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Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων της Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά 
για το έτος 2017, η οποία είναι και η πρώτη, συντάχθηκε και επιµελήθηκε εξ ολοκλήρου από τα στελέχη 
και τους συνεργάτες της Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά (Ε.Γ.Κ.Ε. Ροµά), 
οι οποίοι συνεργάστηκαν καθ’ όλη την περίοδο από τη σύσταση της Ειδικής Γραµµατείας µέχρι και 
την έκδοση της παρούσας Έκθεσης, ως ακολούθως:

Η Υπηρεσία θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει την ΜΟ∆ Α.Ε. και ειδικότερα την Οµάδα Στήριξης 
Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων για τη συνολική τεχνική στήριξη που παρέχει στην Ειδική 
Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά.

Η Ετήσια Έκθεση τυπώθηκε σε ανακυκλωµένο χαρτί. 
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Η αντιµετώπιση ακραίων συνθηκών διαβίωσης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, ιδιαίτερα 
όταν η περιθωριοποίηση είναι διαγενεακή, απαιτεί σταθερή πολιτική βούληση, στρατηγικό σχεδιασµό, 
ικανό διοικητικό µηχανισµό, τη δέσµευση απαραίτητων πόρων και την ενεργή συµµετοχή 
του ωφελούµενου πληθυσµού. 
 
Η κυβέρνηση µε τη σύσταση της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, εξέφρασε 
τη βούληση να αντιµετωπίσει ένα φαινόµενο που προσβάλλει την κοινωνία µας, δεν αρµόζει σε ένα 
δηµοκρατικό πολίτευµα, καθώς καταπατά βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα, και απειλεί την κοινωνική συνοχή.

Κατά τις επιτόπιες επισκέψεις στους καταυλισµούς συναντά κανείς ακραίες συνθήκες οι οποίες δεν είναι 
αποτέλεσµα µιας «έκτακτης κατάστασης» αλλά ένας τρόπος ζωής και µοναδικά βιώµατα για γενεές ανθρώπων. Ανάµεσα 
σε παραπήγµατα, τη µυρωδιά καµένου λάστιχου µέσα σε λασπόνερα και σωρούς απορριµµάτων, 
εύκολα µπορεί κανείς να πισωδροµήσει µπροστά στην πολυπλοκότητα και στο µέγεθος του προβλήµατος. 
Παρά ταύτα, πάντα ξεπροβάλλουν και κυριαρχούν εν τέλει στο σκηνικό, τα βλέµµατα των παιδιών 
µε τη λάµψη της προσµονής για ένα φωτεινότερο αύριο.

Είναι η ακράδαντη πίστη στο δικαίωµα διεκδίκησης της ευηµερίας και της προσωπικής ευτυχίας που καθορίζει 
το έργο της Ειδικής Γραµµατείας. Χαρτογραφώντας τις συνθήκες στις γειτονιές και στους καταυλισµούς
και κατατάσσοντας τις περιοχές σε κατηγορίες Τύπων, αναπτύξαµε κατευθυντήριες γραµµές και σε συνεργασία
µε τα συναρµόδια υπουργεία εξειδικεύσαµε µια σειρά παρεµβάσεων µε στόχο να δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες 
συνθήκες για αξιοπρεπή διαβίωση που θα καθιστά εφικτή τη διεκδίκηση για ένα δηµιουργικό αύριο.

¶éäéëÞôåòá, ïé óôÞøïé ôè÷ ¶.¡ çéá ôèî åðÞíåîè ôòéåôÝá åÝîáé: 

• Η εξάλειψη των ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης
 σε καταυλισµούς,

• Η ανάπτυξη βασικών πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης,
 απασχόλησης και υγείας για την επίτευξη της σταδιακής αλλά
 πλήρους κοινωνικής ένταξης, και

• Η υλοποίηση πιλοτικών παρεμβάσεων που θα αποτελέσουν
 καλές πρακτικές. 

Στο τεύχος της Έκθεσης Πεπραγµένων αποτυπώνεται η προσπάθεια για την ανάληψη ευθύνης και δράσης 
έτσι ώστε να αρθούν φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού και περιθωριοποίησης. Ευελπιστούµε στη θεµελίωση 
βάσεων που θα επιτρέψουν τη νέα γενιά να ονειρευτεί και να δηµιουργήσει ένα δικαιότερο και καλύτερο µέλλον.

¦ÄÃ¤Ã¡Ãª Æ¸ª ¶¹¢¹º¸ª ¡Ä°»»°Æ¶¿ª ¡¹° Æ¸Á ºÃ¹Á¿Á¹º¸ ¶ÁÆ°¥¸ 
Æ¿Á ÄÃ»°, º°ª °¹º°Æ¶Ä¹Á¸ª ¡¹°ÁÆª¹ÃË
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Το ζήτηµα των Ροµά ως θέµα δηµόσιας πολιτικής εµφανίζεται τη δεκαετία του ‘70 ως ειδικό θέµα τακτοποίησης 
της ιθαγένειας και της αστικοδηµοτικής κατάστασής τους. Την δεκαετία του ’80, τα θέµατα των Ροµά προωθούνται 
στο πλαίσιο της λαϊκής επιµόρφωσης (Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης), ενώ το θέµα της στεγαστικής 
αποκατάστασης αντιµετωπιζόταν κατά περίπτωση στο πλαίσιο των υγειονοµικών διατάξεων περί νοµάδων.
 
Την δεκαετία του ‘90, στο πλαίσιο κυρίως των κοινοτικών πλαισίων στήριξης (ΚΠΣ) και των κοινοτικών πρωτοβουλιών 
για την κοινωνική ένταξη προωθήθηκαν δράσεις σε µια σειρά τοµέων, όπως η ιατροκοινωνική µέριµνα. Την ίδια 
δεκαετία, δηµιουργήθηκε και το Πανελλαδικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο για την υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (∆ίκτυο 
ROM), ενώ το 1996 εξαγγέλθηκε ένα πλαίσιο πολιτικής µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ελλήνων 
Τσιγγάνων και προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης. Το 1997 εκπονήθηκε από την ∆ΕΠΟΣ Α.Ε. η «Μελέτη Σχεδίου 
Προγράµµατος για την Αντιµετώπιση των Άµεσων Οικιστικών Προβληµάτων των Ελλήνων Τσιγγάνων».

Την περίοδο 2000-2009, καταρτίστηκε για πρώτη φορά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα µε τον τίτλο «Ολοκληρωµένο 
Πρόγραµµα ∆ράσης 2001-2008» µε αρµόδιο συντονιστικό φορέα το Υπ. Εσωτερικών µε δράσεις στους άξονες των 
υποδοµών και των υπηρεσιών. 

Η περίοδος από το 2010 µέχρι και σήµερα χαρακτηρίζεται από την οικονοµική κρίση και τις συνέπειές της για τα πλέον 
ευάλωτα κοινωνικά στρώµατα, όπως οι Ροµά (πχ., τραγική αύξηση της ανεργίας, αύξηση του πληθυσµού που απειλείται 
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό, περιορισµός των δηµοσίων επενδύσεων για παρεµβάσεις σε περιοχές µε 
στοιχεία έντονης υποβάθµισης) αλλά και τις νέες ευκαιρίες σε θεσµικό και χρηµατοδοτικό επίπεδο για την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης των Ροµά. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε το 2011 το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ροµά µέχρι το 2020 [COM(2011) 173 τελικό, Βρυξέλλες, 5.4.2011]. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη µέλη 
ορίζουν εθνικά σηµεία επαφής, καταρτίζουν εθνικές στρατηγικές για την κοινωνική ένταξη των Ροµά και µηχανισµούς 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών. Το 2013 το Συµβούλιο της ΕΕ εξέδωσε σύσταση για τα 
αποτελεσµατικά µέτρα κοινωνικής ένταξης των Ροµά στα κράτη µέλη, καταδεικνύοντας µέτρα σε τοµεακό, οριζόντιο και 
διαρθρωτικό επίπεδο για το εν λόγω ζήτηµα δηµόσιας πολιτικής. Την περίοδο 2013-2016, η Ε. Επιτροπή έχει 
δηµοσιεύσει ετήσιες εκθέσεις µε επισηµάνσεις για την πρόοδο της κοινωνικής ένταξης των Ροµά µε αναφορά σε κάθε 
κράτος µέλος.

Σε εθνικό επίπεδο, το 2011 εκπονήθηκε η εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ροµά, ορίστηκε εθνικό 
σηµείο επαφής (το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ωστόσο δεν υπήρξε εξειδίκευση της στρατηγικής 
σε συγκεκριµένες επιχειρησιακές παρεµβάσεις. Στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 
και µε δεδοµένη την αυξανόµενη σηµασία των Περιφερειών στη διαχείριση πόρων για την αντιµετώπιση της φτώχειας 
και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, εκπονήθηκαν οι λεγόµενες «περιφερειακές στρατηγικές για την κοινωνική 
ένταξη των Ροµά». 

Η σύσταση της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, εκτός της θεσµικής και διοικητικής αναγνώρισης 
της κοινωνικής ένταξης των Ροµά ως διακριτής δηµόσιας πολιτικής, φιλοδοξεί να εκπληρώσει την αποστολή κατάρτισης 
και υλοποίησης εθνικού σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ροµά.

9¸ ªËªÆ°ª¸ º°¹ ¤¶¹ÆÃËÄ¡¹°
Æ¸ª ¶¹¢¹º¸ª ¡Ä°»»°Æ¶¹°ª
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1.2. 

Η αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των Ροµά, παρά τις όποιες 
εξελίξεις (βλ. ανωτέρω υπό σηµείο 1.1.) επιβεβαιώνουν για άλλη µια φορά ότι οι Ροµά στη χώρα µας αποτελούν την κατ' 
εξοχήν µειονεκτούσα οµάδα σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής. Είναι η πολιτισµική οµάδα, τα περισσότερα 
µέλη της οποίας ζουν υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού. 
Η επί µακρόν διαβίωση της οµάδας σε συνθήκες πλήρους κοινωνικής και πολιτειακής αποµόνωσης έχει οδηγήσει στην 
αποστέρηση βασικών δικαιωµάτων, όπως:

α. Έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών κατοικίας και ανθρώπινης διαβίωσης. Η µεγάλη πλειονότητα στεγάζεται 
σε καταλύµατα πρόχειρης κατασκευής σε ποσοστό 50% (λυόµενα, παράγκες, καλύβια και γενικώς καταλύµατα 
πρόχειρης κατασκευής) χωρίς τις βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές. 
  

β. Αναποτελεσµατική ή και ανύπαρκτη πρόσβαση της οµάδας στην αγορά εργασίας και η συνακόλουθη έλλειψη 
σταθερού εισοδήµατος. Πολλά νοικοκυριά στηρίζονται στην εποχιακή απασχόληση ενός µέλους και στα επιδόµατα 
πρόνοιας που δικαιούνται ως πολύτεκνοι και άποροι. 
  

γ. Συστηµατική απουσία της οµάδας από τον εκπαιδευτικό µηχανισµό. Το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού 
(ειδικά σε µεγαλύτερες ηλικίες) εξακολουθεί να είναι αναλφάβητο. 
  

δ. Ιδιαίτερα προβλήµατα υγείας.
  

ε. Ελλειµµατική κατάσταση στο ζήτηµα των δικαιωµάτων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, κρίθηκε επιβεβληµένη η ουσιαστική, σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής, 
παρέµβαση της Πολιτείας για τον τερµατισµό του αποκλεισµού των Ροµά, τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής 
κατάστασής τους και την ουσιαστική κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη. Έτσι, µε το ν. 4430/2016 (άρθρα 42-49), 
συστάθηκε η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

¸ ¶éäéëÜ ¡òáííáôåÝá ºïéîöîéëÜ÷ Îîôáêè÷ ôöî ÄïíÀ Ûøåé ö÷ ëàòéï Ûòçï:

α. Τη διαµόρφωση των κατευθυντηρίων γραµµών για κάθε τοµέα πολιτικής συναφούς µε την κοινωνική ένταξη των 
Ροµά και την εισήγηση των ως άνω πολιτικών προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  

β. Την άρρηκτη συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία, φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και µε 
ιδιωτικούς φορείς για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των παρεµβάσεων για ζητήµατα των Ροµά και για το συντονισµό 
και τη διατοµεακή παρακολούθηση των πολιτικών για τους Ροµά, όπως πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην 
απασχόληση, στην υγειονοµική περίθαλψη και στη στέγαση.
  

γ. Τη σύσταση και ανάπτυξη γεωπληροφοριακού συστήµατος για την τεκµηρίωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
των σχετικών πολιτικών και την παράλληλη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών του πληθυσµού των Ροµά, που διαβιεί 
σε καταυλισµούς και οικισµούς αποκοµµένους από το γενικότερο αστικό ιστό.
  

δ. Την παροχή συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους εµπλεκόµενους φορείς για το σχεδιασµό και 
την αξιολόγηση των σχετικών µε θέµατα Ροµά παρεµβάσεων και τη διενέργεια ηµερίδων και εκδηλώσεων προς τούτο.
  

ε. Τη διενέργεια ερευνών πεδίου και µελετών των συνθηκών διαβίωσης της ως άνω ευάλωτης κοινωνικής οµάδας 
και των προβληµάτων συναφών µε θέµατα στέγης, εκπαίδευσης, υγείας και εργασίας.
  

στ. Την αναζήτηση και λήψη από οποιονδήποτε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, που ασχολείται µε θέµατα των Ροµά, κάθε 
πληροφορίας ή στοιχείου απαραίτητου για τη διαµόρφωση εθνικής πολιτικής για την ως άνω ευάλωτη κοινωνική οµάδα.

Επιπρόσθετα, στην Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά µεταφέρθηκε το Εθνικό Σηµείο Επαφής 
για την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ροµά από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 
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του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ως Σηµείο Επαφής συµµετέχει 
στο ευρωπαϊκό δίκτυο των σηµείων επαφής για θέµατα Ροµά των κρατών- µελών της ΕΕ υπό το συντονισµό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά αποτελείται από τα Γραφείο του Ειδικού Γραµµατέα, το Τµήµα 
Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης και το Τµήµα Τεκµηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και 
Εξειδίκευσης.

Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, η αποστολή της, οι αρµοδιότητές της και η οργανωτική της 
διάρθρωση αποτυπώθηκαν και στο νέο Οργανισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (π.δ. 134/2017, ΦΕΚ 168Α/ 6-11-2017, άρθρα 35-37).

Στην Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, σύµφωνα µε τις αρχικές οργανωτικές προβλέψεις της 
(άρθρο 46 του ν. 4430/2016), συστάθηκαν δώδεκα (12) οργανικές τακτικού (µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, κατηγορίας ΠΕ 
µε βαθµούς Α’-∆’.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1307Β/2017) έγινε 
η κατανοµή του οργανικού προσωπικού στις υπηρεσιακές µονάδες της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης 
των Ροµά, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτού, καθώς και κάθε άλλο θέµα λεπτοµερειακού ή τεχνικού 
χαρακτήρα για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά.

Για τη στελέχωση της Ειδικής Γραµµατείας από υπαλλήλους του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε τη διαδι-
κασία των αποσπάσεων, δηµοσιεύτηκαν δυο προκηρύξεις: Η πρώτη στις 2-12-2016 EGROMA_prokyrixi_02122017.pdf 
και η δεύτερη στις 10-7-2017 EGROMA_prokyrixi_10072017.pdf. Μέχρι σήµερα (Μάρτιος 2018), έχουν ολοκληρωθεί 
επτά (7) αποσπάσεις υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα µε εξειδίκευση στα πεδία των νοµικών, πολιτικών, κοινωνικών, 
οικονοµικών και διοικητικών θεµάτων και έχει καλυφθεί και η θέση ειδικού συµβούλου για την στήριξη της Ειδικής 
Γραµµατέως.

¸ óôåìÛøöóè ôè÷ ¶éäéëÜ÷ ¡òáííáôåÝá÷ ºïéîöîéëÜ÷ Îîôáêè÷ ôöî ÄïíÀ

1.3. 

Η Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά, από τη σύστασή και λειτουργία της, έθεσε ως στόχο για το 
2017 τη χαρτογράφηση και τυπολογική κατάταξη των οικισµών και περιοχών διαβίωσης των Ροµά, την διαβούλευση της 
υφιστάµενης κατάστασης και των ενδεδειγµένων µέτρων µε τις Περιφέρειες/ ΕΥ∆ ΠΕΠ της χώρας, την εκπόνηση 
πρότυπου τοπικού σχεδίου δράσης για τους ∆ήµους της χώρας και σχετικές διαβουλεύσεις σε τοπικό επίπεδο, την 
προώθηση νέου θεσµικού πλαισίου για τις µεταβατικές µετεγκαταστάσεις σε οργανωµένους χώρους, την επεξεργασία 
προτάσεων εξειδίκευσης δράσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ, την επεξεργασία εµβληµατικών ολοκληρωµένων χωρικών 
παρεµβάσεων και την κατάθεση πρότασης προγράµµατος για την κοινωνική ενδυνάµωση και ένταξη των Ροµά στο 
πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του ΕΟΧ. 
Η διαδικασία της χαρτογράφησης- τυπολογικής κατάταξης- διαβούλευσης µε τις Περιφέρειες- διαβούλευσης µε τους 
∆ήµους στη βάση τοπικών σχεδίων δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ροµά, κατέληξε στη συλλογή και επεξεργασία 
δεδοµένων µε σκοπό την κωδικοποίηση και προτεραιοποίηση των έργων και δράσεων ανά ∆ήµο και ανά Περιφέρεια, 
καθώς και στη ανάδειξη ζητηµάτων που χρήζουν νοµοθετικής ή κανονιστικής ρύθµισης ή και προώθησης 
διυπουργικού συντονισµού για την προώθηση βιώσιµων λύσεων (πχ., αστικοδηµοτική τακτοποίηση).

¸ óôïøïõåóÝá ôè÷ ¶éäéëÜ÷ ¡òáííáôåÝá÷ çéá ôï 2017
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Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης Ροµά προχώρησε το τρέχον έτος στην εκ νέου χαρτογράφηση και 
τυπολογική ανάλυση των οικισµών διαβίωσης των Ροµά µε την τεχνική υποστήριξη της ΜΟ∆ (Οµάδα υποστήριξης 
δικαιούχων ευπαθών οµάδων πληθυσµού). Η νέα χαρτογράφηση στηρίχθηκε στη συλλογή στοιχείων και δεδοµένων 
από την υφιστάµενη βάση δεδοµένων του ΕΚΚΑ (εισροές- αποτυπώσεις ∆ήµων) και τα στοιχεία από τις έρευνες και 
καταγραφές στο πλαίσιο κατάρτισης σχεδίων δράσεων των Περιφερειών της χώρας.

Η τυπολογική ανάλυση και κατάταξη των οικισµών στηρίχθηκε κύρια στο «στεγαστικό - οικιστικό κριτήριο». 
Το στεγαστικό-οικιστικό κριτήριο (τύπος οικισµού, σχέση µε αστικό ιστό, ένταξη ή όχι στο σχέδιο πόλεως, κελύφη) 
αποτελεί το πιο σηµαντικό δείκτη για τη συνολική κατάσταση των συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων ανά 
περίπτωση (αποκοµµένοι πληθυσµοί, πληθυσµοί σε υποβαθµισµένες αστικές περιοχές - γειτονιές, πληθυσµοί σε 
αποκοµµένες αγροτικές περιοχές) και βασικό πεδίο για την ανάπτυξη της στρατηγικής παρέµβασης για την συνολική 
κοινωνική ένταξη και τις επιµέρους παρεµβάσεις στα πεδία της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της κατάρτισης- 
απασχόλησης, της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.

Η συνολική χαρτογράφηση στηρίχθηκε, όµως, και σε επιπρόσθετα/ συµπληρωµατικά κριτήρια για τη διαµόρφωση 
µιας σφαιρικής εικόνας για κάθε καταυλισµό και περιοχή διαβίωσης των Ροµά. Τα συµπληρωµατικά κριτήρια έχουν 
ως ακολούθως:

1. Υποδοµές/ εξοπλισµός

 1.1. Ηλεκτροδότηση (NAI/OXI).

 1.2. Υδροδότηση (NAI/ OXI).

 1.3. Οδοποιία/ Πεζοδρόµια (NAI/OXI, ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ).

 1.4. ∆ίκτυο οµβρίων υδάτων (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

 1.5. ∆ηµόσια συγκοινωνία σε απόσταση µικρότερη ή ίση των 500 µέτρων (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

 1.6. ∆ηµόσιοι κάδοι απορριµµάτων (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

2. Απασχόληση (βασικό πεδίο απασχόλησης/ βιοπορισµού-Ποιοτική περιγραφή).

3. Υγειονοµικές υπηρεσίες (Καταγραφή διαθεσιµότητας σε ευρύτερη περιοχή διαβίωσης Ροµά).

4. Κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη (Καταγραφή διαθεσιµότητας σε ευρύτερη περιοχή διαβίωσης Ροµά).

5. Εκπαίδευση (Καταγραφή διαθεσιµότητας σε ευρύτερη περιοχή διαβίωσης Ροµά).

Η χαρτογράφηση - χωρική αποτύπωση και τα δεδοµένα των λοιπών κριτηρίων επικαιροποιούνται κυρίως στη βάση 
δεδοµένων από τους ∆ήµους στο πλαίσιο των τοπικών σχεδίων δράσης κοινωνικής ένταξης των Ροµά στις περιοχές 
τους και τυχόν νέες κοινωνικές έρευνες και απογραφές. Η πρώτη συνολική επικαιροποίηση της χαρτογράφησης 
προγραµµατίζεται για το πρώτο τρίµηνο του 2018.

¸ íåõïäïìïçéëÜ ðòïóÛççéóè

2.1. 

13¸ Ì°ÄÆÃ¡Ä°¼¸ª¸
Æ¿Á Ã¹º¹ª»¿Á ÄÃ»°

-ÆË¦Ã¤Ã¡¹°



Στη βάση της διενεργούµενης χαρτογράφησης (βλ. ανωτέρω 2.1.), οι οικισµοί διαβίωσης της χώρας κατηγοριοποιούνται 
σε τρεις βασικούς τύπους: Τύπος 1 «’Άκρως υποβαθµισµένες περιοχές», Τύπος 2 «Μικτός καταυλισµός» και Τύπος 3 
«Γειτονιά» (βλ. Πλαίσιο 1). 

Κατηγορία Τύπου 1: «Άκρως υποβαθµισµένες περιοχές» - Συνθήκες διαβίωσης µη αποδεκτές µε καλύβια, 
παραπήγµατα και απουσία βασικών υποδοµών. 

Κατηγορία Τύπου 2: «Μικτός καταυλισµός» - Ανάµιξη σπιτιών µε πρόχειρες κατασκευές (παραπήγµατα, 
σκηνές /τσαντίρια, λυόµενες κατασκευές (container) µε µόνιµη, συνήθως, χρήση και µερική υποδοµή 
(ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, οδοποιίας), συνήθως στις παρυφές κατοικηµένης περιοχής.

Κατηγορία Τύπου 3: «Γειτονιά» σε µόνιµη χρήση, συχνά σε υποβαθµισµένες περιοχές του αστικού ιστού 
(κυρίως σπίτια, κανονική οικοδοµή - διαµερίσµατα ή µονοκατοικίες και κάποιες λυόµενες κατασκευές 
(container).

Στην τρέχουσα χαρτογράφηση της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, σήµερα εντοπίζονται 371 
συνολικά οικισµοί και περιοχές διαβίωσης Ροµά µε συνολικό πληθυσµό 110.007 κατοίκους. Όσον αφορά τον τύπο των 
οικισµών (βλ. Πίνακας 1), 74 οικισµοί είναι αµιγείς καταυλισµοί (τύπος 1), 181 οικισµοί είναι µικτοί καταυλισµοί (τύπος 2) 
και 116 είναι υποβαθµισµένες και κοινωνικά αποκλεισµένες γειτονιές (τύπος 3). 

Εάν συνυπολογίσουµε ότι σηµαντικός αριθµός οικισµών τύπου 2 οµοιάζουν µε τους οικισµούς τύπου 1, 
τότε στην ακραία κατάσταση εξαθλίωσης βρίσκονται συνολικά 144 οικισµοί, περίπου το 40% των συνολικών 
οικισµών και πληθυσµιακά 21.505 κάτοικοι που αντιστοιχούν στο 20% του πληθυσµού Ροµά.

Πίνακας 1. Αριθµός οικισµών ανά τύπο και συνολικός πληθυσµός 

Πηγή: Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής  Ένταξης των Ροµά, 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

74

181

116

371

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

9291

63861

36855

110007

ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

1

2

3

ΣΥΝΟΛΟ

Πλαίσιο 1. Βασική τυπολογία οικισµών διαβίωσης Ροµά
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Ο πληθυσµός των Ροµά παρουσιάζει και διακριτά περιφερειακά χαρακτηριστικά, τόσο ως προς τον τύπο των οικισµών 
όσο και ως προς τα πληθυσµιακά µεγέθη (βλ. Πίνακες 2, 3 και 4). Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 18% των 
οικισµών και σχεδόν το 30% του συνολικού πληθυσµού Ροµά στη χώρα µας. Οι Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας- Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Στερεάς συγκεντρώνουν ποσοστά επί του συνολικού αριθµού 
οικισµών µεταξύ 16-10% και ποσοστά πληθυσµού 10-15% (µε εξαίρεση την Στερεά Ελλάδα που συγκεντρώνει ποσοστό 
πληθυσµού κάτω του 10%). 

Πηγή: Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής  Ένταξης των Ροµά, 2017

Πίνακας 2. Αριθµός οικισµών και πληθυσµός Ροµά ανά Περιφέρεια 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

67

61

46

44

37

37

19

15

14

14

10

5

2

371

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

32535

17478

17059

15937

14964

4877

2001

1799

1211

769

639

472

266

110007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΙΟΝΙΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

15¸ Ì°ÄÆÃ¡Ä°¼¸ª¸
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Πηγή: Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής  Ένταξης των Ροµά, 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

Πίνακας 3. Αριθµός οικισµών και τύποι οικισµών και ανά Περιφέρεια 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΤΥΠΟΥ Ι

5

8

10

11

7

10

6

6

2

4

2

2

1

74

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΤΥΠΟΥ ΙΙ

45

40

28

11

11

16

7

6

9

5

1

1

1

181

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ

17

13

8

22

19

11

6

3

3

5

7

2

0

116

ΣΥΝΟΛΟ
  

67

61

46

44

37

37

19

15

14

14

10

5

2

371

ΠΟΣΟΣΤΟ %
 

18,1

16,4

12,4

11,9

10,0

10,0

5,1

4,0

3,8

3,8

2,7

1,3

0,5

100,0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΙΟΝΙΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

16 ¸ Ì°ÄÆÃ¡Ä°¼¸ª¸
Æ¿Á Ã¹º¹ª»¿Á ÄÃ»°
-ÆË¦Ã¤Ã¡¹°



ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

Πίνακας 4. Πληθυσµός Ροµά και τύποι οικισµών ανά Περιφέρεια 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΤΥΠΟΥ Ι

3145

1019

1026

192

346

1624

244

254

90

402

440

303

206

9291

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΤΥΠΟΥ ΙΙ

11507

12415

13001

8872

13261

1902

1393

539

556

135

135

85

60

63861

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ

17883

4044

3032

6873

1357

1351

364

1006

565

232

64

84

0

36855

ΣΥΝΟΛΟ
  

32535

17478

17059

15937

14964

4877

2001

1799

1211

769

639

472

266

110007

ΠΟΣΟΣΤΟ %
 

29,6

15,9

15,5

14,5

13,6

4,4

1,8

1,6

1,1

0,7

0,6

0,4

0,2

100,0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΙΟΝΙΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής  Ένταξης των Ροµά, 2017
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Στη βάση της χαρτογράφησης και τυπολογικής κατάταξης των οικισµών και περιοχών διαβίωσης Ροµά, 
η Ειδική Γραµµατεία εγκαινίασε µια συστηµατική συνεργασία µε τις Περιφέρειες τόσο για την οριζόντια και χωρική 
διάσταση των θεµάτων Ροµά µέσα από τον προγραµµατισµό έργων και δράσεων όσο και για την εξειδίκευση 
παρεµβάσεων στους τοµείς της κοινωνικο-οικονοµικής ένταξης των περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων µέσα 
από τα ΠΕΠ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Γραµµατεία έχει µέχρι σήµερα συµµετοχή σε σχετικές διαβουλεύσεις µε τις Περιφέρειες 
της χώρας και συναντήσεις εργασίας. Το 2017 πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας µε τις Περιφέρειες 
της χώρας και µε τις Ειδικές Υπηρεσίες των ΠΕΠ, ως ακολούθως:

14.2.2017: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

15.2.2017: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

1.3.2017: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

2.3.2017: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

3.3.2017: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

6.3.2017: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Επίσης, η Ειδική Γραµµατεία συµµετείχε σε τοπικές διαβουλεύσεις για την κοινωνική ένταξη των Ροµά 
στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής («Forum ∆υτικής Αττικής για θέµατα Ροµά»), όπου παρουσίασε 
τόσο τις κατευθύνσεις πολιτικής όσο και τα εργαλεία στήριξης των ∆ήµων.

19ªËÁ¶Ä¡°ª¹°
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Οι ∆ήµοι της χώρας, εκ των καταστατικών αρµοδιοτήτων τους αλλά και λόγω της εγγύτητας και της αρχής της 
επικουρικότητας, αποτελούν τους πρωταρχικούς φορείς υλοποίησης πολιτικών, έργων και δράσεων για την κοινωνική 
ένταξη των Ροµά. Στο πλαίσιο εξειδίκευσης του επιχειρησιακού προγράµµατος της Ειδικής Γραµµατείας και της 
προηγηθείσας συνεργασίας µε τις Περιφέρειες της χώρας, οι ∆ήµοι κλήθηκαν να καταθέσουν ολοκληρωµένα τοπικά 
σχέδια δράσης, συµµετέχοντας µε αυτό τον τρόπο και στο σχεδιασµό των παρεµβάσεων αλλά και στην ενεργοποίηση 
του συνόλου της τοπικής κοινότητας και των υπηρεσιών τους για τη συµβολή στο εν λόγω θεµατικό πεδίο. 

Τοπικά σχέδια δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ροµά έχουν καταθέσει σαράντα (40) ∆ήµοι της χώρας, 
ως ακολούθως:

Πίνακας 5. ∆ΗΜΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΡΟΜΑ (Κατάσταση 20.3.2018)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΞΑΝΘΗΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΙΛΙΟΥ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΗΛΙ∆ΑΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΠΗΝΕΙΟΥ

ΠΥΡΓΟΥ

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

¸ íåõïäïìïçéëÜ ðòïóÛççéóè
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Εκτός της εκπόνησης υποδείγµατος τοπικού σχεδίου δράσης και των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη στέγαση και 
τις υποδοµές, η Ειδική Γραµµατεία εγκαινίασε µια σειρά επιτόπιων αυτοψιών σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας 
για την προώθηση της τοπικής διαβούλευσης, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς 
και την ωρίµανση σχετικών παρεµβάσεων, ιδιαίτερα στο πεδίο δηµιουργίας οργανωµένων χώρων προσωρινής 
µετεγκατάστασης προς εξάλειψη των ακατάλληλων άτυπων καταυλισµών.

Ãé áùôïãÝå÷, åðéôÞðéå÷ óùîáîôÜóåé÷ ëáé ðáòïùóéÀóåé÷ ðïù ðòáçíáôïðïéÜõèëáî ôï 2017 åÝîáé ïé áëÞìïùõå÷:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΤΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΛΛΗΣ

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΡΤΑΙΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

∆ΕΛΤΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ

ΠΑΥΛΟΥ- ΜΕΛΑ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΥ∆ΡΑΣ

ΡΟ∆ΟΥ

ΚΩ

ΕΥΡΩΤΑ

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙ∆ΗΨΟΥ

Α/Α

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Πίνακας 5 - συνέχεια

Πηγή: Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής  Ένταξης των Ροµά, 2017
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4-5.5.2017: ∆ήµος Ρόδου

16-17.5.2017: ∆ήµοι Λαµιέων και Άµφισσας

13.1.2017: ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης

18.1.2017: ∆ήµος Χαλανδρίου



Η στήριξη των ∆ήµων για την ωρίµανση σχετικών παρεµβάσεων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης των Ροµά 
πραγµατοποιείται από τεχνική οµάδα της Ειδικής Γραµµατείας (αρχιτέκτονες, µηχανικοί) µε την αρωγή της ΜΟ∆, 
καθώς και από κοινωνικούς επιστήµονες. Με δεδοµένο ότι οι ∆ήµοι της χώρας καλούνται να υλοποιήσουν στην πράξη 
µια σειρά στεγαστικών, οικιστικών και κοινωνικών παρεµβάσεων για την κοινωνική ένταξη των Ροµά, η Ειδική 
Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά εκπόνησε δυο εργαλεία- οδηγούς. Πρώτον, υπόδειγµα τοπικού σχεδίου 
δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ροµά προκειµένου να διευκολύνει τους ∆ήµους στη συγκέντρωση και 
επεξεργασία δεδοµένων καθώς και την κατάρτιση συγκεκριµένων προτάσεων για έργα και δράσεις. ∆εύτερον, 
κατευθυντήριες οδηγίες- οδηγό για τη στέγαση και τις υποδοµές. 

Το υπόδειγµα τοπικού σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ροµά αποτελείται από τέσσερα διακριτά µέρη. 
Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει την «εισαγωγή» όπου γίνεται συνοπτική παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τους 
Ροµά, καθώς και του ισχύοντος πλαισίου του περιφερειακού σχεδιασµού για την κοινωνική ένταξη ευπαθών 
οµάδων/Ροµά σύµφωνα µε το περιεχόµενο της πολιτικής της Περιφέρειας που αποτυπώνεται στην Περιφερειακή 
Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ)/Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη Ροµά (ανάλογα µε το τι 
έχει εκπονήσει η κάθε Περιφέρεια). Στο δεύτερο µέρος καταγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση αναφορικά µε τα γενικά 
δηµογραφικά στοιχεία, την αστικοδηµοτική κατάσταση, τους τοµείς στέγασης, εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας, 
καθώς και οριζόντια ζητήµατα όπως η ενηµέρωση για τα δικαιώµατα του πολίτη, για την καταπολέµηση των διακρίσεων, 
την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών-Ροµά ή την πολιτιστική ενσωµάτωση, κ.α. Τα πλεονεκτήµατα, οι αδυναµίες, 
οι ευκαιρίες και οι απειλές συνοψίζονται µε τη χρήση της SWOT ανάλυσης. Στο τρίτο µέρος διατυπώνονται οι στόχοι 
του σχεδιασµού του ∆ήµου, καταγράφονται οι προτεινόµενες δράσεις ανά άξονα προτεραιότητας καθώς και οριζόντιες 
δράσεις, υποστηρικτικές της υλοποίησης του σχεδίου. Τέλος, στο τέταρτο µέρος παρατίθενται πίνακες καταγραφής 
των προγραµµατιζόµενων ενεργειών ανά δράση συνοδευόµενες από πληροφορίες σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα 
και τον προϋπολογισµό.

Οι κατευθύνσεις για τη στέγαση και τις υποδοµές στηρίζονται στη τυπολογική διάκριση των καταυλισµών και των 
θυλάκων Ροµά, και αναφέρονται σε τρείς επιµέρους στρατηγικές: 

α. Επιδότηση Ενοικίου - επιλογή µετά από εξατοµικευµένη προσέγγιση και µέσω συγκεκριµένων κριτηρίων, 

β. Ανάπτυξη ∆ηµοτικών Συγκροτηµάτων Κοινωνικής Κατοικίας - Μεταβατική περίοδο και 

γ. Ανάπτυξη ∆ηµοτικών Συγκροτηµάτων Κοινωνικής Κατοικίας - Μόνιµες οικιστικές εγκαταστάσεις. 

Η συλλογή και ανάλυση των στοιχείων και δεδοµένων τόσο από τη χαρτογράφηση και τυπολογική κατάταξη όσο και 
από τις διαβουλεύσεις µε τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους, καθώς και τα στοιχεία των Περιφερειακών Στρατηγικών 
για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά και των τοπικών σχεδίων δράσης των ∆ήµων, αποτέλεσαν το αναγκαίο υλικό 
για τη διαµόρφωση κατευθυντήριων γραµµών ανά τοµέα πολιτικής από την Ειδική Γραµµατεία, την προώθηση αναγκαίων 
θεσµικών παρεµβάσεων και την κατάρτιση προτάσεων προς εξειδίκευση από τα ΠΕΠ για την κοινωνικο-οικονοµική 
ένταξη περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων των Ροµά.

23ªËÁ¶Ä¡°ª¹°
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23.5.2017: ∆ήµος Πάτρας 

24.5.2017: ∆ήµος Σοφάδων Καρδίτσας

25.5.2017: ∆ήµοι ∆έλτα, Αµπελοκήπων
 Μενεµένης και Παύλου Μελά

26.5.2017: ∆ήµοι Θέρµης- Θερµαϊκού 
 και Κατερίνης

6.6.2017: ∆ήµος ∆έλτα

10.6.2017: ∆ήµος Ιστιαίας- Αιδηψού

18.9.2017: ∆ήµοι Μάνδρας- Ειδυλλίας 
 και Μεγάρων

19.9.2017: ∆ήµοι Ελευσίνας 
 και Ασπροπύργου

19.9.2017: ∆ήµος Αχαρνών

21.9.2017: ∆ήµοι Πάτρας και ∆υτικής Αχαϊας

22.9.2017: ∆ήµοι Αγρινίου και 
 Ι.Π. Μεσολογγίου

26.9.2017: ∆ήµοι Αχαρνών και Φυλής

27.9.2017: ∆ήµοι Χαλανδρίου και Κρωπίας

25.10.2017: ∆ήµος Κοµοτηνής

26.10.2017: ∆ήµος Ξάνθης
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Στη θέση Βλυχό, γίνεται παρέµβαση για την συνολική αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης της περιοχής, τόσο στην 
περιοχή εντός του οικισµού, όσο και εκτός. Η παρέµβαση περιλαµβάνει (Α) την αναβάθµιση των υποδοµών, 
(Β) την αντικατάσταση παραπηγµάτων µε προκατασκευασµένους οικίσκους και (Γ) την εγκατάσταση χώρων ατοµικής 
υγιεινής και καθαριότητας. 

°. Ë¦Ã¢Ã»¶ª
Με βάση τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου προτείνεται η κατασκευή βασικών υποδοµών για τη 
βελτίωση της λειτουργίας του αντλιοστασίου ακαθάρτων της περιοχής και την επέκταση του καναλιού οµβρίων 
για τη σύνδεση του αγωγού οµβρίων της ανατολικής πλευράς της πόλης των Μεγάρων µε τον υπάρχοντα οχετό οµβρίων 
του Βλυχού, καθώς και την επέκταση του αγωγού έως τη Νέα Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου. Επιπλέον, προτείνεται 
η ανακατασκευή και ολοκλήρωση δικτύου δρόµων εντός του σχεδίου πόλεως. 

µ. ªÆ¶¡°ª¸
Παροχή προκατασκευασµένων οικιών σε 30 οικογένειες που έχουν νόµιµη ιδιοκτησία εντός και εκτός σχεδίου πόλεως. 
Η επιλογή των οικογενειών θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης από την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε συνυπολογισµό 
και κοινωνικών και άλλων κριτηρίων (µέλη οικογένειας, φοίτηση παιδιών στο σχολείο, λοιπά περιουσιακά στοιχεία) και 
αφού βεβαιωθεί ότι δεν υφίσταται πρόβληµα ιδιοκτησίας των οικοπέδων.

¡. µ¶¤Æ¹¿ª¸ ªËÁ£¸º¿Á ¢¹°µ¹¿ª¸ª
Στην εκτός σχεδίου περιοχή και στις καταπατηµένες εκτάσεις, όπου δεν µπορεί στην παρούσα φάση να υλοποιηθεί 
ολοκληρωµένη παρέµβαση, προβλέπεται εγκατάσταση χώρων ατοµικής υγιεινής και ενέργειες περιβαλλοντικής 
υγιεινής (αποκοµιδή απορριµµάτων, µυοκτονίες, χαλικοστρώσεις κλπ.) για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. 
Στις δοµές αυτές µπορούν να απασχοληθούν µέσω προγραµµάτων απασχόλησης Ροµά από την τοπική κοινότητα.

Εντός του 2017, σχεδιάστηκαν τρεις εµβληµατικές ολοκληρωµένες χωρικές παρεµβάσεις για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης των Ροµά σε περιοχές των ∆ήµων Ασπροπύργου (περιοχή Νέα Ζωή), Μεγάρων (περιοχή Βλυχός) 
και Χαλανδρίου (περιοχή Νοµισµατοκοπείο). Οι δυο πρώτες παρεµβάσεις παρουσιάστηκαν δηµόσια στο πλαίσιο του 
ειδικού αναπτυξιακού συνεδρίου για την ανάταξη της ∆υτικής Αττικής (Ελευσίνα, 15-17.12.2017). Αναλυτικότερα:

µìùøÞ÷ »åçÀòöî
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¦°Ä¶»µ°ª¶¹ª

ÆÃ¦Ã¡Ä°¼¹ºÃ ªº°Ä¹¼¹»° Ë¦Ã¢Ã»¿Á

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

1. Υποδοµές αντλιοστασίου. Κατασκευή τεχνικών έργων για την αποκατάσταση
της οδού Νίσου στην συµβολή της µε την οδό Μαντώς Μαυρογένους

2. Επέκταση κεντρικού αποχετευτικού δικτύου οµβρίων υδάτων έως την Ν.Ε.Ο.Α.Κ.

3. Κατασκευή νέων δρόµων εντός σχεδίου πόλης

ΣΤΕΓΑΣΗ

4. Αντικατάσταση παραπηγµάτων/ακατάλληλων οικιών µε προκατασκευασµένους οικίσκους 
για 30 νοικοκυριά

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ

5. Εγκατάσταση δοµής ατοµικής υγιεινής και καθαριότητα



27Ã¤Ãº¤¸Ä¿»¶Á¶ª
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ÆË¦Ã¹ ¦ÄÃº°Æ°ªº¶Ë°ª»¶Á¿Á Ã¹º¹ªº¿Á

Æ1 Æ2 Æ3

για 1 έως 2 άτοµα, 
1 οικίσκος, 
25 ôí

Για 4 έως 6 άτοµα, 
2 οικίσκοι, 
50 ôí

για 6 έως 9 άτοµα, 
3 οικίσκοι, 
75 ôí

Æ¢2 Æ¢3

για 4 έως 6 άτοµα,
2 οικίσκοι, 
54 ôí

για 6 έως 8 άτοµα, 
3 οικίσκοι, 
80  ôí



H περιοχή της Νέας Ζωής Ασπροπύργου χαρακτηρίζεται από έντονα φαινόµενα χωρικού και κοινωνικο-οικονοµικού 
αποκλεισµού για περιθωριοποιηµένες κοινότητες, µε πιο χαρακτηριστική την περίπτωση των Ροµά. Η γειτνίαση µε τη 
χωµατερή, η έλλειψη υποδοµών, η µείξη µε βιοµηχανικές και οχλούσες δραστηριότητες, καθώς και η έλλειψη 
ουσιαστικά γειτονιών καθιστά την διαβίωση στην περιοχή εξαιρετικά προβληµατική και χωρίς πρόσβαση σε βασικά 
ζωτικά αγαθά.
 
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η λειτουργία του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ασπροπύργου. Στο 7ο ∆.Σ. Ασπροπύργου είναι 
εγγεγραµµένοι συνολικά 341 µαθητές, εκ των οποίων 319 Ροµά. Από τους 319 εγγεγραµµένους µαθητές Ροµά, φαίνεται 
ότι 285 φοιτούν συστηµατικά. Το σχολείο αυτό αποτελεί τη µόνη δοµηµένη δηµόσια υπηρεσία στην περιοχή που 
ασχολείται όχι µόνο µε την εκπαιδευτική ένταξη των µαθητών Ροµά και άλλων ευάλωτων κοινωνικών οµάδων αλλά και 
µε την ευρύτερη κοινωνική στήριξη των κατοίκων της περιοχής (πχ., συµµετοχή σε προγράµµατα κινητής υγειονοµικής 
µονάδας, ενηµέρωση για προνοιακά και άλλα ζητήµατα- διασύνδεση και παραποµπή στις κατάλληλες υπηρεσίες).

Τα παιδιά Ροµά και άλλων ευάλωτων κοινωνικών οµάδων που φοιτούν στο συγκεκριµένο σχολείο και η ευρύτερη 
κοινότητα Ροµά στην περιοχή της Νέας Ζωής Ασπροπύργου χρήζουν µιας ολοκληρωµένης παρέµβασης κοινωνικής 
φροντίδας έτσι ώστε σταδιακά να τύχουν στεγαστικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης στον ευρύτερο αστικό 
ιστό της Αττικής.

Για το σκοπό αυτό δηµιουργείται Κοινωνικό Πολύκεντρο έναντι του 7ου ∆.Σ. Ασπροπύργου που θα παρέχει 
τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Υγιεινής (πλυντήρια, στεγνωτήρια, ντουζιέρες).

2. Υγειονοµικής φροντίδας (Ιατρείο).

3. Κοινωνικής ∆ιαµεσολάβησης (Γραφείο διαµεσολαβητών).

4. Συµβουλευτικής υποστήριξης κοριτσιών και γυναικών (Γραφείο συνεντεύξεων).

5. Εγγραµµατισµού εφήβων 13-17 ετών (αίθουσα διδασκαλίας).

6. Εγγραµµατισµού- σχολείου δεύτερης ευκαιρίας για ενηλίκους (αίθουσα διδασκαλίας).

7. Εκµάθηση χρήσης Η/Υ.

8. Νοµικής στήριξης για την επίλυση αστικοδηµοτικών και άλλων προβληµάτων.

Παράλληλα, αναβαθµίζεται και η κτιριακή υποδοµή του 7ου ∆.Σ. Ασπροπύργου µε τη δηµιουργία αίθουσας 
βιβλιοθήκης, εικαστικών, εκπαιδευτικών και µουσικής. 

Η λειτουργία του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ασπροπύργου ως κοινοτικού κυττάρου στην ευρύτερη περιοχή οφείλει να 
γίνει σε ένα µεταβατικό στάδιο µε σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της στεγαστικής µετεγκατάστασης 
των παιδιών και οικογενειών Ροµά στον αστικό ιστό.

Οι ανάγκες προτείνεται να καλυφθούν µέσω της εγκατάστασης µεταφερόµενου πολυχώρου µε υπηρεσίες υγιεινής, 
λουτρών, χώρου συµβουλευτικής και φροντιστηριακής υποστήριξης στη δηµοτική έκταση όµορη µε τον αύλειο χώρο 
του Αγ. Ισιδώρου (µε παραχώρηση από τον ∆ήµο Ασπροπύργου) έναντι 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ασπροπύργου. 
 

ÁÛá ·öÜ °óðòïðàòçïù
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ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
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1. ∆ηµιουργία πολύκεντρου µε χώρο εκδηλώσεων, χώρο υπολογιστών, γραφεία κοινωνικών υπηρεσιών, ιατρείο, 
χώρους υγιεινής και ατοµικής καθαριότητας.

(περιλαµβάνεται ο εξοπλισµός και η εγκατάσταση των δικτύων για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του κέντρου)

4. Επισκευές και παρεµβάσεις στα υφιστάµενα κτίρια και τον υπαίθριο χώρο του σχολείου. Περιλαµβάνει 
διαµόρφωση νέας εισόδου για την άµεση πρόσβαση στον χώρο του πολύκεντρου, εκπαιδευτικού κήπου 
και χώρο προαυλισµού του νηπιαγωγείου, χώρο στάθµευσης 15 θέσεων και είσοδο, φυτεύσεις.

3. Κατασκευή νέας διώροφης πτέρυγας εντός του σχολικού συγκροτήµατος, που περιλαµβάνει αίθουσα 
νηπιαγωγείου, γραφείο εκπαιδευτικών και διεύθυνσης, βιβλιοθήκη, αίθουσα εικαστικών και µουσικής και WC 
εκπαιδευτικών.

2. ∆ιαµόρφωση υπαίθριων χώρων, που περιλαµβάνει την δηµιουργία γηπέδου µπάσκετ, παιδικής χαράς, καθιστικού 
και χώρων πρασίνου.

(περιλαµβάνονται διαµορφώσεις, κατασκευή ειδικού δαπέδου γηπέδου, εξοπλισµού, κερκίδων, κατασκευή παιδικής χαράς 
και περίφραξη, κατασκευή καθιστικού από οπλισµένο σκυρόδεµα, πλακόστρωση (θα διατηρηθούν τµήµατα της υφιστάµενης 
πλακόστρωσης), διαµόρφωση χώρων φύτευσης και αγορά φυτών)
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º°ÆÃ¾¸ ¢¸»Ãª¹ÃË ¦°ÄºÃË



º°ÆÃ¾¸ ¦Ã¤Ëº¶ÁÆÄÃË
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Στο πλαίσιο των ανωτέρω υπό σηµεία 5.1-5.2., προτάθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

°. ¶¦¹¢ÃÆ¸ª¸ ¶ÁÃ¹º¹ÃË (Πιλοτικό πρόγραµµα)

Αφορά τη µετεγκατάσταση οικογενειών Ροµά από καταυλισµούς σε οικίες και διαµερίσµατα εντός του αστικού ιστού 
κατόπιν εξατοµικευµένης αξιολόγησης και στήριξης. Η στήριξη παρέχεται για διάρκεια 36 µηνών. Στο ποσό της µηνιαίας 
στήριξης συµπεριλαµβάνεται και ποσό για την κάλυψη κοινωφελών λογαριασµών. Παράλληλα παρέχονται συνοδευτικές 
κοινωνικές υπηρεσίες µε σκοπό την πλήρη κοινωνική και εργασιακή ένταξη.

µ. Ã»°¢¶ª µ¶¤Æ¹¿ª¸ª ªËÁ£¸º¿Á ¢¹°µ¹¿ª¸ª
Αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία δοµών ατοµικής και περιβαλλοντικής υγιεινής για την κάλυψη άµεσων και 
επειγουσών αναγκών υγιεινής µε έµφαση στα παιδιά και τους µαθητές. Κάθε δοµή περιλαµβάνει ντουζιέρες και 
τουαλέτες, διοικείται από οµάδα µε συντονιστή και απασχολούµενους από την ίδια την κοινότητα των Ροµά και αποτελεί 
ουσιαστικά ένα υγειονοµικό κύτταρο- κέντρο αναφοράς και για τις αρµόδιες υγειονοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες. 
Το πρόγραµµα έχει διάρκεια 24 µήνες.

¡. ªÆ¸Ä¹¥¸ - ªË»µÃË¤¶ËÆ¹º¸ ¡¹° Æ¸Á °¦°ªÌÃ¤¸ª¸
Αφορά τη δηµιουργία δικτύου στήριξης και συµβουλευτικής για την ενδυνάµωση της απασχόλησης των Ροµά µε 
ειδικότερες δράσεις για την παροχή ολοκληρωµένης εξατοµικευµένης προσέγγισης, επαγγελµατική συµβουλευτική, 
συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας, ευαισθητοποίηση εργοδοτικών συλλόγων, ειδικές υπηρεσίες συµβουλευτικής 
για όσους δηµιουργήσουν επιχείρηση και την παροχή στήριξης σε όσους αναζητούν απασχόληση σε υφιστάµενες 
επιχειρήσεις. Το πρόγραµµα έχει διάρκεια 24 µήνες και φιλοδοξεί να αποτελέσει τοπικό δίκτυο για την προώθηση στην 
απασχόληση σε συνεργασία µε τα Κέντρα Κοινότητας/ Παραρτήµατα Ροµά, τον ΟΑΕ∆, τους επαγγελµατικούς φορείς και 
τις αρµόδιες υπηρεσίες ∆ήµων και Περιφερειών.

¢. ¢Ä°ª¶¹ª ¡¹° Æ¸Á ¦ÄÃ¿£¸ª¸ ªÆ¸Á °¦°ªÌÃ¤¸ª¸ (Πιλοτική εφαρµογή)

Περιλαµβάνει επιδότηση νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα και επιδότηση νέων ελεύθερων επαγγελµατιών 
(σε ατοµικές και εταιρικές επιχειρήσεις). 
 
 i. ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Πιλοτικό πρόγραµµα)
  Αφορά την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα για άτοµα Ροµά
  ηλικίας 20-39 ετών. Η επιδότηση παρέχεται για 18 µήνες.

 ii. ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (Πιλοτικό πρόγραµµα)
  Αφορά τη χρηµατοδοτική στήριξη έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας (ατοµικής και εταιρικής) 
  για άτοµα Ροµά ηλικίας 20-39 ετών. Ενθαρρύνεται η δραστηριοποίηση σε κλάδους και πεδία σύµφωνα 
  µε τις ανάγκες της τοπικής οικονοµίας, την ήδη άτυπη απασχόληση πολλών Ροµά 
  σε συγκεκριµένες δραστηριότητες (όπως η ανακύκλωση) και η διασύνδεσή τους µε το τοπικό 
  παραγωγικό και οικονοµικό σύστηµα.
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Η παρέµβαση αφορά την ολιστική αντιµετώπιση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά στην περιοχή Νοµισµατοκοπείο 
µέσα από δράσεις στεγαστικής αποκατάστασης σε συνδυασµό µε ενέργειες για την προώθηση στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση. Η στέγαση στηρίζεται σε δυο επιµέρους άξονες: την επιδότηση ενοικίου και την ενοικίαση οικοπέδων και 
την τοποθέτηση οικίσκων.

Η δράση επιδότησης ενοικίου αφορά µέχρι 40 οικογένειες για 3 χρόνια. Η δράση θα υλοποιηθεί σταδιακά και όχι άπαξ. 
Ο δήµος, µέσω του Κέντρου Κοινότητας - Παράρτηµα Ροµά και του προσωπικού του, αναζητά κατάλληλες κατοικίες 
για τη στέγαση των ανωτέρω οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή του Χαλανδρίου (Πάτηµα, Γέρακας, Κοντόπευκο). 
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Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της χαρτογράφησης και τυπολογικής κατάταξης των οικισµών και περιοχών διαβίωσης 
Ροµά (ανωτέρω κεφάλαιο 2), σηµαντικός αριθµός οικισµών και πληθυσµού χρήζει µετεγκατάστασης λόγω της ύπαρξης 
πολεοδοµικών, υγειονοµικών, περιβαλλοντικών και ενταξιακών προβληµάτων. Η κατάσταση αυτή αφορά, σύµφωνα 
µε την χαρτογράφηση της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης Ροµά, εβδοµήντα τέσσερις περίπου (74) οικισµούς 
σε όλη την Ελλάδα, συνιστά εµπόδιο στην ευρύτερη κοινωνική ένταξη των Ροµά και ειδικότερα στη σχολική ένταξη των 
παιδιών, την ένταξη στην επίσηµη απασχόληση, την πρόσβαση σε συνθήκες κοινωνικής και περιβαλλοντικής υγιεινής 
σύµφωνα µε την αρχή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Επιπλέον, η κατάσταση αυτή απειλεί την κοινωνική συνοχή 
στις τοπικές κοινωνίες, συµβάλει στη διαιώνιση στερεοτύπων και διακρίσεων εις βάρος των Ροµά και υπονοµεύει 
το µέλλον κοινωνικής ένταξης και κινητικότητας της νέας γενιάς Ροµά.
 
Η µέχρι σήµερα εµπειρία από την εφαρµογή διατάξεων για την µετεγκατάσταση ακατάλληλων καταυλισµών κατέδειξε 
σηµαντικές δυσχέρειες στην διαδικασία εκκίνησης των απαιτούµενων ενεργειών και δράσεων από πλευράς τοπικής 
αυτοδιοίκησης (εύρεση κατάλληλου χώρου, εξασφάλιση των αναγκαίων υποδοµών, προετοιµασία και στήριξη του 
πληθυσµού) ενώ από την άλλη δεν αντιµετωπιζόταν επαρκώς σε θεσµικό επίπεδο η ανάγκη για ανάληψη δράσης προς 
άµεση και επείγουσα στεγαστική αποκατάσταση ανθρώπων που διαβιούν ακόµα και δεκαετίες σε συγκεκριµένες 
περιοχές της χώρας υπό τις ίδιες απαράδεκτες συνθήκες.

Η νοµολογία του ΣτΕ µε αφορµή την υπόθεση µετεγκαστάστασης των Ροµά από την περιοχή Χαλανδρίου στο όρος 
Πατέρα αποσαφήνισε ότι το θεσµικό καθεστώς υγειονοµικού χαρακτήρα για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος είναι 
ατελέσφορο και δεν µπορεί να ερείδεται σε ένα πλαίσιο προσέγγισης περί πλανοδίων όταν σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
τεκµηριώνεται διοικητικά και ερευνητικά η διαβίωση των οµάδων Ροµά σε συγκεκριµένους οικισµούς για ολόκληρες 
δεκαετίες. 

Η διαδικασία της µετεγκατάστασης συναντά στην πράξη πολλά εµπόδια, τόσο νοµικά όσο και επιχειρησιακά. Στο νοµικό 
πεδίο, η επίκληση των υγειονοµικών διατάξεων για τη µετεγκατάσταση πλανοδίων είναι ιδιαίτερα προβληµατική, όπως 
καταδείχτηκε και µε την απόφαση ΣτΕ αφού η συντριπτική πλειοψηφία των Ροµά αφορά εδραιοποιηµένους πληθυσµούς 
και µε µακρόχρονη παραµονή στις επιµέρους περιοχές διαβίωσής τους. Στο επιχειρησιακό πεδίο, η έλλειψη 
κατάλληλης προπαρασκευής του ίδιου του πληθυσµού των Ροµά και η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου τοπικού σχεδίου 
κοινωνικής ένταξης σε συνδυασµό µε την επιλογή εντελώς ακατάλληλων χώρων προς µετεγκατάσταση (πχ., περίπτωση 
µετεγκατάστασης καταυλισµού Ροµά από το Χαλάνδρι στο όρος Πατέρα) δεν εξασφάλισαν ουσιαστικά τη βιωσιµότητα 
της όποιας µετεγκατάστασης.

∆εδοµένων όλων των παραπάνω και µε σκοπό τη θεσµική και επιχειρησιακή διευκόλυνση µετεγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο ολοκληρωµένων σχεδίων κοινωνικής ένταξης, θεσπίστηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 4483/2017 
διαδικασία για την προσωρινή µετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών οµάδων, προβλέποντας αναλυτικά τα ακόλουθα:

α. ∆υνατότητα προσωρινής µετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών οµάδων, κατά την έννοια των άρθρων 13 παρ. 11 του 
ν. 3212/2003 και 34 παρ. 1 του ν. 3448/2006, που διαβιούν σε καθεστώς απόλυτης εξαθλίωσης σε πρόχειρα ή παράτυπα 
καταλύµατα, σε κατάλληλους οργανωµένους χώρους που διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό από το ∆ηµόσιο, 
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.∆.∆. ή από ιδιώτες, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρµοδίου για θέµατα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

β.Οι προϋποθέσεις προκειµένου να θεωρηθούν κατάλληλοι οι οργανωµένοι χώροι προσωρινής µετεγκατάστασης µε 
µέριµνα τόσο για την προστασία ειδικού χαρακτήρα συγκεκριµένων περιοχών (πχ., δάση, αιγιαλός) όσο και για την 
αποφυγή περιοχών µε περιβαλλοντική επικινδυνότητα (πχ., ρέµατα) ή προβλήµατα δηµιουργίας δικτύων κοινής 
ωφέλειας.
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6.1. 



γ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, σχέδιο δράσης, βεβαιώσεις, σχέδια και εκθέσεις που πρέπει να περιλαµβάνει το αίτηµα του 
οικείου ∆ήµου προς την Επιτροπή Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων µε σκοπό να 
διασφαλιστούν εκείνες οι προϋποθέσεις για την πρόληψη τυχόν καταστρατηγήσεων από την πλευρά των δικαιούχων, 
την αποτελεσµατική λειτουργία των χώρων προσωρινής µετεγκατάστασης και εποµένως την θεραπεία του 
διαπιστωµένου προβλήµατος.
 
δ. Η διαδικασία συγκρότησης της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων µε απόφαση 
Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης αρµοδίου για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Η 
Προεδρία της Επιτροπής από την κατά περίπτωση αρµόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα και Το έργο της Επιτροπής 
Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων.

ε.Το περιεχόµενο (έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων, 
σχέδιο γενικής διάταξης της επιλεγείσας έκτασης, τύποι και διαδικασία προµήθειας των προς εγκατάσταση 
προκατασκευασµένων οικίσκων, σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των εγκεκριµένων χώρων), ο χαρακτήρας (υπέχει 
θέση άδειας χωροθέτησης και ανέγερσης των προκατασκευασµένων εγκαταστάσεων) της κοινής υπουργικής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρµόδιο για 
θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και περιορισµοί ως προς το χρόνο 
ισχύος των παρεκκλίσεων και την προσωρινότητα χρήσης των εγκαταστάσεων.

στ. Η ευθύνη του οικείου ∆ήµου να εκπονεί και να υλοποιεί σχετικές µελέτες, να επιβλέπει την τοποθέτηση των 
οικίσκων και τη σύνδεσή τους µε τα δίκτυα, καθώς και να οργανώνει και να εποπτεύει τη λειτουργία των χώρων 
προσωρινής µετεγκατάστασης σύµφωνα µε κανονισµό λειτουργίας που εκπονεί, µετά από έγκριση του αρµόδιου 
ειδικού / Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ζ. Η ευθύνη του κατά περίπτωση Ειδικού ή Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης να παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των οικείων ∆ήµων και η δυνατότητα 
να συγκροτεί οµάδες τεχνικής υποστήριξης µε σκοπό την παροχή βοήθειας στους ∆ήµους τόσο για την υποβολή του 
φακέλου αιτήµατος όσο και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

η. Η δυνατότητα, σε περίπτωση έλλειψης διαθέσιµου και κατάλληλου χώρου, έκδοσης ΚΥΑ µετά τη γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης για την εγκατάσταση προσωρινών ή κινητών µονάδων υγιεινής και ατοµικής 
καθαριότητας µε κοινόχρηστες τουαλέτες, κοινόχρηστα λουτρά και υποδοµές πλύσης ιµατισµού, είτε εντός της 
υφιστάµενης περιοχής εγκατάστασης αυτών, είτε σε γειτονική δηµόσια, δηµοτική ή ιδιωτική έκταση, εφόσον αυτή 
διατίθεται για το σκοπό αυτό. Η δυνατότητα αυτή ορίζεται ακόµα και για περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί σχετικό 
αίτηµα του οικείου ∆ήµου.

θ. Όλες οι δαπάνες για την προσωρινή µετεγκατάσταση, τις υποδοµές και τη λειτουργία των εγκεκριµένων χώρων 
καλύπτονται κατά περίπτωση από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και η δυνατότητα επιβολής 
ανταποδοτικών τελών στους χρήστες µε απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σύµφωνης γνώµης της 
Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης.
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Εκτός των κατάλληλων θεσµικών προβλέψεων (βλ. ανωτέρω υπό σηµείο 5.1), η προσωρινή µετεγκατάσταση σε 
οργανωµένο χώρο προκειµένου να διευκολύνει την σταδιακή ένταξη και να µειώσει τον κίνδυνο γκετοποίησης, οφείλει 
να βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής κατοικίας και του ανάλογου σχεδιασµού των οικιστικών µονάδων και του 
οικιστικού περιβάλλοντος.

Όσον αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία του οργανωµένου χώρου ως συγκρότηµα κοινωνικής κατοικίας, προβλέπεται 
στην υπό κατάρτιση ΚΥΑ εφαρµογής του άρθρου 159 του ν. 4483/2017, η ύπαρξη αρχής διαχείρισης και λειτουργίας του 
οργανωµένου χώρου, διαχειριστική και διεπιστηµονική οµάδα, κανονισµός λειτουργίας κάθε οργανωµένου χώρου 
καθώς και ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της αρχής διαχείρισης (∆ήµος) και του ωφελούµενου. 

Σε κάθε οργανωµένο χώρο προσωρινής µετεγκαστάστασης θα λειτουργεί διευρυµένο Παράρτηµα Ροµά («Πολύκεντρο») 
έτσι ώστε ακόµα και η καθηµερινή λειτουργία του συγκροτήµατος να υποστηρίζεται από το αναγκαίο διοικητικό και 
επιστηµονικό προσωπικό. Προβλέπεται µάλιστα η λειτουργία και οµάδας διαχειριστικής µέριµνας στην οποία συµµετέχει 
και µέλος της ειδικής κοινωνικής οµάδας των Ροµά µε σκοπό την κοινοτική ανάπτυξη και οµαλή συµβίωση, την 
αρµονική απόλαυση δικαιωµάτων και τήρηση υποχρεώσεων. 

Όσον αφορά τον σχεδιασµό των οργανωµένων χώρων ως συγκροτηµάτων κοινωνικής κατοικίας, οι ∆ήµοι ως φορείς 
υλοποίησης οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους γενικά και ειδικά στοιχεία για τον υπό µετεγκατάσταση πληθυσµό και 
τον τόπο της µετεγκατάστασης. Αναφορικά µε τον πληθυσµό, καταγράφουν και επεξεργάζονται στοιχεία για το µέγεθος 
του πληθυσµού υπό µετεγκατάσταση, τον αριθµό των οικογενειών και τον τύπο των οικογενειών. Αναφορικά µε τον τόπο 
µετεγκατάστασης, λαµβάνουν υπόψη και επεξεργάζονται στοιχεία για την τοπογραφική θέση του χώρου, τη σχέση και 
σύνδεση µε τον οικισµό ή τον αστικό ιστό, τα φυσικά όρια και το µικροκλίµα, την ανάλυση ορίων των οικοπέδων, τη 
µορφολογία και την κλίση του εδάφους. Η διάταξη και ο σχεδιασµός των κελυφών ακολουθεί τις αρχές του 
βιοκλιµατικού σχεδιασµού µε µέριµνα ειδικότερα για τον προσανατολισµό των οικιών, το µέγεθος και τη θέση µε βάση 
τη λειτουργία των χώρων, τη φύτευση και τον προσανατολισµό των αυλών, τη σκίαση και στέγαση των υπαίθριων ή 
ηµι-υπαίθριων χώρων, τα δίκτυα και τις προσβάσεις.

Ãé âáóéëÛ÷ áòøÛ÷ ôïù óøåäéáóíïà ïòçáîöíÛîöî øñòöî 
íåôåçëáôÀóôáóè÷ ö÷ óùçëòïôèíÀôöî ëïéîöîéëÜ÷ ëáôïéëÝá÷

6.2. 
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Στο πλαίσιο εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των Ροµά και των νέων δεδοµένων- 
θεσµικών (σύσταση Ειδικής Γραµµατείας) και επιχειρησιακών (επιπτώσεις της κρίσης στην ειδική κοινωνική οµάδα 
των Ροµά, νέα εργαλεία παρέµβασης στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020), η Ειδική Γραµµατεία 
εγκαινίασε µια συστηµατική συνεργασία µε την Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ του Υπ. Εργασίας- Τοµέας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, την Γενική Γραµµατεία Π∆Ε/ ΕΣΠΑ και την ΕΥΣΕΚΤ για την διαµόρφωση κατευθύνσεων όσων αφορά 
την εξειδίκευση έργων και δράσεων και στους τέσσερις πυλώνες: Στέγαση- Υποδοµές, Κατάρτιση- Απασχόληση, 
Υγεία, Κοινωνική Ένταξη. Συνοπτικά και ανά πυλώνα παρέµβασης.

Το εθνικό σχέδιο δράσης περιλαµβάνει τρείς πυλώνες παρεµβάσεων. Ο πρώτος πυλώνας είναι τοµεακός και 
περιλαµβάνει έργα και δράσεις για τη στέγαση και τις υποδοµές, την απασχόληση, τη δηµόσια υγεία- υγιεινή, 
την εκπαίδευση και την κοινωνική στήριξη και µέριµνα. Στο πεδίο της στέγασης και των υποδοµών, προβλέπονται 
µετεγκαταστάσεις ακατάλληλων καταυλισµών σε οργανωµένους χώρους προσωρινής µετεγκατάστασης αλλά και 
στεγαστική συνδροµή µέσω της επιδότησης ενοικίου µε έµφαση σε νέες οικογένειες Ροµά. Στο πεδίο της απασχόλησης 
περιλαµβάνονται πιλοτικές δράσεις για την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα και στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας, ιδιαίτερα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και των µικτών σχηµάτων (Ροµά και µη 
Ροµά) επιχειρηµατικότητας στη βάση διάγνωσης αναγκών και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων σε τοπικό επίπεδο. 
Επίσης, προβλέπεται δράση για την ενεργοποίηση των Ροµά και η παροχή προκατάρτισης, συµβουλευτικής στήριξης 
και δικτύωσης. Στο πεδίο της δηµόσιας υγείας, εντάσσεται η δηµιουργία και λειτουργία δοµών ατοµικής και 
περιβαλλοντικής υγιεινής σε περιοχές άµεσης προτεραιότητας από υγειονοµικής πλευράς και η διασύνδεση µε τις 
πρωτοβάθµιες υγειονοµικές µονάδες. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, εντάσσεται η µαθησιακή και συνοδευτική κοινωνική 
στήριξη των παιδιών Ροµά, οι άµεσες δράσεις για την κοινωνική στήριξη σχολικών µονάδων µε παιδιά Ροµά σε 
περιοχές προτεραιότητας (42 σχολεία σε όλη την Ελλάδα) και προτείνεται η διεύρυνση της παροχής ψυχο- κοινωνικής 
στήριξης σε όλα τα σχολεία µε παιδιά Ροµά από το σχολικό έτος 2018-2019. Επίσης, δράσεις για τον εγγραµµατισµό 
εφήβων ηλικίας 13-18 ετών. Τέλος, στο πεδίο της κοινωνικής µέριµνας, εντάσσεται η δηµιουργία νέων ή η ενίσχυση 
υφιστάµενων Παραρτηµάτων Ροµά και η δηµιουργία Οµάδων ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Προσωρινής 
Μετεγκατάστασης.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι οριζόντιος- υποστηρικτικός και περιλαµβάνει δράσεις για την αστικοδηµοτική τακτοποίηση, 
τη χαρτογράφηση των υγειονοµικών συνθηκών, την στήριξη των εκπαιδευτικών στο πεδίο, την ενδυνάµωση 
κοριτσιών και γυναικών Ροµά, τη στήριξη της νεολαίας, την κοινωνική πρόληψη της παραβατικότητας, την εξέταση 
συνθηκών διαβίωσης και αντιλήψεων, την ευαισθητοποίηση και την τεχνική στήριξη των επιτελικών λειτουργιών 
της Ειδικής Γραµµατείας. Για την προώθηση της αστικοδηµοτικής τακτοποίησης, συγκροτείται Οµάδα Έργου 
των εµπλεκόµενων υπουργείων για την εξέταση του ζητήµατος και την εξειδίκευση των κατάλληλων κανονιστικών 
ρυθµίσεων προς αντιµετώπιση των προβληµάτων.
 
Ο τρίτος πυλώνας αφορά πρόγραµµα κοινωνικής ένταξης και ενδυνάµωσης Ροµά που εντάχθηκε στα έργα του 
Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (2014-2021) µε δράσεις ανάπτυξης 
συγκροτήµατος κοινωνικής κατοικίας σε περιοχή διαβίωσης Ροµά σε συνδυασµό µε λειτουργία κέντρου κοινότητας 
και ανάπτυξη οµάδας κρούσης προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ροµά σε ολόκληρη τη χώρα.

39°ÄÌ¹º¸ ¶¥¶¹¢¹º¶Ëª¸ ¦°Ä¶»µ°ª¶¿Á
¡¹° Æ¸Á Ë¤Ã¦Ã¹¸ª¸ Æ¸ª ¶£Á¹º¸ª
ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸ª ¡¹° Æ¸Á ºÃ¹Á¿Á¹º¸
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Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες έρευνες και µελέτες για την υφιστάµενη κατάσταση στους πληθυσµούς Ροµά, 
τα στοιχεία των Περιφερειακών Στρατηγικών για την κοινωνική ένταξή τους αλλά και τις κατά καιρούς έρευνες 
δηµοσίων και ανεξάρτητων αρχών (Συνήγορος του Πολίτη), φαίνεται ότι ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό της εν λόγω 
κοινωνικής οµάδας είτε δεν διαθέτει αστυνοµική ταυτότητα είτε αντιµετωπίζει προβλήµατα µε την εν γένει 
δηµοτολογική τους κατάσταση. ∆εδοµένου του σύνθετου χαρακτήρα του ζητήµατος, συγκροτήθηκε µε κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπ. Εσωτερικών, Εργασίας- Κοιν. Ασφάλισης- Κοιν. Αλληλεγγύης και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ4603Β/28-12-2017), Οµάδας Έργου έτσι ώστε να διερευνηθεί ο πλέον κατάλληλος 
διοικητικά τρόπος για την επιτάχυνση των διαδικασιών αστικοδηµοτικής τακτοποίησης για το τµήµα 
του πληθυσµού Ροµά που αντιµετωπίζει παρόµοια προβλήµατα.
 
Επισηµαίνεται, ότι η επίλυση αυτών των προβληµάτων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση 
και επιτυχία των τοµεακών πολιτικών, ιδιαίτερα στο πεδίο της στέγασης, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης 
και της κοινωνικής στήριξης, αφού η επιλεξιµότητα και η ένταξη των δικαιούχων σε συγκεκριµένες δράσεις 
προϋποθέτει την απουσία εκκρεµοτήτων αστικοδηµοτικής φύσης (πχ., επιδότηση ενοικίου, παραχώρηση 
οικίσκου, ένταξη σε πρόγραµµα απασχόλησης).

°óôéëïäèíïôéëÜ ëáôÀóôáóè

8.1. 

Η Ειδική Γραµµατεία έχει αναπτύξει συστηµατική συνεργασία µε την Ένωση Ελλήνων Ροµά ∆ιαµεσολαβητών και 
Συνεργατών για την αντιµετώπιση άµεσων προβληµάτων που συναντά η άσκηση του επαγγελµατικού ρόλου στο πεδίο 
αλλά και η δροµολόγηση της πιστοποίησης και κατοχύρωσης του συγκεκριµένου επαγγελµατικού περιγράµµατος.

Στο πλαίσιο προβληµάτων που ανέκυψαν κατά την διαδικασία πρόσληψης διαµεσολαβητών Ροµά στα Παραρτήµατα 
Ροµά των Κέντρων Κοινότητας, η Ειδική Γραµµατεία ανέπτυξε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΚΤ, 
το ΑΣΕΠ και την Ένωση ∆ιαµεσολαβητών Ροµά, για την πρόταση και εφαρµογή διαδικασίας βεβαίωσης της γνώσης της 
διαλέκτου Ροµανί από τους υποψήφιους εργαζόµενους ως διαµεσολαβητές στα Παραρτήµατα Ροµά µέσω της 
συγκρότησης τριµελούς επιτροπής (∆ήµος, Ένωση ∆ιαµεσολαβητών, Σύλλογος ή Οµοσπονδία Ροµά).
 
Με το άρθρο 55 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α/22.2.2018) θεσπίστηκε διαδικασία απόδειξης της γνώσης της γλώσσας 
ή της τοπικής διαλέκτου Ροµανί µε πεδίο εφαρµογής κάθε περίπτωση όπου απαιτείται  η συγκεκριµένη γνώση. 

Τέλος, η Ειδική Γραµµατεία έχει αναπτύξει συνεργασία και µε τον ΕΟΠΠΕΠ προκειµένου να θεσµοθετηθεί και 
να πιστοποιηθεί το επάγγελµα του κοινωνικού διαµεσολαβητή Ροµά.

Æï åðÀççåìíá ôïù ëïéîöîéëïà äéáíåóïìáâèôÜ ÄïíÀ

8.2. 
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ειδικής Γραµµατείας µε το Υπ. Υγείας και τους αρµόδιους υγειονοµικούς 
φορείς και µε αφορµή την εµβολιαστική δράση για την αντιµετώπιση της ιλαράς, δόθηκαν οδηγίες στην Ένωση 
∆ιαµεσολαβητών Ροµά και στο ΚΕΕΛΠΝΟ για την πραγµατοποίηση απογραφών των συνθηκών υγιεινής 
σε καταυλισµούς Ροµά έτσι ώστε να προωθηθούν άµεσες παρεµβάσεις για την εγκατάσταση βασικών δοµών 
ατοµικής υγιεινής και την ανάληψη δράσεων περιβαλλοντικής υγιεινής που έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

ªùîõÜëå÷ ùçéåéîÜ÷ óå ðåòéïøÛ÷ äéáâÝöóè÷ ÄïíÀ

8.3. 

8.4.1.
ªùîåòçáóÝá íå ôèî ¡åîéëÜ ¡òáííáôåÝá ¶íðïòÝïù (¦òïñõèóè óôèî áðáóøÞìèóè: 
ËðáÝõòéï åíðÞòéï- Àóëèóè åíðïòéëñî äòáóôèòéïôÜôöî åëôÞ÷ ëáôáóôÜíáôï÷)

Η ρύθµιση της άσκησης εµπορίου εκτός καταστήµατος, δηλ. υπαίθριου εµπορίου σε διάφορες µορφές (οργανωµένες 
αγορές, όπως λαϊκές αγορές, ειδικές αγορές, όπως οι κυριακάτικες και η άσκηση πλανόδιου εµπορίου) έχει ιστορικά 
µια έντονη κοινωνική διάσταση αφού σκοπεύει στην διευκόλυνση νόµιµης απασχόλησης των ανέργων µε επιπρόσθετα 
κοινωνικά κριτήρια. Ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ενηλίκων Ροµά δραστηριοποιούνται σε αυτές τις αγορές χωρίς 
άδεια µε αποτέλεσµα την επιβολή και σώρευση προστίµων, τις ποινικές εκκρεµότητες και εν τέλει την ενίσχυση του 
στιγµατισµού και της περιθωριοποίησης.
 
Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, στη βάση των διαθέσιµων στοιχείων αλλά και των διαβουλεύσεων 
µε τους εκπροσώπους των Ροµά, και λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, προέβη σε συγκεκριµένες 
προτάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης των παραπάνω αγορών στο πλαίσιο δηµόσιας διαβούλευσης για 
το πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

• Μοριοδότηση για τη χορήγηση αδειών για τους διαβιούντες σε καταυλισμούς και οικισμούς με χαρακτηριστικά  
 κοινωνικού αποκλεισµού, όπως οι Ροµά.

• Μοριοδότηση για την τοποθέτηση σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές για τους διαβιούντες σε καταυλισμούς 
 και οικισµούς µε χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισµού, όπως οι Ροµά.

• Αύξηση των μορίων τόσο για τη χορήγηση αδειών όσο και για την τοποθέτηση σε οργανωμένες υπαίθριες 
 αγορές για τους διαβιούντες σε καταυλισµούς και οικισµούς που αντιµετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισµό, 
 όπως οι Ροµά που έχουν ενταχθεί σε πρόγραµµα µετεγκαστάστασης, εκπαίδευσης των ίδιων ή των ανήλικων 
 τέκνων τους και γενικότερα σε προγράµµατα κοινωνικής ένταξης.

¢éùðïùòçéëè ëáé äéáôïíåáëÜ óùîåòçáóÝá

8.4. 

¸ ¶éäéëÜ ¡òáííáôåÝá ºïéîöîéëÜ÷ Îîôáêè÷ ôöî ÄïíÀ Ûøåé ö÷ ëàòéï Ûòçï:
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• Ειδική πρόνοια για τους πωλητές υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα 
 Αλληλεγγύης) προκειµένου να τυγχάνουν µείωση των προβλεπόµενων τελών κατά το ήµισυ και δικαίωµα 
 δραστηριοποίησης σε δυο ακόµα Περιφέρειες για τους πωλητές πλανόδιου εµπορίου.

• Θεσμοθέτηση δυνατότητα οργάνωσης εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων αγορών και λοιπών οργανωμένων 
 αγορών µε σύµπραξη µεταξύ συλλόγων, σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών Ροµά και ∆ήµων. 
 Οι αγορές αυτές οργανώνονται στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την ανάδειξη του ιδιαίτερου κοινωνικού 
 χαρακτήρα της κοινωνικής οµάδας των Ροµά µε σκοπό την κοινωνική ένταξη.

• Εξορθολογισμός των διοικητικών προστίμων στις περιπτώσεις έλλειψης άδειας με σκοπό την τήρηση 
 της αναλογικότητας και την αποφυγή υπέρµετρης επιβάρυνσης των πιο αδύνατων κοινωνικών οµάδων.

• Μεταρρύθμιση των ήδη επιβληθέντων προστίμων με σκοπό την παροχή δεύτερης ευκαιρίας και την συμβολή 
 στη µετακίνηση από την άτυπη στη νόµιµη οικονοµική δραστηριότητα.

Στις 9.10.2017 κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης σχέδιο νόµου για την Άσκηση Υπαίθριων 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις στο οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ανωτέρω προτάσεις για την ενδυνάµωση της πρόσβασης των Ροµά στις εν λόγω αγορές. 
Τελικά ψηφίστηκε ο νόµος 4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) µε υιοθέτηση σηµαντικών ζητηµάτων για τις ευάλωτες 
κοινωνικές οµάδες (µοριοδότηση, ειδικές αγορές, µεταρρύθµιση προστίµων).

8.4.2.
ªùîåòçáóÝá íå ôé÷ ¡åîéëÛ÷ ¡òáííáôåÝå÷ ôïù Ëð. ¦áéäåÝá÷ 

Η κρισιµότητα του τοµέα της εκπαίδευσης για την κοινωνική ένταξη των Ροµά αποτελεί το πεδίο συστηµατικής 
συνεργασίας της Ειδικής Γραµµατείας µε την Γ.Γ. Υπ. Παιδείας και την Γ.Γ. ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 
Σε συνεργασία και µε την Ε.Γ. Τοµεακών Προγραµµάτων του ΕΚΤ, προωθείται η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης 
ειδικά για την εκπαίδευση των µαθητών Ροµά µε σκοπό την ενίσχυση της σχολικής φοίτησης σε όλες τις βαθµίδες 
εκπαίδευσης, την αύξηση της συµµετοχής των παιδιών Ροµά στην προσχολική εκπαίδευση, την αντιµετώπιση 
της σχολικής διαρροής των εφήβων Ροµά καθώς και την ανάπτυξη σχολών γονέων. Επιπρόσθετα, δίνεται έµφαση 
στη δια βίου µάθηση για ενήλικες Ροµά µε σκοπό την απόκτηση βασικών γνώσεων που θα τους επιτρέψουν 
ακολούθως να συµµετέχουν σε καταρτίσεις που θα ενδυναµώσουν την απασχολησιµότητά τους αλλά και 
τη συµβολή τους στη στήριξη της σχολικής φοίτησης των ίδιων των παιδιών τους.

8.4.3.
ªùîåòçáóÝá íå ôèî ¶.¡. Æïíåáëñî ¦òïçòáííÀôöî ôïù ¶ºÆ 

Με σκοπό την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Ειδικής Γραµµατείας, έχει εγκαινιαστεί συνεργασία 
µε την αρµόδια διαχειριστική αρχή στο πεδίο της µεταρρύθµισης του δηµοσίου τοµέα για τη υποβολή σχετικής 
πρότασης χρηµατοδότησης. 
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Η ΜΟ∆ ΑΕ παρείχε καθόλη τη διάρκεια του 2017 τεχνική στήριξη στην Ειδική Γραµµατεία σε µια ποικιλία θεµάτων 
µε έµφαση στην εξειδίκευση παρεµβάσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος για την κοινωνική 
ένταξη των Ροµά, την εκπόνηση εργαλείων για τη στήριξη των ∆ήµων και την ωρίµανση έργων σε επίπεδο
τοπικής αυτοδιοίκησης. 

ªùîåòçáóÝá íå ôèî »Ã¢ °¶ 

9.1. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, εκτός του εξαιρετικά σηµαντικού του έργου στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
της προστασίας των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων έναντι της κακοδιοίκησης, αποτελεί και τον εθνικό αρµόδιο 
φορέα για την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού, σύµφωνα µε τον 
ν.3304/2005. Ειδικότερα στο πεδίο της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Ροµά, ο Συνήγορος του Πολίτη 
έχει σηµαντική συµβολή και εµπειρία, στην οποία βασίστηκε η Ειδική Γραµµατεία για να διαµορφώσει προτάσεις και 
παρεµβάσεις στα πεδίο της παροχής επείγουσας στεγαστικής συνδροµής σε κοινότητες Ροµά, στην ενεργοποίηση της 
εκπαιδευτικής κοινότητας για την στήριξη της σχολικής ένταξης και αποφοίτησης των παιδιών Ροµά αλλά και τον 
σχεδιασµό κοινωνικών δοµών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης µε σκοπό τη στήριξη και ενδυνάµωση των Ροµά στην 
πρόσβαση σε δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες. Η Ειδική Γραµµατεία στους πρώτους µήνες λειτουργίας της έλαβε και 
τεχνική αρωγή από τον Συνήγορο του Πολίτη µέσω διάθεσης ειδικού επιστήµονα στη Γραµµατεία. 

ªùîåòçáóÝá íå ôïî ªùîÜçïòï ôïù ¦ïìÝôè

9.2. 
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Η Ειδική Γραµµατεία ανέλαβε, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ν. 4430/2016, την αρµοδιότητα του εθνικού σηµείου επαφής 
για θέµατα Ροµά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την ιδιότητα, συµµετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο των εθνικών 
σηµείων επαφής και είναι αρµόδια για την εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης των Ροµά.
 
Η Ειδική Γραµµατεία συµµετείχε στην 12η συνάντηση των εθνικών σηµείων επαφής (Βρυξέλλες, 23-24 Οκτωβρίου 
2017), όπου και παρουσίασε τις νέες εξελίξεις στη χώρα όσον αφορά τη θεσµική διακυβέρνηση της δηµόσιας πολιτικής 
για την κοινωνική ένταξη των Ροµά, καθώς και τις βασικές προτάσεις της ως σηµείο επαφής για την εξειδίκευση 
δράσεων στους τοµείς της στέγασης, των υποδοµών, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης.

Η Ειδική Γραµµατεία συµµετείχε στην 11η συνάντηση της ευρωπαϊκής πλατφόρµας για την κοινωνική ένταξη των Ροµά 
(Βρυξέλλες, 17-18 Οκτωβρίου 2017), όπου και παρουσίασε στο θεµατικό εργαστήρι για την απασχόληση εµπειρίες από 
την Ελλάδα, ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονοµίας.

ªùîåòçáóÝá íå ôèî ¶ùòöðáûëÜ ¶ðéôòïðÜ

10.1. 

Η Ειδική Γραµµατεία σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (FRA) υπέβαλε πρόταση 
προγράµµατος για την κοινωνική ένταξη και ενδυνάµωση των Ροµά για στήριξη στον Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). Το πρόγραµµα έγινε αποδεκτό και ενσωµατώθηκε στο Μνηµόνιο Κατανόησης 
που υπέγραψε η Ελλάδα µε τον ΕΟΧ για την περίοδο 2014-202. Το πρόγραµµα για την κοινωνική ένταξη και ενδυνάµωση 
των Ροµά στην Ελλάδα περιλαµβάνει δράσεις για τη δηµιουργία συγκροτήµατος κοινωνικής κατοικίας έτσι ώστε 
να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε αξιοπρεπή και ασφαλή στέγαση ανθρώπων που διαβιούν σήµερα σε καταυλισµό 
της Κεντρικής Μακεδονίας, τη δηµιουργία κέντρου κοινότητας, καθώς και τη δηµιουργία οµάδας κρούσης στο πεδίο 
που θα επικουρεί το έργο των Παραρτηµάτων Ροµά σε όλη τη χώρα και θα διασυνδέει την Ειδική Γραµµατεία 
µε την υλοποίηση κατά τόπους δράσεων, τη µεταφορά καλών πρακτικών, την αξιολόγηση δράσεων και 
την ανατροφοδότηση για τον εµπλουτισµό του εθνικού σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ροµά. 
Επίσης, µέσω αυτού του προγράµµατος θα προωθηθεί και ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων 
για την απασχόληση αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας. 
Τέλος, επιδιώκεται και η ανάπτυξη διµερούς συνεργασίας µε αρµόδιους φορείς της Νορβηγίας στο πεδίο της 
κοινωνικής ένταξης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από τη σκοπιά ενδυνάµωσης των Ροµά. Το πρόγραµµα 
έχει συνολικό προϋπολογισµό 7.000.000 ευρώ.

ªùîåòçáóÝá íå ôïî ¶ùòöðáûëÞ ÃòçáîéóíÞ £åíåìéöäñî ¢éëáéöíÀôöî 
ëáé ôïî ÌòèíáôïäïôéëÞ »èøáîéóíÞ ôïù ¶ùòöðáûëïà Ãéëïîïíéëïà Ìñòïù

10.2. 



ªùîåòçáóÝá íå ôï ªùíâïàìéï ôè÷ ¶ùòñðè÷

10.3. 

10.3.1. 
Ad hoc ¶ðéôòïðÜ ôïù ªùíâïùìÝïù ôè÷ ¶ùòñðè÷ çéá ôïù÷ ÄïíÀ (CAHROM) 

Η Ad Hoc Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Ροµά (CAHROM) είναι µια Επιτροπή 
του Συµβουλίου της Ευρώπης που ασχολείται µε ζητήµατα Ροµά και Ταξιδευτών. Πρόκειται για µετεξέλιξη της 
προϋπάρχουσας Επιτροπής Ειδικών του Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Ροµά (MG- S- ROM) που έλαβε χώρα 
το 2011 (16.02.2011) µετά από συνάντηση υψηλού επιπέδου (High-Level Meeting), όπου ήταν διακυβερνητική επιλογή 
η αναβάθµιση και προτεραιοποίηση των θεµάτων Ροµά και η υιοθέτηση κανόνων λειτουργίας µιας νέας Επιτροπής 
Εµπειρογνωµόνων για τα ζητήµατα των Ροµά υπό τον τίτλο CAHROM. Πρόκειται για µια Επιτροπή που απευθύνεται 
απευθείας στην Επιτροπή Υπουργών, από την οποία εποπτεύεται και µε κύριο έργο την ανάλυση και αξιολόγηση των 
εθνικών πολιτικών για τους Ροµά και τη θεµατική ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών. 

Στην εν θέµατι Επιτροπή συµµετέχει τακτικά η Ελλάδα από το 2005 µε εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών λόγω 
της αρµοδιότητας συντονισµού της ∆ιυπουργικής Επιτροπής για θέµατα Ελλήνων Τσιγγάνων από τον Υπουργό 
Εσωτερικών. Μετά την ίδρυση της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά και µέχρι την πλήρη στελέχωσή 
της, συνεχίστηκε η εκπροσώπηση της χώρας στην εν λόγω Επιτροπή από εκπρόσωπο του Υπ. Εσωτερικών στις 
συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2017 (Μάιος 2017, Πράγα και Οκτώβριος 2017, Στρασβούργο) σε 
συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία. 

Στο πλαίσιο των συναντήσεων του 2017, παρουσιάστηκαν οι εθνικές εξελίξεις για το ζήτηµα από την πλευρά της χώρας 
µας, επιβεβαιώθηκε η συµµετοχή της Ελλάδας σε θεµατικές συναντήσεις (µε τις ακόλουθες θεµατικές: JUSTROM, 
εργασία, εκπαίδευση, έλλειψη ταυτοποιητικών εγγράφων) και δηλώθηκε η δέσµευσή µας για την διοργάνωση της 
εαρινής συνόδου- 15ης ολοµέλειας της Επιτροπής στην Ελλάδα (Μάιος 2018). 

Σύµφωνα µε τους όρους λειτουργίας της Επιτροπής CAHROM, κρίθηκε σκόπιµο να µελετηθούν και να αναλυθούν 
συγκεκριµένες θεµατικές για εφαρµογή πολιτικής από κάποια µόνο κράτη µέλη της CAHROM, τα ενδιαφερόµενα κάθε 
φορά. To 2017 πραγµατοποιήθηκε θεµατική επίσκεψη για τις «Προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές στην εφαρµογή των 
στρατηγικών ενσωµάτωσης των Ροµά (συµπεριλαµβανοµένων και µηχανισµών για την επίλυση προβληµάτων σχετικά 
µε τα έγγραφα προσωπικής ταυτοποίησης και για τη βελτίωση της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες)» που έλαβε 
χώρα στο Κίεβο της Ουκρανίας (26-28.4.2017). Στην εν λόγω συνάντηση, συµµετείχε από ελληνικής πλευράς το 
Υπουργείο Εσωτερικών µε εκπρόσωπο του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων. Η σχετική 
έκθεση είναι υπό επεξεργασία, ενώ η συνεισφορά από ελληνικής πλευράς έχει διαµορφωθεί κατόπιν διαβούλευσης της 
εκπροσώπου της χώρας µε την Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά. 
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10.3.2. 
¦òÞçòáííá JustRom 

Το κοινό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των Ροµά γυναικών στη δικαιοσύνη εφαρµόζεται και στην Ελλάδα. Το πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στο γενικό 
“Πρόγραµµα ∆ικαιώµατα, ∆ικαιοσύνη και Ιθαγένεια - Rights, Εquality and Citizenship Programme / REC” 
της ΕΕ και σκοπός του είναι να χρηµατοδοτήσει το Συµβούλιο της Ευρώπης για αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής 
της µη - διάκρισης στο πλαίσιο της φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής και του σεβασµού της αρχής της µη-διάκρισης 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ.
 
Στόχος του προγράµµατος στην Ελλάδα είναι να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση της πρόσβασης των γυναικών 
Ροµά στη δικαιοσύνη, το επίπεδο γνώσης των γυναικών ως προς το νοµικό πλαίσιο και τα όργανα που θα µπορούσαν 
να υπερασπισθούν τα δικαιώµατά τους αλλά και τις ελλείψεις στην καταγραφή του φαινοµένου. Απώτερος, δε, σκοπός 
για την εξασφάλιση καταλληλότητας, αποτελεσµατικότητας και βιωσιµότητας του προγράµµατος είναι η ενδυνάµωση 
των γυναικών και κοριτσιών Ροµά και Ταξιδευτών και η βελτίωση της πρόσβασης τους στη δικαιοσύνη µέσα 
από την οικοδόµηση συνεργασιών µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων υλοποίησης, την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
και της ικανότητας των νοµικών επαγγελµατιών και των επαγγελµατιών της επιβολής του νόµου, ώστε 
να ανταποκρίνονται κατάλληλα και αποτελεσµατικά στις ανάγκες των γυναικών και νεαρών κοριτσιών Ροµά, 
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που βρίσκονται στη φυλακή καθώς και την ανάπτυξη υλικού πηγών 
για τη µη-διάκριση µε έµφαση στις γυναίκες Ροµά και την ισότητα των φύλων για την υποστήριξη της οικοδόµησης 
ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων ενδυνάµωσης. 

Τελικό παραδοτέο αυτού είναι η δηµιουργία νοµικών κλινικών-ενδιαιτηµάτων, στα οποία ένας δικηγόρος µε τη 
βοήθεια ενός ασκούµενου και ενός διαµεσολαβητή θα είναι σε θέση να παράσχει νοµική βοήθεια, νοµική υποστήριξη 
αλλά και νοµικές συµβουλές και νοµική εκπροσώπηση στις γυναίκες Ροµά και Ταξιδευτές υπέρ της επίτευξης των 
προαναφερθέντων. Το εν λόγω πρόγραµµα, οι διαδικασίες προετοιµασίας του οποίου ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2016, 
ανελήφθη ως πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης Ροµά 
συµµετείχε ουσιαστικά στην υλοποίηση του από την αρχή της σύστασής της παρακολουθώντας και εποπτεύοντας τις 
εξελίξεις µε την επιχειρησιακή συνδροµή του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο της οµαλής µετάβασης προς την ανάληψη των 
υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στο Συµβούλιο της Ευρώπης µε τις ακόλουθες δράσεις:
 
• Υποστήριξη του ΥΠΕΣ και συμμετοχή στην εκδήλωση έναρξης του προγράμματος, την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016 

• Συμμετοχή στην Εκπαίδευση των Νομικών, που έλαβε χώρα στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2016 ως μέρος 
 του υλοποιούµενου προγράµµατος JUSTROM. 

• Έγκριση της εισήγησης με τις προτεινόμενες τοποθεσίες των δύο νομικών κλινικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
 πριν αυτή κατατεθεί στο Συµβούλιο της Ευρώπης.

• Συζητήσεις με τη διαχειρίστρια του προγράμματος και τον εθνικό συντονιστή για τις εξελίξεις επί του προγράμματος.

• Συναντήσεις και συζητήσεις με τους αρμοδίους φορείς (ΣτΕ -Ειδικό Εκπρόσωπο, κ. Valeriu Nicolae, διαχειρίστρια 
 προγράµµατος), Υπουργείο Εξωτερικών, ΜΕΑ στο Συµβούλιο της Ευρώπης) για την επέκταση του προγράµµατος 
 στην Ξάνθη.

• Συμμετοχή στη συνάντηση της Διαρκούς επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος στις Βρυξέλλες 
 ( Ιούνιος 2017).

• Μελέτη των εκθέσεων προόδου του προγράμματος για αποκωδικοποίηση των βασικότερων εντοπιζόμενων 
 προβληµάτων και εξεύρεση λύσης. 

Το πρόγραµµα είναι στη φάση της υλοποίησης, εξελίσσεται µε βάση τα χρονοδιαγράµµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης 
και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2018.
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Στο πλαίσιο διαµόρφωσης πολιτικών, καταγραφής προβληµάτων και προώθησης λύσεων, η Ειδική Γραµµατεία 
διαβουλεύεται µε τους εκπροσώπους της οργανωµένης κοινωνίας των Ροµά στη χώρα µας (συλλόγους, σωµατεία, 
οµοσπονδίες και συνοµοσπονδίες), τους τοπικούς πληθυσµούς αλλά και µε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
µε εµπειρία σε προγράµµατα και παρεµβάσεις υπέρ της ένταξης των Ροµά.

Καθόλη τη διάρκεια του 2017, οργανώθηκαν πολλές συναντήσεις µε εκπροσώπους της οργανωµένης κοινωνίας των 
Ροµά και οργανώσεων που έχουν δράση στο σχετικό πεδίο µε σκοπό την συστηµατική επικοινωνία και συνεργασία τόσο 
στην καταγραφή και παρακολούθηση της υφιστάµενης κατάστασης όσο και το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την 
αξιολόγηση παρεµβάσεων.

Η θεσµική καινοτοµία της νέας δηµόσιας πολιτικής για την κοινωνική ένταξη των Ροµά, όπως αποτυπώθηκε 
στο ν. 4430/2017, είναι η ίδρυση και λειτουργία του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων (άρθρο 49 του ν. 4430) 
όπου συµµετέχουν όχι µόνο τα σηµεία επαφής- εκπρόσωποι των υπουργείων αλλά και εκπρόσωποι των Ροµά, 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και του Συνηγόρου του Πολίτη. Το Συµβούλιο έχει 
ήδη συνεδριάσει µια φορά σε ολοµέλεια (προπαρασκευαστική συνάντηση στις 4.9.2017) και αναµένεται η έκδοση της 
υπουργικής απόφασης για τον επίσηµο ορισµό των µελών του. 

Παράλληλα οργανώθηκαν πολλές συναντήσεις εργασίας και διαβουλεύσεις ανά ειδικότερο αντικείµενο µε ιδιαίτερη 
έµφαση στο πεδίο της εκπαίδευσης, της δια βίου µάθησης και των αναγκαίων έργων σε στεγαστικό και υποδοµές. 
Οι κατευθύνσεις της Ειδικής Γραµµατείας για το επιχειρησιακό πρόγραµµα κοινωνικής ένταξης των Ροµά 
δηµοσιοποιήθηκαν εγκαίρως σε όλους τους εµπλεκόµενους προκειµένου να υπάρξει επαρκής χρόνος διαβούλευσης, 
κατάθεσης και συζήτησης προτάσεων, ενώ ταυτόχρονα προωθήθηκε η διοργάνωση τοπικών διαβουλεύσεων έτσι ώστε 
να υπάρξει συζήτηση εστιασµένη στην επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων και τη συγκρότηση τοπικής συνεννόησης 
και εταιρικής σχέσης, συµπεριλαµβανοµένων των ίδιων των Ροµά.

Η διαβούλευση σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο ενισχύεται και από τη λειτουργία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας διαβούλευσης στο πλαίσιο σχετικής ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης των εθνικών σηµείων επαφής για 
θέµατα Ροµά. Εντός του 2017, η διαχείριση του έργου της πλατφόρµας πέρασε από το ΕΚΚΑ στην Ειδική Γραµµατεία και 
προγραµµατίζεται αρχές του 2018 να λειτουργήσει σε νέα ηλεκτρονική διεύθυνση (egroma.gov.gr). 

Η δηµοσιότητα για την ευρύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα θέµατα Ροµά προωθήθηκε το 2017 µέσω δυο 
εµβληµατικών δράσεων. Η πρώτη δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινής συνεδρίασης της ∆ιαρκούς Επιτροπής 
Κοινωνικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου της 
Βουλής µε την ευκαιρία της την Παγκόσµια Ηµέρα των Ροµά (8 Απριλίου). Στη συνεδρίαση αυτή παρουσιάστηκε από την 
πολιτική ηγεσία του Υπ. Εργασίας η πολιτική για τους Ροµά και δόθηκε η ευκαιρία σε εκπροσώπους των κοινοτήτων των 
Ροµά να εκφράσουν απόψεις και προτάσεις, προβάλλοντας το πρότυπο του ενεργού πολίτη που συµµετέχει και αξιώνει 
να συµµετέχει ισότιµα και µε πλήρη σεβασµό των δικαιωµάτων του στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας. 

Η δεύτερη δράση πραγµατοποιήθηκε κατά την διάρκεια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (9-17.9.2017) όπου 
προβλήθηκε στο περίπτερο του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, παρουσίαση και βίντεο 
για την πολιτική κοινωνικής ένταξης των Ροµά ως οργανικού µέρους του πυλώνα στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών 
οµάδων του κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης. Την έκθεση επισκέφτηκαν πάνω από 260.000 επισκέπτες και για πρώτη 
φορά στην ιστορία της έκθεσης υπήρξε αναφορά, ενηµέρωση και προβολή των Ροµά ως ευάλωτης κοινωνικής οµάδας 
που χρήζει ιδιαίτερης κοινωνικής προστασίας. Το ειδικότερο αφιέρωµα της παρουσίασης για την πολιτική κοινωνικής 
ένταξης των Ροµά, όπως παρουσιάστηκε στη ∆ΕΘ, παρατίθεται στο Παράρτηµα της παρούσας έκθεσης.
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Από την σύσταση της Ειδικής Γραµµατείας, εκκίνησε η βήµα - βήµα οικοδόµηση ενός σχεδίου δράσης 
για την κοινωνική ένταξη των Ροµά. Η πρώτη φάση περιλάµβανε την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, 
την τυπολογική κατάταξη όλων των καταυλισµών και περιοχών διαβίωσης των Ροµά, την επιλογή συγκεκριµένων 
στρατηγικών αντιµετώπισης των προβληµάτων σε κάθε τύπο οικισµού και την ωρίµανση απαραίτητων θεσµικών 
ρυθµίσεων (όπως η θέσπιση της διαδικασίας µετεγκατάστασης σε οργανωµένους χώρους στο πλαίσιο ολοκληρωµένων 
και ολιστικών παρεµβάσεων).
 
Η δεύτερη φάση περιελάµβανε την οικοδόµηση των αναγκαίων διατοµεακών συνεργασιών µε φορείς της κεντρικής 
διοίκησης καθώς και τη συνεργασία µε τις Περιφέρειες, τους ∆ήµους και την οργανωµένη κοινωνία των Ροµά 
προκειµένου να διαµορφωθούν άξονες και µέτρα παρέµβασης. Επίσης, σε αυτή τη φάση χτίστηκαν και οι απαραίτητες 
συνεργασίες µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς µε σκοπό την διαµόρφωση και υλοποίηση καινοτοµικών και 
πιλοτικών παρεµβάσεων, ενώ προχώρησαν και οι διαδικασίες στελέχωσης των Παραρτηµάτων Ροµά στα Κέντρα 
Κοινότητας που θα λειτουργήσουν ως υπηρεσίες πρώτης στάσης σε τοπικό επίπεδο για τα θέµατα Ροµά αλλά και ως 
κέντρα αναφοράς για µια ευρεία σειρά επιµέρους δράσεων και παρεµβάσεων.

Το υπό κατάρτιση σχέδιο δράσης υιοθετεί την ακόλουθη στρατηγική:

Στις περιοχές «Κατηγορίας τύπου 1», όπου υπάρχει υψηλό ποσοστό εξαθλίωσης και ακραίας φτώχειας δίδεται ιδιαίτερη 
έµφαση στην κάλυψη βασικών αγαθών καθώς η έλλειψή τους εµποδίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατ’ 
επέκταση στην απασχόληση. Σε µεγάλο ποσοστό ο πληθυσµός πρέπει να µετεγκατασταθεί, µεταβατικά, σε χώρους µε 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και να ωφεληθεί από προπαρασκευαστικές παρεµβάσεις (πλέγµα υποστηρικτικών 
υπηρεσιών) για να είναι εφικτή η κοινωνική τους ένταξη. Ιδεατά ο αριθµός των οικογενειών είναι σκόπιµο να ανέρχεται 
στις 20-25 οικογένειες και να µην υπερβαίνει τις 50 οικογένειες για να είναι εφικτή η εξατοµικευµένη προσέγγιση, που 
είναι άκρως απαραίτητη για πληθυσµούς που διαβιούν σε περιοχές τύπου 1. Μέχρι τη σταδιακή µετεγκατάσταση και τη 
διασπορά στον αστικό ιστό, θα υλοποιούνται και σε αυτές τις περιοχές δράσεις για την εξασφάλιση βασικών συνθηκών 
ατοµικής και περιβαλλοντικής υγιεινής.

Στις περιοχές «Κατηγορίας τύπου 2» µε µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού, όπου υπάρχουν ορισµένες υποτυπώδεις 
υποδοµές κάποια σπίτια και αρκετά παραπήγµατα, τα οποία συνήθως είναι εκτός σχεδίου είναι σκόπιµη η σταδιακή 
µετεγκατάσταση του πληθυσµού, ειδικά των νέων, εντός του πλησιέστερου αστικού ιστού. Παράλληλα, έως την πλήρη 
σύνδεση µε τον αστικό ιστό (πολεοδοµικά και κοινωνικά) κρίνεται αναγκαία µια µεταβατική περίοδος κατά την οποία 
θα γίνουν παρεµβάσεις αποσυµφόρησης του πληθυσµού (επιδότηση ενοικίου συνδυαζόµενη µε ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης νέων Ροµά), βελτίωση ή αντικατάσταση ακατάλληλων οικίσκων και ορισµένες παρεµβάσεις όπως στις 
περιοχές «κατηγορίας τύπου 1» για την υποστήριξη της διαδικασίας σταδιακής ένταξης και παροχής βασικών αγαθών 
αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Τέλος, στις περιοχές «Κατηγορίας τύπου 3», κυρίως περιοχές µέσα στον αστικό ιστό ή σε άµεση σύνδεση µε αυτόν, 
υπάρχει η ανάγκη συµπλήρωσης των υποδοµών και αναβάθµισης αυτών, βελτίωσης της διασύνδεσης µε τις 
κοινωνικές υπηρεσίες και λοιπές δοµές κοινωνικής ένταξης (όπως σχολική ένταξη, ένταξη στην αγορά εργασίας).
Οι τοµεακές δράσεις προκειµένου να έχουν τη µέγιστη προστιθέµενη αξία, και λαµβάνοντας υπόψη σηµαντικές 
παραµέτρους επιτυχίας παρεµβάσεων στην κοινωνική οµάδα των Ροµά και ειδικά προβλήµατα που έχουν αναδειχθεί 
τόσο από επιτόπιες έρευνες και µελέτες όσο και από την ίδια την οργανωµένη κοινωνία των Ροµά, πρέπει 
υποστηρίζονται από ένα σύνολο οριζόντιων δράσεων. 

Οι οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις περιλαµβάνουν την προώθηση της αστικοδηµοτικής τακτοποίησης, 
την τεκµηριωµένη µελέτη των συνθηκών κοινωνικής και περιβαλλοντικής υγιεινής και των απαραίτητων δράσεων 
προς υλοποίηση στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, την στήριξη στο πεδίο των σχολικών µονάδων µε µαθητικό πληθυσµό 
Ροµά, την ενδυνάµωση των κοριτσιών και γυναικών Ροµά, την δηµιουργία και στήριξη οργανώσεων νεολαίας Ροµά, 
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12.1. 



Η ενσωµάτωση της διάστασης της κοινωνικής ένταξης των Ροµά στις προγραµµατικές παρεµβάσεις και στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι µια από τις βασικότερες µέριµνες της Ειδικής Γραµµατείας λόγω και της σχετικής βαρύτητας των 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Η Ειδική Γραµµατεία αναπτύσσει συστηµατική συνεργασία ιδιαίτερα µε την 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων του ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) έτσι ώστε να προχωρήσει η 
εξειδίκευση δράσεων στους τοµείς της απασχόλησης, της στέγασης και της κοινωνικής στήριξης µε ωφελούµενους 
κυρίως τους διαβιούντες σε καταυλισµούς και σε περιοχές µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισµού. 
Ήδη έχει εκκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης µε τις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των ΠΕΠ ανά Περιφέρεια στη βάση 
σχετικής πρότασης που εκπονήθηκε µε τη συνεργασία της Ειδικής Γραµµατείας προκειµένου να αρχίσει εντός του 2018 
η υλοποίηση των σχετικών δράσεων.

¶êåéäÝëåùóè äòÀóåöî íÛóö ôöî ¦¶¦

12.2. 
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την κοινωνική πρόληψη της παραβατικότητας, την ευαισθητοποίηση και καµπάνια ενηµέρωσης, καθώς και τη στήριξη 
του έργου της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης Ροµά, ως φορέα υπεύθυνου για την εθνική στρατηγική και 
το σχέδιο δράσης κοινωνικής ένταξης τους.

Οι τοµεακές δράσεις περιλαµβάνουν τις ακόλουθες επιµέρους θεµατικές παρεµβάσεις:

• Στέγαση και Υποδομές: α) Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης (Συγκροτήματα Κοινωνικής 
 Κατοικίας) και β) Επιδότηση ενοικίου.
• Απασχόληση (υποστήριξη για την απασχόληση και επιχειρησιακή συμβουλευτική, νέες θέσεις εργασίας, 
 νέες επιχειρήσεις- µικτά σχήµατα και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία).
• Δημόσια υγεία και υγιεινή (Δομές υγιεινής και Ομάδες βελτίωσης συνθηκών περιβαλλοντικής υγιεινής).
• Εκπαίδευση – Δια Βίου Μάθηση (άμεσες δράσεις για το σχολικό έτος 2017-2018, πρόσθετη μαθησιακή, 
 εκπαιδευτική στήριξη εφήβων 13-18 ετών).
• Κοινωνική στήριξη και μέριμνα (Νέα Παραρτήματα Ρομά, Ομάδες διαχείρισης των οργανωμένων χώρων 
 προσωρινής µετεγκατάστασης).

Οι οριζόντιες- υποστηρικτικές δράσεις περιλαµβάνουν τις ακόλουθες θεµατικές παρεµβάσεις:

• Αστικοδημοτική τακτοποίηση.
• Ομάδα κρούσης εκπαιδευτικών για τη στήριξη σχολικών μονάδων.
• Ενδυνάμωση κοριτσιών και γυναικών Ρομά.
• Νεολαία Ρομά- Οργανώσεις Νέων.
• Πιλοτικό πρόγραμμα κατασκήνωσης νέων.
• Κοινωνική πρόληψη της παραβατικότητας.
• Πολιτισμός και Αθλητισμός.
• Ευαισθητοποίηση- Ενημέρωση- Δημοσιότητα.
• Τεχνική στήριξη Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά.
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∆εδοµένου του πολύ-τοµεακού και πολύ-θεµατικού χαρακτήρα της δηµόσιας πολιτικής για την κοινωνική ένταξη 
των Ροµά, η Ειδική Γραµµατεία προωθεί συστηµατικά και ανά θέµα τον δια-τοµεακό και διυπουργικό συντονισµό. 
Για το 2018, έµφαση δίνεται στη συνέχιση της ειδικότερης συνεργασίας µε την Γ.Γ. Π∆Ε/ ΕΣΠΑ του Υπ. Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης για το ζήτηµα της χρηµατοδότησης έργων στέγασης και υποδοµών και στην εµβάθυνση της συνεργασίας 
µε τις Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασµού (χωροθετήσεις και εγκρίσεις προσωρινών µετεγκαταστάσεων), Ε.Γ. Τοµεακών 
Προγραµµάτων ΕΚΤ, Υπ. Υγείας, Πρόνοιας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Εκπαίδευσης, ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Εντός του 2018, ειδικά στο πεδίο της εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης, προβλέπεται η λειτουργία οµάδας συντονισµού 
σε επίπεδο Γ.Γ/ Ε.Γ. και υπηρεσιακών παραγόντων για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση σχεδίου δράσης 
για την προώθηση της ένταξης των παιδιών Ροµά στην εκπαίδευση, την στήριξή τους για την επιτυχή ολοκλήρωση 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τη µετάβασή τους στη δευτεροβάθµια γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση, 
την εκπαιδευτική στήριξη των εφήβων 13-18 ετών και την προώθηση µεγαλύτερης συµµετοχής σε δοµές δεύτερης 
ευκαιρίας και δια βίου µάθησης.

¢éáôïíåáëÛ÷ óùîåòçáóÝå÷

12.3. 

Στο πλαίσιο του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και ΕΟΧ, εγκρίθηκε πρόγραµµα για την κοινωνική ένταξη και 
ενδυνάµωση των Ροµά µε συνολικό προϋπολογισµό 7.000.000 ευρώ. Τους πρώτους µήνες του 2018 θα εξειδικευτεί µε 
τους αρµόδιους φορείς, εταίρους και την Ειδική Γραµµατεία, το πρόγραµµα σε συγκεκριµένα έργα και δράσεις µε 
καινοτοµικό και πιλοτικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα στους τοµείς της συλλογικής κοινωνικής κατοικίας, της στήριξης της 
κοινωνικής ένταξης στο πεδίο και την προώθηση της απασχόλησης.

¦òÞçòáííá çéá ôèî ëïéîöîéëÜ Ûîôáêè ëáé åîäùîÀíöóè ôöî ÄïíÀ óôï ðìáÝóéï 
øòèíáôïäÞôèóè÷ áðÞ ôïî »èøáîéóíÞ ôïù ¶ùòöðáûëïà Ãéëïîïíéëïà Ìñòïù

12.4. 

Το 2018 θα λειτουργήσει ιστοσελίδα της Ειδικής Γραµµατείας για την κοινωνική ένταξη των Ροµά (egroma.gov.gr) και θα 
τεθεί σε πλήρη λειτουργία η νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα διαβούλευσης για θέµατα Ροµά. Προγραµµατίζονται 
εµβληµατικές δράσεις µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα Ροµά (8.4) και σχετικές θεµατικές ηµέρες και εβδοµάδες. 
Επίσης, ολοκληρώνεται σχέδιο δράσης για τη δηµοσιότητα και την ευαισθητοποίηση για θέµατα Ροµά. 

¢èíïóéÞôèôá - ¹óôïóåìÝäá
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Έργο έως
σήµερα

Βασικές
αρχές µας

Συνεργασία
µε την τοπική
αυτοδιοίκηση και
τις κοινότητες
Ροµά

Υποστηρικτικές 
παρεµβάσεις

Στόχοι της
πενταετίας

Το όραµά
µας

¶éäéëÜ ¡òáííáôåÝá
çéá ôèî ëïéîöîéëÜ
Ûîôáêè ôöî ÄïíÀ

Αρµοδιότητες: 

Προωθεί τους στόχους της εθνικής 
στρατηγικής, συντονίζει τα αρµόδια
υπουργεία και τους φορείς, εκπονεί 
κατευθυντήριες γραµµές, παρακολουθεί 
την πρόοδο των παρεµβάσεων, 
παρέχει τεχνική υποστήριξη 
στους δήµους

¦ïìéôéëÛ÷ çéá ôèî ëïéîöîéëÜ Ûîôáêè ôöî ÄïíÀ
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1. Îòçï Ûö÷ óÜíåòá 
■ Χαρτογράφηση Οικισµών

■ Τυπολογία Οικισµών

■ Πρότυπα τοπικά σχέδια δράσης

■ Θεσµικό πλαίσιο προσωρινών
 µετεγκαταστάσεων

■ Εξειδικευση οριζόντιων παρεµβάσεων και 
 υποστηρικτικών δράσεων

2. µáóéëÛ÷ áòøÛ÷ íá÷
■ Ολιστικό πρότυπο παρέµβασης (στέγαση- εκπαίδευση
 - απασχόληση -υγεία /κοινωνικη αλληλεγγυη)

■ Εξατοµικευµένη παρέµβαση

■ Συµµετοχικότητα

■ Μικτές δράσεις= συνύπαρξη 
 Ροµά και µη Ροµά

■ Ανθρώπινα δικαιώµατα και υποχρεώσεις

5. ªôÞøïé ôè÷ ðåîôáåôÝá÷
■ Εξάλειψη των συνθηκών εξαθλίωσης

■ Όλα τα παιδιά Ροµά 
 να ολοκληρωσουν τουλάχιστον 
 την υποχρεωτική εκπαίδευση

■ Προώθηση των νέων Ροµά 
 στην τυπική αγορά εργασίας

■ Συµµετοχή των Ροµά στα κοινά 

6. Æï ÞòáíÀ íá÷
■ Έξοδος από το περιθώριο

■ Ενεργοί πολίτες

■ Μείωση της παραβατικότητας

■ Καταπολέµηση του στιγµατισµού

■ Κινητοποιούµε την κοινωνία
 για την ένταξη

3. ªùîåòçáóÝá íå ôèî ôïðéëÜ áùôï-
 äéïÝëèóè ëáé ôé÷ ëïéîÞôèôå÷ ÄïíÀ
■ Εργαλεία και παροχή υποστήριξης

■ ∆ιαβούλευση

■ Ενδυνάµωση για αυτενέργεια

■ Αυτοοργάνωση

■ Συµµετοχή στα κοινά

4. ËðïóôèòéëôéëÛ÷ ðáòåíâÀóåé÷
■ Οργανώσεις νέων Ροµά

■ Ενδυνάµωση κοριτσιών και γυναικών Ροµά

■ Αστικοδηµοτική τακτοποίηση

■ Κοινωνική πρόληψη της παραβατικότητας

■ Ευαισθητοποίηση



59¦°Ä°ÄÆ¸»°:
¦°ÄÃËª¹°ª¸ ¶¹¢¹º¸ª ¡Ä°»»°Æ¶¹°ª

ºÃ¹Á¿Á¹º¸ª ¶ÁÆ°¥¸ª Æ¿Á ÄÃ»°
ªÆ¸ ¢¶£ (9-17.9.2017)

¦ïìéôéëÛ÷ çéá ôèî ëïéîöîéëÜ Ûîôáêè ôöî ÄïíÀ

76%

18%
6%

Κεντρ.
Μακ. τύπος 3 τύπος 2 τύπος 1

Αριθµός
Πληθυσµού 17059 3032 13001 1026

Πλήθος 46 8 28 10

ÌáòôïçòÀæèóè ëáé ôùðïìïçéëÜ ºáôÀôáêè ôöî Ãéëéóíñî/
ëáôáùìéóíñî ëáé £ùìÀëöî
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¦òÞôáóè ºáôåàõùîóè

∆ήµος ∆ελφών - Άµφισα - θέση Κάµινος
µοντέλο οργάνωσης οικισµού 
σε οικιστικές ενότητες
µε δηµόσιο χώρο,  πλατεία,  
εσωτερικό πάρκο & ελαιώνα

¦éìïôéëÛ÷ ðáòåíâÀóåé÷ óå ¦åòéïøÛ÷ 
Ãéëéóíñî Æùðïù ¹: ôï ðáòÀäåéçíá 
ôè÷ Ííæéóóá÷

¦ïìéôéëÛ÷ çéá ôèî ëïéîöîéëÜ Ûîôáêè ôöî ÄïíÀ

ÁÛïé ïéëéóíïÝ äéáâÝöóè÷ 
& Ûîôáêè÷ ðìèõùóíñî ÄïíÀ

Νότια Όψη
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ºáôÀòôéóè çåîéëñî áòøñî äéÀôáêè÷ 
& óøåäéáóíïà ïéëéóíïà

■ Ανάλυση & εφαρµογή στα τοπικά δεδοµένα & όρια (τεχνητά & φυσικά 
 στοιχεία) της έκτασης παρέµβασης

■ Προσαρµογή & εναρµόνιση του οικισµού 
 στη µορφολογία του εδάφους

■ Χωροθέτηση πολύκεντρου για την κοινωνική παρέµβαση

■ Ανάπτυξη & τυπολογία κατοικιών µε βάση το µέγεθος 
 & τη σύνθεση των νοικοκυριών

■ Προσανατολισµός & εφαρµογή αρχών 
 βιοκλιµατικού σχεδιασµού

■ ∆ιατήρηση & ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος

63¦°Ä°ÄÆ¸»°:
¦°ÄÃËª¹°ª¸ ¶¹¢¹º¸ª ¡Ä°»»°Æ¶¹°ª

ºÃ¹Á¿Á¹º¸ª ¶ÁÆ°¥¸ª Æ¿Á ÄÃ»°
ªÆ¸ ¢¶£ (9-17.9.2017)
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ÃìéóôéëÞ 
ðòÞôùðï
ðáòÛíâáóè÷ 

¦ïìùåðÝðåäè
äéáëùâÛòîèóè ôè÷

ëïéîöîéëÜ÷ Ûîôáêè÷
ôöî ÄïíÀ

Εκπαίδευση/
δια βίου
µάθηση

Απασχόληση/
κατάρτιση

Συµµετοχή/
ιδιότητα του πολίτη/ 
ενδυνάµωση νέων
και γυναικών

Υγεία/ κοινωνική
φροντίδα

∆ιεθνές και
Ευρωπαϊκό

επίπεδο

Εθνικό επίπεδο
(Κεντρική ∆ιοίκηση- Τοµεακές
Πολιτικές- Ειδική Γραµµατεία

Κοινωνικής Ένταξης Ροµά)

Τοπική Αυτοδιοίκηση
 (∆ήµοι και Περιφέρειες)

Κοινωνία των πολιτών
 (Κοινότητες Ροµά, Οργανώσεις

και ιδιωτικοί φορείς)
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