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Η Ομάδα Δράσης της Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησε συνάντηση με το γραφείο του 
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, εγκαινιάζοντας έναν 
καινούργιο κύκλο συνεργασιών για την Κοινωνική ένταξη των Ρομά της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.  
 
Ακόμα, συμμετείχε σε συζήτηση για το βιβλίο Ρομανό Τσορουπέ (Τσιγγάνικη Φτώχεια) 
του πατρινού συγγραφέα Βασίλειου Χριστόπουλου στη λέσχη βιβλίου.  
 
Τέλος, ξεκίνησε τον καινούργιο κύκλο αυτοψιών στην περιοχή της Πάτρας όπου μέσα από 
φωτογραφίες αποτυπώνονται οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των  ατόμων που 
διαμένουν εκεί. 

Δράσεις κοινωνικής ένταξης και στη Δυτική Ελλάδα

Στις 18 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης η 
εκδήλωση «RTRANSFORM: Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά 
συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής 
του» στην οποία παρούσα ήταν και η Περιφερειακή Ομάδα Κεντρικής Μακεδονίας.  
 
Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 
και εμπλέκονται εννέα εταίροι από την Ισπανία, την Αγγλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία 
και την Ουγγαρία, με σκοπό τον μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων 
πανευρωπαϊκά, μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησης των νεαρών 
κοριτσιών και γυναικών Ρομά.  
 
Οι γυναίκες που συμμετέχουν συγκεντρώνονται και συζητούν για θέματα που τις 
απασχολούν, πάντα με κεντρικό άξονα την εκπαίδευση, ενώ καταγράφουν τις προτάσεις 
τους. Σκοπός είναι η προώθηση των αιτημάτων τους από το τοπικό επίπεδο, προς τα 
κέντρα λήψης αποφάσεων. 
 
Την εκδήλωση χαιρέτησε διαδικτυακά ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης, ο οποίος τόνισε την 
αλληλένδετη σχέση της κοινωνικές ένταξης και της εκπαίδευσης. Κατά την εκδήλωση 
συζητήθηκε το πώς οι γυναίκες Ρομά μπορούν να γίνουν πιο ενεργές και ορατές και να 
συμβάλουν στην καταπολέμηση των στερεοτύπων. 

Εκδήλωση για το πρόγραμμα «RTRANSFORM»

Μια από τις κυριότερες προκλήσεις για όλες τις Περιφερειακές Ομάδες Δράσης 
βρίσκεται στον τομέα της εκπαίδευσης και αφορά τους Ρομά ηλικίας 15-18 ετών, οι 
οποίοι έχουν εγκαταλείψει το Δημοτικό σχολείο, αλλά επιθυμούν να επιστρέψουν με 
σκοπό την απόκτηση απολυτηρίου από το Γυμνάσιο. Το βασικό ζήτημα είναι πως αυτή 
η ηλικιακή ομάδα αδυνατεί να ενταχθεί εκ νέου στις τάξεις του Δημοτικού και να τις 
ολοκληρώσει ώστε να λάβει απολυτήριο. 
 
Η Ομάδα Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνεργάστηκε για την 
επίλυση  λύσεων  διενεργώντας συνάντηση στις 16 Ιανουαρίου2023, με την Προϊσταμένη 
Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Θεσσαλονίκης. Από αυτή προέκυψαν άμεσες λύσεις προς όφελος των Ρομά, όπως η 
διενέργεια εξετάσεων στα σχολεία ανά δίμηνο. Ακόμη συζητήθηκε το ενδεχόμενο να 
παρέχονται επιπλέον μαθήματα στην εν λόγω ομάδα με στόχο την ομαλότερη επιστροφή 
στη βασική εκπαίδευση και μελλοντικές πιθανές παρεμβάσεις που εμπλέκουν 
εκπαιδευτικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών.

Συνάντηση της Ομάδας Δράσης Κεντρικής 
Μακεδονίας με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η περιφερειακή Ομάδα Δράσης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
πραγματοποίησε δια ζώσης συνάντηση με στελέχη των Παραρτημάτων Ρομά της 
Περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης προέκυψαν οι παρακάτω ανάγκες:  
 
1) Η επιμόρφωση των ειδικοτήτων που στελεχώνουν τα Παραρτήματα σχετικά με την 
εργασία τους στο πεδίο και τη διαχείριση των αιτημάτων των ωφελούμενων 
2) Η δημιουργία εργαλείων σχετικά με την ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά

Συνάντηση της Ομάδας Δράσης Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης και των Παραρτημάτων 
Ρομά της Περιφέρειας

Η Ομάδα Δράσης της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τη UNICEF πρόκειται να 
αναπτύξουν το εργαλείου «BEBBO» σε νέους γονείς Ρομά που διαμένουν στον Δήμο 
Αγίας Βαρβάρας. Πρόκειται για ένα εργαλείο της UNICEF που στοχεύει στην 
παρακολούθηση της ανάπτυξης του παιδιού από τη στιγμή της γέννησής του μέχρι την 
ηλικία των 6 ετών. 
 
Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η εκπαίδευση των νέων γονιών Ρομά, από 
επαγγελματίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με τη συνδρομή της UNICEF, για τη χρήση της 
πλατφόρμας «BEBBO», η οποία υποστηρίζει τους γονείς και ταυτόχρονα τους μαθαίνει 
πώς να καλλιεργούν τις δεξιότητες των παιδιών τους κατά την πρώιμη ηλικία.

Η Ομάδας Δράσης και η UNICEF συνεργάζονται 
για την υλοποίηση του εργαλείου «BEBBO» στο 
Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Η Ομάδα Δράσης της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλανδρίου 
διενεργεί χαρτογράφηση φορέων που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες και σε μέλη 
της κοινότητας των Ρομά.   
 
Στόχος της χαρτογράφησης είναι:  
 
1) Η δικτύωση του Παραρτήματος Ρομά του Δήμου Χαλανδρίου με φορείς εκτός Δήμου 
που έχουν όμως έδρα τους όμορους Δήμους 
2) Η ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών βασιζόμενη στην ολιστική προσέγγιση και η 
βελτιστοποίηση των εργαλείων

Χαρτογράφηση Φορέων που  
σχετίζονται με τους Ρομά

Την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 έγινε η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Δράσης της 
Περιφέρειας Αττικής με τους Συντονιστές των Παραρτημάτων Ρομά της ίδιας 
Περιφέρειας στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας. 
 
Αντικείμενο συζήτησης ήταν η συνεργασία με τα Παρατήματα Ρομά με σκοπό τον 
σχεδιασμό εργαλείων που θα ενδυναμώσουν τα στελέχη των Παραρτημάτων και τη 
βελτιστοποίηση των μεθόδων που ακολουθούν για την ένταξη των Ρομά. Ο ρόλος των 
συγκεκριμένων στελεχών θεωρείται κρίσιμος, καθώς συμβάλουν άμεσα στο πεδίο, ώστε οι 
κοινότητες Ρομά να συμμετέχουν σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
σχετιζόμενες με ζητήματα ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης.

Η 1η συνάντηση της Ομάδας Δράσης με τους 
Συντονιστές των Παραρτημάτων Ρομά για την 
Περιφέρεια Αττικής

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας σε 
συνεργασία με την Ομάδα Δράσης του προγράμματός μας, αναπτύσσει πρωτοβουλία για 
τη συνδρομή στην επίλυση αστικοδημοτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη 
της κοινότητας των Ρομά. 
 
Τα μέλη της Ομάδας Δράσης σε στενή συνεργασία με το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου 
Κοινότητας του Δήμου Χαλανδρίου εφαρμόζουν πιλοτικά ένα πλάνο ενεργειών για την 
επίλυση επιμέρους αστικοδημοτικών ζητημάτων που εκκρεμούν για 15 πολίτες Ρομά που 
διαμένουν στον Δήμο Χαλανδρίου. 
 
Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί αστυνομικές ταυτότητες για 2 από τους παραπάνω Ρομά, 
οι οποίοι πλέον νιώθουν ανακούφιση, λόγω της πολύ ευκολότερης καθημερινότητάς που 
πλέον έχουν σε συνδιαλλαγές με τον δημόσιο τομέα και τους εν δυνάμει εργοδότες τους. 
 
Χαρακτηριστικό εύρημα από αυτή την πιλοτική δράση, είναι ο σημαντικός ρόλος των 
διαμεσολαβητών στη συνοδεία των ωφελούμενων, καθώς διευκολύνεται η επικοινωνία 
των Ρομά με τις δημόσιες υπηρεσίες και επιταχύνονται οι διαδικασίες για την έκδοση 
ταυτότητας και άλλων δημόσιων εγγράφων. 
 
Στο άμεσο μέλλον πρόκειται να υπάρξει επέκταση της δράσης, ενώ στόχος είναι να 
συμβάλει στην επίλυση  των αστικοδημοτικών ζητημάτων για 2.000 Ρομά σε όλη τη 
χώρα, μέσω της εφαρμογής εξατομικευμένων προσεγγίσεων ανά ωφελούμενο. 

Πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την επίλυση των αστικοδημοτικών 
ζητημάτων των Ρομά

Η Ομάδα Δράσης του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» 
συμμετείχε και παρουσίασε το έργο της στην ημερίδα που υλοποίησε η Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας στις 27 
Ιανουαρίου 2023 με τίτλο «Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και 
Διαλόγου για Θέματα Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομά». 
 
Κεντρικοί άξονες της διοργάνωσης ήταν: 
 
1) Η διάχυση ενημέρωσης ως προς τις πολιτικές και τις δράσεις που υλοποιούνται σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική 
Ένταξη των Ρομά 2021-2030 
2) Η ενίσχυση της συμμετοχής των εκπροσώπων Ρομά με στόχο την ανάπτυξη 
γόνιμου διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων για την επιτυχία των πρακτικών ένταξης 
μεταξύ φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών με δραστηριοποίηση στο πεδίο

Ημερίδα Ενημέρωσης Εθνικής πλατφόρμας 
Διαβούλευσης & Διαλόγου για θέματα Ρομά

Η Ομάδα Δράσης της Περιφέρειας Αττικής διοργάνωσε σειρά ενημερώσεων σε 15 
δήμους σχετικά με την πρόσκληση της Δ.Υ.Π.Α. «Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών 
ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες 
όπως οι Ρομά». 
 
Το εν λόγω έργο αποτελεί μέρος του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
(Π.Ε.Π.) Αττικής, της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 
 
Οι ενημερώσεις έγιναν σε στελέχη των Κέντρων Κοινότητας και των Παραρτημάτων 
Ρομά που ανήκουν σε δήμους που συμπεριλαμβάνονται στην Περιφέρεια Αττικής, με 
στόχο την ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τη μεθοδολογία και τα 
κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων. 
 
Παράλληλα όμως, η Ομάδα Δράσης της Περιφέρειας Αττικής που αποτελεί μέρος του 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των 
Ρομά», διενήργησε και επισκέψεις στους καταυλισμούς με στόχο την απευθείας 
ενημέρωση των κατοίκων. Μέσω αυτής της δράσης ενημερώθηκαν συνολικά περίπου 
250 δυνητικά δικαιούχοι αλλά και εκπρόσωποι των συλλόγων Ρομά, εκπρόσωποι των 
καταυλισμών / οικογενειών καθώς και διαμεσολαβητές Ρομά που πληρούν τα κριτήρια για 
να ευνοηθούν από το πρόγραμμα. 
 
Από τις συναντήσεις προέκυψε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους Ρομά για έναρξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν: ψιλικά είδη 24ωρης λειτουργίας, καταστήματα 
οπωροκηπευτικών, εργαστήρια λαϊκής τέχνης, επιχειρήσεις εμπορίας, επιχειρήσεις 
σχετικές με την ανακύκλωση, καθώς και καταστήματα σχετικά με τον καλλωπισμό και τη 
μόδα.

Δράσεις ενημέρωσης των Κοινοτήτων Ρομά στην 
Περιφέρεια Αττικής για πρόγραμμα επιχορήγησης 
νέων επιχειρήσεων

Σε διαδικασία αξιολόγησης τριών σταδίων βρίσκονται οι συνολικά 13 προτάσεις που 
κατατέθηκαν από ισάριθμες Ενώσεις εταίρων, για το Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 
«Ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων Ρομά» (ΑΔΑ: ΩΧΤΧ46ΜΤΛΚ-ΠΧ5). Η 
ολοκλήρωση των διαδικασιών και η έναρξη υλοποίησης των έργων πρόκειται να γίνει 
εντός του Μαρτίου του 2023. 
 
Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η υλοποίηση δράσεων με επίκεντρο: 
 
• Την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και άρση των στερεοτύπων 
• Την ενδυνάμωση των οργανώσεων πολιτών Ρομά  
• Τη συμβουλευτική σε Ένωση Εταίρων 
 
Υπενθυμίζεται πως το έργο προκηρύχθηκε στις 15 Ιουλίου 2022 και έλαβε δύο παρατάσεις 
ύστερα από αίτημα των υποψηφίων, θέτοντας ως νέα καταληκτική ημερομηνία την 31η 
Οκτωβρίου 2022.

Συνεχίζεται η αξιολόγηση των προτάσεων για το 
Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των 
γυναικών και των νέων Ρομά»

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, υπό το ρόλο του Διαχειριστή του Προγράμματος, εξέδωσε στις 
20 Ιανουαρίου 2023 πρόσκληση για το Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 2 «Προώθηση και 
Υποστήριξη των παιδιών Ρομά σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις» (ΑΔΑ 
647Δ46ΜΤΛΚ-3Ο9). 
 
Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς καλούνται να καταθέσουν έως και τις 6 Μαρτίου 2023, 
προτάσεις για την υλοποίηση καλοκαιρινού κατασκηνωτικού προγράμματος για το 
2023 για 100 παιδιά Ρομά, με τη συμμετοχή αδειοδοτημένων παιδικών κατασκηνώσεων. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 250.000€ και εντάσσεται στην 
ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030. 
 
Στο πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης και συμβουλευτικές συνεδρίες με 
σκοπό την πληροφόρηση για την αξία του κατασκηνωτισμού και τα οφέλη της συμμετοχής 
των παιδιών σε αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Παράλληλα θα 
διεξαχθούν προπαρασκευαστικά εργαστήρια για την προετοιμασία όσων παιδιών 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Επιπλέον, καλύπτονται έξοδα για την παροχή βασικών ειδών 
προσωπικής υγιεινής, κολυμβητικού εξοπλισμού, ρουχισμού, υποδημάτων, λευκών ειδών, 
ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και η μεταφορά των παιδιών προς και από τις 
κατασκηνώσεις.  
 
Τα παιδιά θα συνοδεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος από 
διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές Ρομά, ενώ εντός της κατασκήνωσης θα υπάρχει 
ομάδα παιδαγωγών διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και 
άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση/email: info@eeagrants-roma.gr. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και την πρόσκληση θα βρείτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eeagrants-roma.gr

Πρόσκληση για το Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 2 
«Προώθηση και Υποστήριξη των παιδιών Ρομά σε 
καλοκαιρινές κατασκηνώσεις»

Το όραμα για τη δημιουργία μίας συμπεριληπτικής αγοράς 
εργασίας που θα αγκαλιάζει και θα αξιοποιεί όλες τις δυνάμεις της 
κοινωνίας, είναι ένας στρατηγικός στόχος του Υπουργείου 
Εργασίας και της Γενικής Γραμματείας Ενίσχυσης της 
Απασχόλησης. Και αυτός ο στόχος προϋποθέτει πολυεπίπεδες 
δράσεις. 
 
Για να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες, 
όπως οι Ρομά, χρειάζονται δράσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν την 
προσβασιμότητα αυτών των ομάδων στην εργασία διαρκώς. Με 
το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και 
Ενδυνάμωση των Ρομά» έχουμε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε, 
προσμετρήσουμε και αξιολογήσουμε πιλοτικές δράσεις, με τις 
οποίες οι Έλληνες πολίτες Ρομά θα ενδυναμωθούν ώστε να 
επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξής τους στην εργασιακή και την 
κοινωνική ζωή, στους τόπους όπου διαμένουν. 
 
Το Πρόγραμμα  συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία της 
25μελούς Ομάδας Δράσης Εμπειρογνωμόνων και 
Διαμεσολαβητών Ρομά, μέσω εθνικών πόρων και από τον 
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου 2021 – 2024. Οι συγκεκριμένες ομάδες, αποτελούν 
σημείο επικοινωνίας ανάμεσα στο Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και τις τοπικές κοινότητες Ρομά. 
 
Με το «Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1», ενεργοποιείται και η 
κοινωνία των πολιτών. Μέσω των Προσκλήσεων, καλέσαμε να 
καταθέσουν προτάσεις και σχέδια φορείς και οργανώσεις που 
σχετίζονται με την επιστήμη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την 
τοπική αυτοδιοίκηση, με σκοπό την υλοποίηση επιμέρους 
δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ενδυνάμωσης, 
συμβουλευτικής των γυναικών και των νέων Ρομά. Η αξιολόγηση 
αυτών των προτάσεων συνεχίζεται και η υλοποίηση των έργων 
αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2023. 
 
Πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία 
Ενίσχυσης της Απασχόλησης και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, και η 
Πρόσκληση για το Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 2 «Προώθηση 
και Υποστήριξη των παιδιών Ρομά σε καλοκαιρινές 
κατασκηνώσεις». Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε Πρόσκληση για την 
υλοποίηση καλοκαιρινού κατασκηνωτικού προγράμματος για 
παιδιά Ρομά, με τη συμμετοχή αδειοδοτημένων παιδικών 
κατασκηνώσεων. Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς καλούνται να 
καταθέσουν έως και τις 6 Μαρτίου 2023 προτάσεις υλοποίησης σε 
5 Περιφέρειες της χώρας. Το κατασκηνωτικό Πρόγραμμα θα 
υλοποιηθεί το καλοκαίρι του 2023 και οι μικροί κατασκηνωτές θα 
έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να μάθουν μαζί με 
συνομηλίκους τους.  
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