
 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των ωφελουμένων Ρομά 
υποψηφίων προς ένταξη στην Πράξη 

«Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων» 
 

O ΚΟΔΗΠ-Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων λαμβάνοντας υπόψη:  

• Το ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

• Το ν. 2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45 Α΄/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο: «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020. 

• Το  Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

• Το Ν. 3852/2010 (φεκ 87/7.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Τα ΦΕΚ σύστασης του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων : ΦΕΚ 798/10-05-2011 τ 
Β΄,  ΦΕΚ 1630 / 19-7-2011 τ. Β,  ΦΕΚ 1562 / 8-5-2012 τ. Β. 

• Τον ισχύοντα Οργανισμό του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, ΦΕΚ 2851/2012 
τεύχος Β,  ΦΕΚ 743/2014 τεύχος Β και ΦΕΚ 2610/2014 τεύχος Β. 

•  Την υπ΄αρ. 3924/3.9.2020 πρόσκληση στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», με τίτλο «3η τροποποίηση 
της πρόσκλησης: Επιδότηση Ενοικίου» και του συνοδευτικού υλικού. 

• Την υπ΄αριθ.2/22-01-2021 Απόφαση του ΔΣ ΚΟΔΗΠ για την έγκριση υποβολής της Πράξης 
«Επιδότηση ενοικίου για ρομά στο Δήμο Πατρέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069056. 

• Την υπ’αρ.πρωτ.1204/10.3.21 (ΑΔΑ ΨΣΧ07Λ6-Κ42) Απόφαση Ένταξης από την ΕΥΔ/ΠΔΕ της 
Πράξης «Επιδότηση ενοικίου για ρομά στο Δήμο Πατρέων» (κωδικός MIS 5069056) στον 
Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 
2014-2020». 

• Την υπ' αρ. 41/9.04.2021 Απόφαση ΔΣ ΚΟΔΗΠ για την Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης - 
Έγκριση Υλοποίησης Πράξης «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων» (κωδικός 
MIS 5069056) στα πλαίσια του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» – Ορισμός Υπόλογου. 

• Την υπ' αρ. 42/9.04.2021 Απόφαση ΔΣ ΚΟΔΗΠ για την Έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με 
‘Ιδια Μέσα (ΑΥΙΜ) της Πράξης «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων» (κωδικός 
MIS 5069056) στα πλαίσια του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

• Την υπ' αρ. 58/19.05.2021 Απόφαση ΔΣ ΚΟΔΗΠ για την Έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος των ωφελουμένων Ρομά υποψηφίων προς ένταξη στην  Πράξη «Επιδότηση 
ενοικίου για ρομά στο Δήμο Πατρέων» (κωδικός MIS 5069056) στα πλαίσια του Ε.Π. «Δυτική 
Ελλάδα 2014-2020». 
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προχωρά στην υλοποίηση της Πράξης «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων»(MIS 
5069056), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 
των διακρίσεων» και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
 
Σκοπός της Πράξης είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 
στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση Ρομά, σε αυτόνομες 
στεγαστικές λύσεις. Παράλληλα στόχος είναι η παροχή κοινωνικών συνοδευτικών υπηρεσιών για 
την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των 
ωφελουμένων ατόμων-οικογενειών Ρομά για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον 
αστικό ιστό της Πάτρας. 
 

Περιγραφή της ομάδας-στόχος της Πράξης 
 
Ειδικότερα, η Πράξη αφορά σε 11 οικογένειες Ρομά, που κατοικούν σε καταυλισμούς και οικισμούς 
(Ρομά) στην περιοχή του Δήμου Πατρέων, με πρώτη προτεραιότητα στον καταυλισμό του 
Ριγανόκαμπου (λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που παρατηρούνται εκεί), με δεύτερη 
προτεραιότητα στους λοιπούς καταυλισμούς του Δήμου Πατρέων και σε κάθε περίπτωση στη βάση 
των παρακάτω κριτηρίων:  

1. Είναι δημότες ή/και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πατρέων.  

2. Έχουν εγγραφεί στο Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά Δήμου Πατρέων 

3. Δεν έχουν αστικοδημοτικές εκκρεμότητες ή  έχουν ξεκινήσει διαδικασίες διευθέτησής τους. 

4. Δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία που να τους επιτρέπει να κατοικούν σε αυτή. 

5. Δεν συμμετέχουν σε ενεργό, αντίστοιχο, πρόγραμμα στέγασης. 

6. Έχουν Δελτίο Ανεργίας (εφόσον δηλώνουν άνεργοι). 

7. Το ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό 

προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία 

νοικοκυριού. 

8. Τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του Δήμου 

Πατρέων και φοιτούν κανονικά σε αυτά. 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή φακέλου 

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι Ρομά υποψήφιοι προς ένταξη στην Πράξη «Επιδότηση ενοικίου για ρομά 
στο Δήμο Πατρέων» (κωδικός MIS 5069056) καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
υποβάλλοντας φάκελο δικαιολογητικών στο Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά του Δήμου 
Πατρέων (οδός Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού, ισόγειο) όπου ακολουθείται διαδικασία υποδοχής και 
πληροφόρησης για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος.  
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Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι τα εξής:   

1. ΑΙΤΗΣΗ (υπάρχει σχετικό έντυπο-υπόδειγμα στο Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά 

Δήμου Πατρέων) 

2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ οικονομικού έτους 2019, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

οικονομικού έτους 2019 ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 - www.gsis.gr εφαρμογή περιουσιολογίου/Ε9 

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ / ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΡΟΜΑ (εκδίδεται από το Κέντρο 

Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά Δήμου Πατρέων)  

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ (εκδίδεται από το Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά Δήμου 

Πατρέων) 

7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΣΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ, εφόσον υπάρχουν 

τέτοιες εκκρεμότητες (Πρόκειται για  θέματα που σχετίζονται κυρίως με δηλώσεις  γεννήσεων, 

βαφτίσεων, γάμων, προσδιορισμού ιθαγένειας, αναγνώρισης πατρότητας, δήλωσης θανάτου και θα 

διευκρινιστούν από τις Κοινωνικές Λειτουργούς του  Κέντρου Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά 

Δ.Πατρέων, όπου θα προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι-ες). 

8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (εφόσον ο/η αιτών-ούσα δηλώνει άνεργος-η) 

10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ (εφόσον υπάρχουν παιδιά και 

σε ηλικία προσχολική και άνω) 

Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που κρίνει αναγκαίο η Υπηρεσία για την συμπλήρωση του φακέλου της 

αίτησης. 

Σημειώνεται ότι υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν σημαίνει και αυτόματη ένταξη 

στην Πράξη.  

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των ωφελουμένων Ρομά, υποψηφίων προς 

ένταξη στην Πράξη, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΟΔΗΠ (www.kodip.gr).  

 

Διαδικασία αξιολόγησης φακέλων  

Αναφορικά με την αξιολόγηση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων προς 

ένταξη οικογενειών ρομά, θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου 

υποβολής φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εντός της χρονικής περιόδου υποβολής) και 

πληρότητας φακέλου βάσει των ανωτέρω απαιτούμενων δικαιολογητικών. Προηγούνται οι πλήρεις 

φάκελοι των αιτούντων από τον καταυλισμό του Ριγανόκαμπου (μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού 

http://www.gsis.gr/
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11 οικογενειών) και ακολουθούν οι πλήρεις φάκελοι των υποψηφίων οικογενειών Ρομά από τους 

λοιπούς καταυλισμούς Ρομά στο Δήμο Πατρέων (και μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού 11 

οικογενειών υποψηφίων προς ένταξη).  

Οι μη πλήρεις φάκελοι βάσει των ανωτέρω απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτόματα αποκλείονται 

από τη διαδικασία υποψηφιότητας ένταξης στην Πράξη. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των 

υποψηφίων προς ένταξη Ρομά, για κάθε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών θα δημιουργηθεί από το 

Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά Δήμου Πατρέων, Οικογενειακός Φάκελος ανά περίπτωση, 

που θα περιλαμβάνει: 

• ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ-ΟΥΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

• ΣΥΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι οικογενειακοί φάκελοι θα τεθούν υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης που συστήνεται από τον  ΚΟΔΗΠ, η 

οποία θα έχει και την ευθύνη της σύνταξης Πρακτικού Αξιολόγησης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

επιλογής των 11 οικογενειών Ρομά υποψηφίων προς ένταξη και να εγκριθεί με σχετική απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΗΠ. 

Βάσει των χαρακτηριστικών αυτών των υποψηφίων προς ένταξη οικογενειών Ρομά, ο ΚΟΔΗΠ θα προβεί στη 

συνέχεια σε διακήρυξη αναζήτησης κατοικιών προς ενοικίαση.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων 

ΚΑΛΕΙ 

τους/τις ενδιαφερόμενους-ες  Ρομά που εμπίπτουν στα παραπάνω κριτήρια, 
να υποβάλλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στην Πράξη «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο 
Δήμο Πατρέων» (MIS 5069056).  
 

Η υποβολή των ανωτέρω θα γίνει στο Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά του Δήμου Πατρέων (οδός Ελ. 

Βενιζέλου 38 & Σολωμού, 26333 Πάτρα / ισόγειο). 

Η χρονική περίοδος υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαρκεί 12 ημέρες, ξεκινά την 

Τετάρτη 16  Ιουνίου 2021 και λήγει την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021,  στις 14.00.  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας-

Παράρτημα Ρομά του Δήμου Πατρέων, καθημερινά, από 8.30 μέχρι 14.00μμ (τηλ: 2614409977 / 

email: d.patrewn.k.k@gmail.com ). 
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