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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1464/2012 του George Dupont, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στις δημόσιες υπηρεσίες της Γαλλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι άτομο με αναπηρία, εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος στο 
γαλλικό δημόσιο επί 39 έτη. Εξαιτίας μιας αναπηρίας που παρουσίασε το 1995, προφανώς 
απολύθηκε από το δημόσιο και τώρα ζητεί να αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του.

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 να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
ιδιαίτερα να βελτιώνει την κατάσταση των ανθρώπων με αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 θεσπίζει γενικό πλαίσιο για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ άλλων και λόγω ειδικών αναγκών στον τομέα της 
απασχόλησης και της εργασίας1. Η οδηγία αυτή έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία, 
μεταξύ άλλων και στη Γαλλία.

Η οδηγία καλύπτει επίσης την απόλυση λόγω ειδικών αναγκών. Εν τούτοις, η αιτιολογική 
σκέψη 17 της οδηγίας αναφέρει επίσης ότι η οδηγία δεν απαιτεί την πρόσληψη, προαγωγή ή 
διατήρηση στη θέση απασχόλησης ή την παροχή εκπαίδευσης σε άτομο που δεν είναι ικανό 

                                               
1 ΕΕ L 303, 2/12/2000, σ.16.
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και πρόθυμο να εκτελεί τα βασικά καθήκοντα της εν λόγω θέσης απασχόλησης. Τούτο ισχύει 
με την επιφύλαξη της υποχρέωσης των εργοδοτών να παρέχουν εύλογες προσαρμογές για τα 
άτομα με αναπηρίες.

Εναπόκειται, ως εκ τούτου, στα εθνικά δικαστήρια να εξετάσουν την κατάσταση στην οποία 
παραπέμπει ο αναφέρων, ειδικότερα εις ό, τι αφορά την νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης σε 
εθνικό επίπεδο.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση του αναφέροντος 
πράγματι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, και πιο συγκεκριμένα της 
οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Σημειωτέον, ωστόσο, ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για να 
εξετάζουν τη συμμόρφωση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο με την 
νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
αξιολογήσει τις περιστάσεις της εν λόγω μεμονωμένης περίπτωσης.


