
 

Το Έργο PROACTIVE – JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9451 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Πρόγραμμα «Δικαιώματα, 
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Σκοπός του Έργου Proactive είναι η παροχή εργαλείων κοινωνικής 
διαμεσολάβησης σε αστυνομικό προσωπικό «πρώτης γραμμής», 
εστιάζοντας στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την εφαρμογή 
πολιτικών πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού της ευάλωτης 
ομάδας των Ρομά.  

Κεντρικός άξονας του έργου Proactive είναι η εκπαίδευση 
αστυνομικών πρώτης γραμμής σε θέματα κοινωνικής 
διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, από δίδυμα μη Ρομά 
και Ρομά συν-εκπαιδευτών (αστυνομικών και διαμεσολαβητών, 
αντίστοιχα). 

Προς αυτή την κατεύθυνση, από το Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο 2018 εκπαιδεύτηκαν 371 αστυνομικοί 
«πρώτης γραμμής», σε 19 Δήμους της Ελλάδας, προερχόμενοι από Υπηρεσίες Τροχαίας, Τάξης, Δίκυκλης 
Αστυνόμευσης, Ειδικών Αστυνομικών Επιχειρησιακών Δυνάμεων κ.α. 

 
 
 
 
  

Πρόληψη των δ ιακρίσεων κατά των Ρομά μέσω της παροχής εργαλείων 
κοινωνικής δ ιαμεσολάβησης σε αστυνομικούς.  

Εκπαίδευση 371 
Αστυνομικών 
«Πρώτης 
Γραμμής»  
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Οι εκπαιδευτές (Ρομά και μη Ρομά) του αστυνομικού 
προσωπικού ανέδειξαν τις δυσκολίες και τα εμπόδια 
με τα οποία ήρθαν αντιμέτωποι κατά την διάρκεια 
των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Τονίστηκε, ωστόσο, 
ο θετικός αντίκτυπος και η καινοτομία της 
εκπαιδευτικής παρέμβασης PROACTIVE. 
 
«Με το πέρας κάθε εκπαιδευτικής ομάδας θεωρώ ότι 
φυτεύτηκε ένας σπόρος. Μια καλή ανησυχία σε 
όλους μας να δοκιμάσουμε, να επιχειρήσουμε, να 
δράσουμε με έναν άλλο τρόπο στη συγκεκριμένη 
κοινωνική ομάδα. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα 
μοντέλα κοινωνικής διαμεσολάβησης και 
προληπτικής ασφάλειας για μια Αστυνομία με πιο 
κοινωνικό χαρακτήρα, συμφωνώντας από κοινού στη 
δημιουργία μιας αντιπυρικής ζώνης προστασίας ώστε 
να ανακόψουμε τη φωτιά που έρχεται από το 
παραβατικό κομμάτι των Ρομά και να βοηθήσουμε το 
υγιές…» - Αθανάσιος Κανάκης, Ψυχολόγος ΕΛ.ΑΣ. 

 

«… Παρόλο που αρχικά φάνηκε ότι θα ήταν ένα 
δύσκολο εγχείρημα που περιλάμβανε συνεργασία με 
Ρομά εκπαιδευτές και παρουσίαση καινοτόμων ιδεών 
σε αστυνομικούς πρώτης γραμμής, εντούτοις στις 
αίθουσες δημιουργήθηκε ζεστό κλίμα, με 
εποικοδομητικές συζητήσεις, καταθέσεις ιδεών και 
γενναίες παραδοχές που αποτέλεσαν ευχάριστη 
έκπληξη και ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Οι 
εκπαιδευόμενοι έδειξαν ενδιαφέρον, "αγκάλιασαν" 
τον Ρομά εκπαιδευτή και προσπάθησαν να κερδίσουν 
εμπειρίες μαζί του, ενώ τέθηκαν πρακτικά ζητήματα 
με τρόπο ώστε τελικά ο καθένας να αποκομίσει 
οφέλη στην εργασία του…Το PROACTIVE, είναι 
εξαιρετική απόδειξη ότι η συνεργασία κοινωνικών 
εταίρων επιφέρει θετικά αποτελέσματα τα οποία 
πρέπει να γνωστοποιηθούν για να αντιληφθεί ο 
καθένας ότι πρέπει να βάλει το "λιθαράκι" του στην 
προσπάθεια κοινωνικής ένταξης των Ρομά…» - 
Παναγιώτης Γρίβας, Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ. 

 

 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

Τόπος Διεξαγωγής 
Εκπ/κού Σεμιναρίου 

Διάρκεια 
Εκπαίδευσης 

1ο Εκπαιδευτικό 

Σεμινάριο 

Δήμος Καλαμαριάς, 

Θεσσαλονίκης 

5/3/2018 –  

9/3/2018 

2o Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Δήμος Δενδροποτάμου 
Θεσσαλονίκης 

5/3/2018 –  
9/3/2018 

3ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Δήμος Παύλου Μελά 
Θεσσαλονίκης 

12/3/2018 – 
16/3/2018 

4ο Εκπαιδευτικό 

Σεμινάριο 

Δήμος Νεάπολης Συκεών 

Θεσσαλονίκης 

12/3/2018 – 

16/3/2018 

5ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Δήμος Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης Θεσσαλονίκης 

19/3/2018 – 
23/3/2018 

6ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Δήμος Χαλκηδόνας 
Θεσσαλονίκης 

19/3/2018 – 
23/3/2018 

7ο Εκπαιδευτικό 

Σεμινάριο 

Δήμος Δέλτα  

Θεσσαλονίκης 

26/3/2018 – 

30/3/2018 

8ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Δήμος Ευόσμου  
Κορδελιού 

26/3/2018 – 
30/3/2018 

9ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Δήμος Αλεξάνδρειας  
Ημαθίας 

12/3/2018 – 
16/3/2018 

10ο Εκπαιδευτικό 

Σεμινάριο 
Δήμος Βόλου 12/3/2018 – 

16/3/2018 

11ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Δήμος Λάρισας 

 

26/3/2018 – 
30/3/2018 

 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

Τόπος Διεξαγωγής 
Εκπ/κού Σεμιναρίου 

Διάρκεια 
Εκπαίδευσης 

1ο Εκπαιδευτικό 

Σεμινάριο 

Δήμος Αμαρουσίου 23.4.2018 –

27.4.2018 

2ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας 30.4.2018 & 
2.5.2018 –5.5.2018 

3ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Εγκαταστάσεις Κέντρου 
Μελετών Ασφάλειας, Αίθουσα 

Συνεδριάσεων 

30.4.2018 &  
2.5.2018 –5.5.2018 

4ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Κέντρο Τέχνης & Λόγου 
Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

7.5.2018 – 
11.5.2018 

5ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Κέντρο Τέχνης & Λόγου 
Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

7.5.2018 – 
11.5.2018 

6ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Κέντρο Τέχνης & Λόγου 
Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

14.5.2018 –
18.5.2018 

7ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Κέντρο Τέχνης & Λόγου 
Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

21.5.2018 –
25.5.2018 

8ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Δήμος Ραφήνας Πικερμίου 29.5.2018 – 
2.6.2018 

9ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο 

Κέντρο Τέχνης & Λόγου Αγίας 
Βαρβάρας 

29.5.2018 – 
2.6.2018 

 

Πίνακας 1: Πρώτος Κύκλος Εκπαιδεύσεων 

Πίνακας 2: ΔεύτεροςΚύκλοςΕκπαιδεύσεων 
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«…θα πρέπει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, διότι υπάρχει θέληση και 
από τις 2 πλευρές. Επείγει να υπάρχει αυτή η άμεση σχέση [Ρομά- 
αστυνομίας] σε όλη την Ελλάδα, διότι θα γνωριστούν καλύτερα οι 
δύο πλευρές που έως τώρα βρίσκονται ουσιαστικά σε αντιπαλότητα, 
μη γνωρίζοντας ο ένας την πλευρά του αλλού. Έχοντας λάθος 
πρότυπο οι Ρομά για τους αστυνομικούς και το αντίθετο. Εάν όμως 
αισθανθούν ασφάλεια, θα μπορέσουν να συνυπάρξουν αρμονικά.» - 
Σοφία Σούτα, Διαμεσολαβήτρια. 

«Πολλές φορές στη ζωή μου δεν έχω δώσει ευκαιρίες σε ανθρώπους 
να τους γνωρίσω. Απλά τους ζωγράφισα με τα πιστεύω μου και με 
αυτά που έχω ακούσει. Λάθος μου. Το να δώσουμε ευκαιρίες σε 
ανθρώπους δεν είναι κακό.» - Ειρήνη Φραγκούλη, 
Διαμεσολαβήτρια 

«Η ιδέα και μόνο πώς θα μπω σε μια αίθουσα γεμάτη αστυνομικούς 
με τρόμαζε· ήταν αμήχανα διότι ήμουν η “ξένη” και ενώ στην αρχή 
ήταν εμφανής η δυσπιστία και η προκατάληψη, όχι στο πρόσωπο 
μου, αλλά σε αυτό που αντιπροσωπεύω (ανάλογα την εμπειρία που 
ακολουθούσε τον καθένα), η μέρα είχε ενδιαφέρον γιατί ειπώθηκαν 
απορίες και είχαν απέναντι τους έναν άνθρωπο ο οποίος τους έδωσε 
κάποια άλλη άποψη. Είναι δύσκολο να αλλάξεις άποψη σε έναν 
άνθρωπο, που την μόνη πλευρά των Ρομά που έχει γνωρίσει είναι η 
κακή.» - Στέλλα Σταύρου, Διαμεσολαβήτρια. 

 
 
 
 

 

«Ένα αμφιλεγόμενο 
εγχείρημα που στο τέλος 
πήρε το χειροκρότημα.» 

 

«Μια μικρή μάχη κατά των 
προκαταλήψεων.» 

Επόμενα Βήματα 
 

Πιλοτική παρέμβαση - Δημιουργία τοπικών 
ομάδων δράσης 
Λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
εκπαίδευσης 

Επικοινωνία 
 

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 
Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα, 101 77 

τηλ.: 210 7481630 
email: kemea@proactivemediators.eu 

www.proactivemediators.eu 


