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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1453/2012 της R. B., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την παροχή 
ίσων ευκαιριών στα άτομα με αναπηρίες στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι μια νέα γυναίκα με αναπηρία, ηλικίας 28 ετών, η οποία εφιστά την 
προσοχή στη συνεχή παραβίαση της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, γεγονός που δεν επιτρέπει σε εκείνη καθώς και σε άλλα άτομα να 
συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή.

Συγκεκριμένα για την ίδια, η αναφέρουσα επισημαίνει ότι παρεμποδίζεται η πρόσβασή της 
στα δημόσια κολυμβητήρια του δήμου της Ρώμης λόγω ποικίλων αρχιτεκτονικών εμποδίων.

Ζητεί, εν προκειμένω, τη θέσπιση πολιτικών για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων και 
την παροχή ίσων ευκαιριών, ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν πλήρη πρόσβαση στις 
δημόσιες υπηρεσίες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ιδιαίτερα στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρώπων με αναπηρία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
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Τον Ιανουάριο του 2011 η ΕΕ έγινε συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία1, που με τον τρόπο αυτό έγινε 
αναπόσπαστο μέρος της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ δεσμεύεται από την 
UNCRPD (ΣΗΕΔΑΑ) στο μέτρο των αρμοδιοτήτων της. Μόνο όταν τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, μπορεί η Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον η εθνική 
νομοθεσία ή το μέτρο είναι συμβατό με ΣΗΕΔΑΑ και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται 
στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης στην 
ΕΕ, η Επιτροπή δρομολόγησε πρόσφατα τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για την 
περίοδο 2010-20202.  Η στρατηγική καθορίζει ορισμένους τομείς προτεραιότητας και  
στόχους καθώς και συναφείς πολιτικές και δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο. Στοχεύει επίσης 
στην υποστήριξη των εθνικών προσπαθειών για την προώθηση της ένταξης και της πλήρους 
συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της ζωής.
Η βελτίωση της προσβασιμότητας στο φυσικό περιβάλλον, τις μεταφορές, τις τεχνολογίες 
πληροφοριών, επικοινωνιών και συστημάτων (ICT) και άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, 
ως προϋπόθεση για την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες, αποτελεί έναν από τους 
βασικούς στόχους της στρατηγικής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 9 της ανωτέρω σύμβασης 
σχετικά με την προσβασιμότητα.

Στον τομέα της δόμησης, ορισμένα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα ΕΤΑ και μελέτες 
έχουν αναληφθεί και η προσβασιμότητα έχει συζητηθεί όσον αφορά την πολιτική στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας για πρωτοπόρους αγορές για την αειφόρο δόμηση. Πληροφορίες σχετικά 
με την προσβασιμότητα συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της κοινωνικής βιωσιμότητας, που 
περιλαμβάνει ορισμένες ρυθμιστικές πτυχές και πτυχές τυποποίησης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει ορισμένες εντολές τυποποίησης προς τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Τυποποίησης, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη προτύπων 
προσβασιμότητας στους τομείς των ΤΠΕ και του κτιριακού περιβάλλοντος, καθώς και για να 
προωθήσει την εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού ή του σχεδιασμού για όλους στην 
ανάπτυξη προτύπων. Σύμφωνα με την εντολή 420, συντάχθηκε μια  απογραφή των 
ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον3 που 
παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης του πεδίου εφαρμογής και  κάλυψης των εθνικών κανόνων 
σχετικά με την προσβασιμότητα στο κτιριακό περιβάλλον και προσδιορισμού της
κατάστασης στην Ιταλία. Επί του παρόντος οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό 
στάδιο για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προτύπου για την προσβασιμότητα στο κτιριακό
περιβάλλοντος.

Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ (ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
αποτελούν επίσης σημαντικά μέσα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα κτίρια. Αν και 
τα κριτήρια που σχετίζονται με το σχεδιασμό των κτιρίων καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, η 
προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια για την 

                                               
1   Εφεξής αναφέρεται ως ΣΗΕΔΑΑ ή «Σύμβαση».
2 «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς 
εμπόδια» (COM(2010)0636 τελ., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:IT:PDF
3 Έκθεση “Inventory, analysis and feasibility of European and International accessibility standards in the built
environment» ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf. 
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αξιολόγηση των δράσεων που πρέπει να συν-χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις της υλοποίησης1.

Η οδηγία του Συμβουλίου 2000/78/EΚ2 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία ορίζει ένα νομικό πλαίσιο για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων για μια σειρά από λόγους, συμπεριλαμβανομένης της 
αναπηρίας. Επιπλέον, το άρθρο 5 της οδηγίας ορίζει την αρχή των εύλογων προσαρμογών για 
άτομα με ειδικές ανάγκες που απαιτεί από τους εργοδότες να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε το άτομο με αναπηρία να έχει 
πρόσβαση, να συμμετέχει, ή να προχωρήσει στην απασχόληση ή στην εκπαίδευση, εκτός εάν 
τα μέτρα αυτά  συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Οι διατάξεις της 
οδηγίας εφαρμόζονται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Ωστόσο, αυτή η οδηγία ισχύει μόνο στον τομέα της απασχόλησης και της άσκησης 
επαγγέλματος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε μια οδηγία που θα απαγορεύει τις 
διακρίσεις λόγω αναπηρίας και στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (μεταξύ άλλων). Οι 
συζητήσεις για την πρόταση αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη στο Συμβούλιο όπου απαιτείται 
ομοφωνία για την έγκρισή της.

Η Επιτροπή προωθεί επίσης την ευαισθητοποίηση ως προς την προσβασιμότητα μέσω του
βραβείου της "φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης" που γιορτάζει και επιβραβεύει τις 
πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων, που λαμβάνουν υποδειγματικές πρωτοβουλίες για να 
κάνουν το περιβάλλον προσβάσιμο και έτσι πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς3.

Η Ιταλία επικύρωσε τόσο την ΣΗΕΔΑΑ και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στις 15 Μαΐου 
2009. Ως συμβαλλόμενο κράτος στην ΣΗΕΔΑΑ, δεσμεύεται από την υποχρέωση να 
προστατεύσει και να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ζουν ανεξάρτητα και 
να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, ιδίως με τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
για να διασφαλίσει την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους, στο 
φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, στις πληροφορίες και τις επικοινωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, 
καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, 
τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές ( όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της Σύμβασης ). 
Η άρση των εμποδίων για την προσβασιμότητα, μεταξύ άλλων, στον αθλητισμό, την 
αναψυχή και τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις αποτελεί υποχρέωση βάσει της Σύμβασης. Η 
υποχρέωση αυτή είναι προοδευτικής φύσης και η ΣΗΕΔΑΑ αναφέρει ότι όσον αφορά τα 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, κάθε συμβαλλόμενο κράτος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να λάβει μέτρα στο μέγιστο των διαθέσιμων πόρων της ( άρθ. 4.2 UNCRPD ) 
.

                                               
1 Βλέπε ιδίως  άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006, περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
2 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την 
ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2ας Δεκεμβρίου 2000 σ. 16.).
3 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm.
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Η τήρηση αυτών των υποχρεώσεων θα υπόκειται σε εξέταση από την Επιτροπή του ΟΗΕ για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, βάσει της έκθεσης που υπέβαλε η Ιταλία για την 
εφαρμογή της ανωτέρω σύμβασης, σύμφωνα με την τέχνη . 35 UNCRPD1. 

Στην Ιταλία γενικές διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος 
περιλαμβάνονται στο νόμο 104/1992 (νόμος για την προώθηση της βοήθειας, της κοινωνικής
ένταξης και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία), ο οποίος προβλέπει την υποχρέωση 
για όλα τα σχέδια των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων που είναι ανοικτά για το κοινό, να 
συμμορφωθούν με τη νομοθεσία σχετικά με την άρση των αρχιτεκτονικών εμποδίων. Ο 
νόμος για τη δόμηση (Testo Unico Edilizia, που εγκρίθηκε από το Προεδρικό Διάταγμα αρ.
380/2001 και οι σχετικές διατάξεις (π.χ. τήρηση του νόμου n. 13/1989) προβλέπει την 
εξάλειψη των αρχιτεκτονικών εμποδίων σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια και τις σχετικές 
κυρώσεις. Λεπτομερείς τεχνικοί κανόνες για την προσβασιμότητα των δημόσιων κτιρίων και 
ιδιωτικών κτιρίων που είναι ανοικτά  για το κοινό περιλαμβάνονται στο Προεδρικό Διάταγμα 
αριθ. 503 της 24 Ιουλίου 19962.

Η ιταλική κρατική έκθεση αναφέρει ότι η ενεργοποίηση μιας υπηρεσίας υποστήριξης 
απαιτείται κάθε φορά που ένα δημόσιο κτίριο πρόκειται να προσαρμοστεί. Το κανονιστικό 
πλαίσιο που αφορά τη δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, τους δημόσιους χώρους ή τους ανοικτούς 
για το κοινό, ή τους χώρους κοινής ωφέλειας ενδείκνυται ως βασική προτεραιότητα της 
πρότασης υπό προετοιμασία, που έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα νέο ενιαίο κανονιστικό 
πλαίσιο προκειμένου να συμπεριληφθούν, να συντονιστούν και να ενημερωθούν  όλες οι 
τεχνικές διατάξεις3.

Η Ιταλία ίδρυσε το 2009 το Εθνικό Παρατηρητήριο για την κατάσταση των ατόμων με 
αναπηρία ως ένα συμβουλευτικό όργανο που θα παρέχει επιστημονική και τεχνική στήριξη 
για την ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών για την αναπηρία και με την ευθύνη, μεταξύ άλλων, 
να προωθήσει και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης4.

Me βάση τo προαιρετικό πρωτόκολλο της UNCRPD5 η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία μπορεί να λαμβάνει και να εξετάζει κοινοποιήσεις από, ή, για 
λογαριασμό  ατόμων ή ομάδων ατόμων, που υπόκεινται στη δικαιοδοσία ενός κράτους 
μέρους του πρωτοκόλλου που ισχυρίζονται ότι είναι θύματα παραβίασης από αυτό το κράτος 
μέρος των διατάξεων της ανωτέρω σύμβασης. Μία προϋπόθεση του παραδεκτού των 
επικοινωνιών είναι ότι όλα τα διαθέσιμα εσωτερικά ένδικα μέσα πρέπει να έχουν εξαντληθεί.

Συμπεράσματα  
Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ζητήματα που θίγονται στην αναφορά εμπίπτουν στην άμεση 
αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους, εν προκειμένω της Ιταλίας. 

                                               
1 Η ιταλική αρχική έκθεση της Επικρατείας σχετικά με την εφαρμογή  ΣΗΕΔΑΑ διαβιβάστηκε στον ΟΗΕ, 
μέσω της ιταλικής Διυπουργικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (CIDU.) το Νοέμβριο του 2012. 
Είναι διαθέσιμη στα ιταλικά στον ιστότοπο http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-5ABA-47B9-
9CE3-DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdf και στα αγγλικά στον ιστότοπο 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc.
2 5ο Έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για την αναπηρία σχετικά με την εφαρμογή  ΣΗΕΔΑΑ δημοσιεύθηκε 
το 2012 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, σ. 179.
3 Σελίδα 7 της αγγλικής έκδοσης της έκθεσης
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc.
4 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/Osservatorio/. 
5 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx. 
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