
 

 

Τριμηνιαία αναφορά πεπραγμένων 

Σεπτέμβριος 2021 – Νοέμβριος 2021 

Λειτουργία Παρατηρητηρίου Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά 

και ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων και εμπλεκόμενων φορέων - ΡΟΜ 

Η κοινότητα των Ρομά στην Ελλάδα διαχρονικά έχει καταδικαστεί, σε ακραία φτώχια και 

περιθωριοποίηση, που είναι και οι αιτίες για τις υφιστάμενες παραβατικές 

συμπεριφορές. Την εικόνα της καθημερινότητας της κοινότητας συνθέτουν οι 

δυσκολίες στους τομείς της υγείας, της στέγασης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, 

της κοινωνικής προστασίας και των διακρίσεων. Οι Ρομά όμως είναι πολίτες και έχουν 

τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους Έλληνες, ενώ, σύμφωνα με το 

Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλους και 

κυρίως από την πολιτεία με σεβασμό και πλήρη ισότητα.  

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκδώσει αρκετές αποφάσεις 

καταδικαστικές για την Ελλάδα σε προσφυγές που υποβλήθηκαν από Ρομά σχετικά με 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ωστόσο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 

μόλις ένα μικρό ποσοστό των παραβιάσεων εις βάρος της κοινότητας καταγγέλλονται 

σε αρμόδιους φορείς.  

Η πρωτοβουλία «ΡΟΜ» με συντονιστή εταίρο τον Οργανισμό Equal Society και 

εταίρους την Ελλάν Πασσέ - Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά και την 

Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών κατά το τελευταίο τρίμηνο έχει ήδη μια 

πλούσια δράση υλοποιώντας σημαντικά βήματα στην καταπολέμηση των 

υφιστάμενων παθογενειών.  

1. Παρέμβαση του Παρατηρητηρίου Συνηγορίας & Προάσπισης Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων Ρομά για την ανθρωποκτονία στο Πέραμα 

Μέσα από παρέμβασή του, το «Παρατηρητήριο Συνηγορίας & Προάσπισης 

Ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά» εξέφρασε  τον προβληματισμό του για τη 

σταθερή αύξηση των συμβάντων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι 

στην Ρομά κοινότητα. Με αφορμή την ανθρωποκτονία στο Πέραμα και λαμβάνοντας 

υπόψη το υφιστάμενο πλαίσιο, το «Παρατηρητήριο» συνέστησε: 

a) Να διασφαλιστεί η πειθαρχική έρευνα για την ανθρωποκτονία του νεαρού Ρομά 

στο Πέραμα, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα. 

b) Να λάβει άμεσα μέτρα μεταρρύθμισης του ελληνικής νομοθεσίας περί 

οπλοφορίας, χρήσης πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς και εκπαίδευσή τους 

σε αυτά. 

c) Να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της 

βίας κατά των Ρομά καθώς έχει στη διάθεσή της ένα νομοθετικό οπλοστάσιο με το 

οποίο μπορεί να διασφαλίσει την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας και του 

ρατσισμού γενικότερα. 

d) Να αντιμετωπιστεί η  κατάχρηση εξουσίας 



 

 

e) Να δημιουργηθούν συνθήκες ώστε να παρέχεται ασφαλής και αποτελεσματική 

πρόσβαση στην νομική προστασία για τα μέλη της Κοινότητας των Ρομά. 

 

2. Συλλογή & Επεξεργασία Αναφορών  

Στόχος του «Παρατηρητηρίου Συνηγορίας και Προάσπισης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων Ρομά» είναι να ανατρέψει την υφιστάμενη κατάσταση και να ενισχύσει την 

προσπάθεια προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων  συλλέγοντας, επεξεργάζοντας 

και προωθώντας τις καταγγελίες των Ρομά προς επίλυση σε αρμόδιους φορείς.  

Κατά το περασμένο τρίμηνο το Παρατηρητήριο συγκέντρωσε περισσότερες από 150 

αναφορές τις οποίες και επεξεργάστηκε επιτυχώς η νομική υπηρεσία της 

πρωτοβουλίας. Τα θέματα που κυριαρχούν στις αναφορές είναι η απασχόληση, ο 

αντιτσιγγανισμός, η ελλιπείς εγκαταστάσεις σε δρόμους, δημοτικό φωτισμό, 

αποχέτευση μέσα στις κοινότητες και η έλλειψη αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης. 

3. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 

της Φτώχειας, κ. Γιώργο Σταμάτη 

Το «Παρατηρητήριο Συνηγορίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ρομά» την  Πέμπτη 11 

Νοεμβρίου 2021, επισκέφτηκε και ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργο Σταμάτη, για την εξέλιξη της 

πρωτοβουλίας.  

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στους πρώτους μήνες 

λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, έχουν καταγραφεί σχεδόν 200 αναφορές ενώ 

πραγματοποιήθηκε και μια αναλυτική παρουσίαση των στόχων του έργου καθώς και 

των επόμενων βημάτων που ακολουθούν το επερχόμενο διάστημα.   

Στη συνάντηση παρευρέθησαν σύσσωμοι οι οργανισμοί που απαρτίζουν την 

πρωτοβουλία. Την Equal Society - Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών εκπροσώπησε ο κ. Σπύρος 

Φρεμεντίτης, πρόεδρος του Οργανισμού, την  Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων 

Ρομά, η επιστημονική συνεργάτιδα του φορέα, κα. Ελισάβετ Βασιλάκη και την Ένωση 

Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών & Συνεργατών , ο πρόεδρός της κ. Κωνσταντίνος 

Παϊτέρης καθώς και η έφορος της Ένωσης κα. Ελένη Δεσιώτου. 

4. Ενέργειες ενημέρωσης 

Ένα σημαντικό σκέλος των δράσεων του Παρατηρητηρίου αφορά στη διοργάνωση 

σεμιναρίων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπροσώπων Κέντρων 

Κοινότητας, Δήμων, Περιφερειών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς επίσης και 

επαγγελματιών αλλά και του ευρύτερου κοινού αναφορικά με θέματα που αφορούν 

στα ανθρώπινα δικαιώματα των Ρομά.   

Μέσω στοχευμένων σεμιναρίων κατά το προηγούμενο τρίμηνο, επιχειρήθηκε στο πεδίο 

η διαφοροποίηση της στάσης απέναντι στους Ρομά, η διευκόλυνση της συνεργασίας 



 

 

ανάμεσα στην κοινότητα και τους δημόσιους φορείς, η διευκόλυνση της παροχής 

υπηρεσιών αλλά και η καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού. 

Χαρακτηριστικά κατά το περασμένο τρίμηνο πραγματοποιήθηκαν δράσεις 

ενημέρωσης στους παρακάτω φορείς: 

1. Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας 

Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ-ΕΣΔΔΑ) 

2. Ημερίδα ενημέρωσης στην περιοχή της Χαλκίδας 

3. Ενημέρωση στο Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 

4. Ενημέρωση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Χαλκίδας 

5. Ενημέρωση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λάρισας 

6. Ενημέρωση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων 

7. Ενημέρωση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αχαρνών 

8. Ενημέρωση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρτέμιδας – Σπάτων 

9. Ενημέρωση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φυλής 

10. Ενημέρωση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 

 

5. Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων εκμάθησης Η/Υ 

Ξεκίνησε η εκπαίδευση για την εκμάθηση βασικών γνώσεων χρήσης Η/Υ σε 25 άτομα, 

συμπεριλαμβανομένων διαμεσολαβητών, εκπροσώπων τοπικών Συλλόγων, αλλά και 

μελών των κοινοτήτων Ρομά. Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των ψηφιακών 

δεξιοτήτων των ωφελούμενων. Οι ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση σε σύστημα 

τηλεκατάρτισης που περιλαμβάνει το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού, ενώ καθηγητής 

πληροφορικής θα παρέχει παράλληλα καθοδήγηση και υποστήριξη. 

Η πρόοδος που έχει γίνει είναι σημαντική. Τα βήματα όμως ακόμη περισσότερα. Το 

Παρατηρητήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα στους αρμόδιους 

φορείς και την κοινότητα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά. 

Το έργο «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

των Ρομά και ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων και εμπλεκόμενων φορέων – ΡΟΜ» 

υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με  φορέα 

υλοποίησης τον Οργανισμό Equal Society και εταίρους την Ελλάν Πασσέ - 

Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά και την Ένωση Ελλήνων Ρομά 

Διαμεσολαβητών.  

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, 

το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει 

στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και 

στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην 

ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active 



 

 

citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το 

SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr 


