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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

              ∆ηµοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ4603/τ.Β΄/28.12.2017 

 

Αθήνα, 19 ∆εκεµβρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: 43420 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 

ΘΕΜΑ: Σύσταση και Ορισµός µελών Οµάδας ∆ιοίκησης Εργου για την  

               Αστική και ∆ηµοτική Τακτοποίηση των Ροµά. 

                                          

                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

   1) Τις διατάξεις: 

α) Της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της  

Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

107), 

 β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 

που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), 

γ) του ν.4456/2017 «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ ΕΥΡΑΤΟΜ) 

1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του 

κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

24), και ιδίως των άρθρων 17 και 22 αυτού. 

δ) του π.δ. 105/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 172) [διόρθωση 

σφαλµάτων (Α’ 193)], όπως ισχύει, 

ε) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισµού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και Υπουργείου 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείων 

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 

και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (Α΄ 208). 

στ) του π.δ. 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 210). 

ζ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισµός Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 

161Α
 ΄
). 
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η) της υπ.αρ. Υ 28/8.10.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2168) «Ανάθεση 

αρµοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», η οποία τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 

Αποφάσεις του Πρωθυπουργού  Υ70/11.11.15 (ΦΕΚ Β΄ 2441)  και Υ43/28.4.2017  (ΦΕΚ 

Β΄1510). 

2) Το µε αρ. πρωτ. οικ. 0190/29.9.2017 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας Για την 

Κοινωνική Ενταξη των Ροµά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε το οποίο  υποδεικνύονται εκπρόσωποι  της  Ειδικής 

Γραµµατείας Για την Κοινωνική Ενταξη των Ροµά στην Οµάδα ∆οίκησης Εργου  

3) Το γεγονός ότι η λειτουργία της συγκεκριµένης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου είναι 

αναγκαία για την διαµόρφωση επεξεργασµένων προτάσεων επίλυσης των σύνθετων 

προβληµάτων που άπτονται της αστικής και δηµοτικής τακτοποίησης των Ροµά, µετά από 

προηγούµενη καταγραφή και µελέτη της υφιστάµενης κατάστασης για το συγκεκριµένο 

θέµα.  

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Άρθρο 1 

1.  Α. Συνιστούµε στο Υπουργείο Εσωτερικών Οµάδα ∆ιοίκησης  Έργoυ για την                

Αστική και ∆ηµοτική Τακτοποίηση των Ροµά. 

Β.  Συγκροτούµε την παραπάνω Οµάδα ∆ιοίκησης Έργoυ και ορίζουµε ως µέλη αυτής: 

1) τον Κωνσταντίνο Ευσταθίου του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού µε Α΄βαθµό, Προιστάµενο του Τµήµατος  Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης  

της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως 

Πρόεδρο, µε αναπληρώτριά του την Βασιλική Κορδαλή του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του 

κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε Α΄βαθµό, της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής 

Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

2) την Σεβαστή Μπέσιου του Ευαγγέλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού µε Α΄βαθµό, Προισταµένη  του Τµήµατος  Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και 

Κρατικών Ενισχύσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών, 

3)  την Αικατερίνη Κουλουµπή του Χρήστου, µετακλητή υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, στο 

Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών 

4)  τον Ελευθέριο Κωνσταντινίδη του Βασιλείου, ∆ικηγόρο, Ειδικό Συνεργάτη της 

Ειδικής Γραµµατέως Για την Κοινωνική Ενταξη των Ροµά του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε αναπληρώτριά του την Πελαγία 

Αναστασιάδου του Χρήστου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών 

Επιστηµών του Τµήµατος Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης  της  Ειδικής 

Γραµµατείας Για την Κοινωνική Ενταξη των Ροµά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  
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5) την Σοφία Γενειατάκη του Ιωάννη,  υπάλληλο Ι∆ΑΧ του κλάδου ΠΕ Νοµικών 

Επιστηµών, του Τµήµατος Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης  της  Ειδικής 

Γραµµατείας Για την Κοινωνική Ενταξη των Ροµά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε αναπληρωτή της τον ∆ηµήτριο Μπουρίκο του 

Ηλία, µόνιµο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών µε Α΄ βαθµό,  

αναπληρωτή Προιστάµενο του Τµήµατος Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης  

της  Ειδικής Γραµµατείας Για την Κοινωνική Ενταξη των Ροµά του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

6) την Αγγελική Κουρµούση του Σπυρίδωνος, Υπαστυνόµο Α’ (282271) της ∆ιεύθυνσης 

Γενικής Αστυνόµευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, µε αναπληρωτή της τον 

Σταύρο Παπαδήµα του Αποστόλου, Υπαστυνόµο Β’ (287167)  της ιδίας ∆ιεύθυνσης. 

 7) την Αννα Φαρούπου του Νικολάου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού µε Α΄βαθµό, της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών 

8) τον Θεόφιλο Τσάγρη του Αθανασίου, µε Α βαθµό, Προιστάµενο του Τµήµατος 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων, 

 9) την Σταµατία Τουτουνοπούλου του Γεωργίου, µε Α βαθµό, υπάλληλο του Τµήµατος  

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων. 

Γ. Γραµµατειακή υποστήριξη στην εν λόγω Οµάδα ∆ιοίκησης  Έργου θα παρέχει η 

Μαρία Σακαλή του Χρήστου,  υπάλληλος του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού  Ι∆ΑΧ µε Α΄βαθµό, 

της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 ∆. Η Οµάδα ∆ιοίκησης  Έργου για την Αστική και ∆ηµοτική Τακτοποίηση των Ροµά  

έχει ως σκοπό την  άρση των θεσµικών και πρακτικών δυσκολιών  που συναντούν οι Ροµά  

για την αστική και δηµοτική τους τακτοποίηση, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης αυτών  στην 

ισότιµη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά καθώς και η  λειτουργία της αστικής και δηµοτικής 

τακτοποίησης ως µηχανισµού διασφάλισης της νοµιµότητας. Προς τον σκοπό αυτό θα  

εκπονηθεί  σχέδιο δράσης για την αστική και δηµοτική τακτοποίηση των Ροµά,  θα 

υποβληθούν  επεξεργασµένες  προτάσεις  για την επίλυση προβληµάτων και θα καταρτισθεί  

σχετικό  προσχέδιο νόµου, εφόσον προκύψει αναγκαιότητα. Το έργο της περιλαµβάνει ιδίως:  

1. Τη συλλογή στοιχείων αστικών  και δηµοτικών ζητηµάτων που προκύπτουν από τις 

καταγραφές, µελέτες και αναφορές αρµοδίων οργάνων, όπως αυτές που προέρχονται 

από ∆ήµους της χώρας,  τα Κέντρα Κοινότητας/Παραρτήµατα Ροµά, το ΚΕΕΛΠΝΟ, 

την ΕΛΣΤΑΤ,  την ΜΟ∆ και  την ΕΥΣΕΚΤ.  

2.  Την ανάδειξη και κατηγοριοποίηση προβληµάτων αστικής και δηµοτικής φύσεως, 

των συνεπειών τους και των συναφών µε αυτές θεµάτων. Αναφέρονται ενδεικτικά: ο 

αδηµοτολόγητος πληθυσµός, η έλλειψη ταυτοποιητικών εγγράφων, λανθασµένες 

εγγραφές σε ληξιαρχεία και δηµοτολόγια, πολλαπλές εγγραφές, προβληµατικές 

οικογενειακές µερίδες, πολλαπλές καταχωρήσεις συµφώνων συµβίωσης, εικονικοί 

γάµοι, αποκλεισµός πρόσβασης σε παροχές/επιδόµατα, επιπρόσθετα θέµατα 
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οικονοµικού, εφοριακού και νοµικού  περιεχοµένου και ζητήµατα ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. 

3. Τη µελέτη ζητηµάτων ιθαγένειας που σχετίζονται µε την αστική και δηµοτική 

τακτοποίηση των Ελλήνων Ροµά. 

4. Τη µελέτη του ισχύοντος νοµικού πλαισίου στην Ελλάδα (διοικητικό, δικαστικό 

σκέλος), λαµβάνοντας υπόψη την εφαρµογή του στην πράξη καθώς και το κόστος και 

τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.  

5. Τη µελέτη και επεξεργασία προηγούµενων ολοκληρωµένων προτάσεων από 

αρµόδιους φορείς, ανεξάρτητες αρχές και συµβουλευτικά όργανα, για την επίλυση 

των αστικών και δηµοτικών  εκκρεµοτήτων των Ροµά.   

6. Τη µελέτη µεθόδων ταυτοποίησης και διασταύρωσης στοιχείων και τη δυνατότητα 

εφαρµογής τους για τις ανάγκες των σκοπών της Οµάδας  ∆ιοίκησης  Έργου. 

7.  Τη µελέτη καλών πρακτικών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

8. Την συνεκτίµηση ειδικότερων προβληµάτων, συναφών προς την ανάγκη για αστική 

και δηµοτική τακτοποίηση της ειδικής κοινωνικής οµάδας σε συνεργασία µε τα 

συναρµόδια Υπουργεία.  

9. Την διαµόρφωση πρότασης για εργαλεία που θα συµβάλλουν στην εκπαίδευση και 

ευαισθητοποίηση των εµπλεκοµένων (δημόσια διοίκηση και πολίτες Ροµά) για την 

αναγκαιότητητα της αστικής και δηµοτικής τακτοποίησής τους. 

Γ.  Η Οµάδα ∆οίκησης  Έργου δύναται να απευθύνεται ή να καλεί στις συνεδριάσεις της 

και να συνεργάζεται µε  οποιονδήποτε θεσµικό φορέα, ειδικό, εµπειρογνώµονα, που 

κρίνεται  ότι µπορεί να συνδράµει στην επίτευξη των στόχων της. 

∆. Η Οµάδα ∆ιοίκησης  Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς πρόσθετη αµοιβή ή 

άλλου είδους αποζηµίωση και θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των 

δηµόσιων υπηρεσιών.  

Άρθρο 2 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην 

Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                      Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,   

                     ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ      

                                                                                           ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ            

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ                               ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ         

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                               ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 

 

                                                            ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ                             

 

 

ΑΔΑ: ΩΟΠΦ465ΧΘ7-2ΜΦ



 5 

Κοινοποίηση: 

Οριζόµενα µέλη 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1.Γραφείο µας 

2.Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 

3.Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων 
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