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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0142/2006, του Wasilios Katsoulis, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακριτική μεταχείριση σε βάρος ατόμων με αναπηρίες από γερμανικές ασφαλιστικές 
εταιρείες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι άτομο με αναπηρία εκ γενετής (παιδική εγκεφαλική παράλυση), 
ενεπλάκη σε δύο τροχαία ατυχήματα το 1993 και το 1996 αντιστοίχως, τα οποία επιδείνωσαν 
σοβαρά την υγεία του. Το 2004, ενημέρωσε την ασφαλιστική του εταιρεία ότι δεν ήταν σε 
θέση να εργαστεί εξαιτίας τραυματισμού και, για τον λόγο αυτόν, υπέβαλε αίτηση για λήψη 
επιδόματος ανεργίας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο. Η ασφαλιστική εταιρεία, εντούτοις, αρνήθηκε να καταβάλει το επίδομα λόγω της 
αναπηρίας του αναφέροντος. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του και αδιάσειστο παράδειγμα διακριτικής μεταχείρισης λόγω 
αναπηρίας. Ως εκ τούτου, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Ιουνίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

I. Ιστορικό/Περίληψη των πραγματικών περιστατικών
Ο αναφέρων γεννήθηκε με μια πάθηση η οποία επηρέαζε τη λειτουργία του δεξιού κάτω 
άκρου και εν μέρει του δεξιού άνω άκρου του (Ger. Cerebralparese). Κατόπιν σειράς
επεμβάσεων, ο αιτών κατόρθωσε να ολοκληρώσει επιτυχώς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο. Το 1993, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην
Ελλάδα, ο αναφέρων υπέστη τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο 
αριστερό πόδι. Η θεραπεία διήρκεσε σημαντικό χρονικό διάστημα αλλά το 1995 ο αναφέρων 
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μπόρεσε να συνεχίσει τις σπουδές του. Ωστόσο, το 1996 ο αναφέρων υπέστη εκ νέου τροχαίο 
ατύχημα. Το όχημά του (σταματημένο σε κόκκινο σηματοδότη) χτυπήθηκε στο οπίσθιο 
τμήμα από άλλο όχημα. Συνεπεία αυτού ο αναφέρων υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον
αυχένα.

Εν συνεχεία, κάποια στιγμή (απροσδιόριστη ημερομηνία) ο αναφέρων αποφάσισε να
ασφαλιστεί κατ’ ανικανότητας προς εργασία λόγω σωματικής ανικανότητας.
II. Η καταγγελία

Στις 30 Μαρτίου 2005 η ασφαλιστική εταιρεία ενημέρωσε τον αναφέροντα σχετικά με την
άρνησή της να τον ασφαλίσει λόγω της αναπηρίας του. Εντούτοις, ο αναφέρων υποστήριξε
ότι ο πραγματικός λόγος για την ανικανότητά του δεν ήταν η ασθένεια αλλά το τροχαίο 
ατύχημα. Διαμαρτυρήθηκε επίσης για το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρίες στερούνταν 
αυτόματα το δικαίωμα ασφάλισης κατ’ ανικανότητας προς εργασία λόγω σωματικής 
ανικανότητας και ότι ως εκ τούτου παραβιάζεται η συμβατική ελευθερία τους. 

III. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής για τους ισχυρισμούς του αναφέροντα

Κατά τη διάρκεια των αστικών αγωγών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, το προς εξέταση 
θέμα αφορούσε το κατά πόσον η ανικανότητα του αναφέροντα προς εργασία ήταν 
αποτέλεσμα του ατυχήματος αυτού καθαυτού και το κατά πόσον οι τραυματισμοί κατόπιν 
του ατυχήματος επιδεινώθηκαν λόγω της ασθένειας. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι δεν τίθεται 
θέμα γενικής συμβατότητας του εθνικού δικαίου με το κεκτημένο αλλά ερμηνείας του υπό 
αυτές τις πολύ ειδικές περιστάσεις. Η οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου στην απασχόληση και την εργασία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας αλλά
μόνο στην απασχόληση και την εργασία. Η καταγγελία του αναφέροντα αφορά την
πρόσβαση στις υπηρεσίες και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
2000/78/ΕΚ. Η οδηγία 2004/113/ΕΚ εφαρμόζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης στην 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών αλλά μόνον μεταξύ ανδρών και 
γυναικών (η αναπηρία δεν αναφέρεται ως απαγορευμένος λόγος διάκρισης). 

IV. Συμπέρασμα

Φαίνεται συνεπώς ότι από τα περιστατικά και τα γεγονότα που εκθέτει ο αναφέρων δεν
στοιχειοθετείται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. 


