
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης

Κοινωνικές υποθέσεις - Αναπηρία και ένταξη 
Προϊστάμενη Διοικητικής Μονάδας

Βρυξέλλες, ^ l°y I ^ 1 У
EMPL.C.3/SL/ck

κ. Γιάννη Ρέντζο 
Χρήστου Κοντού 29 
Πρέβεζα 481 00 
Ελλάδα
Ηλ. ταχυδρομείο: irentzos @otenet·gr

Θέμα: Η καταγγελία σας της 28ης Απριλίου 2017

Στοιχεία αναφοράς: CHAP(2017)01424

Αξιότιμε κ. Ρέντζο,

Ευχαριστώ για την επιστολή που στείλατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Απριλίου. Μου 
ζητήθηκε να απαντήσω στις ερωτήσεις σας από τη θέση μου ως προϊσταμένης της 
διοικητικής μονάδας που είναι αρμόδια για την αναπηρία και την ένταξη.

Κατανοώ τη δυσκολία της κατάστασης που περιγράφετε και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει υψηλή σημασία στην κατάσταση των ατόμων με αναπηρία σε 
όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των 
ορίων που της έχουν δοθεί με τις Συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίζει τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και την πλήρη 
αναγνώριση των δικαιωμάτων τους.

Η προσβασιμότητα αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα 
Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 της Επιτροπής1. Ωστόσο, δυστυχώς, δεν είμαστε σε θέση να 
παρέμβουμε άμεσα όσον αφορά την αναφερθείσα έλλειψη προσβασιμότητας των 
πεζοδρομίων στην Ελλάδα. Όπως επισημάνατε, τα πεζοδρόμια διέπονται από την εθνική 
νομοθεσία. Οι ανησυχίες που εκφράζονται στην επιστολή σας δεν αφορούν τομείς 
αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ 
σχετικά με την προσβασιμότητα των δημόσιων πεζοδρομίων· ως εκ τούτου, το εν λόγω θέμα 
εξακολουθεί να άπτεται της εθνικής αρμοδιότητας.

1 http://ec.eurom.eu/social/rnain.isp7catIcb113 7&laii gid—el
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Ωστόσο, όπως επίσης τονίζεται στην καταγγελία σας, εάν χρησιμοποιούνται τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία2, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προσβασιμότητα για 
άτομα με αναπηρία. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει μια γενική υποχρέωση σχετικά με την 
προσβασιμότητα. Οι ακριβείς απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται είναι αυτές που ορίζονται 
σε εθνικό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις βάσει του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν για τα κράτη μέλη μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε επίπεδο ΕΕ, έχουμε επίσης λάβει νομοθετικά μέτρα για την αύξηση της προσβασιμότητας. 
Για παράδειγμα, κατά την προκήρυξη διαγωνισμών για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 
τα οποία θα χρησιμοποιούνται από άτομα, οι δημόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να 
αγοράζουν προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες· η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνεται στην πιο 
πρόσφατη έκδοση των οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα3, που προτάθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2015 και επί του παρόντος είναι υπό συζήτηση με 
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πράξη για την προσβασιμότητα θα θεσπίσει 
κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα 
βοηθούν τα άτομα με αναπηρία, σε επίπεδο ΕΕ, να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. Στο 
παράρτημα 1 της εν λόγω πράξης θα παρατίθενται λειτουργικές απαιτήσεις για την εφαρμογή 
των υποχρεώσεων προσβασιμότητας. Αυτές μπορούν να σας δώσουν μια ιδέα για το τι μπορεί 
να αναμένεται, για παράδειγμα, ως προς την προσβασιμότητα των δομημένων 
περιβαλλόντων. Στην πρόταση της Επιτροπής, οι υποχρεώσεις προσβασιμότητας για το 
δομημένο περιβάλλον σε σχέση με τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ανατίθενται στα 
κράτη μέλη. Δεδομένου ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να 
προδικάσουμε το τελικό περιεχόμενο της νομικής πράξης.

Μια άλλη πηγή πληροφοριών είναι το έργο που αναπτύσσεται από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, με σκοπό την κατάρτιση ευρωπαϊκού προτύπου σχετικά με τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον4. Σημειώνεται ότι τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα είναι προαιρετικά, αλλά συνήθως οι επιχειρήσεις τα ακολουθούν, για να 
συμμορφώνονται με νομικές υποχρεώσεις.

Θα ήθελα να τονίσω, ωστόσο, ότι η Ελλάδα έχει κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) και, συνεπώς, υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της. Ως εκ τούτου, εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματα σας δεν 
γίνονται σεβαστά, μπορείτε, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε με το σημείο επαφής της Ελλάδας 
σχετικά με την εφαρμογή της UNCRPD, δεδομένου ότι δεν έχει συσταθεί ακόμη ανεξάρτητος 
μηχανισμός αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής στην Ελλάδα:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημήτριος Νικόλσκυ 
Σταδίου 29, Αθήνα 
Ηλ. ταχυδρομείο: dnikolskv@véka.gr 
Τηλ.: +30 210 5281123

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που κατήργησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου.
3 http://ec.europa.eu/social/main.isp?catld=1202&langld=el
4 http://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/Accessibilitv/PublicProcurement/Pages/M420.asDx
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Μια άλλη πρόταση που θα μπορούσε να σας βοηθήσει να συγκεντρώσετε περαιτέρω στήριξη 
είναι να επικοινωνήσετε με την κεντρική οργάνωση που εκπροσωπεί το κίνημα για τα άτομα 
με αναπηρία στην Ελλάδα:
την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ)
www.esaea.gr

Ελπίζω ότι οι πληροφορίες αυτές θα σας φανούν χρήσιμες και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις 
προσπάθειές σας να διεκδικήσετε βελτίωση της προσβασιμότητας.

Βάσει των παραπάνω, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι στις προθέσεις μας να δώσουμε 
περαιτέρω συνέχεια στην καταγγελία σας. Εφόσον δεν λάβουμε, εντός τεσσάρων εβδομάδων 
από την αποστολή της παρούσας επιστολής, νέα πληροφοριακά στοιχεία από τα οποία θα 
μπορούσε να συναχθεί παραβίαση του δικαίου της ΕΕ, ο φάκελος που αφορά την καταγγελία 
σας θα τεθεί στο αρχείο.

Με εκτίμηση, į/ I /j

'Emmanuelle Grange
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