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Aξι6τιμoι κliριoι,

Σημερα, αλλd, και d,λλεg φoρ6ζ κατα τoν τελευταio μηνα, oτoν Συνηγoρo τoυ

Πoλiτη, σε αυνθ1εια ηg με αρ. πρωτ. 20489l5.L2.20a8 αναφoρd,q, περηλθαν

ηλεφωνικiυq μη διαoταυρωΘεiοεq π\ρoφoρiεζ για επικεiμεη επι1εiρηo'η

αvαγκαοτικηq απoβoξ ζ uL6 τιζ υ7ηρεσiεg oαg των τoιγγ&νων πoυ βρioκoνται
εl,}iατεστn!ιfνοι οε 6r._ταaη διoκτηοiαc ΛEΠoΣ οτο Π6ρτo Χ6λι. δηλαδη εvτ6c των

διoικητικιbν oρiωv τoυ Δημoυ Kρανιδioυ.

Συγκεκριμ6να oι π\ρoφoρiεg αυτ69 φ6ρoυν την τoπικη δημoτικηg αρ1η να

επιγειρεL, με η ο'υνδρομη τηq αoτυνoμiαg, να εκδιcilξει ατι6 ην περιo1η τ1ζ

oικoγwειεg Eλξνων, και ενδε1oμεvωζ δημoτiυν, τoιγγfrνων πoυ βρtoκονταl για
πoλλd, 6τη εγκαταοημ6νoι εκεf. Kατd, τιq iδιεg πληρoφoρiεq φθρετε 6τι η αoτυνoμiα

6δωoε στoν εν λ6γω π\θυομ6 διoρiα δεκαημ6ρoυ πρoκειμ6νoυ να απo1ωρηooυν απ6

ην περιo1η.

o Συνηγορoq τoυ Πoλiη, στο πλαiοιo διερεr5νηοηζ τηζ υπoβ\θεiο.ηg

πρoαναφερ6μεvηg αναφoρd,g απ6οτεlλε τo με αρ. πρωτ. 20489.08.2.1126.Ι.2009

6γγραφo πρoζ τoν Δημo Kρανιδioυ με τoν oπoio ζητofoε ενημθρωo.η για τoν
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βγ'μlσμ6 των τσιγγανων, τιζ ουνθηκεg διαβiωοηg και για τιq ενθργειεq ηq δημoτικηg

':-'ciρmcγια τη oτ6γαoη, εκπαiδευoη, υγειoνoμικη περiθαλψη κα1κoινωνικη 6νταξη τoυ
..i....,.

-'--'-w λoγω π\θυομoιi, χωpiζ 6μωζ, παρ' 6λεq τιq o1ξoειζ τoυ, να λd,βει κd,πoια

απ0νηoη

Eν6ψει των ανωτ6ρω, o Συνηγoρoq τoυ Πoλiτη oφεiλει με 6μφαoη να σαζ

επιoημ&νει, αφεν6q fl]V, βd,οει τoυ d,ρθρoυ 4 τoυ ν. 3094rc3! ' υπo1:6ωoη

oυνεργαo'iαζ σαζ με την Aρχη, καθωg και τιζ ooβαρ69 αυν6πειε9 πoυ συνεπd,γεται η

παραβiαo'η ηq υπo1ρ6ωoη9 αυτηg, αφετ6ρoυ τα ακ6λουθα:

OBd,οει ηq κεiμεvηq νoμoθεoiαg (και κυρiωq ην KYΑ Γ.fΙ/2364Τ, ΦEK B'

973l\5.01.2003)' αδuφωνα με τιζ επιτυ:γb.q του Συντd,γuατoq, αλλα κα1 τι-ζ

κατευΘυνηρioυg ηg νoμολογiαg τoυ Eυρωπαiκoιi Δικαoηρioυ Δικαιωμdτων τoυ

Aνθρioπoυ, η τυχ6ν αν&γκη μετακfηοηζ πk]Θυομoli τoιγγ&νων πoυ 6χει αυθαιρετωζ

εγκαταοταθεi οε 6να τ6πo. ιδiωζ 6ταν 6χει παρελθει μακρυζ χρoνoζ ηδη, δεν εiναι

δυνατ6ν o'ε καμiα περiπτωoη να ικανoπoιηθεi δια ηq υπoχρεωτικηζ απoμd,κρυνΦζ

τoυt παρd, μ6νoν εφ6οoν :

α) τoυl υπoδεικu5εται η μετεγκατd,oταΦ τoυt ο'ε αυγκεκριμενo

πρoκαΘoριoμθνo χioρo. κατd,λΜλo για τo οκoπ6 αυτ6 διαμoρφωμlvo με τιζ
αναγκαiεq υπoδoμ6q. ιboτε να ανταπoκρiνεται oε βαoικ6ζ πρoδιαγραφθζ. πρoοωρινηζ.

6oτω. αξιoπρεπo6ζ διαβiωοηζ

β) oωρευτικiυg. ηρηθεi η εκ τoυ ν6μoυ πρoβλεπ6μεvη διαδικαοiα 6ξωoηζ

(Ξρωτ6κoλλο διoικητικηζ απoβoληζ η οχετιΦ δικαο'τιΦ απoφαφj)'

Η με καθ' oιoνδηπoτε τρoπo εκδtωξη /απoμd,κρυνση των τoιγγ0νων, πθραν

τoυ πρoσωπικoti κ6οτoυq πoυ Θα επιφ6ρει oτα μ6\ τηζ συγκεκριμ6νη9 oμd,δαq, Θα

οδηγηoει ε.πιπροοθετωζ στlj δημιουρ1iα ν6ων παρ6μσrc]ν απαραδe;<των j<α,τοιστ&,sεο:v

oε d,λλoυg δ(μoυq και βεβαiωζ σην κατd,κριοη, ηθικd, και δικαοτικd,, ηζ 16ρα9 μαq

διεΘνcilg.
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ι Ι 0. Λειτoυρy6E η υπαλληλog o oπoiog αρνεiται να αυνερyαoθεi με τον Συνηyoρo του Πoλiη με oκoπo

να παρακωλδαει η να απoτρbψει τη διεξαyωyη bρευναg, τιμωρεΙται με φυλακιoη μξρι δδo ετδν. H πoινικη
δΙωξη αακεΙται μoνo εφoooν υπoβh\θεi σΙε"ττιcη 6rcθεoη απo τrρ Ανεξαρτητη Αρxη πρoE τoν αρμoδιo
Ειoαyyελεα. >

κ11. Αρνηoη λaτoυρyoδ η υπα)ληλoυ η μ6λoυq διoiηηq να αυνερyααθεE με τoν Συνηyoρo τoυ Πoλiτη,
lcατα τη διεξαγωyη τηE bρευναE, αυνιoτα πειθαργκ6 παραlπωμα πφαβαoηE rcαθηκoντoE, yια δε τα μbλη
διοiκηoηE λayo αντιrcαταoτααηq τoυq' Αν κατα τr7ν bρευνα διαlπoτωθεi παρανoμη oυμπεριφoρα )ειτoυρyoδ,
υπα)ληλoυ η μbλoυq διoΙκηoηE, o Συνηyoρog τoυ ΠoλEη διαβιβdζa την bκθεoη ατo αρμ6διo ορyανo και
μπορε! να πρorcαλ6αει τr1ν πειθαρ1ιη δiωξη τoυ υπαιτioυ η να πρoτεiνει τη ληψη αλλων μετρων, αν o
υπαΙnοg δεν υπoκειται αε πaθαρxικo 6kγo. o ΣυνηyoρoE τoυ Πoλiτη μπoρεi να ταoαa ευλoyη πρoθεoμiα
εν 6ψει τοlν περιoτααεcιlν' μετατην απρακτη παρ6λευαη τηg oπoiαqπαραyybMει o iδιogτoν 6k1lxo.[.''Jυ
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o o Συνηγoρog 61ει και στo παρελθ6ν επιoημανει 6τι Aoτυνoμικ6g αρ16q, oι

oπoiεq πoλλακιg καλοfνται να παρ6μβoυν oε ζηηματα πoυ 61oυν 1αρακτηρα

επιτακτlκof κoινωvικoιi πρoβξματoζ, πp€πει να εφαρμ6ζoυν απ6λυτα την ιομioυoα

νoμoθεοiα και 6τι oτιq τυ16ν επι1ειρηοειζ σε καταυλιoμor5q Poμ&, πptπεt vα ηρor1ν

τιq αpγbg ηg αναλoγικ6τητα9 τ6oo κατd, τoν o1εδιαoμ6 6oo και κατd, την υλoπoiηoη

τoυq, o6τω9 iοοτε να μην καταλεiπoνται, πρoζ διd,φoρεq κατευθ6νοειq περιθcbρια

αρνητικων εντυπiοo'εων 6τι πρ6κειται για διακρπικη μετα1εiριoη ηq εν λ6γω

oμ&δαq. oπωο'δηπoτε, καθε πρooπ&θεια εκφoβιoμoιi η απειληq τoυ π\θυoμo6 εiναι

παρανoμη.

Eν6ψε:ι των ανο:τ6ρrο cl Συrlηγoρoζ του Πολiη oαq καλεi να απty1τε απo

τυ16ν μη προβλεπ6μενη απ6 ην ιο1r5oυοα νoμoθεoiα εv6ργεια απoμd,κρυνσηζ τoυ εv

λ6γω π\θυoμori. Eπiοηq καλεiται o κ. Δημαρχoζ να απαντηoει οτα ερωτηματα πoυ

61ει Θ6oει με η oυνημμενη υπ'αρ. πρωτ. 20489.08.2Τ126.12009 επιoτoξ τoυ o

Συνηγoρoq τoυ Πoλiτη και κυρiωq να μαζ ενημερiυoει για τ1ζ εν6ργειεq οτιq oπoiεg

εγει'πpoβεi η πρoτiθεται να πρoβεi d,μεoα πρoκειμ6νου να διευθεηθεi τo ζητημα τηq

παρ&νoμηq εγκατd,οτασηζ των τoιγγ&νων πoυ κατolκoιiv oτo Δημo Kρανιδioυ με ην
εξε6ρεoη εναλλακτικων λιioεων oτ6γαoηq και βελτiωηζ των o'υνθηκioν διαβiωοηq

τoυζ.

oι oυνεργd,τεq μαζ παραμθνoυν ση δι&θεoη σαζ για oπoιαδηπoτε

διευκρtνιοη.

Mε τιμη,

Aνδρθαq Tfrκηg και Χρfoα ΧατΛ
.Boηθoi Συνηγoροι του Πoλiτη

KoΙNoΠoΙHΣΗ
Koινοπoiηoη:
Aρμγεio EΛ.AΣ.
Φαξ:210 6920481

Kυρiα Γιoliλα Πoυλη
Λ&κκεg Kρανιδioυ
213 00 ΑPΓoΛΙΔA


