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Στο πλαίσιο του Προγράμματός μας και σε συμφωνία με την Εθνική Στρατηγική για την 
Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΣΚΕ Ρομά) 2021-2030 υλοποιείται η Πράξη «Ομάδα 
Δράσης για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης των Ρομά» με 
στόχο την υποστήριξη και εξειδίκευση των παρεμβάσεων της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030 σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αλλά και την ενδυνάμωση μέσω της ενίσχυσης της 
συμμετοχής των κοινοτήτων Ρομά. Η ομάδα δράσης ξεκίνησε τις εργασίες της τον 
Δεκέμβριο του 2021 και αποτελείται από την Κεντρική Ομάδα και 4 Περιφερειακές Ομάδες 
Δράσης που δραστηριοποιούνται σε 4 (τέσσερις) Περιφέρειες με υψηλή συγκέντρωση των 
πληθυσμών Ρομά: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και  Δυτική 
Ελλάδα.  
 
Με βάση τους τέσσερις (4) Πυλώνες της ΕΣΚΕ Ρομά η Ομάδα Δράσης θέτει πλάνο 
εργασιών με συγκεκριμένους στόχους και διαμορφώνει ειδικότερες δράσεις παρέμβασης 
στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης και της υγείας με ιδιαίτερη 
στόχευση στην ενδυνάμωση των νέων και των γυναικών Ρομά για την  πρόληψη και 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας, των διακρίσεων και 
στερεοτύπων, την προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους  καθώς επίσης και την  
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά. 
 
Συνοπτικά οι ενέργειες όλων των Περιφερειακών Ομάδων Δράσης από τη σύστασή 
τους έως σήμερα περιλαμβάνουν: 
 
α) Τη διενέργεια αυτοψιών σε καταυλισμούς / οικισμούς με στόχο την ανάπτυξη διαύλων 
επικοινωνίας και σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινότητα. 
β) Τη συνεργασία με συλλόγους Ρομά, φορείς από την Κοινωνία των Πολιτών και 
εμπλεκόμενους φορείς με ιδιαίτερη στόχευση στα Παραρτήματα Ρομά των Κέντρων 
Κοινότητας για ζητήματα που αφορούν τη συμπερίληψη, την ισότητα και τη συμμετοχή των 
Ρομά, καθώς επίσης και την υποστήριξη σε παρεμβάσεις για την κοινωνική τους ένταξη 
και ενδυνάμωση.   
γ) Την μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στις κοινότητες των Ρομά με σκοπό να 
ενισχυθεί η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο της 
νέας ΕΣΚΕ -Ρομά.  
 
Κατά το διάστημα υλοποίησης του προγράμματος ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση όλων των 
συνεργατών της Ομάδας Δράσης ενώ από την έναρξη του Προγράμματος έως τον Ιούνιο 
του 2022 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 42 συναντήσεις εργασίας σε εμπλεκόμενους 
φορείς και υπηρεσίες και 70 επισκέψεις - αυτοψίες σε καταυλισμούς και οικισμούς Ρομά.  

Το έργο των Ομάδων Δράσης  

Ένας βασικός σύμμαχος του προγράμματός μας είναι το Παράρτημα Ρομά του Δήμου 
Κατερίνης. Πρόκειται για έναν από τους πιο δραστήριους φορείς στην Ελλάδα και είναι 
αυτός που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τις οικογένειες των Ρομά που θα επωφεληθούν 
από την προσωρινή μετεγκατάσταση στις πρότυπες κοινωνικές κατοικίες. Μέσω 
συνεχόμενων δράσεων και παρεμβάσεων, ο τοπικός πληθυσμός ενδυναμώνεται, 
εκπαιδεύεται και προετοιμάζεται κατάλληλα για τη μετάβαση στα νέα σπίτια. Διοργανώνει 
συνεχόμενα συζητήσεις, ενημερώσεις και workshops για όλα τα μέλη της κοινότητας με 
θεματικές όπως η περιβαλλοντική προστασία, η υγεία, τα έμφυλα ζητήματα, η 
αντισύλληψη, η διατροφή, ο πολιτισμός και η διαβίωση με τα ζώα. Εστιάζει ιδιαίτερα στα 
παιδιά τα οποία παρακινούνται να στρέφονται προς την εκπαίδευση. Διενεργεί δράσεις 
όπως εκπαιδευτικά ταξίδια, επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες, διακοπές σε 
κατασκηνώσεις και εθελοντικούς καθαρισμούς ακτών. Η φετινή όμως χρονιά έχει και άλλα 
καλά νέα. Για πρώτη φορά 7 νέες γυναίκες Ρομά φοιτούν στο Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας με σκοπό να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, ενώ άλλες 9 εργάζονται στην 
Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης διεκδικώντας ισότητα και ισονομία στον 
εργασιακή ζωή.  
 
Ερωτώμενη σχετικά με τη δραστηριότητα του φορέα, η συντονίστρια του Παραρτήματος 
Ρομά Κατερίνα Σαμαλή δηλώνει: 
 
«Μια φράση που αγαπώ είναι ότι “πρέπει να παλεύουμε για αυτό που νοιαζόμαστε και να 
το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας ακολουθήσουν κι άλλοι”. Δεν ξέρω πόσοι θα μας 
ακολουθήσουν, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχουμε κάνει σπουδαία βήματα για την ένταξη των 
Ρομά στον κοινωνικό ιστό πάντα με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων και είμαι σίγουρη ότι 
ακολουθούμε το σωστό τρόπο που δεν είναι άλλος από την αγάπη. Χρειάζεται μεγάλη 
προσπάθεια ακόμη, αλλά με την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ειδικά 
του ΕΟΧ (των δότριων χωρών) θα καταφέρουμε να έχουμε μία κοινωνία ίσων 
δικαιωμάτων, μία κοινωνία συμπερίληψης και δημοκρατίας.»

Ένα πρότυπο: Το Παράρτημα  
Ρομά του Δήμου Κατερίνης

Την Παγκόσμια Ημέρα Ρομά (8/4/2022), προβλήθηκε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος ένα 
ντοκιμαντέρ για τον καταυλισμό του Πέλεκα Κατερίνης. Η ταινία αποτελεί δημιουργία του 
Θοδωρή Σκριβάνου  ο οποίος κατέγραψε τον τρόπο διαβίωσης και τις προκλήσεις των 
Ρομά στον καταυλισμό σε μία τυπική ημέρα. Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση και 
συνοπτική παρουσίαση του προγράμματός μας, με αναφορά στα βήματα που έχουν 
γίνει μέχρι στιγμής για τη προσωρινή μετεγκατάσταση στα πρότυπα κοινωνικής κατοικίας, 
αλλά και την ενδυνάμωση και την προετοιμασία της τοπικής κοινότητας των Ρομά. Η 
εκδήλωση διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Νορβηγίας και τη Γενική Γραμματεία 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Ένα ντοκιμαντέρ για τους Ρομά του Πέλεκα

Πριν το ταξίδι του προγράμματος στην 86η ΔΕΘ, πραγματοποιήθηκε η 1η ανοιχτή 
εκδήλωση για το κοινό μέσω YouTube. Η συγκεκριμένη δράση έγινε στις 6 Ιουνίου 2022 
και περιελάμβανε παρουσίαση του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και 
Ενδυνάμωση των Ρομά», τον τρόπο διασύνδεσης της Ελλάδας με τον ΧΜ ΕΟΧ 
2014-2021, το πολιτικό πλαίσιο, καθώς και εξειδίκευση μέσω λεπτομερών αναλύσεων για 
το αντικείμενο και τους στόχους. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο δημοσιότητας έγινε και 
κοινοποίηση του 1ου τεύχους του newsletter μας που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 
2022. 
 
Παρακολουθήστε την εδώ

Η 1η ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης  
του προγράμματος

Εκπρόσωποι από το Γραφείο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. 
(FRA), καθώς και στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισκέφθηκαν μαζί με τον Γενικό 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γεώργιο 
Σταμάτη και συνεργατών της Ομάδας Δράσης τον καταυλισμό Ρομά στον Πέλεκα του 
Δήμου Κατερίνης. Σκοπός αυτού του ταξιδιού, που πραγματοποιήθηκε 22 και 23 Ιουνίου 
2022, ήταν η επαφή με την τοπική κοινωνία και τους ωφελούμενους και η επιτόπια 
παρακολούθηση της Προκαθορισμένης Πράξης 2 η οποία περιλαμβάνει την 
προετοιμασία του τοπικού πληθυσμού των Ρομά για τη προσωρινή μετεγκατάστασή του 
στον νέο πρότυπο οικισμό. Η τοπική αυτοδιοίκηση υποδέχτηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα 
την αποστολή και ήταν κοντά της όλο το διήμερο. Πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις 
στον καταυλισμό στις οποίες δόθηκε ιδιαίτερο βάρος, ενώ έγιναν και τεχνικές 
συζητήσεις μεταξύ της ομάδας σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος, τις 
Προκαθορισμένες Πράξεις 1 και 2 και την υλοποίηση των επικείμενων Μικρών Σχεδίων 
Επιχορήγησης.

Αντιπροσωπεία του ΧΜ ΕΟΧ και του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. στον Πέλεκα

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση 
των Ρομά» ταξίδεψε στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σκοπός ήταν η προβολή 
των δράσεων και η ενημέρωση των επισκεπτών.  
 
Αυτή τη χρονιά πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη ήταν στο «περίπτερο 15» 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Σάββατο 10/9/2022 με θέμα 
«Ενδυνάμωση Γυναικών Ρομά: Πολιτικές ενίσχυσης του ρόλου τους και 
αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας». Η δεύτερη είχε τίτλο «EEA Grants GR 
2014-2021 Δουλεύοντας μαζί για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς» και έλαβε τόπο 
στο «περίπτερο 7» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την Τετάρτη 14/9/2022. 
Σε αυτή, παρουσιάστηκαν όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 
2014-2021 από το Εθνικό Σημείο Επαφής.

Το πρόγραμμά μας στην 86η ΔΕΘ!

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά», στις 13 
Σεπτεμβρίου 2022 έγινε ανοιχτή πρόσκληση για το 1ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης με 
τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων Ρομά» (SGS1 – Women and Youth 
Empowerment).  
 
Φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που έχουν συσταθεί ως νομικά στην 
Ελλάδα, είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν προτάσεις με σκοπό τη χρηματοδότηση για 
υλοποίηση έργων που αφορούσαν τις θεματικές ενότητες:  
 
1. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και άρση στερεοτύπων 
2. Ενδυνάμωση των οργανώσεων πολιτών Ρομά 
3. Δράσεις συμβουλευτικής 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του 1ου Μικρού Σχεδίου Επιχορήγησης ανέρχεται στο 
1.000.000€ και προέρχεται από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και εθνικούς πόρους. Οι 
επιχορηγήσεις δεν μπορούν να υπολείπονται τα 50.000€, αλλά ούτε και να υπερβαίνουν 
τα 200.000€ ανά έργο. Ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προτάσεων είχε 
οριστεί η 31η Οκτωβρίου 2021.

1ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης «Ενδυνάμωση των 
γυναικών και των νέων Ρομά»

Το όραμά μας είναι μία ανοιχτή κοινωνία, που αποδέχεται, 
συμπεριλαμβάνει και προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλα της τα μέλη. 
Γι’ αυτό εργαζόμαστε σκληρά και τολμάμε συνεχώς να υιοθετούμε 
νέες πολιτικές, οι οποίες λειτουργούν ως ένα δυναμικό πλαίσιο που 
θέτει τις προϋποθέσεις και ενθαρρύνει έμπρακτα τα πιο ευάλωτα 
μέλη να αναπτυχθούν, στη βάση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και 
επιλογών τους. Σκοπός μας είναι οι άνθρωποι να γίνουν -αλλά και 
να αισθάνονται- δυνατοί ώστε να έχουν στόχους και όνειρα, και να 
τα διεκδικούν χωρίς να είναι ανέφικτα λόγω κοινωνικών και 
οικονομικών εμποδίων, που παράγουν δυσμενείς διακρίσεις και 
τροφοδοτούν τις κοινωνικές ανισότητες, που οδηγούν στην 
περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.   
 
Δημοκρατία σημαίνει συμπερίληψη για όλους. Και ο τρόπος που 
ενσωματώνουμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας στο σχεδιασμό 
των δημόσιων πολιτικών, αντικατοπτρίζει την ποιότητα της 
Δημοκρατίας μας και του κοινωνικού Κράτους.  
 
Το πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά», 
που συγχρηματοδοτείται από τον Χ.Μ. ΕΟΧ 2014-2021 και 
εθνικούς πόρους, είναι η δική μας προσπάθεια ώστε οι κοινότητες 
Ρομά ανά την επικράτεια να βγουν από το περιθώριο, να πάψουν 
να είναι στόχος διακρίσεων και να ενταχθούν αρμονικά στον 
κοινωνικό ιστό. Μέσα από δράσεις, που υλοποιούνται σε 
συνεργασία με ειδικό επιστημονικό προσωπικό και την τοπική 
αυτοδιοίκηση, πετυχαίνουμε με σταθερά βήματα τη δημιουργία μιας 
νέας συνολικής αντίληψης για τους Ρομά  και την άρση των 
στερεοτύπων, στη βάση της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας 
αποδοχής.  
 
Η κατασκευή και παραχώρηση νέων πρότυπων κατοικιών, η 
συμβουλευτική για ενδυνάμωση και για την επιχειρηματικότητα, η 
ενημέρωση για καίρια ζητήματα και η σταδιακή δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας για τους Ρομά θα τους καταστήσουν απαραίτητα 
και λειτουργικά μέλη των τοπικών οικονομιών, οδηγώντας σταδιακά 
στην πλήρη και ομαλή κοινωνική τους ένταξη.  
Την ίδια στιγμή φέρνουμε στο προσκήνιο τους ίδιους και, με κάθε 
ευκαιρία, ενισχύουμε την ορατότητα τους και τους δίνουμε φωνή. 
Δείχνουμε στην πράξη πως οι Ρομά είναι εδώ και πως όλοι 
θέλουμε να τους ακούσουμε και να συμπορευτούμε στο δρόμο για 
μια κοινωνία σχεδιασμένη για όλους, στη βάση των αρχών της 
ισονομίας και της αλληλεγγύης. 

Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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https://www.youtube.com/watch?v=HeaOt5UueZ8

