
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση
Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού 
Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής 
Διαμεσολάβησης και Προληπτικής 
Ασφάλειας, σε επιλεγμένες 
περιοχές - στόχους της χώρας 
με σημαντικές πληθυσμιακές 
συγκεντρώσεις Ρομά

 http://olokliromeni-paremvasi.gr/

Φορέας Υλοποίησης: 
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης



Λίγα λόγια για την πράξη
Η προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τον προληπτικό ρόλο των Αρχών Προστασίας του Πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η πράξη αποβλέπει στην ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού 
«πρώτης γραμμής» σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης μέσα από την εφαρμογή 
πολιτικών πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και καταπολέμησης των 
διακρίσεων σε βάρος τους. 

Ειδικότεροι στόχοι της είναι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, η δημιουργία 
πρόσφορου εδάφους για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και η διαχείριση 
φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, μέσα από αμοιβαία ευαισθητοποίηση, 
αλληλοκατανόηση και συλλειτουργία τοπικών κοινοτήτων Ρομά, τοπικών κοινωνιών 
και στελεχών «πρώτης γραμμής» Υπηρεσιών Προστασίας του Πολίτη. 

Κεντρικοί Άξονες της Πράξης
1.  Ερευνητικές δράσεις για:

 - τη διακρίβωση των εκπαιδευτικών αναγκών του αστυνομικού προσωπικού και τον 
καθορισμό των περιοχών παρέμβασης, 

 - την ανάδειξη στάσεων και στερεοτυπιών μεταξύ Αστυνομικών και Ρομά, σε 5 περιοχές 
της χώρας (Δυτική Αττική, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Κατερίνη, Ηράκλειο), με σκοπό την 
ανάπτυξη στοχευμένης μεθοδολογικής προσέγγισης.

2.  Σχεδιασμός και συγγραφή:
 - εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές τους.
 - πρακτικού εγχειριδίου «Do / Don’t» σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και 
προληπτικής ασφάλειας.

3.   Διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων, από «δίδυμα» Ρομά και μη Ρομά εκπαιδευτών 
 - 1 σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών
 - 5 εκπαιδευτικά προγράμματα αστυνομικού προσωπικού.

4. Πιλοτική δοκιμή / Δοκιμή στο Πεδίο
 - εκτίμηση και ενίσχυση της δέσμευσης και ανταπόκρισης του αστυνομικού 
προσωπικού στην εκπαίδευση
 - διενέργεια πρακτικών Εργαστηρίων σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής 
διαμεσολάβησης.

5.   Αξιολόγηση των Επιπτώσεων της Παρέμβασης / Υποβολή Συστάσεων 
 Πολιτικής

 - Αξιολόγηση της συμπεριφορικής αλλαγής του αστυνομικού προσωπικού και των 
μελών των Τοπικών Κοινοτήτων Ρομά.

 - Υποβολή συστάσεων Πολιτικής προς την Ελληνική Πολιτεία σε θέματα αστυνομικής 
διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, με έμφαση σε θέματα Ρομά.


