Πολεοδομία Σύρου & Αποτελεσματικότητα Εισαγγελίας Σύρου.

Ιωάννης-Ιάκωβος Παραδείσης

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου

Από παρανομίες στην Πολεοδομία Σύρου καλά πάμε. Στον πανελλήνιο και στον τοπικό τύπο
πρόσφατα δημοσιεύτηκαν "αποκαλύψεις" για πολεοδομικές παρανομίες που φαίνεται να
έχουν διαπραχθεί από υπαλλήλους της Πολεοδομίας Σύρου, και αφορούν κυρίως το νησί
των ανέμων, τη Μύκονο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η νοσηρή κατάσταση είναι ήδη γνωστή
εδώ και χρόνια σε όλους τους Κυκλαδίτες αλλά και στο Πανελλήνιο, αφού σχετικά
δημοσιεύματα είχαν ήδη δημοσιευτεί σε Αθηναϊκές εφημερίδες εδώ και καιρό, που
αφορούσαν μάλιστα πολεοδομικές παρανομίες και κρούσματα εκτεταμένης διαφθοράς όχι
μόνο για το νησί της Μυκόνου, αλλά και για την Τήνο και την Σύρο.

Τί έκανε όμως όλα αυτά τα χρόνια η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σύρου; Γιατί δεν υπήρξε
αποτελεσματική
στην ανεύρεση και στην
επιτυχή
ποινική δίωξη και καταδίκη των επίορκων και διεφθαρμένων υπαλλήλων της Πολεοδομίας
Σύρου; Βεβαίως κάποιες παραπομπές υπαλλήλων στο ακροατήριο του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Σύρου έγιναν (με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος), όμως στη
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι υπάλληλοι αθωώθηκαν λόγω έλλειψης δόλου,
δηλαδή με το σκεπτικό ότι ναι μεν παρανόμησαν, αλλά πρέπει να μην τιμωρηθούν αφού δεν
είχαν την πρόθεση να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε τρίτο παράνομο περιουσιακό
όφελος !!! Και βέβαια, ερωτάται εύλογα ο νομοταγής πολίτης, πώς είναι δυνατόν ένας
δημόσιος υπάλληλος να παρανομεί χωρίς να είναι διεφθαρμένος; Γιατί παρανομεί τότε;

Θα μπορούσε να απαντήσει κανείς ότι έγινε "κάποιο λάθος" Τότε όμως, εάν δεχτούμε ότι
κατά λάθος (από απροσεξία, έλλειψη γνώσεων ή προσοχής) κάποιος υπάλληλος της
πολεοδομίας παρανόμησε, αυτό σημαίνει ότι ο εν λόγω υπάλληλος είναι ανίκανος να
εκτελέσει τα καθήκοντά του, και πρέπει για αυτόν τον λόγο και μόνον να απολυθεί ή έστω
να τιμωρηθεί. Γιατί όμως, ο κος. Νομάρχης Κυκλάδων όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε τίποτα
για να πατάξει, αν όχι τη διαφθορά των υπαλλήλων της Πολεοδομίας Σύρου, έστω την
ανικανότητά τους; Η σιωπή δεν είναι συνενοχή;
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Εν κατακλείδι, από τα πρόσφατα δημοσιεύματα διαβάζουμε ότι ήδη έχει επιληφθεί ο κος.
Εισαγγελέας Εφετών. Ελπίζω ότι τουλάχιστον αυτή τη φορά, οι Εισαγγελικοί λειτουργοί θα
καταφέρουν να επιτύχουν κάποιες καταδίκες, διότι η αθώωση υπαλλήλων που
παρανόμησαν "λόγω έλλειψης δόλου", δείχνει κατά τη γνώμη μου, ότι οι αρμόδιοι
Εισαγγελείς δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Δηλαδή δεν μπόρεσαν να ερευνήσουν σε
βάθος την κάθε παρανομία ώστε να φέρουν στην επιφάνεια στοιχεία που θα αποδείκνυαν
τον δόλο όσων παρανόμησαν. Διότι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όταν
ένας υπάλληλος πολεοδομίας παρανομεί, δεν μπορεί να το κάνει τυχαία ή από λάθος.

http://mylawnotes.blogspot.com/2007/04/blog-post_14.html
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