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Θέµα: «Εγκαταστάσεις ευπαθών πληθυσµών (Ροµά, αστέγων κ.λπ.) εντός ή πλησίον
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς».
Αξιότιµη κα. Γενική ∆ιευθύντρια,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε θεσµική αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και των
δηµοσίων υπηρεσιών για την προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της
κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας (ν. 3094/03) και την προώθηση της αρχής της
ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής κ.λπ. στις περιπτώσεις που
αυτή παραβιάζεται από δηµόσιες υπηρεσίες (ν. 3304/05), διερευνά και υποθέσεις εγκατάστασης
και διαµονής ευπαθών κοινωνικών οµάδων διαφορετικής εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής σε
ακίνητα αλλότριας, ιδιωτικής ή δηµόσιας, ιδιοκτησίας και συγκεκριµένα εντός ή πλησίον
αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων ή ιστορικών τόπων. Στη συντριπτική πλειονότητα των
περιπτώσεων πρόκειται για οικογένειες Ροµά. Οι υποθέσεις άγονται ενώπιον του Συνηγόρου του
Πολίτη κυρίως από περιοίκους και όταν οι αρνητικές συνέπειες της εγκατάστασης έχουν πλέον
προσλάβει σηµαντικές διαστάσεις, µε τη διαµόρφωση ανθυγιεινών συνθηκών για τη δηµόσια
υγεία, τη συσσώρευση απορριµµάτων, την αισθητική υποβάθµιση από τα ανεπαρκή ενδιαιτήµατα
που δεν προσφέρονται για αξιοπρεπή ανθρώπινη διαβίωση, την ανάπτυξη επιβαρυντικών για το
περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία επαγγελµατικών ή άλλων δραστηριοτήτων από τα µέλη των
οµάδων, κ.ά..
Σχετικά προσφάτως, κατά τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε
αποδέκτης εγγράφων από Εφορείες του Υπουργείου Πολιτισµού στα οποία, παρά την επίκληση
αισθηµάτων κατανόησης προς τις ευπαθείς οµάδες, πρωτίστως υποστηρίζεται η κατασταλτική
παράµετρος ως αποτελεσµατική λύση του προβλήµατος (µε προσφυγή στην «αρωγή»
αστυνοµικών ή και άλλων αρχών), αντίδραση κατανοητή υπό την αποκλειστική οπτική γωνία των
αρµοδιοτήτων προστασίας των µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων. Ωστόσο, εάν οι Εφορείες
έχουν κατάλληλη ενηµέρωση και κατανοήσουν τη δυνατότητα συντονισµού τους µε τους
εµπλεκόµενους φορείς θα µπορέσει να υπάρξει µια συνολική αντιµετώπιση που θα λαµβάνει υπ’
όψη της τόσο την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς όσο και των υποχρεώσεων δηµόσιας
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µέριµνας για τις ευπαθείς οµάδες. Προσεγγίζοντας το πρόβληµα από µια οπτική γωνία
λυσιτελούς αντιµετώπισης, ο Συνήγορος του Πολίτη λαµβάνει την πρωτοβουλία να απευθυνθεί
σε εσάς προκειµένου να ενηµερώσει την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου για τις απόψεις του
σε σχέση µε α) τις οφειλόµενες ενέργειες της διοίκησης που διασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση
όλων στα κοινωνικά δικαιώµατα και β) την βιώσιµη και ουσιαστική επίλυση από τη διοίκηση
ανάλογων καταστάσεων µε νόµιµο τρόπο και χωρίς να παραγνωρίζεται, επί της ουσίας, η
ανθρωπιστική διάσταση του προβλήµατος.
Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (εθνικό, κοινοτικό και διεθνές), οι αρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Πολιτισµού, όπως και της υπόλοιπης διοίκησης, υποχρεούνται να
αντιµετωπίζουν το θέµα της εγκατάστασης ευπαθών οµάδων εντός ή πλησίον µνηµείων και
αρχαιολογικών χώρων αναζητώντας µεν µια λύση για την προστασία των στοιχείων της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, επιδεικνύοντας όµως παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική
παράµετρο του ζητήµατος και στην ανάγκη ιδιαίτερου χειρισµού. Αυτό γίνεται, προκειµένου οι
κρατικοί φορείς να εξαλείψουν τα εµπόδια οµαλής ένταξης των οµάδων στον οικιστικό και
κοινωνικό ιστό µε την διασφάλιση της κατάλληλης εγκατάστασης ή µετεγκατάστασης της
ευπαθούς οµάδας υπό συνθήκες σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προστασίας της
δηµόσιας υγείας. Μπορεί ο σκοπός της εξασφάλισης της µέγιστης δυνατής προστασίας και
ανάδειξης των µνηµείων και των αρχαιολογικών χώρων που επηρεάζονται από τέτοιες
εγκαταστάσεις να αποτελεί για τις υπηρεσίες του Υπουργείου το κύριο αντικείµενο παρέµβασής
τους, όπως ορίζει ο ν. 3028/02, όµως, στην περίπτωση αυτή επισηµαίνεται η ανάγκη στάθµισης
στην παρεµβολή (οπτική ή φυσική) στον αρχαιολογικό χώρο, ανάλογα και µε τη σπουδαιότητα του
µνηµείου και απαρεγκλίτως σε κάθε περίπτωση οφείλεται η εκ παραλλήλου συνεργασία των
υπηρεσιών του υπουργείου µε τους κατά περίπτωση άλλους αρµόδιους φορείς της διοίκησης, στο
πλαίσιο της συνταγµατικής επιταγής για την προστασία απόρων και αστέγων ατόµων, αλλά και
των επιταγών του κοινοτικού δικαίου (Οδηγία 2000/43/ΕΚ) και του σχετικού ν. 3304/05 για
την καταπολέµηση διακρίσεων λόγω φυλετικής καταγωγής και µε θετικά µέτρα. Επί του θέµατος
της συνεργασίας των υπηρεσιών του Υπουργείου µε άλλες υπηρεσίες για τέτοια ζητήµατα,
οφείλουµε να υπογραµµίσουµε µε έµφαση ότι το να αντιµετωπίζει η διοίκηση παρόµοια
περιστατικά µε την απλή εκδήλωση της κυρωτικής της αρµοδιότητας και µέτρα άµεσου ή έµµεσου
εξαναγκασµού, όπως λ.χ. η βάσει πολεοδοµικών διατάξεων επιβολή προστίµων ή κατεδάφιση
παραπηγµάτων, ενδεχοµένως να εµφανίζεται ως εκ πρώτης όψεως «νοµότυπη», πλην όµως
πάσχει νοµικά. Αυτό διότι παραλείπει να λάβει υπ’ όψιν της σοβαρά ως οφείλει τις όλως
διαφορετικές περιστάσεις άγνοιας νόµου, κοινωνικής περιθωριοποίησης ή και εξαθλίωσης στις
οποίες τελούν συνήθως τα µέλη των ευπαθών οµάδων, και οι οποίες επιβάλλουν την κατά νόµον
3304/05 κατ’ αρχήν ουσιωδώς διαφορετική αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων.
Μια τέτοια αντιµετώπιση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού θα µπορούσε να είναι η
αναζήτηση συνδροµής από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού, ως αρµόδιο για την υποστήριξη
αστέγων και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών, µε την παραχώρηση δηµοτικών και κοινοτικών
οικοπέδων σε αυτούς ή µε την παροχή χρηµατικών βοηθηµάτων, ειδών διαβίωσης και
περίθαλψης σε κατοίκους που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης (άρθρο 75 Ι ε. 3.
του ν. 3463/06). Επίσης, οι ΟΤΑ Α’ βαθµού µπορούν να εισηγηθούν στο Υπουργείο
Εσωτερικών την ένταξη οικογενειών Ροµά σε προγράµµατα στεγαστικής αποκατάστασης και
επιδοτούµενα στεγαστικά δάνεια ενώ οι αρµόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού µπορούν να
µεριµνήσουν για την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων
που επιβαρύνονται από τις εγκαταστάσεις των οµάδων. Επιπλέον, οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού και οι
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οικείες Περιφέρειες έχουν αρµοδιότητα µετεγκατάστασης «πλανοδίων»
εγκαταστάσεις µε προσωρινό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τους όρους της
Γ.Π/23641/3-7-03 (ΦΕΚ 973/Β’/15-7-03) τροποποίησης της υπ’ αρ.
Υγειονοµικής ∆ιάταξης. Στην εν λόγω Κ.Υ.Α. περιλαµβάνεται ως όρος και ότι

σε οργανωµένες
υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α.
Α5/696/25.4.83

«∆εν επιτρέπεται
σε κανέναν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή έστω και προσωρινή εγκατάσταση κοντά σε
αρχαιολογικούς χώρους […].» (άρθρο 3, παρ. 2). Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α., η

εισήγηση του χώρου µετεγκατάστασης γίνεται από επιτροπή, στην οποία, κατά περίπτωση,
συµµετέχει και εκπρόσωπος της οικείας αρχαιολογικής υπηρεσίας (άρθρο 2, παρ. 1). Αναφορικά
µε πτυχές του προβλήµατος που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία, οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισµού θα µπορούσαν σε αναζήτηση συνδροµής να αποτανθούν στις οικείες ∆/νσεις Υγείας
των Ο.Τ.Α. Β’ βαθµού.
Σε κάθε περίπτωση, η απορρέουσα από το Σύνταγµα και την κοινοτική νοµοθεσία ειδική µέριµνα
για τις ευπαθείς οµάδες διαφορετικής εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής επιτάσσει πριν τη λήψη
µέτρων βίαιης αποβολής την προηγούµενη υπόδειξη συγκεκριµένου χώρου µετεγκατάστασης και
νόµιµης παραµονής τους, που να πληροί τουλάχιστον τους βασικούς όρους αξιοπρέπειας, και η
ενεργός λήψη µέτρων για τη διευθέτηση των πρακτικών πτυχών της µετεγκατάστασης αυτής. Η
παραβίαση του ασύλου της κατοικίας, µε οποιοδήποτε τρόπο κι αν έχει αυτή κατασκευαστεί,
παρέλκει την παραβίαση και άλλων ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Επισηµαίνουµε ότι για υποθέσεις εγκατάστασης ευπαθών οµάδων, παράλληλα µε τον Συνήγορο
του Πολίτη, όργανα διεθνών οργανισµών, όπως ο Επίτροπος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του
Συµβουλίου της Ευρώπης, έχουν ζητήσει από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες, τόσο για το ζήτηµα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των
οµάδων, όσο και για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου µετεγκατάστασής τους.
Σε καµία περίπτωση τα προαναφερθέντα δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως απαλλαγή των
αστυνοµικών αρχών από την υποχρέωσή τους να ασκούν τα προσδιοριζόµενα από την κείµενη
νοµοθεσία καθήκοντα γενικής αστυνόµευσης, διασφάλισης της δηµόσιας τάξης και δίωξης του
εγκλήµατος. Η εκτέλεση, ωστόσο, των τακτικών καθηκόντων της αστυνοµίας, και εν προκειµένω
της περιφρούρησης των µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
εναρµονίζεται ως προς τους τρόπους και τη µεθοδολογία της µε την ιδιαιτερότητα των
περιστάσεων και την ανάγκη µέριµνας και σεβασµού των δικαιωµάτων των ευαίσθητων
κοινωνικών οµάδων (Ροµά ή άλλων αστέγων). Η δε απαίτηση αυτή εξειδικεύεται εν προκειµένω
ως υποχρέωση επιµονής σε συστάσεις και υποδείξεις, ώστε να καταστεί στους αποδέκτες αυτών
σαφής η αξίωση του νόµου, πριν την επιβολή µέτρων διοικητικού καταναγκασµού.
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της δυνατότητάς του να ενεργοποιεί και να συντονίζει τη
διοίκηση, παρακαλεί να µεριµνήσετε ώστε, το συντοµότερο δυνατόν, οι κατά τόπους αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού να ενηµερωθούν για τις ανωτέρω απόψεις της Αρχής για
τις ενδεδειγµένες ενέργειές τους σε παρόµοιες περιπτώσεις, που συνοψίζονται:

α) στην υποχρέωση στάθµισης του κινδύνου φθοράς ή της οπτικής απλής παρεµβολής
στο µνηµείο,
β) την κινητοποίηση των ως άνω αρµοδίων υπηρεσιών και των ∆ήµων ειδικά για την
εξεύρεση χώρου µετεγκατάστασης ευπαθών οµάδων, και
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γ) την εξάντληση ήπιων µέσων (συστάσεις κ.λπ.) για την αποφυγή προσβολής του
µνηµείου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη προσβλέπει στη συνεργασία σας για την υιοθέτηση των ανωτέρω
προτάσεων, µε σκοπό την επίτευξη της προστασίας, τόσο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όσο και
της αρχαιολογικής κληρονοµιάς.

Με τιµή

Χρύσα Χατζή,
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:
1.

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Πολιτισµού,
Μπουµπουλίνας 20 - 22, 106 82, Αθήνα.
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