου,  ως  εισηγητής  με
θέμα:  «Κοινωνική  Ένταξη  των  Ρομά  και  διαμεσολαβητές  Ρομά:  Το
παράδειγμα της Δυτικής Αττικής» 

Στην  ημερίδα  που  συμμετείχαν  ο  Υφυπουργός  Εσωτερικών  και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γ. Μπαλάφας, ο Πρόεδρος του ΕΚΚΑ, κ.
Π. Τζιάρας, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ.  M.  Guet,
εκπρόσωποι  Υπουργείων,  Περιφερειών,  Ειδικών  Διαχειριστικών
Υπηρεσιών ΕΣΠΑ, στελέχη του ΕΚΚΑ και κοινωνικών υπηρεσιών Δήμων,
η  Ένωση  Διαμεσολαβητών  Ρομά  και  πολυάριθμοι  εκπρόσωποι
συλλογικοτήτων  Ρομά,  παρουσιάστηκε  αναλυτικά  ο  σχεδιασμός  και  η
υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης για τους Ρομά και ο ρόλος της
διαβούλευσης και των διαμεσολαβητών Ρομά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, στην εισήγησή
του  και  στηριζόμενος  στις  εργασίες  του  Forum Δυτικής  Αττικής  για
θέματα  Ρομά,   αναφέρθηκε  στην  ύπαρξη  ενός  ιδιότυπου  τετραπλού
αποκλεισμού των τσιγγάνων (πολιτικού,  οικονομικού,  κοινωνικού και
χωροταξικού) σε κάποιες περιοχές, στους βασικούς σκοπούς του Forum
και  τις  μέχρι  σήμερα  δράσεις,  την  εμπειρία  συνεργασίας  με  τους
διαμεσολαβητές Ρομά, καθώς και τη λειτουργία Γραφείου Στήριξης Ρομά
και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής
με  απασχολούμενους  και  διαμεσολαβητές  Ρομά.  Επίσης,  αναφέρθηκε
στην  προβολή  αλλά  και  την  ενδυνάμωση  του  ρόλου  των
διαμεσολαβητών,  τον  διακριτό  τους  ρόλο  έναντι  των  συλλόγων  ή
όποιων άλλων οργανωμένων συλλογικών εκφράσεων των τσιγγάνων
αλλά και στην ανάγκη προστασίας της ιδιότητας του διαμεσολαβητή από
τους ίδιους με διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου,  δήλωσε
χαρακτηριστικά:  «Ο  ρόλος  της  διαμεσολάβησης  και  των
διαμεσολαβητών  αποτελεί  βασικό  πυλώνα  ενδυνάμωσης  των
κοινοτήτων  Ρομά  και  πρέπει  να  θεσμοθετηθεί  συγκεκριμένο
επαγγελματικό  περίγραμμα  και  θέσεις  εργασίας  στην  τοπική
αυτοδιοίκηση α΄και β΄βαθμού. Στηριζόμενοι στην εμπειρία του
Forum Δυτικής  Αττικής  για  θέματα  Ρομά,  θεωρούμε  ότι  πέρα

18



από  τα  πετυχημένα  παραδείγματα  ενεργοποίησης  των
διαμεσολαβητών  Ρομά  στον  εκπαιδευτικό  και  υγειονομικό
τομέα, υπάρχει τεράστια ανάγκη ενεργοποίησης και ενίσχυσής
τους στον τομέα υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών
και  ειδικότερα  στις  κοινωνικές  υπηρεσίες,  στις  υπηρεσίες
γενικής εξυπηρέτησης κοινού, οι αδειοδοτήσεις επαγγελματικών
δραστηριοτήτων, η πολιτική προστασία, η δια βίου μάθηση, ο
πολιτισμός και ο αθλητισμός. Η Δυτική Αττική στηρίζει το θεσμό
της διαμεσολάβησης και τον εφαρμόζει στην πράξη».

3.6.  Συμμετοχή και ομιλία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 
Αττικής στη θεματική επίσκεψη της Επιτροπής του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τους Ρομά στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης
για  τους  Ρομά  που  οργανώθηκε  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ.  Γ. Βασιλείου, συμμετείχε την
Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου, σε σχετική συνάντηση στην Αθήνα και μίλησε
για  το  ζήτημα  της  ενδυνάμωσης  και  συμμετοχής  των  Ρομά  στα
συμβουλευτικά και αποφασιστικά όργανα και σώματα και ευρύτερα στην
πολιτική ζωή, στηριζόμενος στην εμπειρία του Forum Δυτικής Αττικής για
θέματα Ρομά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ.  Γ. Βασιλείου, αναφέρθηκε
στην ομιλία του στον ιδιότυπο πολιτικό αποκλεισμό των τσιγγάνων και
την πολύπλευρη φύση του φαινομένου που συνδέεται με την κοινωνική
περιθωριοποίηση, την οικονομική κατάσταση αλλά και την εμπεδωμένη
κουλτούρα  εξάρτησης  και  ψηφοθηρικής  συναλλαγής  των  τσιγγάνων
που υπονομεύει την χειραφέτηση και ουσιαστική ενεργοποίησή τους. Η
Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής μέσα από το Forum Δυτικής Αττικής για
θέματα  Ρομά  συμβάλει  στην  πολιτική  ενδυνάμωσή  τους  και  στην
παροχή ευκαιριών συμμετοχής τόσο σε επίπεδο προτάσεων όσο και σε
επίπεδο κοινωνικής λογοδοσίας,  ενώ προβάλει  και  ενισχύει  το θεσμό
των διαμεσολαβητών Ρομά. Οι μέχρι σήμερα δράσεις στο πλαίσιο του
Forum δείχνουν  ότι,  παρά  τις  αντιξοότητες,  υπάρχει  έδαφος
συνεργασίας και αλληλοκατανόησης σε ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους
κανόνες και διαφάνεια, αρκεί να ξεπεραστούν τα φθηνά στερεότυπα και
ο  στιγματισμός  και  να  υποχωρήσει  η  εμπεδωμένη  πελατειακή
προσέγγιση τμήματος της οργανωμένης κοινωνίας των τσιγγάνων. Τα
θέματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και βεβαρημένα, απαιτούν συνέργειες,
συστηματική εργασία και σύμπραξη των τοπικών κοινωνιών.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου,  δήλωσε
χαρακτηριστικά:  «Το θέμα της συμμετοχής των τσιγγάνων στην
τοπική και εθνική πολιτική ζωή, αποτελεί ένα ζήτημα μεγάλης
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σημασίας για δυο λόγους: Αφενός γιατί η κοινωνική τους ένταξη
και  ενσωμάτωση,  θα  τους  απαλλάξει  από  χαρακτηριστικά
γκετοποίησης. Αφετέρου γιατί η χειραφέτηση των τσιγγανών θα
τους  απομακρύνει  από  εξαρτήσεις,  που  αποτελούν  επιδιώξεις
τρίτων.  Όποιες  και  όποιοι  λοιπόν  ενδιαφέρονται  για  την
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την ισοτιμία και
την κοινωνική δικαιοσύνη, δεν μπορεί παρά να αντιλαμβάνονται
την στρατηγική σημασία της συμμετοχής των τσιγγάνων σε κάθε
μορφής  σώματα,  επιτροπές  και  συμβούλια  πολιτικής
συμμετοχής. Από το τοπικό έως το περιφερειακό, μέχρι και το
εθνικό επίπεδο. Στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής το έχουμε
κάνει πράξη».

3.7.   Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με τον
Σεβασμιότατο  Μητροπολίτη  Ιλίου,  Αχαρνών  και
Πετρουπόλεως

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, συνάντηση του
Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου   με  τον
Σεβασμιότατο  Μητροπολίτη  Ιλίου,  Αχαρνών  και  Πετρουπόλεως,  κ.
Αθηναγόρα,  στα  γραφεία  της  Μητροπόλεως.  Η  συνάντηση  αυτή
έγινε σε συνέχεια της συμμετοχής εκπροσώπων του προγράμματος
της Μητρόπολης για την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων στο Forum
Δυτικής Αττικής για θέματα Ρομά και της πρόσφατης απολογιστικής
ημερίδας της Μητρόπολης. 

Στη συνάντηση- στην οποία συμμετείχαν, επίσης,  o  επιστημονικός
συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη, Δ. Μπουρίκος και οι συνεργάτες
του Μητροπολίτη, κ. Δ. Ανυφαντάκης (επιστημονικός υπεύθυνος για
τη δράση εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά) και  ο αρχιμανδρίτης π.
Συμεών  Αυγουστάκης-  υπήρξε  ταύτιση  απόψεων  για  την  ανάγκη
ενίσχυσης,  διεύρυνσης  και  εμπέδωσης  των  δράσεων  κοινωνικής
ένταξης που απευθύνονται  στους τσιγγάνους/ Ρομά,  ιδιαίτερα στα
παιδιά και τους νέους. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, τόνισε τον
ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο της Εκκλησίας και την ανάγκη συνεργειών
με  το  πιλοτικό  Γραφείο  Στήριξης  Ρομά  &  Ευάλωτων  Κοινωνικών
Ομάδων της Αντιπεριφέρειας (πιλοτικό πρόγραμμα του ΤΕΙ Αθήνας)
έτσι ώστε να υπάρξει μια κρίσιμη μάζα κοινωνικών παρεμβάσεων σε
συγκεκριμένες χωρικές ενότητες των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου.

Αντιπεριφερειάρχης  και  Μητροπολίτης  εγκαινίασαν  μια  στενή
συνεργασία για το συγκεκριμένο θέμα αλλά και ευρύτερα για θέματα
κοινωνικής αλληλεγγύης και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 
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3.8. 2η συνάντηση 2016 του Forum Δυτικής Αττικής για 
θέματα Ρομά

Πραγματοποιήθηκε  η  2η  συνάντηση  2016  του Forum Δυτικής
Αττικής  για  θέματα  Ρομά,  την  Πέμπτη  1η Σεπτεμβρίου,  στην
Ελευσίνα,  κατόπιν  σχετικής  πρωτοβουλίας  του  Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου. Την συνάντηση τίμησαν με την
παρουσία  τους  ο  Υφυπουργός  Παιδείας, κ.  Θ.  Πελεγρίνης και  ο
Διευθύνων  Σύμβουλος  του  ΕΟΠΠΕΠ της  Γενικής  Γραμματείας  Δια
Βίου Μάθησης, κ. Σ. Καραγκούνης.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου,  έκανε
απολογισμό των δράσεων που ήδη ολοκληρώθηκαν, επεσήμανε την
ανάγκη να ενεργοποιηθεί η οργανωμένη κοινότητα των τσιγγάνων
προς  στήριξη  των  εγγραφών  στα  σχολεία,  αναφέρθηκε  στην
ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης με το ΤΕΙ Αθήνας για τη
λειτουργία  Πιλοτικού  Γραφείου  Στήριξης  αλλά  και  στην  ανάγκη
ενίσχυσης  του  προγράμματος  εκπαίδευσης  τσιγγανοπαίδων  και  τη
λειτουργία  Σχολείου  Δεύτερης  Ευκαιρίας.  Επίσης,  στο  2ο Forum
παρουσιάστηκαν κάποια σημαντικά ευρήματα των αξιολογήσεων του
προγράμματος  εκπαίδευσης  τσιγγανοπαίδων  και  μελετών  του
Ευρωπαϊκού  Οργανισμού  Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων  από  τον
συνεργάτη του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, κ. Δ. Μπουρίκο και το
συνολικό πλαίσιο λειτουργίας του Πιλοτικού Γραφείου Στήριξης από
τον  Αν.  Καθηγητή  Κοινωνικής  Εργασίας  ΤΕΙ  Αθήνας,  κ.  Χ.
Ασημόπουλο.

Ο Υφυπουργός Παιδείας,  κ.  Θ. Πελεγρίνης,  αρμόδιος για θέματα
εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του στην
προώθηση  της  διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης  και  της  αντίστοιχης
προσέγγισης  του  θέματος  της  εκπαίδευσης  των  παιδιών  Ρομά,
αναγνωρίζοντας  και  την  ανάγκη  ενίσχυσης  της  εκπαίδευσης  των
τσιγγανοπαίδων, της δημιουργίας Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη
Δυτική Αττική, καθώς και τη δέσμευση να εξεταστεί συστηματικά το
ζήτημα  της  διασποράς  προς  αποφυγή  γκετοποίησης  σχολείων  και
περιοχών.

Στη  διαλογική  συζήτηση  που  ακολούθησε  τέθηκαν  ποικίλα
ερωτήματα  από  εκπροσώπους  των  Δήμων,  της  Α΄βάθμιας
εκπαίδευσης,  του  Συλλόγου  Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και τους Συλλόγους Γονέων σχετικά με
την ανάγκη διασποράς ως μέσο κοινωνικής ένταξης,  τις  ελλείψεις
στη  σχολική  στέγη,  την  ανάγκη  ύπαρξης  εξειδικευμένων
επιστημόνων  στα  σχολεία,  την  ενεργοποίηση  των  Κοινωνικών
Υπηρεσιών, την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου για τη φοίτηση
παιδιών  μεγάλης  ηλικίας  στην  υποχρεωτική  εκπαίδευση,  την
προώθηση προγραμμάτων και δράσεων για την εκπαίδευση παιδιών
ηλικίας 16-18 ετών, τη στήριξη παιδιών ΑΜΕΑ από τις κοινότητες
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των  Ρομά  για  ένταξη  στο  σύστημα  ειδικής  αγωγής,   καθώς  και
στοιχεία που δυσχεραίνουν την ένταξη μελών ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων  σε  κοινωνικά  προγράμματα  λόγω  αστικο-δημοτικών  και
άλλων προβλημάτων. 

Ο Υφ. Παιδείας, κ. Θ. Πελεγρίνης ανέφερε ότι η Δυτική Αττική έχει
ιδιαίτερη  βαρύτητα  στο  σχεδιασμό  του  νέου  προγράμματος
εκπαίδευσης  τσιγγανοπαίδων,  εγκαινιάζοντας  μια  συστηματική
επικοινωνία και συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής
και τους τοπικούς φορείς προκειμένου να υπάρξουν οι κατάλληλες
νομοθετικές, οργανωτικές και προγραμματικές παρεμβάσεις σε σειρά
ζητημάτων που εθίγησαν. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, επεσήμανε
καταληκτικά ότι το θέμα της σχολικής ένταξης των τσιγγανοπαίδων
είτε  δεν  αγγιζόταν  τα  προηγούμενα  χρόνια  σε  επίπεδο  τοπικής
αυτοδιοίκησης  είτε  αγγιζόταν  με  ιδιαίτερα  επιζήμιο  τρόπο  που
ευνοούσε τον απομονωτισμό και τη γκετοποίηση, τόνισε την πολύ
σημαντική υποστήριξη από το Υπ. Παιδείας και τους ακαδημαϊκούς
φορείς  και  τις  αναμενόμενες  ωφέλειες  από  τη  λειτουργία  του
Γραφείου Στήριξης στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ. Γ.  Βασιλείου,  δήλωσε
χαρακτηριστικά: 

«Η  σχολική  ένταξη  των  τσιγγανοπαίδων  είναι  ένα  δύσκολο,
διαχρονικό, πολυσύνθετο και πολυπαραγοντικό ζήτημα - που δεν
λύνεται  με  μαγικούς  τρόπους,   ούτε  μια  και  έξω. Την  τάση
γκετοποίησης,  όχι  μόνο  δεν  την  αποδεχόμαστε  αξιακά  και
ιδεολογικά - αλλά ως Περιφέρεια Αττικής κινητοποιούμε και κάθε
διαθέσιμη δύναμη - με την προσδοκία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
να  δουν  επιτελούς  την  πραγματικότητα  και  να  σκύψουν  στο
πρόβλημα -προκειμένου όλοι μαζί να επιτύχουμε την σταδιακή της
εξουδετέρωση.  Ευχαριστούμε  τον  Υφυπουργό  Παιδείας,  κ.  Θ.
Πελεγρίνη  για  την  άψογη  συνεργασία  και  την  άμεση  επίλυση
κάποιων προβλημάτων που του θέσαμε».

3.8.  Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής,  κ. Γ.
Βασιλείου στην απονομή βραβείων στους μαθητές Βλυχού 
Μεγάρων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σχολείο

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής.  κ.  Γ.  Βασιλείου,
συμμετείχε  στην  εκδήλωση  που  διοργάνωσε  ο  Πολιτιστικός
Σύλλογος  Βλυχού  Μεγάρων  «Άγιος  Χριστόφορος»  στο
Στρατουδάκειο  Πολιτιστικό  Κέντρο,  την  Κυριακή  26  Ιουνίου,  και
απένειμε  σχετικό  βραβείο  σε  τσιγγάνο  μαθητή,  παρουσία  του
Δημάρχου Μεγαρέων, κ. Γ. Σταμούλη.
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Η εξαιρετικά οργανωμένη εκδήλωση του Συλλόγου Τσιγγάνων, που
υποστηρίχθηκε από το Δήμο Μεγαρέων και το έργο «Συμμετοχική
έρευνα δράσης για την ένταξη των Ρομά σε τοπικό επίπεδο» του
Ευρωπαϊκού  Οργανισμού  Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων,  αποτελεί
σημείο  αναφοράς  ευρύτερα  για  την  Δυτική  Αττική,  με  σαφή
μηνύματα  αλλά  και  απτά  αποτελέσματα,  για  την  τεράστια
προσπάθεια συστηματικής εργασίας στο πεδίο της σχολικής ένταξης
με  αναμενόμενα  οφέλη  και  για  την  κοινωνική  πρόληψη  της
παραβατικότητας  σε  περιοχές  με  πολύ  μεγάλη  διάσπαση  της
κοινωνικής συνοχής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ.  Βασιλείου,  δήλωσε
χαρακτηριστικά:  «Η προώθηση  και  πραγματική  στήριξη  της
σχολικής  ένταξης  των  τσιγγανοπαίδων  αποτελεί  βασικό
πυλώνα του στρατηγικού σχεδίου για το Βλυχό Μεγάρων. Ο
μεγάλος  αριθμός  παιδιών  που  πηγαίνει  σχολείο,  παρά  τις
σημαντικές  δυσχέρειες  διαβίωσης,  και  οι  πολύ  καλές
επιδόσεις,  αποτελούν  θετικά  σημάδια  για  ένα  διαφορετικό
και καλύτερο αύριο στο Βλυχό και συνολικά στα Μέγαρα. Οι
προσπάθειες  θα  συνεχιστούν  με  έμφαση  στη  σχολική
εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας, τη δια βίου μάθηση και την
προσχολική στήριξη των παιδιών. Συνεχίζουμε…».

3.9.  Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με τον 
Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, κ. Γ. Μόσχο για τα θέματα 
της κοινωνικής ένταξης των τσιγγάνων/ Ρομά

Κατόπιν  πρωτοβουλίας  του  Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής,  κ.  Γ.
Βασιλείου,  και  σε  συνέχεια  των  εργασιών  του  Forum Δυτικής
Αττικής  για  θέματα  Ρομά  τον  προηγούμενο  Μάρτιο,
πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Αντιπεριφέρειας, την Παρασκευή,
10 Ιουνίου,  επίσκεψη του Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη,  κ. Γ.
Μόσχου. 

Στη συνάντηση υπήρξε παρουσίαση της εμπειρίας του Συνηγόρου
του Πολίτη για τα θέματα της κοινωνικής ένταξης των Ρομά και των
δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων,  ενόψει  και  της  εφαρμογής  του
προγράμματος  της  Περιφέρειας  Αττικής/  Περιφερειακής  Ενότητας
Δυτικής Αττικής που προβλέπει την  πιλοτική λειτουργία Γραφείου
Στήριξης στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας- δράσης για τα οξυμμένα
κοινωνικά  προβλήματα  σε  συγκεκριμένες  περιοχές  της  Δυτικής
Αττικής.
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Εν συνεχεία, κλιμάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη με επιστημονικό
προσωπικό από τους τομείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων
του  παιδιού  και  σχέσεων  κράτους-  πολίτη,  συνάντησε
διαμεσολαβητές  Ρομά  από  την  περιοχή  Ασπροπύργου  και
εκπροσώπους Συλλόγων, συζητώντας για τα ιδιαίτερα προβλήματα
που  αντιμετωπίζουν,  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  τους.
Τονίστηκε ιδιαίτερα η  ανάγκη ενδυνάμωσης της συνεργασίας των
διαμεσολαβητών Ρομά με  την  τοπική  αυτοδιοίκηση και  καθ’  ύλη
αρμόδιους φορείς. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,  επέμεινε
ιδιαίτερα στην ανάγκη ενεργοποίησης των ίδιων των τσιγγάνων και
της  στήριξής  τους  για  την  επίτευξη  αρμονικής  κοινωνικής
συμβίωσης.  Προς  αυτή  την  κατεύθυνση,  επείγει  η   ταχεία
προώθηση  παρεμβάσεων  από-γκετοποίησης  σε  χωρικές  ενότητες
της Δυτικής Αττικής μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις αναβάθμισης
και  λειτουργίας  δημόσιων  και  κοινωφελών  χώρων έτσι  ώστε  να
επανενταχθούν ομάδες εφηβικής και νεανικής ηλικίας στο ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον. Η σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων και η
δια βίου μάθηση των ενηλίκων είναι δυο βασικά εργαλεία για τη
μάθηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και εν τέλει για
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων.
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3.10. 1η συνάντηση 2016 του Forum Δυτικής Αττικής για 
θέματα Ρομά 

Πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση του Forum Δυτικής Αττικής για
το  2016,  στις  8  Μαρτίου  στην  Ελευσίνα,  κατόπιν  σχετικής
πρωτοβουλίας  του  Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής  Αττικής, κ. Γ.
Βασιλείου με  τη  συμμετοχή  του  Δημάρχου  Μεγαρέων,  κ. Γ.
Σταμούλη, της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου για θέματα
αναπτυξιακού  προγραμματισμού,  κ. Π.  Σταυροπούλου,  των
Περιφερειακών Συμβούλων, κ. Φ. Νικηταρά και κ. Μ. Γιαννακάκη,
Αντιδημάρχων της Δυτικής Αττικής και του Δήμου Χαλανδρίου, Γεν.
Γραμματέων  Δήμων,  δημοτικών  συμβούλων,  ειδικών  συνεργατών
και συμβούλων του Υπουργού, του Υφυπουργού Εσωτερικών και της
Αναπλ.  Υπουργού  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  της  Ελληνικής
Αστυνομίας  (Δ/νση Δυτικής  Αττικής  και  Α.Τ.),  της  Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας,  ειδικών  επιστημόνων  του  Συνηγόρου  του  Πολίτη,
εκπροσώπων  του  Εθνικού  Σημείου  Επαφής  για  θέματα  Ρομά,
εκπροσώπων του ΕΚΠΑ/ ΚΕΔΑ, στελεχών της ΜΟΔ, της Διεύθυνσης
α΄  βάθμιας  εκπαίδευσης,  της  ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων,  συλλόγων  των
Άνω  Λιοσίων,  του  Ζεφυρίου,  του  Ασπροπύργου,  του  Τμήματος
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτικής
Αττικής  και  της  Δ/νσης  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  της
Περιφέρειας Αττικής, εκπροσώπου της Ιεράς Μητρόπολης Μεγαρέων
και Σαλαμίνος, μελών της Ένωσης Διαμεσολαβητών Ρομά, Συλλόγων
Ρομά,  κοινωνικών  φορέων/  νπιδ  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,
ΜΚΟ, της ΔΕΔΔΗΕ Ελευσίνας και δημοτών της Δυτικής Αττικής.

Στη  1η συνάντηση  του Forum για  το  2016,  παρουσιάστηκε  το
συνολικό πλαίσιο προσέγγισης της Αντιπεριφέρειας για το ζήτημα της
αρμονικής  συμβίωσης  με  τους  τσιγγάνους  (Γ.  Βασιλείου),  τα
ειδικότερα χαρακτηριστικά της γκετοποίησης κάποιων περιοχών και
οι καλές πρακτικές ανάσχεσης της γκετοποίησης (Δ. Μπουρίκος), οι
σχετικές δράσεις του Δήμου Μεγάρων (Σ. Σούντης) και η κατάρτιση
ολοκληρωμένου  επιχειρησιακού προγράμματος  κοινωνικής  ένταξης
των τσιγγάνων στο Βλυχό (Η. Μπάρδας) με χρηματοδοτική στήριξη
της  Περιφέρειας,  η  λειτουργία  πιλοτικού  γραφείου  στήριξης  Ρομά
στην  Αντιπεριφέρεια  με  φορέα  υλοποίησης  το  ΤΕΙ  Αθήνας  (Χ.
Ασημόπουλος),  καθώς  και  τα  εμπειρικά  ευρήματα  δράσεων  των
διαμεσολαβητών Ρομά στην περιοχή του 3ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων
(Κ. Παϊτέρης).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, τόσο στην
εισαγωγή  ομιλία  του  όσο  και  στο  κλείσιμο  των  εργασιών  της
συνάντησης, τόνισε την επιτακτική ανάγκη η κοινωνία και οι φορείς
της Δυτικής Αττικής να υπερβούν την αντίφαση μεταξύ θεωρητικής
αποδοχής  της  πολιτικής  κοινωνικής  ένταξης  και  των αντιστάσεων
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στην πράξη έτσι ώστε να δημιουργηθεί ανάχωμα στη γκετοποίηση
και  να  επιχειρηθεί  η  αναστροφή  μιας  καταστροφικής  πορείας  με
«επίθεση»  κοινωνικών  παρεμβάσεων,  πολιτισμού,  αθλητισμού.  Σε
αυτή την προσπάθεια, η συμμετοχή και η ενεργοποίηση των ίδιων
των τσιγγάνων είναι και ζητούμενο και αναγκαία προϋπόθεση.

Τέλος,  τονίστηκε  ιδιαίτερα  από  πολλούς  συμμετέχοντες  η  ανάγκη
θεσμικών πρωτοβουλιών και λύσεων από την Κεντρική Διοίκηση σε
ζωτικής σημασίας θέματα για τη νόμιμη επιβίωση των τσιγγάνων και
γενικά  των  περιθωριοποιημένων  κοινοτήτων  (όπως  η  χορήγηση
αδειών πλανοδίου εμπορίου) έτσι ώστε οι όποιες παρεμβάσεις να μην
υπονομεύονται στην πράξη από τις αρνητικές επιπτώσεις θεσμικών
ρυθμίσεων.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ. Γ.  Βασιλείου,  δήλωσε
χαρακτηριστικά: 
«Ο πυρήνας  του  προβλήματος  δεν  είναι  αστυνομικός  αλλά
συνδέεται  με  βαθύτατα  διαχρονικά,  κοινωνικά  και  ταξικά
πρόσημα.  Κοινωνική  ένταξη  των  τσιγγάνων  χωρίς  την
συμμετοχή  των  ίδιων  των  τσιγγάνων,  χωρίς  την  συνδρομή
των δυο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, όλων των βαθμών
εκπαίδευσης, όλων των λειτουργιών και των λειτουργών του
κράτους, της εκκλησιάς, των φορέων και κάθε ρεαλιστικά και
λογικά σκεπτόμενου ανθρώπου είναι αδύνατο να προχωρήσει.
Πρέπει  να αλλάξουμε με Δημοκρατία  το τοπίο στην Δυτική
Αττική,  στέλνοντας  ταυτόχρονα  και  στον  κάλαθο  των
αχρήστων κάθε μορφής και είδους ξενοφοβικές ή ρατσιστικές
αντιλήψεις»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.11.  Ολοκληρώθηκε  πρώτη  φάση  προγράμματος
εμβολιασμού παιδιών στον Ασπρόπυργο

Πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Μαρτίου 2016, η πρώτη φάση του
προγράμματος εμβολιασμών παιδιών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση στον Ασπρόπυργο, από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
και  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Αντιπεριφέρειας  Δυτικής  Αττικής  σε
συνεργασία  με  παιδιάτρους  του  Κεντρικού  Τομέα  Αθηνών  της
Περιφέρειας  Αττικής  και  επισκέπτριες  υγείας  του  Κέντρου  Υγείας
Ελευσίνας.

Στις 7 και 20 Απριλίου 2016, ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση του
προγράμματος εμβολιασμών παιδιών που διαβιούν σε καταυλισμούς
Ρομά  στον  Ασπρόπυργο.  Το  πρόγραμμα  εμβολιασμών  παιδιών
εντάσσεται  στη  γενικότερη  δράση  της  Αντιπεριφέρειας  Δυτικής
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Αττικής για την προστασία της δημόσια υγείας, με ειδική μέριμνα για
τις ευάλωτες ηλιακές ομάδες, όπως τα παιδιά, καθώς και για τους
πληθυσμούς που διαβιούν σε αμιγείς ή μεικτούς καταυλισμούς στην
περιοχή του Θριασίου Πεδίου. 

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου,
δήλωσε  σχετικά:  «Τα θέματα  δημόσιας  υγείας  κατέχουν
υψηλή προτεραιότητα στις δράσεις και τις έγνοιες μας που
απαιτούν συνεργασία με όλους τους υγειονομικούς φορείς
της Δυτικής Αττικής. Ωστόσο, οφείλουμε να καταλάβουμε
τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και η κεντρική διοίκηση
ότι  η  καλύτερη  πρόληψη  και  ίσως  η  μόνη  ουσιαστική
πρόληψη είναι  αυτή που δίνει  βάρος  στη βελτίωση των
όρων διαβίωσης των κατοίκων, ιδιαίτερα σε περιοχές με
αμιγείς  ή μεικτούς καταυλισμούς και  γενικά ακατάλληλα
καταλύματα χωρίς  πρόσβαση σε βασικά δημόσια αγαθά,
όπως το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα». 
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 4.  Τομέας  Ευπαθών  Κοινωνικών  Ομάδων:
ΑΜΕΑ
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4.1. Ξεκινάει την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου και διαρκεί έως την
31-1-2017 η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης Ατόμων
με Αναπηρία στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Από  την  Πέμπτη,  15  Δεκεμβρίου,  ξεκινάει  η  χορήγηση  των
δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία έτους 2016 στην
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  και  παραλαβής  των  δελτίων  είναι  η  31η Ιανουαρίου
2017.

Οι δικαιούχοι των δελτίων- κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μπορούν
να  απευθύνονται  στην  Διεύθυνση  Δημόσιας  Υγείας  και
Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Αντιπεριφέρειας  Δυτικής  Αττικής
(Εθνικής  Αντιστάσεως  80,  Ελευσίνα,  Τηλ.  213  1601335,  213
1601348  είτε  στα  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  ΚΕΠ  που
λειτουργούν  στους  Δήμους  της  Δυτικής  Αττικής.  Τα  Δελτία
Μετακίνησης ισχύουν για το έτος 2016 και για όσο χρονικό διάστημα
από το επόμενο έτος 2017 απαιτείται  για να εκδοθεί  η νέα κοινή
υπουργική απόφαση για τη χορήγησή τους.

Ο  ορισμός  των  δικαιούχων  και  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά
καθορίζονται  με  την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αρ.
Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.3601/780/4-8-2016  (ΦΕΚ/2456Β)  και  σχετική
διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΦΤΔ465Θ1Ω-ΦΨ1). 

4.2.  Πρόταση  για  προσβάσιμες  παραλίες  ΑΜΕΑ  στη  Δυτική
Αττική

Αίτημα  ένταξης  των  περιοχών  Κινέτας,  Νέας  Περάμου,  Πόρτο
Γερμενό  και  Ψάθας  στο  πρόγραμμα  προσβάσιμων  παραλιών  για
ΑΜΕΑ.
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5.  Τομέας  Ευπαθών  Κοινωνικών  Ομάδων:
Πρόσφυγες- Μετανάστες

30



5.1.  Ο  ΟΑΣΑ  ανταποκρίθηκε  άμεσα  στο  αίτημα  του
Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής  Αττική  για  λεωφορειακή
εξυπηρέτηση  της  Δομής  Φιλοξενίας  Προσφύγων  στην
Ελευσίνα

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής,
κ. Γ.  Βασιλείου,  ο  ΟΑΣΑ  ανακοίνωσε  την  τροποποίηση  της
λεωφορειακής  γραμμής  871Τ  για  τέσσερις  μήνες  έτσι  ώστε  να
εξυπηρετούνται  με  δυο  δρομολόγια  (ένα  πρωινό  και  ένα
απογευματινό), οι πρόσφυγες και οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Δομής
Φιλοξενίας Προσφύγων στην Ελευσίνα.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου,  δήλωσε
σχετικά:  «Η  συνεργασία  με  τον  ΟΑΣΑ  και  την  ΟΣΥ  είναι
εξαιρετική και η συγκεκριμένη απόφαση του ΟΑΣΑ έρχεται σε
συνέχεια προηγούμενων συνεργασιών και συναντήσεων για
επίλυση και άλλων αιτημάτων για ανάπτυξη, τροποποίηση ή
και  επέκταση  λεωφορειακών  γραμμών  σε  περιοχές  της
Δυτικής  Αττικής  προς  εξυπηρέτηση  των  κατοίκων,  των
εργαζομένων και των επισκεπτών». 
https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A9%CE%98%CE%91846%CE
%A8%CE%A7%CE%953-4%CE%A51%22&page=0 

5.2.  Σύσκεψη με  τον  Αν.  Υπουργό Εθνικής  Άμυνας  για  το
προσφυγικό στην Ελευσίνα

Κατόπιν επικοινωνίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμύνης
κ.  Δ.  Βίτσα,  ο  Aντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής  κ.  Γ.
Βασιλείου,   συγκάλεσε  σύσκεψη  στην  Ελευσίνα,  την  Τρίτη  15
Μαρτίου,  με  θέμα  το  προσφυγικό,  παρουσία  του  ίδιου  του  Αν.
Υπουργού  και  με  τη  συμμετοχή  των  Δημάρχων  Ελευσίνας,
Μάνδρας-  Ειδυλλίας,  Μεγαρέων,  Φυλής  και  εκπροσώπου  του
Δημάρχου Ασπροπύργου.

Στη σύσκεψη, η οποία έγινε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, εξετάστηκαν
όλες  οι  πλευρές  του  θέματος  και  εκφράστηκε  η  πρόθεση  της
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  να  συμβάλει  στην  αντιμετώπιση  του
προβλήματος. 

Το  βασικό  συμπέρασμα  της  σύσκεψης  ήταν  η  κινητοποίηση  της
τοπικής αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια εξεύρεσης χώρων για τη
λειτουργία  δομών  προσωρινής  φιλοξενίας  ή  εξεύρεσης
ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής
Αττικής,  λαμβάνοντας  υπόψη  ιδιαιτερότητες  και  υφιστάμενες
δυνατότητες.
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Η όλη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και προς τούτο θα υπάρξει
τακτική επικοινωνία και συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης της
Δυτικής Αττικής με τον Αν. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, προκειμένου
να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

5.3. Εμβολιαστικές δράσεις στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων 
στην Ελευσίνα 

Στο πλαίσιο των δράσεων δημόσιας  υγείας  και  κοινωνικής  μέριμνας,
πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου, εμβολιαστική δράση στη Δομή
Φιλοξενίας Προσφύγων στην Ελευσίνα. 

Η  δράση  οργανώθηκε  από  την  Διεύθυνση  Δημόσιας  Υγείας  και
Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Αντιπεριφέρειας  Δυτικής  Αττικής  σε
συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Κεντρικού Τομέα
Αθηνών και το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Ο εμβολιασμός αφορούσε  όλο
τον  παιδικό  και  εφηβικό  της  Δομής  (περίπου  60  άτομα  3μηνών-
16ετών),   έγινε  σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  του  Εθνικού
Προγράμματος Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων και θα επαναληφθεί σε
σαράντα ημέρες.

Η  Διεύθυνση  Δημόσιας  Υγείας  &  Κοινωνικής  Μέριμνας  της
Αντιπεριφέρειας  Δυτικής  Αττικής  σε  συνεργασία  με  αρμόδιους
υγειονομικούς  φορείς  βρίσκεται  σε  διαρκή  ετοιμότητα  για  την
κατάλληλη  υγειονομική  δράση  σε  περιοχές  και  δομές  διαβίωσης
ευάλωτων πληθυσμών και κοινωνικών ομάδων.
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6. Τομέας Κοινωνικής Ασφάλειας
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6.1.  Συμμετοχή  Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής  Αττικής  στο
τριήμερο εκδηλώσεων για τα 10+1 χρόνια του ΚΕΜΕΑ με
εισήγηση για την κοινωνική όψη της ασφάλειας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, ανταποκρινόμενος
σε πρόκληση του ΚΕΜΕΑ αλλά και σε συνέχεια της συνεργασία που έχει
ξεκινήσει  για  ευαίσθητα  θέματα  της  περιοχής,  συμμετείχε  στις  19
Δεκεμβρίου στην έναρξη των 10+1 ετών λειτουργίας του Κέντρου Μελετών
και Ερευνών Ασφάλειας του Υπ. Εσωτερικών.

Στην εισήγησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε το ΚΕΜΕΑ για την
πολύτιμη  συνεργασία,  αναφέρθηκε  στη  χωρική  εξειδίκευση  σχετικού
πρωτοκόλλου συνεργασία για θέματα της Δυτικής Αττικής, όπως η πολιτική
προστασία, το πεδίο της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και προσέγγισης και
η  πρόληψη  της  θυματοποίησης  αλλά  και  η  στήριξη  όσων  διαβιούν  σε
περιοχές  της  Δυτικής  Αττικής  με  αυξημένη  παραβατικότητα  και
εγκληματικότητα μέσω κατάλληλων κοινωνικών υποστηρικτικών δομών. 

Τόνισε ιδιαίτερα ότι  η ασφάλεια έχει μια πολύ σημαντική κοινωνική
όψη και ότι  ασφάλεια χωρίς κοινωνική συνοχή δεν υπάρχει. ¨όπως
χαρακτηριστικά  ανέφερε  ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.
Βασιλείου,  «είναι  σημαντικό  να  έχουμε  κατά  νου  ότι  η  διάσπαση  της
κοινωνικής  συνοχής,  η  μη  λήψη  μέτρων  από-γκετοποίησης  και
αντιμετώπισης της περιθωριοποίησης ολόκληρων κοινωνικών ομάδων, σε
συνδυασμό  με  την  ελλιπή  έως  ανύπαρκτη  κοινωνική  στήριξη  όσων
βιώνουν  καθημερινή  παραβατικότητα  -  αποτελούν  παράγοντες  που
υπονομεύουν  το  κράτος  δικαίου  και  την  εμπιστοσύνη  των  πολιτών  σε
όλους τους δημόσιους θεσμούς».

Η  Περιφέρεια  Αττικής,  και  ειδικότερα  η  Περιφερειακή  Ενότητα  Δυτικής
Αττικής, βρίσκεται σε ετοιμότητα συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ και φιλοδοξεί να
συμμετέχει σε περισσότερες κοινές δράσεις με σκοπό την προάσπιση του
δημόσιου συμφέροντος στο πεδίο της κοινωνικής όψης της ασφάλειας που
αποτελεί αναγκαίο πυλώνα για την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής
στη Δυτική Αττική.  

6.2.  Αποκαλυπτικά  του  κοινωνικού  ελλείμματος,  της
διάσπασης της κοινωνικής συνοχής και του φαύλου κύκλου
της  βίας,  τα  ευρήματα  από  την  δράση  της  Ένωσης
Διαμεσολαβητών  Ρομά  στην  περιοχή  του  3ου  Γυμνασίου
Άνω Λιοσίων

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ.
Γ. Βασιλείου και σε συνέχεια σύσκεψης με τον Σύλλογο Γονέων
του  3ου Γυμνασίου  Άνω  Λιοσίων  και  μελών  της  Ένωσης
Διαμεσολαβητών  Ρομά,  πραγματοποιήθηκε  το  Σάββατο,  20
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Φεβρουαρίου, αυτοψία από κλιμάκιο της Ένωσης Διαμεσολαβητών
και εθελοντές κοινωνικούς λειτουργούς. 

Η  κοινωνική  παρέμβαση  είχε  ως  σκοπό  να  χαρτογραφήσει
συγκεκριμένα προβλήματα στην περιοχή, να ευαισθητοποιήσει τις
γύρω  γειτονιές  για  την  ανάγκη  συμβολής  στην  δημιουργία
συνθηκών  ασφάλειας  των  μαθητών  που  μεταβαίνουν  και
αποχωρούν  από  τη  σχολική  μονάδα  στην  περιοχή  αλλά  και  να
ανοίξει μια δίοδο επαφής και επικοινωνίας με την εκεί περιοχή. 

Βασική διαπίστωση της Ένωσης Διαμεσολαβητών είναι η ανυπαρξία
κοινωνικών δομών και προγραμμάτων για τη στήριξη παιδιών που
διαβιούν σε προβληματικό ή ανύπαρκτο οικογενειακό περιβάλλον,
η έλλειψη δράσεων για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών
και η υιοθέτηση της βίας ως κοινωνικής ταυτότητας από νεαρούς.
Επίσης, τονίζεται ότι σε ένα φαύλο κύκλο βίας  φαίνεται να έχουν
εισέλθει  παιδιά και από άλλες περιθωριοποιημένες κοινότητες της
περιοχής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ.  Γ. Βασιλείου, θέτει το
εν λόγω  ζήτημα για  ευρύτερη συζήτηση στη 1η συνάντηση του
Forum Δυτικής Αττικής για θέματα Ρομά την 8η Μαρτίου 2016 και
προτείνει να υλοποιηθεί μια συστηματική κοινωνική παρέμβαση για
την  εν  λόγω περιοχή  ως  συνοδευτικό  υποστηρικτικό  μέτρο  στο
πλαίσιο  του  προγράμματος  ΤΕΒΑ  και  της  σχετικής  Κοινωνικής
Σύμπραξης,  όπου  επικεφαλής  στη  Δυτική  Αττική  είναι  ο  Δήμος
Φυλής. 

6.3.  Χωρική  εξειδίκευση  της  προγραμματικής  συμφωνίας
Περιφέρειας  Αττικής-  Υπ.  Εσωτερικών  για  την  ασφάλεια
στη Δυτική Αττική

Στο  πλαίσιο  της  προγραμματικής  συμφωνίας  μεταξύ  της  Περιφέρειας
Αττικής και του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης στους
τομείς της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας, πραγματοποιήθηκε
την  Τρίτη,  11  Οκτωβρίου  στο  Κέντρο  Μελετών  Ασφάλειας  (ΚΕΜΕΑ),
συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου με
τον Διευθυντή του ΚΕΜΕΑ, κ. Β. Γκρίζη με σκοπό τη χωρική εξειδίκευση
της προγραμματικής συμφωνίας στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. 
Στη  συνάντηση-  στην  οποία  συμμετείχαν,  επίσης,  o  επιστημονικός
συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη, Δ. Μπουρίκος και από την πλευρά
του  ΚΕΜΕΑ,  ο  Αν.  Διευθυντής,  κ.  Π.  Τρυφιάτης  και  η  επιστημονική
συνεργάτιδα, κ. Ε. Χριστούλα, υπήρξε ταύτιση απόψεων για την ανάγκη
ενίσχυσης  δράσεων  και  παρεμβάσεων  στη  Δυτική  Αττική,  με  έμφαση
στην κοινωνική και κοινοτική πρόληψη της παραβατικότητας, ιδιαίτερα
της νεανικής, την ενίσχυση του θεσμού των διαμεσολαβητών από ειδικές
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πληθυσμιακές ομάδες, την πρόληψη της θυματοποίησης, και εν γένει την
ενίσχυση της ασφάλειας μέσω κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων
(κοινωνική όψη της ασφάλειας). 
Με  αφορμή  περιστατικά  επιθέσεων  από  ομάδες  νεαρών  σε  περιοχές
σχολικών  μονάδων  αλλά  και  φαινόμενα  νεανικής  παραβατικότητα,
τονίστηκε η ανάγκη ενεργοποίησης των ομάδων προστασίας ανηλίκων
και  η  ύπαρξη  υποστηρικτικών  δομών,  τομείς  προτεραιότητας  για  την
Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής.
Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου,  δήλωσε
χαρακτηριστικά:  «  Η  Περιφέρεια  Αττικής,  αντιλαμβανόμενη  την
πολυπλοκότητα αλλά και  την προτεραιότητα θεμάτων ασφαλείας και
πρόληψης  της  παραβατικότητας  σε  πολλούς  επιμέρους  τομείς,
υπέγραψε σχετική προγραμματική συμφωνία με το Υπ. Εσωτερικών. Η
Δυτική Αττική απαιτεί προτεραιότητα σε όλες αυτές τις δράσεις και έτσι
σήμερα  υλοποιούμε  τη  χωρική  εξειδίκευση  της  συμφωνίας  στην
περιοχή  μας.  Η  πρόληψη  και  η  αντιμετώπιση  της  νεανικής
παραβατικότητας,  η  πρόληψη  της  θυματοποίησης,  η  ενίσχυση  του
θεσμού των διαμεσολαβητών, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο
του γενικού πληθυσμού, ειδικών ομάδων όσο και των τοπικών αρχών
και  υπηρεσιών,  αποτελούν  αναγκαία  στοιχεία  για  την  ενίσχυση  της
ασφάλειας. Η ασφάλεια έχει μια σημαντική κοινωνική πτυχή που ήταν
και  παραμένει  παραμελημένη  με  πολύ  αρνητικές  συνέπειες  για  την
περιοχή μας. Συστηματικά προωθούμε την αναβάθμιση της κοινωνικής
όψης  της  ασφάλειας  προς  όφελος  όλων  των  κατοίκων  της  Δυτικής
Αττικής».

 

6.4.  Πραγματοποιήθηκε  σύσκεψη  στην  Αντιπεριφέρεια
Δυτικής Αττικής για τα προβλήματα της περιοχής του 3ου

Γυμνασίου Άνω Λιοσίων

 
Πραγματοποιήθηκε, σήμερα Τρίτη 16-2-2015, κατόπιν πρωτοβουλίας του
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ.  Γ. Βασιλείου, δεύτερη συνάντηση
με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων με
συμμετοχή  της  Διεύθυνσης  του  σχολείου,  της  Ένωσης  Ελλήνων  Ρομά
Διαμεσολαβητών  και  Συνεργατών,  της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Ρομά
«ΟΜΗΡΟΣ»,  κοινωνικών  λειτουργών  και  συνεργατών  του
Αντιπεριφερειάρχη.

Οι  εκπρόσωποι  του  Συλλόγου  Γονέων παρουσίασαν  την  κατάσταση
στην περιοχή του 3ου Γυμνασίου, αναφέρθηκαν στα περιστατικά βίας, την
ανησυχία και των προβληματισμό των ίδιων και των παιδιών, καθώς και
την ανάγκη να αναλάβουν σοβαρή δράση όλοι οι δημόσιοι φορείς για το
συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου τόνισαν την
πολύ καλή συνεργασία με τους τσιγγάνους μαθητές του σχολείου και την
ανάγκη  λήψης  μέτρων  για  την  αναβάθμιση  και  απογκετοποίηση  της
ευρύτερης  περιοχής.  Οι  εκπρόσωποι  συλλόγων  τσιγγάνων  και
διαμεσολαβητών  Ρομά  αναγνώρισαν  την  ύπαρξη  προβλημάτων  στην
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περιοχή,  κάλεσαν  σε  κοινές  δράσεις  και  κατέδειξαν  την  αναποτελεσ-
ματικότητα της συνολικής στοχοποίησης περιοχών και κοινωνικών ομάδων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, αναφέρθηκε στην
απαράδεκτη απόφαση του Δήμου Φυλής για κλείσιμο των σχολείων, και
στην επείγουσα ανάγκη να επιλέξουν πολίτες, συλλογικοί φορείς και τοπική
αυτοδιοίκηση  ποια  κατεύθυνση  και  προσανατολισμό  θα  ακολουθήσουν
συνολικά για τα ζητήματα αυτά. Η επικοινωνιακή δημιουργία κατάστασης
εμπόλεμης ζώνης με αντίπαλα στρατόπεδα τσιγγάνων και μη τσιγγάνων,
και  η  απουσία  προτάσεων  και  η  ανυπαρξία  υλοποίησης  συστηματικών
δράσεων  προσέγγισης  και  αναβάθμισης  των περιοχών  μέσω  κοινωνικής
μέριμνας, πολιτισμού και αθλητισμού, απλώς χειροτερεύει τις συνθήκες και
τα  προβλήματα  και  δεν  προσφέρει  καμία  πραγματική  υπηρεσία  στους
κατοίκους της Φυλής και ευρύτερα της Δυτικής Αττικής.

Στη  συνάντηση,  υπήρξε  εκτενής  διαλογική  συζήτηση  μεταξύ  των
συμμετεχόντων  που  εστίασε  στην  ύπαρξη  συγκεκριμένων  προβλημάτων
στην περιοχή, την ανάγκη συστηματικής συνεργασίας των φορέων και με
τους τσιγγάνους, την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων αλλά και την ανάγκη εκπόνησης συνολικού
προγράμματος  για  την  αναβάθμιση  και  την  κοινωνική  θωράκιση
συγκεκριμένων  περιοχών  των  Άνω  Λιοσίων  που  εμφανίζουν
χαρακτηριστικά γκετοποίησης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, υπήρξε συναντίληψη των συμμετεχόντων
για την ανάληψη κοινής δράσης του Συλλόγου Γονέων, της Ένωσης
Διαμεσολαβητων  Ρομά,  της  Ομοσπονδίας  ΟΜΗΡΟΣ  και  της
Αντιπεριφέρειας έτσι ώστε να προσεγγιστούν οικογένειες και παιδιά
για  την  διασφάλιση  συνθηκών  ασφαλούς  πρόσβασης  και
αποχώρησης.  Προς  τούτο,  ενεργοποιούνται  εθελοντές  κοινωνικοί
λειτουργοί και αποφασίστηκε η διενέργεια και νέας διευρυμένης σύσκεψης
για  τα  προβλήματα  της  συγκεκριμένης  περιοχής.  Επίσης,   η  επόμενη
συνάντηση του  Forum Δυτικής Αττικής για τα θέματα Ρομά θα αφορά τη
συγκεκριμένη  περιοχή  και  την  ενεργοποίηση  όλων  των  φορέων  που
επιθυμούν  και  θέλουν  να  συμμετέχουν  σε  μια  κοινή  προσπάθεια
πραγματικής επίλυσης προβλημάτων.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου,  δήλωσε
χαρακτηριστικά: 
«Η  Αντιπεριφέρεια  Δυτικής  Αττικής  και  η  Περιφέρεια  Αττικής
συνολικά προσεγγίζει τα εν λόγω ζητήματα με τη σοβαρότητα και
την υπευθυνότητα που απαιτούν. Προς τούτο, έχουν δρομολογηθεί
και ξεκινά άμεση η υλοποίηση δράσεων παρέμβασης σε περιοχές
της Δυτικής Αττικής, και  η περιοχή του 3ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων
θα έχει προτεραιότητα. Καλούμε όλους να αποσαφηνίσουν τη θέση
τους, να κατανοήσουν ότι βιώσιμη λύση χωρίς τη συμμετοχή των
ίδιων  των  τσιγγάνων  δεν  υπάρχει  και  να  σταματήσουν  να
διαιωνίζουν ένα αποτυχημένο μοντέλο παρέμβασης που ευνοεί την
γκετοποίηση».
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7. Τομέας Ισότητας των Φύλων
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7.1.  Πραγματοποιήθηκε  με  επιτυχία  η  διαβούλευση  για  τη
χωρική εξειδίκευση της ισότητας των φύλων στη Δυτική
Αττική

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου στην Ελευσίνα,
η συνάντηση διαβούλευσης για τη χωρική εξειδίκευση της ισότητας
των  φύλων  στη  Δυτική  Αττική.  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής
Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, στην εισαγωγική ομιλία του τόνισε τόσο τη
σημασία του θέματος όσο και τις μέχρι τώρα δράσεις και έργα στην
περιοχή που έχουν έμφυλη διάσταση. Η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος  για  θέματα  ισότητας  των  φύλων,  κ.  Ν.  Δανιά,
αναφέρθηκε αναλυτικά στη στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής για
την  ισότητα  των  φύλων,  τις  δράσεις  που  έχουν  πραγματοποιηθεί
αλλά  και  το  βασικό  σχεδιασμό  που  περιλαμβάνει  και  χωρικές
εξειδικεύσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

Στη  συνάντηση  συμμετείχαν  και  παρουσίασαν  τις  δράσεις  των
φορέων τους, η εκπρόσωπος του Γραφείου Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων
(ΓΓΙΦ),  κ.  Α.  Παπάζογλου,  η  επικεφαλής του τομέα  ισότητας  της
ΕΝΠΕ,  κ.  Φ.  Βρύνα,  οι  υπεύθυνες  ισότητας  της  ΚΕΔΕ,  κ. Α.
Βαλαβάνη και Β. Γκοτσοπούλου, ενώ η Αν. Καθηγήτρια και Πρόεδρος
της  Επιτροπής  Ισότητας  και  Ίσων  Ευκαιριών  του  Πανεπιστημίου
Αιγαίου, κ. Μ. Γκασούκα,  αναφέρθηκε στις πολλαπλές διακρίσεις με
βάση το φύλο, τη σημασία αντιμετώπισης του γλωσσικού σεξισμού,
ιδίως  στα  διοικητικά  έγγραφα  και  την  ανάγκη  χαρτογράφησης
κοινωνικών προβλημάτων αλλά και ανάλυσης των επιπτώσεων των
πολιτικών  από  τη  ματιά  του  φύλου  (έμφυλη  διάσταση/  έμφυλος
χάρτης).

Η διαβούλευση στηρίχθηκε στο κείμενο εργασίας της Π.Ε. Δυτικής
Αττικής  που παρουσιάστηκε  από τον επιστημονικό συνεργάτη  του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη,  κ.  Δ.  Μπουρίκο με ειδικές αναφορές
στα χάσματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας
των  γυναικών  στη  Δυτική  Αττική  αλλά  και  την  ανάγκη  ειδικής
μέριμνας  για  γυναίκες  ευάλωτων  κοινωνικών  ομάδων,  όπως  οι
γυναίκες  πολυμελών  νοικοκυριών,  οι  γυναίκες  με  αναπηρίες,  οι
γυναίκες Ρομά και οι γυναίκες ανασφάλιστες υπερήλικες. 

Μεταξύ  των  θεμάτων  για  τα  οποία  έγινε  ειδική  αναφορά  στη
διαβούλευση  από  εκπροσώπους  των  συμμετεχόντων  φορέων
συμπεριλαμβάνονται οι δράσεις για την συντροφική και συζυγική βία
(Θριάσιο  Νοσοκομείο),  η  προώθηση φιλικών χώρων στις  γυναίκες
που θηλάζουν (Θριάσιο Νοσοκομείο, Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού), ο
νέος στρατηγικός σχεδιασμός της ΓΓΙΦ και το αντίστοιχο πρόγραμμα
ΕΣΠΑ (ΓΓΙΦ), η χαρτογράφηση της συμμετοχής των γυναικών στους
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αθλητικούς χώρους και τα στερεότυπα (Δήμος Μεγάρων), η ανάδειξη
των γυναικείων συνεταιρισμών (ΕΝΠΕ) και η ανάγκη δικτύωσης και
ενεργοποίησης των όποιων θεσμικών εργαλείων (ΚΕΔΕ).

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ. Γ.  Βασιλείου,  δήλωσε
χαρακτηριστικά: 
«Η  δομημένη  διαβούλευση  στη  βάση  συγκεκριμένου  κειμένου
εργασίας και ερωτηματολογίου αποτελεί την αναγκαία βάση για την
εξειδίκευση  της  στρατηγικής  της  Περιφέρειας  Αττικής  για  την
ισότητα  των  φύλων  στη  Δυτική  Αττική.  Με  τη  συνεργασία  της
Γενικής  Γραμματείας  Ισότητας  των  Φύλων,  των  Δήμων  της
περιοχής,  των  Διευθύνσεων  Εκπαίδευσης,  του  Θριάσιου
Νοσοκομείου και  τοπικούς φορείς  και  συλλογικότητες,  μπορούμε
τώρα να προτείνουμε σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την
περιοχή  μας  που  θα  έχει  και  αρκετά  καινοτομικά  στοιχεία.  Η
Αντιπεριφέρεια  σε  συνεργασία  με  την  αρμόδια  Εντεταλμένη
Περιφερειακή Σύμβουλο, κ. Ν. Δανιά προχωράει και σε αυτόν τον
τομέα  με  τεκμηρίωση  και  διάθεση  για  συνεργασίες  και  απτά
αποτελέσματα».
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8. Τομέας Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
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8.1.  Συνάντηση  Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής  Αττικής  και
Γενικού Γραμματέα Δία Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Ο   Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου,
συνάντησε την Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου τον Γενικό Γραμματέα
Δια  Βίου  Μάθησης  και  Νέας  Γενιάς,  κ. Π.  Παπαγεωργίου  στο
Υπουργείο Παιδείας, σε συνέχεια συναντήσεων του προηγούμενου
Ιουνίου  με  θέμα  την  προώθηση  της  ίδρυσης  Σχολείου  Δεύτερης
Ευκαιρίας  στη  Δυτική  Αττική  και  την  ενεργοποίηση  και  στήριξη
προγραμμάτων δια βίου μάθησης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, παρέδωσε
στον  Γενικό  Γραμματέα  του  Υπ.  Παιδείας, ολοκληρωμένη
διαγνωστική μελέτη του Γραφείου του για την ίδρυση και λειτουργία
Σχολείου  Δεύτερης  Ευκαιρίας  στη  Δυτική  Αττική  με  σκοπό  την
θεραπεία  χωρικών  και  κοινωνικών  ανισοτήτων,  την  ενίσχυση
πολλών κατοίκων της περιοχής για απόκτηση τίτλου υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας αλλά και την
εν γένει αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προσόντων τους.

Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και  Νέας Γενιάς,  κ. Π.
Παπαγεωργίου, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή της
Δυτικής  Αττικής  και  την  δρομολόγηση  ίδρυσης  και  λειτουργίας
Σχολείου  Δεύτερης  Ευκαιρίας.  Επίσης,  ήταν  εξαιρετικά
ενθαρρυντικός  για  την  προώθηση  της  δια  βίου  μάθησης  προς
όφελος  ευάλωτων  κοινωνικών  ομάδων  και  την  επίλυση
διαδικαστικών  προβλημάτων  ως  προς  την  ισοτιμία  κατόχων
απολυτηρίου τίτλου Δημοτικού δεύτερης ευκαιρίας συμπολιτών μας
που θα έπρεπε να είχαν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, έτσι ώστε
εκπληρώνουν το κριτήριο αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ.  Βασιλείου,  δήλωσε
χαρακτηριστικά:  «Ένα  πάγιο  αίτημα  της  τοπικής
αυτοδιοίκησης,  της εκπαιδευτικής κοινότητας και  κατοίκων
της  Δυτικής  Αττικής  φαίνεται  να  βρίσκει  δικαίωση.
Καταθέτοντας  και  σχετική  διαγνωστική  μελέτη  για  την
ίδρυση  και  λειτουργία  Σχολείου  Δεύτερης  Ευκαιρίας  στην
Δυτική  Αττική,  που  καλύπτει  χωρικά  το  Θριάσιο  και  τη
Μεγαρίδα,  προχωράμε  αποφασιστικά  στην  απόκτηση  ενός
σημαντικού εργαλείου  άρσης του  κοινωνικού αποκλεισμού
για  την  περιοχή.   Ευχαριστούμε  ειλικρινά  τον  Γενικό
Γραμματέα  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Νέας  Γενιάς  του  Υπ.
Παιδείας,  κ. Π. Παπαγεωργίου,  για την ουσιαστική στήριξη
της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζουμε…».
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8.2.  Αντιπεριφέρεια  Δυτικής  Αττικής  και  Υφυπουργός
Παιδείας  στο  7ο Δημοτικό  Σχολείο  Ασπροπύργου  στην
εορτή λήξης του σχολικού έτους

Σε συνέχεια συνάντησης εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής
Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου και  του  Υφυπουργού  Παιδείας,  κ.  Θ.
Πελεγρίνη, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Υφυπουργού στο 7ο

Δημοτικό  Σχολείο  Ασπροπύργου,  την  Τρίτη,  14  Ιουνίου,  επ’
ευκαιρία της εορτής λήξης του σχολικού έτους.  

Λόγω της  έκτακτης κατάστασης  πολιτικής  προστασίας  (πυρκαγιές
στη  Δυτική  Αττική),  ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής
εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από συνεργάτη του Γραφείου του.
Η  Αντιπεριφέρεια  Δυτικής  Αττικής  εκφράζει  τα  ειλικρινή
συγχαρητήριά  της  για  το  πραγματικά  αξιοθαύμαστο  έργο  της
σχολικής  κοινότητας  του  7ου Δημοτικού  Σχολείου  Ασπροπύργου,
δηλώνει  την  ένταξη  της  περιοχής  Νέας  Ζωής  Ασπροπύργου  στο
πιλοτικό πρόγραμμα της Αντιπεριφέρειας για τη λειτουργία δομής
στήριξης  ευάλωτων  κοινωνικών  ομάδων,  και  ευχαριστεί  δημόσια
τον  Υφυπουργό  Παιδείας,  κ.  Θ.  Πελεγρίνη για  την  άμεση
ανταπόκρισή του να επισκεφτεί περιοχές της Δυτικής Αττικής και να
δώσει  άμεσες  λύσεις  σε  ζητήματα  στήριξης  των  σχολείων  της
ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υφυπουργός στο χαιρετισμό του,
το σχολείο είναι  το μόνο άμεσα διαθέσιμο εργαλείο σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες της περιοχές για ενδυνάμωση, διεκδίκηση ενός
καλύτερου αύριο που περνάει μέσα από την κοινωνική ένταξη και
την κοινωνική πρόοδο.

Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, εντείνει τις προσπάθειές της για
στήριξη όλων των δομών και δυνάμεων που αγωνίζονται για την
αναβάθμιση  ποιότητας  ζωής  των  κατοίκων  της  περιοχής,  με
ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Απαιτούνται,  όμως,  συμπράξεις  μεταξύ  των  φορέων  της  τοπικής
αυτοδιοίκησης  και  ανοιχτοί  ορίζοντες  έτσι  ώστε  να
«απελευθερωθεί»  η  Δυτική  Αττική  από  προσεγγίσεις  που
διαιωνίζουν προβλήματα και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή. 

Το παράδειγμα της σχολικής κοινότητας του 7ου Δημοτικού Σχολείου
Ασπροπύργου αποτελεί  καλή πρακτική εργασίας με την ευρύτερη
κοινότητα και αξίζει τη στήριξη των φορέων της Πολιτείας.
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8.3.  Επίσκεψη  του  Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής  Αττικής  στο
Κέντρο  Ημέρας  Ζεφυρίου   του  Κοινωνικού  Φορέα
«ΚΛΙΜΑΚΑ»  με  αφορμή  την  ημέρα  κατά  της  παιδικής
εργασίας 

Με  αφορμή  την  ημέρα  κατά  της  παιδικής  εργασίας,  ο
Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου,
πραγματοποίησε  την  Δευτέρα,  13  Ιουνίου,  επίσκεψη στο  Κέντρο
Ημέρας  Ζεφυρίου  του  Κοινωνικού  Φορέα  ΚΛΙΜΑΚΑ  όπου
ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Φορέα, κ.  Κ. Κατσαδώρο και
στελέχη του Κέντρου Ημέρας για τις δραστηριότητες της δομής, την
κοινωνική και εκπαιδευτική στήριξη παιδιών από ιδιαίτερα ευάλωτες
οικογένειες,  καθώς  και  για  την  κοινωνική  κατάσταση  σε
συγκεκριμένες χωρικές ενότητες του Ζεφυρίου.

Οι πολεοδομικές ενότητες της Λίμνης και της Αυλίζας στο Ζεφύρι
αποτελούν  δυο  περιοχές  υψηλής  προτεραιότητας  για  την
Αντιπεριφέρεια  Δυτικής  Αττικής  όπου,  μεταξύ  άλλων,  η
ενδυνάμωση  της  σχολικής  ένταξης  παιδιών  από  ευάλωτες
οικογένειες  και  περιθωριοποιημένες  κοινότητες  σε  συνδυασμό  με
συγκεκριμένα  μέτρα  από-γκετοποίησης  (όπως η αναβάθμισης  και
λειτουργία αθλητικών χώρων), μπορούν να συμβάλουν στη μείωση
της παιδικής  εργασίας  και  την  αντιμετώπιση της  διαιώνισης ενός
φαύλου κύκλου στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η ανύπαρκτη ή
ελλιπής σχολική ένταξη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ.  Γ. Βασιλείου,  δήλωσε
χαρακτηριστικά:  «Η Περιφέρεια  Αττικής  ενέκρινε  προγραμματική
σύμβαση με το ΤΕΙ Αθήνας για την υλοποίηση έρευνας- δράσης σε
συγκεκριμένες χωρικές ενότητες της Δυτικής Αττικής. Στο πλαίσιο
λειτουργίας  πιλοτικού  Γραφείου  Στήριξης  Ευπαθών  Κοινωνικών
Ομάδων  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Δυτικής  Αττικής,   έχει
ιδιαίτερη σημασία η συνεργασία με φορείς, όπως το Κέντρο Ημέρας
της Κλίμακα, για την προώθηση ολιστικών δράσεων παρέμβασης σε
ζητήματα, όπως η παιδική εργασία και η εκμετάλλευση ανηλίκων με
εστίαση σε περιοχές με οξυμμένα κοινωνικά προβλήματα, όπως το
Ζεφύρι».

8.4.  Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής  με τον
Υφυπουργό  Παιδείας  κ.  Θ.  Πελεγρίνη  για  θέματα
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης 

Κατόπιν  πρωτοβουλίας  του  Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής,  κ.  Γ.
Βασιλείου,  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  με  τον  Υφυπουργό
Παιδείας,  κ. Θ. Πελεγρίνη,  την Τρίτη, 31-5-2016 με συμμετοχή

44



των  συνεργατών  τους,  σχετικά  με  τα  ζητήματα  της  σχολικής
κοινότητας στη Δυτική Αττική αλλά και θέματα δια βίου μάθησης.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής,  κ.  Γ.  Βασιλείου,
παρουσίασε  συνολικά  τα  προβλήματα  που  αφορούν  τη  σχολική
ένταξη  και  στήριξη  ευάλωτων  πληθυσμιακών  ομάδων,  δίνοντας
βαρύτητα  στην  ανάγκη  έγκαιρης  κάλυψης  των  θέσεων
εκπαιδευτικών τη νέα σχολική χρονιά, την ένταξη συγκεκριμένων
σχολικών μονάδων στο πεδίο δράσης του προγράμματος ένταξη και
εκπαίδευση  Ρομά,  την  προώθηση  της  πολιτικής  διασποράς  των
τσιγγανοπαίδων  μαθητών  στο  πλαίσιο  ευρύτερης  παρέμβασης
κοινωνικής  ένταξης  και  από-γκετοποίησης,  την  ενίσχυση  των
θεσμών  δια  βίου  μάθησης  και  την  απόλυτη  ανάγκη  λειτουργίας
Σχολείου  Δεύτερης  Ευκαιρίας  στη  Δυτική  Αττική.  Τέλος,  ο
Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής  Αττικής  παρέδωσε  στον  Υφυπουργό
έγγραφες αναφορές σχολείων του Ζεφυρίου (2ο και 3ο Δημοτικό),
των Άνω Λιοσίων (3ο Γυμνάσιο)  και  των Μεγάρων (2ο Δημοτικό)
σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων για την πολύπλευρη στήριξή
τους.

Ο  Υφ.  Παιδείας.  Κ.  Θ.  Πελεγρίνης,  δείχνοντας  ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τα προβλήματα της Δυτικής Αττικής, επεσήμανε το
γεγονός ότι έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι
ώστε να μην υπάρχουν κενά στα σχολεία της Δυτικής Αττικής τη
νέα σχολική χρονιά προς όφελος όλων των παιδιών της περιοχής,
κινητοποιήθηκε άμεσα για την ένταξη σχολείων της περιοχής στο
νέο πρόγραμμα ένταξης και  εκπαίδευσης Ρομά και  απεδέχθη την
πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη να επισκεφτεί σχολικές μονάδες
σε  περιοχές  της  Δυτικής  Αττικής  με  οξυμμένα  κοινωνικά
προβλήματα. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ.  Βασιλείου,  δήλωσε
χαρακτηριστικά:  «Η Δυτική Αττική δουλεύει συστηματικά και
εντατικά για την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου. Η
στήριξη  των  σχολικών  μονάδων,  η  κοινοτική  εργασία  σε
περιοχές με οξυμμένα προβλήματα, η σχολική και κοινωνική
ένταξη ευάλωτων ομάδων, καθώς και η προώθηση της δια
βίου μάθησης και των δομών δεύτερης ευκαιρίας αποτελούν
βασικούς  άξονες  παρέμβασης  στον  τομέα  της  παιδείας.
Ευχαριστούμε  ειλικρινά  τον  Υφυπουργό  Παιδείας,  κ.  Θ.
Πελεγρίνη,  για  την  αμέριστη  συμπαράσταση  και  την
ουσιαστική στήριξη της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζουμε…».
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10.  Τομέας  Τεκμηρίωσης  και  Στρατηγικού
Σχεδιασμού 
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10.1.  H Δυτική  Αττική  εξοπλίζεται  με  βασικές  δομές
αντιμετώπισης  της  φτώχειας-  Υλοποιείται  το  σχέδιο
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+

Η  Περιφερειακή  Στρατηγική  για  την  Κοινωνική  Ένταξη  και  την
αντιμετώπιση της φτώχειας αποδίδει καρπούς και απτά αποτελέσματα
στη Δυτική Αττική. Ο κοινωνικός πυλώνας του σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ2020+  ενισχύεται  ακόμα  περισσότερο  με
συγκεκριμένα έργα και δομές.  

Με τους Δήμους Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγάρων να
κατέχουν  από  τις  υψηλότερες  αξιολογήσεις  και  να  ακολουθεί  η
Μάνδρα,  νέες  δομές  σίτισης,  κοινωνικών  φαρμακείων  και
κοινωνικών  παντοπωλείων  δημιουργούνται  άμεσα  στην
περιοχή μας,  συμβάλλοντας έτσι  στην προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα μέσω
της προαγωγής των πιο  ευάλωτων συμπολιτών μας σε  υπηρεσίες
κοινωνικής ωφέλειας.

Για  πρώτη  φορά,  υπάρχει  πλέον  και  αξιοποιείται  επιχειρησιακά,
τεκμηριωμένη  αξιολόγηση  της  φτώχειας  και  εν  γένει  της
κοινωνικής κατάστασης των περιοχών μας, κατευθύνοντας έτσι
πόρους εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη κοινωνική ανάγκη.

10.2.  Σχέδιο  δράσης  Δυτικής  Αττικής  για  τη  χωρική
εξειδίκευση  της  Περιφερειακής  Στρατηγικής  για  την
Ισότητα των Φύλων (28.10.2016)

Το  παρόν  κείμενο  εργασίας  έχει  ως  στόχο  να  διευκολύνει  την
διαρθρωμένη  διαβούλευση  για  τη  χωρική  εξειδίκευση  της
στρατηγικής  της Περιφέρειας Αττικής για  την ισότητα των φύλων
στη Δυτική Αττική.

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν κείμενο αποτελείται από τρία μέρη. Στο
πρώτο τμήμα (1), γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της πολιτικής για
την  ισότητας  των  φύλων  σε  ευρωπαϊκό  (ΕΕ),  εθνικό  και
περιφερειακό επίπεδο, στη βάση στρατηγικών σχεδίων και κειμένων
αλλά και θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων. Η Περιφέρεια Αττικής έχει
ορίσει  Εντεταλμένη  Περιφερειακή  Σύμβουλο  για  θέματα  Ισότητας
των  Φύλων,  λειτουργεί  η  θεσμοθετημένη  Επιτροπή  υπό  την
Προεδρία  της  Περιφερειάρχη  και  έχει  εκκινήσει  διαδικασία
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συστηματικής διαβούλευσης σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων για
τη χωρική εξειδίκευση της στρατηγικής της.

Στο δεύτερο τμήμα (2) του κειμένου, παρουσιάζεται συνοπτικά με
ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία η υφιστάμενη κατάσταση στη Δυτική
Αττική, με αναφορές στο δημογραφικό προφίλ, την κοινωνική και
οικονομική  κατάσταση,  τις  ευάλωτες  και  περιθωριοποιημένες
κοινότητες,  το  πρόβλημα  του  αναλφαβητισμού  και  του  χαμηλού
εκπαιδευτικού επιπέδου των γυναικών στη Δυτική Αττική. 

Στο  τρίτο  τμήμα (3)  του  κειμένου,  διακρίνονται  θεματικοί  άξονες
παρεμβάσεων  και  προτεινόμενες  δράσεις  στη  Δυτική  Αττική  με
έμφαση  στην  προστασία  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,  την
πρωτογενή  και  δευτερογενή  πρόληψης  της  βίας  εις  βάρος  των
γυναικών, την στήριξη των γυναικών που αντιμετωπίζουν βία, την
αποδόμηση  των  στερεοτύπων,  την  πρόσβαση  σε  κατάλληλες
υγειονομικές  υπηρεσίες  πρωτοβάθμιας  φροντίδας,  την  πολιτική
ενδυνάμωση αλλά και την έρευνα, τεκμηρίωση και παρακολούθηση
των θεμάτων ισότητας των φύλων σε υπο-περιφερειακό επίπεδο. 

Στο τέταρτο τμήμα (4) του κειμένου περιλαμβάνεται  το υλικό της
σύσκεψης-  διαβούλευσης  που  πραγματοποιήθηκε  στις  30
Σεπτεμβρίου 2016 στην Ελευσίνα (Πρόσκληση, Πρόγραμμα, Δελτίο
Τύπου απολογισμού). 

Ολόκληρο το κείμενο: 
http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/20702/ΚΕΙΜΕΝΟ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΔΥΤΙΚΗ
%20ΑΤΤΙΚΗ_ΙΣΟΤΗΤΑ%20ΦΥΛΩΝ_30092016_1_3.pdf

10.3.  Διαγνωστική  μελέτη  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία
Συμβουλευτικού  Σταθμού  Γυναικών  στη  Δυτική  Αττική
(28.10.2016)

Η  Περιφερειακή  Ενότητα  Δυτικής  Αττικής  (Δήμοι  Ασπροπύργου,
Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Φυλής) χαρακτηρίζεται
από  ένα  παράδοξο:  Αν  και  διαθέτει  τους  υψηλότερους  δείκτες
φτώχειας,  κοινωνικού  αποκλεισμού,  χωρικής  συγκέντρωσης
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
τραγικά  υψηλού  ποσοστού  οργανικού  και  λειτουργικού
αναλφαβητισμού,  διαθέτει  μόνο  μια  υποστηρικτική  δομή  για  την
υποστήριξη των γυναικών και αυτή χωροθετημένη στο δυτικό άκρο
της  (Άνω  Λιόσια)  με  χαμηλή  προσπελασιμότητα  από  τις  άλλες
χωρικές ενότητες της Δυτικής Αττικής.

Η  ίδρυση  και  λειτουργία  Συμβουλευτικού  Σταθμού  Στήριξης  των
Γυναικών προβάλει ως αναγκαιότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης και
άρσης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού γυναικών που
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ανήκουν   σε  ευάλωτες  ή  ειδικές  ομάδες  του  πληθυσμού:
Μακροχρόνιοι  άνεργοι  απόφοιτοι  Δημοτικού  ή  μη  έχοντες
ολοκληρώσει  το  Δημοτικό,  γυναίκες,  μέλη  περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων,  όπως παλιννοστούντες ομογενείς  και  τσιγγάνοι/  Ρομά
κ.ά.

Οι  υφιστάμενοι  ΣΣΓ  στη  Φυλή  (Άνω  Λιόσια)  και  στο  Περιστέρι
(Δυτικός  Τομέας  Αθηνών),  δεδομένης  της  γεωγραφικής  και
συγκοινωνιακής  ταυτότητας  της  Δυτικής  Αττικής,  ουσιαστικά  δεν
δύνανται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των κατοίκων στα Μέγαρα,
στην Ελευσίνα, στη Μάνδρα- Ειδυλλία και τον Ασπρόπυργο.

Η ίδρυση και λειτουργία ΣΣΓ στη Δυτική Αττική θα ήταν χρήσιμο να
ενταχθεί  σε  μια  ευρύτερη  στρατηγική  κοινωνικής  παρέμβασης  σε
χωρικές  ενότητες  και  θύλακες  με  έντονα  στοιχεία  κοινωνικού
διαχωρισμού, αποκλεισμού ακόμα και γκετοποίησης όπου η έμφυλη
βία συνυπάρχει με πολλές άλλες μορφές βίας και αποκλεισμού.

Απαιτείται, επίσης, να ληφθεί υπόψη η ανάγκη χωροθέτησης του ΣΣΓ
σε περιοχή κεντροβαρική στη Δυτική Αττική που έχει την καλύτερη
και πιο ισόρροπη συγκοινωνιακή προσπέλαση έτσι ώστε να ενισχυθεί
η  προσβασιμότητα  όλων,  ανεξαρτήτως  του  ιδιαίτερου  τόπου
κατοικίας του στην ευρύτερη περιοχή.  Ως εκ τούτου, η Ελευσίνα
προβάλει ως η πλέον κατάλληλη περιοχή για την έδρα του ΣΣΓ.

10.4. Ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Δυτική Αττική
(Δεκέμβριος 2016)

Η  Περιφερειακή  Ενότητα  Δυτικής  Αττικής  (Δήμοι  Ασπροπύργου,
Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Φυλής) χαρακτηρίζεται
από  ένα  παράδοξο:  Αν  και  διαθέτει  τους  υψηλότερους  δείκτες
φτώχειας,  κοινωνικού  αποκλεισμού,  χωρικής  συγκέντρωσης
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
τραγικά  υψηλού  ποσοστού  οργανικού  και  λειτουργικού
αναλφαβητισμού,  δεν  διαθέτει  καμία  δομή  τυπικής  εκπαίδευσης
δεύτερης ευκαιρίας.

Η ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας προβάλει ως
αναγκαιότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης και άρσης του κοινωνικού
και οικονομικού αποκλεισμού πολλών ομάδων του πληθυσμού της
Δυτικής  Αττικής  με  ιδιαίτερη  ευαλωτότητα:  Μακροχρόνιοι  άνεργοι
απόφοιτοι  Δημοτικού  ή  μη  έχοντες  ολοκληρώσει  το  Δημοτικό,
γυναίκες,  μέλη  περιθωριοποιημένων  κοινοτήτων,  όπως
παλιννοστούντες ομογενείς και τσιγγάνοι/ Ρομά κ.ά.

Τα ήδη υφιστάμενα ΣΔΕ στις Αχαρνές, στους Αγίους Αναργύρους και
στο  Περιστέρι,  δεδομένης  της  γεωγραφικής  και  συγκοινωνιακής
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ταυτότητας  της  Δυτικής  Αττικής,  ουσιαστικά  δεν  δύνανται  να
εξυπηρετήσουν  τις  ανάγκες  των  κατοίκων  στα  Μέγαρα,  στην
Ελευσίνα,  στη Μάνδρα- Ειδυλλία και  τον Ασπρόπυργο,  ενώ και  η
εξυπηρέτηση των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου- που βρίσκονται
εγγύτερα στα ΣΔΕ της δυτικής ζώνης του Λεκανοπεδίου- δεν είναι
δεδομένη.

Η ίδρυση και λειτουργία ΣΔΕ στη Δυτική Αττική θα ήταν χρήσιμο να
ενταχθεί  σε  μια  ευρύτερη  στρατηγική  κοινωνικής  παρέμβασης  σε
χωρικές  ενότητες  και  θύλακες  με  έντονα  στοιχεία  κοινωνικού
διαχωρισμού, αποκλεισμού ακόμα και γκετοποίησης, με μέριμνα για
την ύπαρξη συνοδευτικών υποστηρικτικών δράσεων προς ενίσχυση
εγγραφής και συνέχισης της φοίτησης στο ΣΔΕ. 

Απαιτείται,  επίσης, να ληφθεί  υπόψη η ανάγκη χωροθέτησης του
ΣΔΕ  σε  περιοχή  κεντροβαρική  στη  Δυτική  Αττική  που  έχει  την
καλύτερη και πιο ισόρροπη συγκοινωνιακή πρόσβαση έτσι ώστε να
ενισχυθεί  η  προσβασιμότητα  όλων,  ανεξαρτήτως  του  ιδιαίτερου
τόπου  κατοικίας  του  στην  ευρύτερη  περιοχή.   Ως  εκ  τούτου,  η
Ελευσίνα προβάλει ως η καταλληλότερη περιοχή για την έδρα του
ΣΔΕ και προτείνεται η λειτουργία δυο αποκεντρωμένων δομών του
ΣΔΕ (τμήματα): ένα στα Μέγαρα (δυτικό άκρο της Δυτικής Αττικής)
και ένα στα Άνω Λιόσια/ Ζεφύρι.

Ολόκληρο το κείμενο: 
http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/21752/ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕ
ΡΕΙΑ%20ΔΥΤ%20ΑΤΤΙΚΗΣ_ΙΔΡΥΣΗ%20ΣΔΕ_ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
%20ΜΕΛΕΤΗ_23122016.pdf

10.5 Στρατηγική της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής για την
κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων/ Ρομά

Ολόκληρη η παρουσίαση:
http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/19738/Social_Inclus
ion_of_Roma_in_Dytiki_Attiki_29062016.pdf
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