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Θέμα: Αναφορά 0830/2011, του Πολύκαρπου Μαρκαρά, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την περιβαλλοντική καταστροφή του χώρου πρασίνου του 
«Πεδίου του Άρεως» στην Αθήνα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει τα κατασκευαστικά έργα που εκτελούνται επί του παρόντος στον 
χώρο πρασίνου του «Πεδίου του Άρεως» στην Αθήνα, στο πλαίσιο ενός προγράμματος για 
την προώθηση χώρων αναψυχής στην Αττική, για το οποίο έχει χορηγηθεί ενίσχυση από την 
ΕΕ. Ο αναφέρων υπογραμμίζει ότι τα προβλεπόμενα μέτρα, μεταξύ των οποίων η υλοτόμηση 
μεγάλου αριθμού δέντρων, αντιβαίνουν στις περιβαλλοντικές αρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για την προστασία του εδάφους, καθώς και για την προστασία και διατήρηση 
των δέντρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το «Πεδίο του Άρεως» αποτελεί έναν από τους 
ελάχιστους χώρους που παρέχει στους Αθηναίους τη δυνατότητα σωματικής άσκησης και 
απόλαυσης της φύσης κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά και έναν από τους λίγους χώρους 
που προσφέρει ακόμα αρκετό χώρο στα παιδιά για να παίζουν και να εξερευνούν, ο 
αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διάσωση αυτού του 
μοναδικού χώρου αναψυχής από την κακοδιαχείριση και την περιβαλλοντική καταστροφή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Η παρούσα αναφορά έχει το ίδιο θέμα με μία καταγγελία που η εξέτασή της περατώθηκε από 
την Επιτροπή στις 23 Σεπτεμβρίου 2010.
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Η Επιτροπή είχε επισημάνει στον τότε καταγγέλλοντα/αναφέροντα ότι η ενίσχυση από το 
Διαρθρωτικό Ταμείο παρέχεται βάσει της αρχής της κοινής διαχείρισης, σύμφωνα με την 
οποία τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επιλογή και την εφαρμογή των 
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στο πιο κατάλληλο χωρικό επίπεδο και σύμφωνα με το 
θεσμικό σύστημα κάθε κράτους μέλους.

Αυτό σημαίνει, πιο συγκεκριμένα, ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην επιλογή 
των έργων (εξαιρουμένων των μειζόνων έργων όπου η Επιτροπή εξετάζει αν συμβαδίζουν με 
τις προτεραιότητες των προγραμμάτων και με άλλες κοινοτικές πολιτικές), δεδομένου ότι η 
συγκεκριμένη διαδικασία εναπόκειται αποκλειστικά στις εθνικές αρχές διαχείρισης, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι επιλογές τους είναι σύμφωνες με τις αρχές που προβλέπονται στα έγγραφα 
προγραμματισμού που εγκρίνονται σε διαβούλευση με την Επιτροπή και ότι συμμορφώνονται 
με την τρέχουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, το πρόγραμμα έλαβε την απαιτούμενη έγκριση από την 
αρχή διαχείρισης μέσω της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών και τοποθέτησης 
κονδυλίων καθώς και έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων. 

Συμπέρασμα

Οι ισχυρισμοί του αναφέροντος και οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις εθνικές αρχές 
δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να συμπεράνει ότι όντως επήλθε η εικαζόμενη παραβίαση των 
κανονισμών που ισχύουν για τα διαρθρωτικά ταμεία. Επίσης, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι 
τίθεται θέμα παραβίασης κάποιου σχετικού περιβαλλοντικού νόμου της ΕΕ, όπως η οδηγία 
85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων
στο περιβάλλον 1 (πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι επί του παρόντος δεν υφίσταται οδηγία της 
ΕΕ για την προστασία του εδάφους).

Όσον αφορά τις αποφάσεις που έχουν λάβει οι εθνικές αρχές διαχείρισης και τις οποίες ο 
καταγγέλλων/αναφέρων θεωρεί επιζήμιες για τον ίδιο, του προτάθηκε να ζητήσει 
επανόρθωση μέσω προσφυγής σε εθνικό επίπεδο.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48.


