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“Κυπριακή Εθνική Πλατφόρμα για τους Ρομά” 

 

 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν οριστεί ως το 

Εθνικό Σημείο Επαφής για τους Ρομά έπειτα από απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου στις 2.12.2011, και εκπροσωπούν την 

Κύπρο σε συναντήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Κύπρου που 

απορρέουν από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, το 2012 υποβλήθηκε 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δέσμη μέτρων που προωθεί η 

Κύπρος για την ένταξη των Ρομά στους τομείς της 

απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της στέγασης, της υγείας και 

των κοινωνικών υπηρεσιών. Έκτοτε, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας συντονίζουν την υποβολή, ετησίως, εγγράφου με την πρόοδο υλοποίησης των 

μέτρων αυτών. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα θέματα που αφορούν 

τους Ρομά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής του κράτους για προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευάλωτων ατόμων διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, αλλά 

παράλληλα υπάρχουν και στοχευμένες δράσεις προς τον πληθυσμό των Ρομά που 

αφορούν κυρίως τον τομέα της εκπαίδευσης.  

 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν εξασφαλίσει το Μάιο του 2016 

συγχρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και 

Ιθαγένεια» 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση Έργου που αφορά τη 

σύσταση και λειτουργία της «Κυπριακής Εθνικής Πλατφόρμας για τους Ρομά». Η 

συγχρηματοδότηση που εξασφάλισαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για την 

υλοποίηση της «Κυπριακής Εθνικής Πλατφόρμας για τους Ρομά» καλύπτει περίοδο 12 

μηνών και ανέρχεται στο 95% του συνολικού κόστους του Έργου, το οποίο είναι 26.526 

ευρώ, και το υπόλοιπο 5% του κόστους καλύπτεται από εθνικούς πόρους. 

 

Πρωταρχικός σκοπός της νεοσύστατης «Κυπριακής Εθνικής Πλατφόρμας για τους Ρομά» 

είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για την ενδυνάμωση του διαλόγου για θέματα που 

αφορούν τους Ρομά, όπως είναι η στέγαση, η εκπαίδευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η 

υγεία και η απασχόληση. Στην «Κυπριακή Εθνική Πλατφόρμα για τους Ρομά» 

συμμετέχουν εκτός από τους κυβερνητικούς φορείς και ανεξάρτητες αρχές, αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, ακαδημαϊκοί καθώς και οι ίδιοι οι Ρομά.   
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Για την προώθηση του διαλόγου αυτού, θα γίνουν 4 συναντήσεις κατά την περίοδο 2016-

2017, που αφορούν τόσο το γενικότερο πλαίσιο πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο όσο και σε συγκεκριμένους τομείς που κυρίως εστιάζονται σε ιδιαίτερα 

ζητήματα για τους Ρομά, όπως είναι η πρόσβαση στην υγεία, την απασχόληση, την 

εκπαίδευση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τη στέγαση.  

 

Σκοπός των συναντήσεων είναι:  

 η δημιουργία ενός φόρουμ όπου οι εμπλεκόμενοι από κυβερνητικές υπηρεσίες, 

ανεξάρτητες αρχές, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οι 

Ρομά θα έρθουν σε επαφή, 

 η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για εποικοδομητική συζήτηση, 

 η παροχή στους συμμετέχοντες ευκαιριών ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν, να 

καινοτομήσουν και να καταλήξουν σε κοινές λύσεις, 

 η ενθάρρυνση της συμμετοχής των Ρομά σε διαδικασίες που τους αφορούν, 

 η υποβοήθηση των συμμετεχόντων να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με επιτυχία η 

ενσωμάτωση των Ρομά,  

 η στήριξη κάθε συμμετέχοντα από τους Ρομά ώστε να καταστεί ικανός να ψάξει για 

λύσεις χωρίς αποκλεισμούς και να δημιουργήσει βιώσιμες συμφωνίες με το 

περιβάλλον του.   

 

Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός των Ρομά στην Κύπρο είναι περιορισμένος και κατά κύριο 

λόγο διαμένουν στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Τέλος, αναφέρεται ότι με βάση το 

Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο πληθυσμός των Ρομά δεν αποτελεί ξεχωριστή 

εθνοτική ομάδα, αλλά ανήκει στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα.  
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