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Προσωρινή αναβολή της κατεδάφισης του καταυλισµού στο Χαλάνδρι
και συνεργασία για την ολοκλήρωση της µετεγκατάστασης των Ροµά,
ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει τη
νόµιµη και έγκαιρη µετεγκατάσταση των Ροµά στην ορισθείσα παρακείµενη
περιοχή, πριν προχωρήσει στην κατεδάφιση του σηµερινού καταυλισµού στο
Νοµισµατοκοπείο. Η ανεξάρτητη αρχή έχει διαρκή και συστηµατική παρέµβαση
στην υπόθεση και θεωρεί ότι έχει υπάρξει σηµαντική πρόοδος για την εξεύρεση
επιτυχούς λύσης σε ένα σύνθετο και πολύπλοκο ζήτηµα. Είχε έγκαιρα µάλιστα
επισηµάνει ότι ο προβλεπόµενος χρόνος για την µετεγκατάσταση, που εκπνέει
στις 14 Μαΐου 2013, δεν είναι επαρκής για την τήρηση των απαιτούµενων
διαδικασιών και προδιαγραφών. Ως εκ τούτου, γνωρίζοντας ότι οι σχετικές
διαδικασίες έχουν εξαιρετικά επιταχυνθεί, ο Συνήγορος προτείνει µε έγγραφό
του τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας κατεδάφισης η οποία δεν µπορεί να ξεπερνά
τους τρεις µήνες, λαµβάνοντας υπόψη και τα δικαιώµατα των θιγοµένων
ιδιοκτητών των επίµαχων ακινήτων.
Η ανεξάρτητη αρχή έχει προβεί σε έγκαιρες και συνεχείς ενέργειες µε σκοπό να δοθεί
λύση η οποία θα σέβεται τα δικαιώµατα, των κατοίκων του καταυλισµού, των
ιδιοκτητών, αλλά και των περιοίκων.
Ήδη από τις 17 Οκτωβρίου του 2012, στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς του
προέδρου του πολιτιστικού συλλόγου Ροµ “Ελπίδα”, o Συνήγορος του Πολίτη
επισήµανε µε έγγραφό του προς τον γενικό γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης ότι η πολιτεία οφείλει να εκπληρώσει την υποχρέωση µετεγκατάστασης
των Ροµά, προτού αποδεσµεύσει και αποδώσει στους ιδιοκτήτες τους τα ακίνητα που
περιλαµβάνονται στον σηµερινό καταυλισµό. Ανάλογο έγγραφο απέστειλε στις 17
Οκτωβρίου 2012 και στον γενικό γραµµατέα ∆ηµόσιας Περιουσίας ζητώντας τη
συνδροµή του για να βρεθεί χώρος µετεγκατάστασης. Ακολούθησε αλληλογραφία µε
τη ∆ιοίκηση και σειρά επαφών και συναντήσεων µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, µε πιο
πρόσφατη διευρυµένη σύσκεψη στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση στις 26 Απριλίου
2013.
Καταλήγοντας, ο Συνήγορος απευθύνεται σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη για να
συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία µετεγκατάστασης στη βάση της νοµιµότητας,
των δεδοµένων δυνατοτήτων και της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
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