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Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tην Πέμπτη 28/11/2013 στην αίθουσα Συνεδρίων της Γ. Γ. Μέσων Ενημέρωσης
πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση εργασίας μεταξύ Ελληνικών Αρχών και κλιμακίου
της Ευρωπαικής Επιτροπής, στο πλαίσιο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2014 – 2020 (DG Justice - Directorate D4: Equality / Unit
D4 – Non discrimination policies and Roma coordination) για την οποία το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίσθηκε ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κοινωνική
Ένταξη των Ρομά.
Ως γνωστόν, η Ελλάδα έχει εκπονήσει την Εθνική Στρατηγική της για την Κοινωνική
Ένταξη των Ρομά 2012-2020 (κατατέθηκε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στις 30.12.2011) και αναμένεται η έγκρισή της και οι επιμέρους εξειδικεύσεις της με
βάσει τις κατευθύνσεις της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής για τους Ρομά.
Η
υλοποίηση της Στρατηγικής αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου
Πολυτομεακού Σχεδίου Δράσης και την εξειδίκευσή του με βάση τις αρχές του
κοινωνικού επιχειρησιακού σχεδιασμού ανά τομέα και σε περιφερειακό επίπεδο με
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα υλοποιούνται στους δήμους της χώρας και στις
περιφέρειες που έχουν επιλεγεί πιλοτικά. Στρατηγικός στόχος είναι η άρση των όρων
του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και εξειδικεύεται επιχειρησιακά σε 4 άξονες
προτεραιότητας: Στέγαση και βασικές υποδομές – Απασχόληση – Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική φροντίδα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπρόσωποι από τις
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εκπρόσωποι των αρμόδιων και κρίσιμων υπουργείων που αποτελούν τα κέντρα λήψης
αποφάσεων για την προώθηση των αναγκαίων πολιτικών.
Ειδικότερα, στη συνάντηση παρευρέθη η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας κα Ε. Μπέκου η
οποία εξέφρασε την πολιτική βούληση να αντιμετωπισθούν τα θέματα των Ρομά με

συντονισμό και συνεργασία
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Απασχόληση, Εκπαίδευση, Υγεία), αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα προνοιακά μέτρα
στήριξης των ευπαθών ομάδων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Ρομά, και δήλωσε
για την υποστήριξή της στο Ε.Κ.Κ.Α.,

που ανέλαβε τη μεγάλη ευθύνη για την

προώθηση των θεμάτων Ρομά.
Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης, κ. Ι.
Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στα επικείμενα προγράμματα
εκπαίδευσης δημοσιογράφων σχετικά με την δημοσιογραφική προσέγγιση ζητημάτων
που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ενδεχόμενες προκαταλήψεις που τις
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Στο πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση του Ε.Κ.Κ.Α. και της έκθεσης
που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υποχρέωσής μας ως Εθνικό Σημείο Επαφής και
αφορούσε στα πεπραγμένα της περιόδου 2011-13 για την προώθηση και υλοποίηση της
Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά. Ακολούθησαν τοποθετήσεις των εκπροσώπων της
πολιτικής ηγεσίας και απαντήσεις επί των ειδικότερων ερωτημάτων που τεθήκαν από τα
μέλη της Ευρωπαϊκής επιτροπής σχετικά με τα αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις και τα
ουσιώδη μέτρα

που ελήφθησαν, καθώς και εκείνα που αξιολογούνται ως άμεσα και

επείγοντα στη διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ρομά στη χώρα μας.
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εκπροσώπους της κοινότητας Ρομά και εκπροσώπους Εθελοντικών οργανώσεων που
υλοποιούν προγράμματα και δράσεις προς την κατεύθυνση της στήριξης και κοινωνικής
ένταξης των Ρομά.
Σημείο σύγκλησης και συμφωνίας όλων των τοποθετήσεων ήταν ότι η υλοποίηση
δράσεων ένταξης των Ρομά στο παρελθόν χαρακτηρίζονταν από έλλειψη συντονισμού
των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ελλιπής
καταγραφή στοιχείων και απουσία δεικτών αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Εξ
αυτών κοινός παρανομαστής των τοποθετήσεων ήταν και τα χαρακτηριστικά που θα
πρέπει να συγκεντρώνουν οι επόμενες παρεμβάσεις ήτοι συντονισμός, καταγραφή
στοιχείων, τεκμηριωμένοι έλεγχοι, ευρύτερη διαβούλευση και πιο ενεργή συμμετοχή
των Ρομά στην λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση των δράσεων.
Από τη πλευρά της η Πρόεδρος του

Ε.Κ.Κ.Α. κ. Παναγιώτα Ιακωβίδου ανέφερε ότι

αναγνωρίζεται από όλους η σπουδαιότητα της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για
τους Ρομά ως εργαλείο που θα συμβάλλει στην κοινωνική ισότητα και ευημερία όλων
των πολιτών, δεσμεύτηκε να εργαστεί το Ε.Κ.Κ.Α. με όλες του τις δυνάμεις προς αυτή
την κατεύθυνση, επεσήμανε ωστόσο ότι η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται από την
ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, στη στήριξη και τη
βοήθεια των οποίων προσβλέπει στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Αλληλεγγύης ώστε να μην
καθίσταται η χώρα μας υπόλογη στα ευρωπαϊκά όργανα για διακρίσεις και άνιση
μεταχείριση των πολιτών της, ειδικά όσων προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες.

