
Πρακτικά διαβοφλευςησ ςτον τομζα τησ απαςχόληςησ με ςτόχο την εξειδίκευςη τησ 

πρόςκληςησ «Δημιουργία Νζων Επιχειρήςεων» 

Πζμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, 10:00 π.μ.- 15:00 μ.μ.  
Τπουργείο Εργαςίασ, ταδίου 24 

 
Θ Ειδικι Γραμματεία Κοινωνικισ Ζνταξθσ των Ρομά ςε ςυνεργαςία με τθν Ειδικι 
Τπθρεςία Θεςμικισ Τποςτιριξθσ (ΕΤΘΤ) του Τπουργείου Οικονομίασ, τθν Ειδικι 
Τπθρεςία υντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ Δράςεων του  Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ 
Σαμείου (ΕΤΕΚΣ)  και τον ΟΑΕΔ με τθν υποςτιριξθ τθσ Πανελλινιασ υνομοςπονδίασ 
Ρομά ΕΛΛΑΝ-ΠΑΕ διοργάνωςε τθν Πζμπτθ 14 Φεβρουαρίου 2019 ςυνάντθςθ 
διαβοφλευςθσ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ με περιςςότερουσ από 30 εκπροςϊπουσ 
των κοινοτιτων Ρομά από όλθ τθ χϊρα.  
Αρχικά, θ Ειδικι Γραμματζασ κ. Γιάντςιου καλωςόριςε τουσ παρευριςκόμενουσ και 
επιςιμανε ότι, ναι μεν, θ απαςχόλθςθ αποτελεί τθ βάςθ τθσ κοινωνικι ζνταξθ, αλλά 
προχποκζτει τθν εξαςφάλιςθ του βαςικοφ επιπζδου εκπαίδευςθσ και ςυνεπϊσ  θ 
ςυςτθματικι φοίτθςθ όλων των παιδιϊν ςτο ςχολείο, αλλά και ο γραμματιςμόσ των 
ενθλίκων κα πρζπει να είναι προτεραιότθτα για όλουσ.  

Προτοφ προχωριςει ςτο υπό 
διαβοφλευςθ κζμα θ κ. 
Γιάντςιου ζδωςε τον λόγο ςε 
όλουσ τουσ εκπροςϊπουσ 
Ρομά για να ςυςτθκοφν με 
αναφορά ςτισ κοινότθτεσ που 
εκπροςωποφν και πικανά 
επιμζρουσ τοπικά ηθτιματα 
που τουσ απαςχολοφν.  
τθ ςυνζχεια θ κ. Γιάντςιου 
εξιγθςε τον ςτόχο τθσ 
διαβοφλευςθσ, λζγοντασ ότι 
είναι θ από κοινοφ 
εξειδίκευςθ τθσ υπό-

ςχεδιαςμό πρόςκλθςθσ για τθν ενίςχυςθ νζων επιχειριςεων, ζτςι ϊςτε να 
ανταποκρίνεται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ των Ρομά ςε όλεσ τισ Περιφζρειεσ τθσ 
χϊρασ. το πλαίςιο αυτό, οι εκπρόςωποι των Ρομά ενθμερϊκθκαν για τισ δυςκολίεσ 
που προκφπτουν κατά τον ςχεδιαςμό και τθν τεκμθρίωςθ δράςεων μζςω των 
ευρωπαϊκϊν ταμείων και πωσ απαιτείται αναλυτικι τεκμθρίωςθ τθσ αναγκαιότθτασ 
με εκτενι αναφορά ςτισ εκάςτοτε ανάγκεσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ αγοράσ 
εργαςίασ για κάκε νζα πρόςκλθςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου (ΕΚΣ). το 
πλαίςιο αυτό, ηθτικθκε από τουσ εκπροςϊπουσ Ρομά να ςυνδράμουν  ςτθ διαδικαςία 
τθσ εφαρμογισ τθσ πιλοτικισ δράςθσ ςτιριξθσ των νζων επιχειριςεων Ρομά 
προτείνοντασ ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτουσ 
οποίουσ οι Ρομά μποροφν να αναπτφξουν βιϊςιμεσ επιχειρθματικζσ προτάςεισ.   
Θ κ. Γιάντςιου, ςτθ ςυνζχεια αναφζρκθκε ςτο πόςο ςθμαντικό είναι να γίνουν οι 
διαδικαςίεσ ςωςτά και εξιγθςε πωσ θ δράςθ προσ ςυηιτθςθ αφορά ςτθ  «Δθμιουργία 
νζων επιχειριςεων», θ οποία κα υποςτθρίξει τθ ςφςταςθ και λειτουργία νζων 
ατομικϊν επιχειριςεων, αλλά και εταιρικϊν ςχθμάτων επιχειριςεων.  Ο ςυνολικόσ 
προχπολογιςμόσ τθσ παρζμβαςθσ για το ςφνολο τθσ χϊρασ ανζρχεται ςτα 
10.691.500€ με πθγι χρθματοδότθςθσ  το ΕΠΑ, ενϊ ο ενδιάμεςοσ φορζασ 
υλοποίθςθσ κα είναι ο ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, όςον αφορά ςτισ ατομικζσ επιχειριςεισ θ 
παρζμβαςθ προβλζπεται να υποςτθρίξει περίπου 240 άτομα με 15.000€ για τθ 



δθμιουργία κάκε νζασ επιχείρθςθσ   δθλαδι το 0,5% του πλθκυςμοφ Ρομά θλικίασ 20-
44 ετϊν. Αναφορικά με τθ δθμιουργία νζων Εταιρικϊν χθμάτων Επιχειριςεων 
πρόκειται να υποςτθριχκοφν περίπου 420 άτομα ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ -δθλαδι το 
1% του πλθκυςμοφ Ρομά θλικίασ 20-44 ετϊν- με 20.000€ για τθ δθμιουργία κάκε νζασ 
επιχείρθςθσ δφο ατόμων, 25.000€ επιχείρθςθσ τριϊν ατόμων κ.ο.κ. 
Κατόπιν, τα ςτελζχθ τθσ ΕΤΘΤ και τθσ ΕΤΕΚΣ εξιγθςαν  ςτουσ παρευριςκόμενουσ τισ 
αρμοδιότθτεσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ κάκε υπθρεςίασ.  Ο κ. Κφρκογλου από τθν 
ΕΤΕΚΣ τόνιςε τθν ανάγκθ ανάπτυξθσ ενόσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ ςε περιφερειακό 
επίπεδο και επιςιμανε ότι ωσ ςιμερα οι δράςεισ του  Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ 
Σαμείου (ΕΚΣ) παρζχονταν μζςω υποςτθρικτικϊν δομϊν όπωσ τα Ιατροκοινωνικά 
Κζντρα τιριξθσ Ρομά και τα ςθμερινά Κζντρα Κοινότθτασ. «ιμερα, τόνιςε πάμε ζνα 
βιμα παραπζρα ςχεδιάηοντασ μαηί για πρϊτθ φορά προςκλιςεισ για δράςεισ 
ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ». τθ ςυνζχεια ηιτθςε από τουσ 
παρευριςκόμενουσ να προτείνουν ςυγκεκριμζνεσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ 
(ΚΑΔ) ανά περιφζρεια.   
Ο κ. ιδθρόπουλοσ, 
ςτζλεχοσ τθσ ΕΤΘΤ εξιγθςε 
τουσ τρόπουσ που θ 
ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία 
ςυνδράμει ϊςτε όλα τα 
προγράμματα να 
προςαρμόηονται ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ΕΕ. 
«θμαντικό είναι, είπε ο κ. 
ιδθρόπουλοσ, να 
γνωρίηετε ότι υπάρχει μια 
διαφορά ςιμερα ςε ςχζςθ 
με το παρελκόν. Ωσ 
ςιμερα όποια υποςτιριξθ 
λαμβάνατε ιταν μζςω ςυγχρθματοδοτοφμενων δομϊν, όπωσ τα Κζντρα Κοινότθτασ,. 
ιμερα οι νζεσ δράςεισ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ  αφοροφν απευκείασ εςάσ, ωσ 
φυςικά πρόςωπα. υνεπϊσ, απαιτείται ςωςτι διαχείριςθ  με αίςκθμα ευκφνθσ». 
Σζλοσ, θ κ. Ηαμπζλθ, ςτζλεχοσ τθσ ΕΤΕΚΣ, ςυμπλιρωςε πωσ οι όποιεσ προτάςεισ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τισ πραγματικζσ 
ανάγκεσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ οικονομίασ. 
τθ ςυνζχεια οριςμζνοι εκπρόςωποι Ρομά, εξζφραςαν τθν ανάγκθ υποςτιριξθσ, όχι 
μόνο των νζων αλλά και των υφιςτάμενων επιχειριςεων οι οποίεσ αντιμετωπίηουν 
ςοβαρά προβλιματα βιωςιμότθτασ. Επίςθσ, αρκετοί από τουσ παρευριςκόμενουσ 
ζκιξαν το κζμα του πλανόδιου εμπορίου, των προςτίμων και των λαϊκϊν αγορϊν. 
Επιπρόςκετα, αρκετοί αναφζρκθκαν ςτθν ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον 
πρωτογενι τομζα (γεωργία και κτθνοτροφία), ο οποίοσ όμωσ εξαιρείται από τθν εν 
λόγω πρόςκλθςθ. Αφοφ διευκρινίςτθκε ότι το κζμα τθσ ςθμερινισ διαβοφλευςθσ 
επικεντρϊνεται ςτθν πιλοτικι εφαρμογι μιασ ςυγκεκριμζνθσ πρόςκλθςθσ για τθ 
δθμιουργία νζων επιχειριςεων οι εκπρόςωποι των Ρομά παρουςίαςαν τισ προτάςεισ 
τουσ για νζεσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι προτάςεισ παρουςιάηονται 
παρακάτω ομαδοποιθμζνεσ ανά Περιφζρεια.  
 
 
 
 
 



ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Κομμωτιριο 

τοφντιο αιςκθτικισ 

Catering-Τπθρεςίεσ εςτίαςθσ 

Βιοτεχνία ζτοιμων ενδυμάτων (καταγεγραμμζνθ ανάγκθ) 

Μανάβικο 

Λιανικό εμπόριο (χαλιά, ροφχα ) 

Χαςάπικο 

Internet café 

Ηαχαροπλαςτείο 

Σαβζρνα-Εςτιατόριο 

Ανακφκλωςθ 

Κατάςτθμα με φυςικοφσ χυμοφσ-ςαλάτεσ  

Καλακοπλεκτικι  

Επαγγελματίεσ οδθγοί (π.χ. ταξί, μεταφορζσ) 

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Χονδρικό Εμπόριο 

Λιανικό Εμπόριο 

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Ανακφκλωςθ 

Επαναχρθςιμοποίθςθ (κυκλικι οικονομία) 

Κυριακάτικο Παηάρι 

Μαναβικι 

Λιανικό Εμπόριο 

ΘΕΑΛΙΑ 

Λιανικό Εμπόριο 

Μαναβικι 

Κατάςτθμα με φυςικοφσ χυμοφσ-ςαλάτεσ 

ΑΜΘ 

 

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ 

Κατάςτθμα με καλλωπιςτικά και κεραπευτικά βότανα 

Εςτιατόριο με μαγειρευτά φαγθτά και γλυκά 

Sport café 

Πολιτιςτικό Κζντρο 

ΚΡΗΣΗ 

Χονδρικό Εμπόριο 

Λιανικό Εμπόριο 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

ΑΣΣΙΚΗ 

Μουςικι χολι 

υνεργείο κακαριςμοφ 

Ανκοπωλείο 

Κατάςτθμα με ξθροφσ καρποφσ 

Μεταποίθςθ πρωτογενοφσ τομζα 

Κυκλικι οικονομία 

Παροχι υπθρεςιϊν ςτον τομζα του Σουριςμοφ (π..χ. καταςκευι μικροαντικειμζνων 
κλπ) 



Παροχι Yυπθρεςιϊν ςε Μικρζσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 

Εςτίαςθ –διατροφι 

Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα 

Επαγγελματίεσ οδθγοί (π.χ. ταξί, μεταφορζσ) 

Θλεκτρονικό εμπόριο 

Ανκοπωλείο-Φυτϊριο 

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ 

 

ΗΠΕΙΡΟΤ 

 
*Σφμφωνα με ενημζρωςη του Προζδρου τησ ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, λόγω άςχημων καιρικών 
ςυνθηκών, δεν κατάφεραν να παρευρεθοφν εκπρόςωποι από οριςμζνεσ περιφζρειεσ τησ 
χώρασ.   

 
 
Επιπρόςκετα ηθτιματα που ςυηθτικθκαν: 

 Να εξεταςτεί το ενδεχόμενο προκαταβολισ. 

 Θ δζςμευςθ να είναι για 12 μινεσ όχι για 18.   

 Ανάγκθ δθμιουργίασ μθχανιςμοφ υποςτιριξθσ των Νζων και των 
Τφιςτάμενων Επιχειριςεων (πικανϊσ μζςω διερεφνθςθσ των Κζντρων 
Κοινότθτασ) 

 ΝΑ βγει το πρόγραμμα παράλλθλα με τισ 120 δόςεισ/ρφκμιςθ. 

 Να γίνει διερεφνθςθ πικανισ αξιοποίθςθσ γεωργικϊν εκτάςεων και των  
κτθνοτροφικϊν ςχολϊν. 

 
 
Σζλοσ, επιςθμάνκθκε ότι θ Ειδικι Γραμματεία Κοινωνικισ Ζνταξθσ των Ρομά, κα ςυνεχίςει 

να  δζχεται νζεσ προτάςεισ και επιχειρθματικζσ ιδζεσ, ϊςτε να διαμορφωκεί μια 
ολοκλθρωμζνθ αποτφπωςθ για το ςφνολο τθσ χϊρασ.  

 
 


