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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι τυφλός, επιθυμούσε να εγγραφεί σε πρόγραμμα που 
διοργανώνεται από το Σύλλογο επιχειρηματιών συνδυαστικής ιατρικής (PMI) σε συνεργασία 
με την Ανώτατη (μεταδευτεροβάθμια) Σχολή Phoenix στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. 
Αρχικά, πληροφορήθηκε ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν ολοκληρώσει επτά 
έτη εκπαίδευσης. Ο αναφέρων ήλθε στη συνέχεια σε επαφή με τον συντονιστή 
προγράμματος, ο οποίος του είπε ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στα μαθήματα υπολογιστών, 
καθώς τα άτομα που επιλέγονται πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 10 έτη εκπαίδευσης. 
Επιπλέον, το κέντρο δεν διαθέτει εγκαταστάσεις για τυφλούς. Ο αναφέρων ρωτά κατά πόσον 
η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε αυτό το έργο σπουδαστές με ειδικές ανάγκες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διαχειρίζονται από κοινού την υλοποίηση έργων των 
διαρθρωτικών ταμείων. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και των έλεγχο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, ενώ η Επιτροπή είναι υπεύθυνη μόνο για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής. Επομένως, οι πολίτες και οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
επικοινωνούν με τις αρμόδιες ρουμανικές αρχές για τυχόν ερωτήματα σχετικά με έργα που 
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υλοποιούνται μέσω του ΕΚΤ.
Στην παρούσα περίπτωση, η διαχειριστική αρχή του προγράμματος ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο του έργου που υλοποιείται από τον Σύλλογο 
επιχειρηματιών συνδυαστικής ιατρικής (PMI).
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με τη διαχειριστική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη 
για τη διαχείριση και τον έλεγχο του προγράμματος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στη 
Ρουμανία (AMPOSDRU) και της ζήτησε να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τα ζητήματα 
που εγείρει ο αναφέρων σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τον σύλλογο PMI.
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που 
οργανώνεται από τον σύλλογο PMI, αυτά δεν καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα. Τα κριτήρια καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης χρηματοδότησης 
και της ρουμανικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τη 
διαχειριστική αρχή, η επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε 
σύμφωνα με την αρχή της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης του προηγηθέντος». Όσον 
αφορά το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει 
την υποχρεωτική εκπαίδευση για να θεωρηθούν επιλέξιμοι. 
Όσον αφορά τα έξοδα μεταφοράς που βαρύνουν τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, 
σύμφωνα με τη διαχειριστική αρχή, αυτά δεν καλύπτονται από το έργο, καθότι η 
χρηματοδότηση αφορά μόνο τα έξοδα διατροφής και διαμονής.
Όσον αφορά την προσβασιμότητα για τους τυφλούς και τα άτομα με αναπηρία στο κέντρο 
Consim, που βρίσκεται στην οδό Dobrogeanu Gherea αριθ. 155, τομέας 1, Βουκουρέστι, η 
διαχειριστική αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή ότι το έργο στο οποίο αναφέρεται ο αναφέρων 
υλοποιείται στην οδό Dobrogeanu Gherea αριθ. 150/8, Βουκουρέστι. Στην τοποθεσία αυτή 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη παρακολούθησης στις 18 Φεβρουαρίου 2013. Κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι του περιφερειακού ενδιάμεσου φορέα της βορειοανατολικής 
περιφέρειας έλεγξαν τις συνθήκες προσβασιμότητας στο κέντρο κατάρτισης. Από την έκθεση 
της επίσκεψης, η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή, προκύπτει ότι τεκμηριώνονται οι 
εικαζόμενες παρατυπίες όσον αφορά την έλλειψη προσβασιμότητας για τους τυφλούς και τα 
άτομα με αναπηρία. Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τη 
διαχειριστική αρχή να λάβει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ συμμορφώνονται με την εθνική και 
ενωσιακή νομοθεσία.


