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Η ισότιµη συµµετοχή στην κοινωνία και την παραγωγική διαδικασία όλων 

των οµάδων του πληθυσµού συνιστά κεντρική προτεραιότητα του Υπουργείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας . Για το σκοπό αυτό σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέµησης των 

διακρίσεων και στήριξης όσων έχουν ανάγκη έτσι ώστε η διαφορετικότητα και οι 

ιδιαιτερότητες ατόµων ή οµάδων να µην αποτελούν εµπόδιο στο να απολαµβάνουν τα 

αγαθά και τις υπηρεσίες στον ίδιο βαθµό µε τον υπόλοιπο πληθυσµό. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε τα ακόλουθα : 

  

Α. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση», το 

οποίο αποτελεί το πιο σηµαντικό εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναµικού και της απασχόλησης, περιλαµβάνονται σειρά 

παρεµβάσεων υπέρ των κοινωνικά ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων της Χώρας. 

Ειδικότερα, µέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προώθηση της ισότητας των 

ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα εκείνους 

που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό» κατά την περίοδο 2000- 2008 

υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες παρεµβάσεις µε ωφελούµενους άτοµα µε πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες, όπως είναι οι Ροµά : 

 

α. Προγράµµατα παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ). 

β. Προγράµµατα προώθησης στην απασχόληση ατόµων ευπαθών κοινωνικών 

οµάδων  µέσω της επιδότησης επιχειρήσεων για δηµιουργία νέων θέσεων 



εργασίας και ενίσχυσης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών µε προσαυξηµένη 

επιδότηση σε σχέση µε τους κοινούς ανέργους. 

   γ. Προγράµµατα ολοκληρωµένων παρεµβάσεων που περιλαµβάνουν συνδυαστικά 

ενέργειες προκατάρτισης, κατάρτισης και  παροχής ΣΥΥ και  προώθησης στην 

απασχόληση µε επιδότηση επιχειρηµατικής δράσης. Συγκεκριµένα υλοποιήθηκε 

εξειδικευµένο πρόγραµµα Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων για τις πληθυσµιακές 

οµάδες των Ροµά και των ελλήνων µουσουλµάνων και αφορούσε σε 67 σχέδια 

ολοκληρωµένων παρεµβάσεων προϋπολογισµού 12,5 εκ. €, στα οποία 

συµµετείχαν 1.334 Έλληνες τσιγγάνοι (610 άνδρες και 724 γυναίκες) και 164 

Έλληνες µουσουλµάνοι (75 άνδρες και 89 γυναίκες), και τα οποία περιλάµβαναν 

ενέργειες Κατάρτισης και παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. 

 

Ακολούθως στο πλαίσιο του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, στο 

Θεµατικό Άξονας Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», προβλέπεται η 

Κατηγορία Παρεµβάσεων «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού», που αφορά στην υλοποίηση 

στοχευµένων παρεµβάσεων, για την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των 

ευάλωτων οµάδων πληθυσµού, στις οποίες ανήκουν και οµάδες µε πολιτισµικές 

ή/ και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες όπως οι Ροµά. 

Β. Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆) ως αρµόδιος 

φορέας για την αντιµετώπιση της ανεργίας υλοποιεί εκτός των άλλων και ειδικά 

προγράµµατα επιδότησης της απασχόλησης (προγράµµατα Νέων Θέσεων Εργασίας 

(ΝΘΕ) και Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΝΕΕ)) για την καταπολέµηση της 

ανεργίας των Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων, οι οποίες υφίστανται κίνδυνο 

επαγγελµατικού, οικονοµικού και κοινωνικού αποκλεισµό και χρήζουν ιδιαίτερης 

στήριξης για την ένταξη - επανένταξή τους στην αγορά Εργασίας.  

Κατανοώντας ότι είναι σηµαντική η συµµετοχή στο σχεδιασµό των πολιτικών και 

των προγραµµάτων των ατόµων προς τα οποία απευθύνονται, εγκρίθηκαν από το ∆Σ 

του ΟΑΕ∆ στα τέλη του έτους 2008 δύο προγράµµατα ( Πρόγραµµα Επιχορήγησης 

συνολικά πεντακοσίων (500) Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών και Επιτηδευµατιών, 

διάρκειας δώδεκα µηνών και Πρόγραµµα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 



Κατάρτισης εξακοσίων (600) ΡΟΜΑ) τα οποία καταρτίστηκαν µετά τη διενέργεια 

έρευνας και σε συνεργασία µε εκπροσώπους των Ροµά ώστε να είναι 

προσαρµοσµένα σε αυτούς και να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Ειδικότερα, έχει ληφθεί µέριµνα οι προϋποθέσεις που τίθενται στους ωφελούµενους 

να µην αποτελούν  εµπόδιο για τη συµµετοχή των Ροµά ενώ οι ειδικότητες που 

προβλέπονται , να εκφράζουν τις επιθυµίες και τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντά τους.   

Γ.  Αρκετά έργα της EQUAL 
1
 είχαν ως οµάδα στόχου και τους Ροµά. Στο πλαίσιο του 

α’ κύκλου (2001-2005) εγκρίθηκαν σαράντα (40) έργα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) 

επικεντρώθηκαν στους τσιγγάνους
2
. Στο πλαίσιο του β’ κύκλου (2004-2008) 

εγκρίθηκαν εξήντα τέσσερα (64) εκ των οποίων τα οκτώ (8) επικεντρώνονται στους 

ροµά
3
.    

∆.  Η ανακήρυξη του έτους 2007 ως Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών δεν θα 

µπορούσε παρά να συµβάλλει θετικά στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 

πολιτών ως προς τα οφέλη που συνεπάγεται µια δίκαιη και συνεκτική κοινωνία 

στην οποία παρέχονται ίσες ευκαιρίες για όλους. Το Υπουργείο µας ως εθνικός 

Φορέας Υλοποίησης του κοινοτικού αυτού προγράµµατος σχεδίασε την εθνική 

στρατηγική του και υλοποίησε σε συνεργασία µε άλλους φορείς µια σειρά 

δράσεων που αποσκοπούσαν : 

                                            
1
 Η EQUAL , ως Πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, εντάσσεται στη στρατηγική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση των ∆ιακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά 

εργασίας, τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και την εξασφάλιση της 

δυνατότητας όλων να έχουν πρόσβαση στις θέσεις αυτές. Κάθε έργο της απευθύνεται σε µια ή 

περισσότερες οµάδες στόχου και περιλαµβάνει ένα σύνολο πολυεπίπεδων παρεµβάσεων ( όπως 

κατάρτιση, πληροφόρηση & συµβουλευτική στήριξη, ευαισθητοποίηση, ενδυνάµωση και προώθηση 

στην απασχόληση που υλοποιούνται από τους Τελικούς ∆ικαιούχους του Προγράµµατος 

(Αναπτυξιακές Συµπράξεις) σε µια ή περισσότερες περιοχές της χώρας. Μέσω της διακρατικής 

συνεργασίας και της ενεργού συµµετοχής όλων των εµπλεκοµένων αναµένεται να προκύψουν καλές 

πρακτικές απασχόλησης και κοινωνικής ενσωµάτωσης που θα εφαρµοστούν πιλοτικά και οι οποίες θα 

ενσωµατωθούν στον κεντρικό κορµό των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών. 
2
 Στο Μέτρο 1.1 : ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας 

υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα έργα : 1) Βελτίωση & ανάπτυξη της συνείδησης για την απασχόληση στην 

Πελοπόννησο , 2) Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας των Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Στήριξης και 

Απασχόλησης. Στο Μέτρο 1.2 το έργο Dream-Καταπολέµηση του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας στα 

ΜΜΕ. Στο Μέτρο 2.2 Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονοµίας το έργο Σύµφωνο Προώθησης της 

Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας στην Αιτωλοακαρνανία 
3
 Στο Μέτρο 1.1 τα ακόλουθα έργα 1) ROM-∆.Ι.ΣΥΜΕ.∆ράση για την ισότιµη συµµετοχή στην 

εργασία, 2) Ολοκληρωµένη Υποστήριξη Άνεργων, Κακοποιηµένων Γυναικών για Κοινωνική και 

Επαγγελµατική (Επαν)ένταξη, Επί Τροχών : Επόµενη στάση αγορά εργασίας. Στο Μέτρο 1.2 

Ανάπτυξη , λειτουργία και Προώθηση των Πολυπολιτισµικών Μέσων Ενηµέρωσης.  Στο Μέτρο 2.1 

τα έργα : 1) Επιχειρηµατικότητα στην Μεθόριο, 2) Φυλών Ένωσις – Ολοκληρωµένη Υποστήριξη και 

παρέµβαση ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας υπέρ των ελλήνων τσιγγάνων. Στο Μέτρο 2.2 τα έργα : 1) 

Κοινωνική Αµφικτιονία, 2) Κοινωνική και επαγγελµατική αποκατάσταση ατόµων µε αναπηρία και 

ελλήνων αθίγγανων µέσω προγράµµατος ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων 

στην Ελλάδα.  



� Στην ενηµέρωση των εκπροσώπων των διοικητικών αρχών και των τοπικών 

αρχών για την αρχή της ίσης µεταχείρισης 

� Στην προώθηση της καταπολέµησης των διακρίσεων στον τοµέα της 

απασχόλησης από τους κοινωνικούς εταίρους 

� Στην αναγνώριση του οφέλους που αποκοµίζει η κοινωνία από τη διαχείριση 

της διαφορετικότητας. 

Πληροφορίες για τις δράσεις του Υπουργείου συµπεριλαµβάνονται στην Έκθεση 

2007 της Εθνικής Επιτροπής Για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου . 

Ε. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το 

Υπουργείο Απασχόλησης  στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράµµατος  

Progress Για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη» (2007-2013).  

Πρόκειται για την  υλοποίηση έργου µε τίτλο « ∆ράσεις για την προώθηση της 

Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης» στο οποίο εντάσσεται η δράση « Όψεις των 

∆ιακρίσεων και Πολιτικές Παρεµβάσεις» που στοχεύει ειδικά στην αντιµετώπιση 

της προκατάληψης κατά των Ροµά σε Α. Μακεδονία και Θράκη. 

Η δράση, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 

Θράκης, θα πραγµατοποιηθεί σε δύο φάσεις και στόχο έχει τόσο την άρση των 

στερεοτύπων και των εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι Ροµά στην πρόσβαση 

στην απασχόληση όσο και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και την 

ευρύτερη ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και ειδικά των νέων. Οι 

φορείς που εµπλέκονται είναι : α) σύλλογοι – εκπρόσωποι διακρινόµενης 

κοινωνικής οµάδας, β) εκπρόσωποι τοπικών αρχών, γ) εκπρόσωποι της κεντρικής 

διοίκησης (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας- ΟΑΕ∆), δ) 

εκπρόσωποι γυναικείων συλλόγων, ε) εκπρόσωποι πανεπιστηµιακής κοινότητας – 

εµπειρογνώµονες.  

Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση και επιτυχία της δράσης θα έχουν οι « 

εκπρόσωποι – διαµεσολαβητές». Πρόκειται για πρόσωπα – κλειδιά, προερχόµενα 

από τις κοινότητες των Ροµά, τα οποία θα επιµορφωθούν µε ευθύνη του 

Υπουργείου ώστε να υποστηρίξουν τις κοινότητές τους σε θέµατα : 

� Νοµοθετικού πλαισίου για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης 



� ∆ιαδικασιών προώθησης ατόµων σε προγράµµατα κατάρτισης, απασχόλησης και 

επιχειρηµατικότητας 

� ∆ιαδικασιών συλλογικών δραστηριοτήτων, µε έµφαση στη συµµετοχή των 

γυναικών σε συλλόγους 

� Πολιτισµικών δραστηριοτήτων   

ΣΤ. Τέλος ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως φορέας που 

χρηµατοδοτείται από τις εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών, απευθύνει 

ανταποδοτικά τη συνδροµή του αποκλειστικά και µόνον στους δικαιούχους του, 

δηλαδή στους εργαζόµενους από τις αµοιβές των οποίων παρακρατούνται 

εισφορές υπέρ ΟΕΚ, καθώς και τους συνταξιούχους οι οποίοι στη διάρκεια της 

επαγγελµατικής τους ζωής εισέφεραν υπέρ του Οργανισµού. Εποµένως, δεν 

καλύπτει µε τα προγράµµατά τους το σύνολο του πληθυσµού της χώρας. 

Ειδικά για τους Ροµά, πρέπει να αναφερθεί ότι, εφόσον στοιχειοθετούν την 

ιδιότητα του δικαιούχου του ΟΕΚ, συµµετέχουν κανονικά σε όλα τα 

προγράµµατα του Οργανισµού χωρίς καµία διάκριση.  

∆υστυχώς, δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία για τις κατηγορίες 

που έχουν επωφεληθεί της συνδροµής του ΟΕΚ, ακριβώς διότι στη διάρκεια των 

διαδικασιών έγκρισης και υλοποίησης των παροχών δεν υπάρχει καµία διάκριση 

λόγω προέλευσης. Ωστόσο, ειδικά στα προαναφερθέντα προγράµµατα των 

πολυτέκνων, το ποσοστό Ροµά είναι υψηλό. 

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι ο ΟΕΚ το 2001 κατασκεύασε οικισµό ειδικά για 

Ροµά στους Σοφάδες Καρδίτσας, εφαρµόζοντας το θεσµικό πλαίσιο που του δίνει 

τη δυνατότητα να δρα ως κατασκευαστικός φορέας οικισµών και για µη 

δικαιούχους του, σε συνεργασία όµως πάντα µε άλλους φορείς του δηµόσιου  του 

ιδιωτικού τοµέα, και λαµβάνοντας ως αντιπαροχή χρήµα ή γη. Στην προκειµένη 

περίπτωση, ο ΟΕΚ προχώρησε, σε συνεργασία µε την Πολιτεία και το ∆ήµο 

Σοφάδων, στην κατασκευή οικισµού στα όρια του ∆ήµου, όπου 

µετεγκαταστάθηκαν τσιγγάνοι από υπάρχοντα παλαιό καταυλισµό προκειµένου 

να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους. Ο ΟΕΚ ανέλαβε, ως φορέας µε 

πολύχρονη εµπειρία σε οικισµούς οργανωµένης δόµησης, τη σχεδίαση και 

κατασκευή του πρότυπου αυτού οικισµού, σεβόµενος τις  πολιτισµικές 



ιδιαιτερότητες της φυλής των Ροµά και δηµιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής 

οικιστικής ποιότητας, αισθητικής και λειτουργικότητας, έλαβε δε ως αντιπαροχή 

για το έργο του αυτό δηµόσιες εκτάσεις ίσης αξίας σε άλλες περιοχές για την 

ανέγερση δικών του οικισµών. 

 

       Με εκτίµηση, 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

 

 


