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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α. κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑ 

Άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποστολή των Αρχών Προστασίας του Πολίτη είναι η 

εκπλήρωση ενός κοινωνικού ρόλου, σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό κεκτημένο, 

για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων και την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Υπό αυτή την έννοια, ενώπιον των στελεχών των Αρχών Προστασίας του Πολίτη 

τίθεται σε κάθε περίπτωση και με κάθε ευκαιρία μία πρόκληση: H ανταπόκρισή τους 

στα καθήκοντα με τα οποία επιφορτίζονται από τον νόμο, ως εγγυητές της δημόσιας 

τάξης και ασφάλειας, και, συγχρόνως, η συνέπεια στην υπεράσπιση του δημόσιου 

αγαθού της ασφάλειας όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων πολιτών, χωρίς διακρίσεις, 

σύμφωνα με τις επιταγές του Ελληνικού Συντάγματος, τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. 

Ανταποκρινόμενο σε αυτή την πρόκληση, ως εκ του ρόλου του ως επιστημονικού, 

ερευνητικού και συμβουλευτικού φορέα σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας και 

αντεγκληματικής πολιτικής, το ΚΕ.ΜΕ.Α αναπτύσσει συστηματικά και συντονισμένα, 

ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό αφενός την υποστήριξη των 

στελεχών Προστασίας του Πολίτη για την αποτελεσματική άσκηση των 

επαγγελματικών καθηκόντων τους, αφετέρου την προώθηση του ευρύτερου 

κοινωνικού διαλόγου.  

 Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΚΕ.ΜΕ.Α.:  

 Υλοποίησε κατά τα έτη 2012 και 2015, αντίστοιχα, δύο εθνικά Προγράμματα 

Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης εξακοσίων (600), συνολικά, στελεχών του 
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Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με σκοπό την ανάπτυξη εργαλείων 

συνδιαλλαγής με υπηκόους τρίτων χωρών για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

των διακρίσεων λόγω εθνικής / φυλετικής καταγωγής και φύλου. 

 Υλοποιεί από τα τέλη του 2016 δύο διετή, συγχρηματοδοτούμενα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, Έργα σε θέματα αφενός κοινωνικής διαμεσολάβησης Ρομά και 

προληπτικής ασφάλειας, αφετέρου πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων 

έμφυλης βίας, με την συμμετοχή πεντακοσίων δέκα (510), συνολικά, αστυνομικών 

στελεχών.  

 Έχει ήδη συμμετάσχει στην υποβολή προτάσεων και αναμένει τα αποτελέσματα 

των σχετικών πανευρωπαϊκών διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίησης δύο 

(2) Έργων, συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης & 

Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίστοιχα, σε θέματα αφενός 

«διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης» / «ήπιας ένταξης» προσφυγικών πληθυσμών 

(με ειδική στόχευση την ανάδειξη της διάστασης του φύλου), αφετέρου δημοτικής 

διαμεσολάβησης με σκοπό την ενδυνάμωσης νέων Ρομά για την συμμετοχή τους σε 

κέντρα λήψης αποφάσεων (Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας).  

 Έχει ήδη υποβάλει πρόταση, σε συνεργασία με το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη 

Δυτικής Αττικής, για την υλοποίηση ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης σε 

επιλεγμένες περιοχές-στόχους των πέντε Δήμων, χωρικής αρμοδιότητας της 

Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης 

Ρομά και πολιτικής προστασίας. 

Προφανές καθίσταται από τα προαναφερθέντα ότι τα θέματα των Ρομά τίθενται ως 

προτεραιότητα μεταξύ των ερευνητικών δράσεων και πρωτοβουλιών του Κέντρου. 

Ειδική μνεία εντός αυτού του πλαισίου κρίνεται απαραίτητο να γίνει στη συνεργασία 

του ΚΕ.ΜΕ.Α. με την Ομάδα Υποστήριξης του Ειδικού Αντιπροσώπου σε θέματα Ρομά 

του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, μια συνεργασία που εδράζεται 
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στη βάση των αμοιβαίων σχέσεων εκτίμησης, με κοινή στόχευση την προστασία της 

ευάλωτης κοινωνικής ομάδας και την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων εις 

βάρος της. 

Προϊόν αυτής της συνεργασίας υπήρξε το ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων, με έμφαση στα ζητήματα Ρομά, που υλοποίησαν από 

κοινού το Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΚΕ.ΜΕ.Α και η ομάδα του Πανευρωπαϊκού 

Προγράμματος Εκπαίδευσης Κοινωνικών Διαμεσολαβητών Ρομά RΟΜΕD, με τη 

συμμετοχή είκοσι πέντε (25) αστυνομικών στελεχών Υπηρεσιών και Διευθύνσεων της 

περιοχής της Αττικής, τον Απρίλιο του 2016. 

Σε συνέχεια αυτού, σήμερα και για τις επόμενες δύο ημέρες, η συγκεκριμένη 

προσπάθεια εξελίσσεται προσανατολισμένη προς μια ειδική στόχευση: τριάντα (30) 

αστυνομικά στελέχη από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη προβλέπεται να 

εκπαιδευτούν ως εκπαιδευτές αστυνομικού προσωπικού σε θέματα καταπολέμησης 

των διακρίσεων και Ρομά. Μια προστιθέμενη αξία αποκτά το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η σχετική εκπαίδευση θα γίνει στη βάση της 

μεθοδολογίας και με τη χρήση των εργαλείων της ειδικής «αστυνομικής 

εργαλειοθήκης» που έχει ήδη δημιουργήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης σε θέματα μη 

διακριτικής αστυνόμευσης και καταπολέμησης των διακρίσεων εις βάρος των μελών 

της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας. 

Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος, προσβλέποντας στην επίτευξη των σκοπών του προς την κατεύθυνση 

αφενός της αποτελεσματικής άσκησης των καθημερινών επαγγελματικών 

καθηκόντων του αστυνομικού προσωπικού, αφετέρου στην προώθηση του ευρύτερου 

κοινωνικού διαλόγου, τους καρπούς του οποίου έχουμε όλοι ανάγκη, από κάθε θέση, 

στον ίδιο βαθμό, ως ενεργοί και κυρίως αλληλέγγυοι πολίτες της κοινωνίας. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

 


