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Θέμα:

καταγγελία CHAP (2017)2810 για εικαζόμενη παραβίαση του ενωσιακού
δικαίου όσον αφορά τα δικαιώματα των πεζών

Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε,
Αναφέρομαι στην καταγγελία σας της 5ης Σεπτεμβρίου 2017 η οποία καταχωρίστηκε με
αριθμό CHAP(2017)2810 (η καταγγελία). Η καταγγελία σας αφορά τα ακόλουθα έργα:
1) Ανάπλαση πεζοδρομίων και κατασκευή παιδικών χαρών στον Δήμο Καισαριανής (έργο
215909)·
2) Αναπλάσεις και παρεμβάσεις στον αστικό ιστό του Δήμου Δάφνης (έργο 215876)·
3) Ανάπλαση αστικού περιβάλλοντος Δήμου Γλυφάδας (έργο 215861) και
4) Κατασκευή - βελτίωση οδών περιοχή Εσταυρωμένου στο δημοτικό διαμέρισμα Ταύρου
του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου (έργο 275770) (τα έργα).
Στην καταγγελία σας αναφέρετε ότι τα εν λόγω έργα παραβιάζουν τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006, και ιδίως την απαίτηση για τα έργα υποδομής με σκοπό την εξασφάλιση
της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, τα άρθρα 1, 2, 3, 6, 21, 25, 26 και 35 του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και τη σχετική ελληνική νομοθεσία.
Ισχυρίζεστε ότι τα πεζοδρόμια που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο των εν λόγω έργων είναι
ακατάλληλα για χρήση από άτομα με αναπηρίες ή από άλλες ομάδες πεζών με ειδικές
ανάγκες.
Όπως λέτε, όλα αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Οι υπηρεσίες μας έχουν επικοινωνήσει με τη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Αττικής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε από τις ελληνικές αρχές, έχει προγραμματιστεί να
γίνουν επιτόπιοι έλεγχοι στα έργα για να αξιολογηθεί κατά πόσον τα πεζοδρόμια
εξασφαλίζουν την πρόσβαση των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Οι ελληνικές αρχές

επιβεβαίωσαν ότι, αν τα πεζοδρόμια δεν τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που
ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, θα εφαρμοστούν διορθωτικά μέτρα.
Εν τω μεταξύ διαπιστώθηκε ότι όλα τα έργα είχαν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του
ελληνικού επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική 2007-2013» με χρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ωστόσο, με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνω ότι οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν να
αποσύρουν τις δαπάνες που συνδέονται με τα έργα αυτά από τη χρηματοδοτική συνδρομή
του ΕΤΠΑ. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω έργα πρέπει να θεωρούνται ως έργα που δεν
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά
συνέπεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί καμία περαιτέρω ενέργεια η οποία να συνδέεται με τη
χρηματοδότηση της ΕΕ.
Δεδομένου ότι οι καταγγελίες αποτελούν σημαντικό μέσο για τον εντοπισμό των
παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο και το
ενδιαφέρον σας όσον αφορά την ορθή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και την ορθή
αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ. Ωστόσο, ο πρωταρχικός σκοπός της διαδικασίας των
καταγγελιών είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο με
γνώμονα το γενικό συμφέρον.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν από τις εθνικές αρχές δεν
διορθώνουν την κατάσταση, μπορείτε να ασκήσετε δικαίωμα προσφυγής σε εθνικό επίπεδο
για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας.
Επομένως, εφόσον στα έργα που αποτελούν αντικείμενο της καταγγελίας σας δεν
συμμετέχουν τα διαρθρωτικά ταμεία, θα θέσουμε την υπόθεση αυτή στο αρχείο, εκτός αν
έχετε νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι υπάρχει παραβίαση του ενωσιακού
δικαίου και, ειδικότερα, των κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή,
θα θέλαμε να μας αποστείλετε το ταχύτερο δυνατό τα σχετικά στοιχεία και, οπωσδήποτε,
εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της παρούσας επιστολής μέσω απλού ή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση REGIO-B4-HEAD-OF-UNIT@ec.eiiiOpa.eu
(αναφέροντας τον αριθμό καταγγελίας CHAP(2017)2810).
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