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Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,  
 
Με την υπ. αριθµ. Φ. 157002/12 αναφορά του κ. Στυλιανού Καλαµιώτη, προέδρου 

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροµ «ΕΛΠΙ∆Α» τέθηκε υπόψη της Αρχής το πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει σηµαντικός αριθµός οικογενειών ελλήνων τσιγγάνων που διαβιούν επί µακρόν 

στην περιοχή Πεύκο Πολίτη, πίσω ακριβώς από τη στάση Νοµισµατοκοπείο του ΜΕΤΡΟ, 

λόγω επικείµενης άµεσης κατεδάφισης των οικιών τους.  

 Ειδικότερα, µε την αναφορά ο νόµιµος εκπρόσωπος του Συλλόγου έθεσε υπόψη µας 

ότι την 9.9.2012 κοινοποιήθηκε σε διαµένοντες στην περιοχή η υπ. αριθµ. Φ. 244/3823/2012 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία αφορά την εκτέλεση 

κατεδάφισης των οικιών τους. Με την αναφορά τους οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται α) ότι 

διαβιούν πάνω από 40 έτη στην περιοχή β) ότι δεν υπάρχει καµµία υπόδειξη έστω και για την 

προσωρινή µετεγκατάσταση των διαβιούντων, γεγονός που θα προκαλέσει αιφνιδίως 

σηµαντικό αριθµό αστέγων και γ)ότι το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων 

(προσωπικών και οικιακών αντικειµένων) βρίσκονται στις οικίες τους χωρίς να υπάρχει 

καµµία δυνατότητα µεταφοράς τους σε κάποιο άλλο σηµείο.  

 Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, από την πλευρά των θιγόµενων Ροµά έχουν ήδη 

προβληθεί αντιρρήσεις που αφορούν, σύµφωνα µε τις οικείες αιτήσεις τους, πληµµέλειες της 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε πριν την έκδοση της οικείας απόφασης κατεδάφισης και 

ζητήµατα διαδικαστικών εγγυήσεων µιας δίκαιης δίκης. Τα ζητήµατα αυτά αποτελούν 

αντικείµενο δικαστικής διερεύνησης στο πλαίσιο αίτησης ακύρωσης, αλλά και σχετικής 

αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της ως άνω απόφασης του Γενικού Γραµµατέα. Ο 

Συνήγορος του Πολίτη περιορίζοντας εποµένως την παρέµβασή του σε πεδίο που δεν 



 

σχετίζεται µε την εκκρεµή ενώπιον δικαστηρίου υπόθεση και εξετάζοντας την αναφορά στο 

πλαίσιο της κατά τον ν.3094/2003 αρµοδιότητάς του, σας επισηµαίνει τα εξής:     

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν µε το ζήτηµα της 

αυθαίρετης εγκατάστασης τσιγγάνων στον οικισµό της περιοχής όπισθεν του 

Νοµισµατοκοπείου στο Χαλάνδρι. Η παρέµβασή του προκλήθηκε σε συνέχεια σειράς 

αναφορών που δέχτηκε από ιδιοκτήτες ακινήτων στα οποία είχαν εγκατασταθεί τσιγγάνοι. 

Ήδη από το 2001, στις οικείες παρεµβάσεις προς όλους τους αρµόδιους τότε φορείς 

(∆ήµαρχο, Νοµάρχη, Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας), ο Συνήγορος του Πολίτη είχε 

καταγράψει µε πλήρη τεκµηρίωση την απροθυµία ή αδράνεια των αρµόδιων φορέων να 

αντιµετωπίσουν το πρόβληµα και είχε επισηµάνει µε έµφαση την υποχρέωση όλων των 

εµπλεκόµενων υπηρεσιών να συνδράµουν και να συντονίσουν τις ενέργειές τους, 

προκειµένου να διασφαλιστεί άµεσα : α) η απόδοση της χρήσης των ιδιοκτησιών που έχουν 

καταληφθεί αυθαιρέτως στους ιδιώτες στους οποίους ανήκουν και β) η µετεγκατάσταση των 

επί µακρόν διαβιούντων στην περιοχή τσιγγάνων. 

Το γεγονός ότι µέχρι σήµερα, και για διάστηµα µεγαλύτερο της δεκαετίας από τις 

αρχικές παρεµβάσεις της Αρχής, καµµία πρόοδος δεν έχει επέλθει στο ζήτηµα, καθιστά 

σαφές ότι η συνέχιση της αυθαίρετης κατάληψης ιδιωτικών ακινήτων συνδέεται αιτιωδώς µε 

σοβαρότατες διαχρονικές παραλείψεις, τόσο του ίδιου του ∆ήµου Χαλανδρίου, όσο και των 

λοιπών εµπλεκοµένων δηµοσίων αρχών να µεριµνήσουν κατά λόγο αρµοδιότητας για την 

µετεγκατάσταση του πληθυσµού αυτού σε κατάλληλο χώρο, διασφαλίζοντας παράλληλα και 

επιλύοντας οριστικά το πρόβληµα της παρεµπόδισης των ιδιοκτητών ως προς την απόλαυση 

δικαιωµάτων επί της περιουσίας τους.  

Οι ως άνω διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, οι οποίες µάλιστα είχαν 

περιληφθεί σε σειρά εγγράφων προς τις αρµόδιες τότε υπηρεσίες, αξιοποιήθηκαν από τους 

ίδιους τους προσφεύγοντες στο πλαίσιο αγωγής αποζηµίωσης που κατέθεσαν σε βάρος του 

ελληνικού δηµοσίου. Τις διαπιστώσεις αυτές τις επικαλείται και τις συνεκτιµά επίσης, και το 

δικαστήριο στο σκεπτικό της σχετικής απόφασης υπ΄ αριθµ. 642/2011 του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή το ελληνικό δηµόσιο και ο ∆ήµος Χαλανδρίου 

καταδικάστηκαν σε αποζηµίωση των ιδιοκτητών µε βάση τις σχετικές για την αστική ευθύνη 

του κράτους διατάξεις (άρθρα 105 και 106 του Εισ Ν ΑΚ). Στην ως άνω απόφαση 

διαπιστώθηκε, ειδικότερα, ότι «…τα όργανα των εναγοµένων αδράνησαν επί µακρό να 

λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για τον καθορισµό των κατάλληλων χώρων στέγασης των 

πληθυσµών Ροµά και περαιτέρω επέδειξαν µε τη συµπεριφορά τους καθυστέρηση που 

υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο για την αποδέσµευση των ακινήτων των εναγόντων και την 

µετεγκατάσταση των πληθυσµών Ροµά σε νοµίµως οριοθετηµένες περιοχές». Το δικαστήριο 

κατέληξε στην κρίση αυτή επικαλούµενο και τις εκ του νόµου ( ΚΥΑ Γ/Π /23641, ΦΕΚ 973 Β΄ 

2003) υποχρεώσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ∆ήµου Χαλανδρίου, ως εναγοµένων, να 



 

καθορίσουν κατάλληλο χώρο εγκατάστασης των Ροµά και να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα 

έργα υποδοµής για την υγιεινή διαβίωση κλπ. 

Από το περιεχόµενο της ως άνω δικαστικής απόφασης και σε συνδυασµό µε την 

εφαρµοστέα ως άνω ΚΥΑ, προκύπτει µε σαφήνεια η άρρηκτη σχέση µεταξύ δύο 

υποχρεώσεων του κράτους και των οργάνων του: α) αποδέσµευση και απόδοση των 

ακινήτων στους ιδιοκτήτες τους και β) µετεγκατάσταση των διαβιούντων Ροµά σε νοµίµως 

οριοθετηµένες περιοχές. Περαιτέρω, καθίσταται σαφές ότι η υλοποίηση της µιας 

υποχρέωσης προϋποθέτει την εκπλήρωση της άλλης. Η επικείµενη δε εκτέλεση των 

κατεδαφίσεων βάσει της ανωτέρω απόφασης του Γ. Γρ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης καθιστά 

επιτακτική και την άµεση εξεύρεση και οργάνωση χώρου µετεγκατάστασης.  

Η διαπιστωµένη στο παρελθόν δυσχέρεια (προσχηµατική ή αντικειµενική) των 

δηµόσιων φορέων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ιδίως ως προς την ανεύρεση 

κατάλληλου χώρου µετεγκατάστασης, δεν µπορεί να εξακολουθήσει να προβάλλεται ως 

λόγος για τη διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης. Αντιστοίχως όµως, η µακρά επίγνωση 

των όποιων δυσχερειών, αφενός δεν µπορεί να προβάλλεται ως λόγος για περαιτέρω 

καθυστερήσεις, αφετέρου δε δεν µπορεί να προβληθεί ως νόµιµος λόγος για την 

αποσύνδεση της µιας υποχρέωσης (ελεύθερη απόδοση των ακινήτων) από την άλλη 

(µετεγκατάσταση), µε την επίκληση της ανάγκης άµεσης αντιµετώπισης του προβλήµατος. 

Η εύλογη αγανάκτηση των ιδιωτών λόγω της µακράς αποστέρησης ενός 

συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατός τους, το οποίο διεκδικούν επίµονα έναντι κάθε 

αρµόδιας αρχής χωρίς κανένα απτό αποτέλεσµα, ευχερώς µπορεί να στραφεί µε ιδιαίτερη 

ένταση έναντι εξαθλιωµένων και κοινωνικά αποκλεισµένων ατόµων, στοχοποιώντας τους ως 

τους µόνους υπεύθυνους. Μολονότι το καθήκον και, συνεπώς και η ευθύνη, επίλυσης του 

προβλήµατος δεν µπορεί παρά να αφορά αποκλειστικά τα αρµόδια όργανα του κράτους, η 

διαρκής χρονική µετάθεση της επίλυσης του προβλήµατος οξύνει την αντιπαράθεση µεταξύ 

οµάδων του πληθυσµού και διαµορφώνει σταδιακά την –ασφαλώς εσφαλµένη- εντύπωση ότι 

η επίλυση του προβλήµατος εναπόκειται πλέον στην αυτοδικία των µερών ή τυχόν 

υποστηρικτών τους. Το ενδεχόµενο εµπέδωσης µιας τέτοιας αντίληψης, αναµένεται να έχει 

προφανείς επιπτώσεις στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, αλλά και στο 

κύρος και την αξιοπιστία της δράσης των οργάνων του κράτους, αλλά και του κράτους 

δικαίου εν γένει.  

Υπό το βάρος αυτής της πίεσης ωστόσο, το ενδεχόµενο βίαιης αποβολής των Ροµά 

της περιοχής χωρίς καµµία µέριµνα για τη µετεγκατάστασή τους, δεν µπορεί να αποτελεί τη 

λύση του προβλήµατος. Στην περίπτωση αυτή, η πολιτεία απλώς µεταθέτει το πρόβληµα, 

χωρίς να το επιλύει, επιδεικνύοντας συµπεριφορά που δεν συνάδει µε την προστασία της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αξίας σε οµάδα εξαθλιωµένων και κοινωνικά αποκλεισµένων 

συµπολιτών µας οι οποίοι µάλιστα εµφανίζουν συγκεκριµένα φυλετικά χαρακτηριστικά. Αυτό 

το ενδεχόµενο, πέρα από παραβιάσεις συνταγµατικών δικαιωµάτων των ίδιων των Ροµά, 



 

συνιστά και παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, όπως αυτές εξειδικεύονται σε 

σειρά διεθνών κειµένων προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Το ενδεχόµενο αυτό, 

είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σειρά αντιδράσεων από διεθνείς φορείς επιφορτισµένους µε 

την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της χώρας, συµπεριλαµβανοµένης της αρχής της µη 

διάκρισης λόγω φυλετικής καταγωγής (Συµβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και 

ενδέχεται να εκθέσει τη χώρα διεθνώς σε ένα ευαίσθητο πεδίο προστασίας των δικαιωµάτων 

του ανθρώπου. 

Ενόψει αυτών, αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα, παρακαλούµε για τις απόψεις σας. 

Ειδικότερα, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε τα αποτελέσµατα των ενεργειών σας για το 

σχεδιασµό και την υλοποίηση των ως άνω υποχρεώσεων του κράτους, την ανταπόκριση των 

υπηρεσιών στις ενέργειές σας αυτές, την πρόοδο των εργασιών της αρµόδιας Επιτροπής 

που έχει συσταθεί για την ανεύρεση κατάλληλου χώρου µετεγκατάστασης, καθώς και την 

τυχόν εµπλοκή για την οποία ο Συνήγορος του Πολίτη θα µπορούσε να συνδράµει 

προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία. 

Βέβαιοι για την ειλικρινή διάθεση συνεργασίας σας µε σκοπό την αντιµετώπιση αυτού 

το σοβαρού ζητήµατος, αναµένουµε την ανταπόκρισή σας και είµαστε στη διάθεσή σας 

προκειµένου να παράσχουµε οποιαδήποτε συνδροµή.     

Επισηµαίνουµε ότι ανάλογο έγγραφο της Αρχής έχει αποσταλεί στον κ. Γ. Γραµµατέα 

∆ηµόσιας Περιουσίας, το οποίο σας κοινοποιείται.  
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