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ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση «Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την ένταξη, την ισότητα και τη 
συμμετοχή των Ρομά»
Σχετ.: Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 48378/08.07.2021 έγγραφό μας

H Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας έχει 
αρμοδιότητα επί ζητημάτων που άπτονται της διαβίωσης του πληθυσμού Ρομά (ΦΕΚ 
123/Α’/2019), αποσκοπώντας στην σταδιακή ενσωμάτωση του πληθυσμού στον κοινωνικό 
ιστό και στην εν γένει άρση του κοινωνικού τους αποκλεισμού, εξασφαλίζοντας μεταξύ 
άλλων και ασφαλείς συνθήκες για τη διαβίωσή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία συνέταξε τη  νέα Εθνική Στρατηγική για την 
Κοινωνική Ένταξη των Ρομα για την περίοδο 2021-2030 (στο εξής: Ε.Σ.Κ.Ε Ρομά 2021-2030), 
κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και συνεργασίας με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, 
εμπλεκόμενους φορείς και αντιπροσωπευτικές οργανώσεις Ρομά. Η ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030 
αποτελεί αναγκαίο πρόσφορο όρο στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-
2027 για τον Ειδικό Στόχο “Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά” του ΕΚΤ. 

Η νέα Ε.Σ.Κ.Ε Ρομά 2021-2030, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, στοχεύει στη 
συμπερίληψη, την ενδυνάμωση, την ενεργό πολιτειότητα και την καταπολέμηση των 
διαπιστωμένων και εμμενόντων ζητημάτων κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά στην 
Ελλάδα. Διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) πυλώνες, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις εθνικές 
προτεραιότητες και στρατηγικούς στόχους, τα μέτρα πολιτικής και τις θεσμικές 
παρεμβάσεις για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά σε εθνικό, τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, και εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις.  Αναλυτικά,

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι. «Πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
των Ρομά»
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ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ. «Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά 
(εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνική φροντίδα και στέγαση)»

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ. «Πρόληψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων σε βάρος 
των Ρομά»

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙV. «Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική 
και πολιτική ζωή».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006/ΦΕΚ 114/ 
Α’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), οι Ο.Τ.Α Α’ βαθμού είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή 
πολιτικών και τη συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων που διαβιούν εντός των διοικητικών τους ορίων. Ως εκ 
τούτου, η υλοποίηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης που σχεδιάζονται, συντονίζονται 
και παρακολουθούνται από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας, εναποτίθεται στον αρμόδιο Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού, βάσει της 
αρχής της εγγύτητας και της επικουρικότητας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και με στόχο την παρακολούθηση της υλοποίησης της Ε.Σ.Κ.Ε. 
Ρομά, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει συντάξει «Τοπικό Σχέδιο Δράσης 
για την ένταξη, την ισότητα και τη συμμετοχή των Ρομά», στο οποίο κάθε Δήμος καλείται 
να εξειδικεύει τις δράσεις που υλοποιεί σε τοπικό επίπεδο, με βάση τα αντίστοιχα 
χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς και καθώς και τις ανάγκες των πληθυσμών Ρομά 
που διαβιούν στα όριά τους. Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαλείο, το οποίο θα 
επικαιροποιείται ανά διετία.

Με το παρόν αποστέλλεται συνημμένα το πρότυπο του Τοπικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο 
παρακαλείστε να συμπληρώσετε,  λαμβάνοντας υπόψη τόσο την υφιστάμενη κατάσταση ό 
όσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σε τοπικό επίπεδο αναφορικά με τους 
πληθυσμούς Ρομά. Για τη δική σας διευκόλυνση, σας αποστέλλουμε συνημμένα τις δράσεις 
ανά Πυλώνα, έτσι ακριβώς όπως περιγράφονται στην Ε.Σ.Κ.Ε Ρομά 2021-2030 αλλά και τις 
δράσεις ανά  Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π) που αφορούν στους 
πληθυσμούς Ρομά για την νέα Προγραμματική Περίοδο (Ε.Σ.Π.Α 2021-2027).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση και την αποστολή του 
συνημμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης, το αργότερο έως την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 
2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ggp@yeka.gr.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας.
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