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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα : Η  πλήρης ένταξη των Ρομά στην ελληνική κοινωνία είναι απαραίτητη. 

Ισότητα, συμπερίληψη και συμμετοχή για όλους, χωρίς διακρίσεις. 

 

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κατοικούν 200.000-300.000 Ρομά  σύμφωνα με τη 

Διεθνή Αναφορά του Minority Rights Group, ενώ στην Ευρώπη υπολογίζονται 

μεταξύ 10 και 12 εκατομμύρια άνθρωποι.  

Όπως διαβάζουμε στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 7 

Οκτωβρίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε ενισχυμένο και αναμορφωμένο στρατηγικό 

πλαίσιο της ΕΕ για τους Ρομά, το οποίο καθορίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

που περιλαμβάνει τρεις πυλώνες ( σ.σ. Ισότητα, Συμπερίληψη, Συμμετοχή) Η 

προσέγγιση αυτή συμπληρώνει την κοινωνικοοικονομική ένταξη των 

περιθωριοποιημένων Ρομά με προώθηση της ισότητας  και ενίσχυση της συμμετοχής. 

Όλοι οι Ρομά θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό 

τους και να συμμετάσχουν στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή. 

Στη χώρα μας  οι συνθήκες  διαβίωσης αυτής της κοινωνικής ομάδας είναι  δεινές, 

παρόλο που η ελληνική πολιτεία έχει σημειώσει πρόοδο  στην προσπάθεια  

ενσωμάτωσης των Ρομά στην κοινωνία. Υπάρχει ωστόσο ακόμα μεγάλη ανάγκη για 

συντονισμένα μέτρα και σχεδιασμό με ορίζοντα δεκαετίας.  

Όπως διαβάζουμε στην Ανοιχτή Επιστολή που υπογράφουν εκπρόσωποι των 
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κοινοτήτων Ρομά από πέντε περιφέρειες της χώρας, οι Έλληνες Τσιγγάνοι  

επιθυμούν και  επιδιώκουν  πλήρη ένταξη και  αξιοπρεπή διαβίωση. Για να γίνει 

αυτό εφικτό, χρειάζεται στοχευμένη και συμπεριληπτική πολιτική ώστε να αρθούν 

οι προκαταλήψεις που υπάρχουν εκατέρωθεν. 

Ο κρατικός μηχανισμός οφείλει με αποφασιστικότητα να στηρίξει την ένταξη τόσο 

σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης  όσο και με παρεμβάσεις της κεντρικής 

εξουσίας για να πάψει ο αποκλεισμός των Ρομά από θεμελιώδη  ανθρώπινα 

δικαιώματα όπως η   εκπαίδευση, η υγεία, η εργασία και η στέγαση. 

 

Εχει παρατηρηθεί ότι ο εκτεταμένος αναλφαβητισμός των γονέων  και η φτώχεια 

αποτελούν αρνητικό κίνητρο για την εγγραφή των παιδιών Ρομά στο σχολείο. Εχει 

αποδειχθεί ότι μεγάλο μέρος της σχολικής διαρροής αφορά παιδιά μειονοτήτων, 

όπως οι Τσιγγάνοι. Κρίνουμε ότι  πρέπει να ενθαρρύνεται  η ένταξη των παιδιών 

στη σχολική διαδικασία, με χρησιμοποίηση διαμεσολαβητών  από την κοινότητα 

των Ρομά και  με ενισχυτική διδασκαλία μετά το σχολείο για επιπλέον βοήθεια και 

καθοδήγηση.  Επίσης, θα ήταν χρήσιμη η θεσμοθέτηση αναγνώρισης- 

επιβράβευσης  από το σχολείο για την απρόσκοπτη παρακολούθηση, την καλή 

συμπεριφορά και την επιμέλεια των Τσιγγανοπαίδων.  

Τονίζουμε ότι η δυνατότητα εκπαίδευσης πρέπει να παρέχεται και σε ενηλίκους, 

ώστε να ενισχύεται η αίσθηση εμπιστοσύνης στο σύστημα. Τα προγράμματα 

γραμματισμού  ενηλίκων θα αποτελέσουν κίνητρο και για μετέπειτα 

επαγγελματική κατάρτιση των γονέων. Με πιστοποιημένη κατάρτιση θα μπορούν 

να αναζητούν εργασία μέσα από προγράμματα εργασιακής ένταξης σε ελληνικές 

επιχειρήσεις, στα πρότυπα των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. 

 

Το   πλανόδιο εμπόριο είναι μια από τις κύριες πηγές εισοδήματος για τους Ρομά, 

αλλά αναγκάζονται να το ασκούν παράνομα και  να πληρώνουν μεγάλα πρόστιμα. 

Ως εκ τούτου, οι εκπρόσωποι των Ρομά προτείνουν την εγγραφή των πλανόδιων 

στις  ΔΟΥ ως μικροπωλητές  και την έκδοση ειδικής κάρτας πλανόδιου εμπόρου, 

ώστε να μπορούν  να ασκούν το εμπόριο ελεύθερα και νόμιμα.  

 

Η πρόσβαση των Ρομά στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας πρέπει να εστιαστεί στην 

πρόληψη. Μέσα από το σχολείο και τις τοπικές κοινότητες καλό θα είναι να 

παρέχεται η δυνατότητα σε  μητέρες και  παιδιά να ελέγχονται τακτικά και 

δωρεάν σε προγράμματα πρόληψης υγείας. 

 

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στο θέμα της νομιμοποίησης κάποιων 

περιοχών όπου κατοικούν Ρομά , ούτως ώστε να τους παρασχεθεί νόμιμη 

πρόσβαση στην ύδρευση, στην ηλεκτροδότηση και εν γένει στην αξιοπρεπή 



διαβίωση. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, 

 

Ερωτάται ο υπουργός: 

 Πώς θα εξασφαλίσετε την ένταξη των Ρομά στην σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα; 

 Πώς προτίθεστε να αντιστρέψετε τις αντιλήψεις προκατάληψης και 

ρατσισμού έναντι των Ρομά συνανθρώπων μας; 

 Πώς θα διασφαλίσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων Τσιγγάνων;  

 Θα ακολουθήσετε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για ενσωμάτωση των Ρομά 

στην πολυπολιτισμική κοινωνία του 21ου αιώνα; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




