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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1514/2012, του José Félix Del Río Rosendi, ισπανικής ιθαγένειας, 
φέρουσα και άλλες 2 υπογραφές, σχετικά με το δικαίωμα των παιδιών με 
αναπηρία να λαμβάνουν κατάλληλη θεραπεία

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι, για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, η περιφερειακή 
κυβέρνηση της Ανδαλουσίας δεν έχει προβεί στην επιστροφή των δαπανών για τη θεραπεία 
που παρέχεται από αρκετά από τα δημόσια κέντρα της σε παιδιά με αναπηρία. Οι 
αναφέροντες παρατηρούν ότι το γεγονός αυτό καταδικάζει τα παιδιά τους, τα οποία πάσχουν 
από αναπηρίες δυσλειτουργικής φύσεως, σε υποχρεωτική διακοπή της θεραπείας και, 
συνεπώς, σε κοινωνική περιθωριοποίηση. Θεωρούν ότι αυτό συνιστά διάκριση σε βάρος των 
παιδιών με αναπηρία και παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Οι αναφέροντες προσέφυγαν στο 
κοινοβούλιο και τον Διαμεσολαβητή της Ανδαλουσίας, στην ειδική μόνιμη υπηρεσία του 
Εθνικού Συμβουλίου για Άτομα με Αναπηρία της Ισπανίας, καθώς και στον Ισπανό 
Διαμεσολαβητή, χωρίς όμως να βρεθεί λύση για την περίπτωσή τους. Επισυνάπτουν έγγραφα 
τεκμηρίωσης των προσπαθειών τους να τους καταβληθούν τα χρήματα, καθώς και αντίγραφο 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Μαΐου 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 έχει δεσμευτεί πλήρως να προστατεύει και να προάγει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, καθώς και να βελτιώνει την κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες στην Ευρώπη.
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Το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει 
ότι «τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την 
καλή διαβίωσή τους. [...] Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από 
δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο 
υπέρτατο συμφέρον του παιδιού». Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 26 του Χάρτη προβλέπει ότι 
η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να 
επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινωνικό βίο.

Ωστόσο, το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη ορίζει ότι οι διατάξεις του Χάρτη 
απευθύνονται στα όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη μόνο όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της 
Ένωσης. Η παράγραφος 2 του Χάρτη προβλέπει ότι «ο Χάρτης δεν διευρύνει το πεδίο 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν θεσπίζει 
νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα για την Ένωση (…)».

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Convention on the Rights 
of the Child-CRC) έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και η εφαρμογή της είναι 
δεσμευτική. Σύμφωνα με το άρθρο 23 που αφορά τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες, 
τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση κράτη «αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ανάπηρων παιδιών 
να τυγχάνουν ειδικής φροντίδας και ενθαρρύνουν και εξασφαλίζουν, στο μέτρο των 
διαθέσιμων πόρων, την παροχή, μετά από αίτηση, στα ανάπηρα παιδιά που πληρούν τους 
απαιτούμενους όρους και σε αυτούς που τα έχουν αναλάβει, μιας βοήθειας προσαρμοσμένης 
στην κατάσταση του παιδιού και στις περιστάσεις των γονέων του ή αυτών στους οποίους τα 
έχουν εμπιστευθεί». Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3, η εν λόγω βοήθεια «παρέχεται 
δωρεάν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, κατόπιν υπολογισμού των οικονομικών πόρων των 
γονέων τους και αυτών στους οποίους έχουν εμπιστευθεί το παιδί […]». 

Η ΕΕ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη CRC και δεν διαθέτει αρμοδιότητες όσον αφορά 
την παρακολούθηση της εφαρμογής της από τα κράτη μέλη.  Η εφαρμογή της CRC από τα 
συμβαλλόμενα κράτη παρακολουθείται από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
Κάθε πέντε έτη, τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις 
στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ενότητας για τα παιδιά με αναπηρίες. Η Επιτροπή εξετάζει κάθε 
έκθεση και, στη συνέχεια, εκφράζει τους προβληματισμούς της και απευθύνει συστάσεις προς 
το συμβαλλόμενος μέρος υπό τη μορφή καταληκτικών παρατηρήσεων. Οι τελευταίες 
καταληκτικές παρατηρήσεις για την Ισπανία εγκρίθηκαν το 2010.1 Η Επιτροπή συνέστησε 
στην Ισπανία να λάβει υπόψη την προκαταρτική παρατήρηση αριθ. 9 (2006) της Επιτροπής 
σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες2.

Ενώ τα κράτη μέλη είναι εκείνα που φέρουν πρωτίστως την ευθύνη για τα εθνικά τους 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τη στρατηγική 
της ΕΕ για την αναπηρία 2010-20203, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2010, η ΕΕ 
στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
όλων των ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

                                               
1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/407/02/PDF/G0740702.pdf?OpenElement
3 COM(2010) 636 τελικό και συνοδευτικός κατάλογος δράσεων για το 2010-2015, SEC(2010)1324
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Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (United Nations Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities-UNCRPD) 1, στην οποία η ΕΕ προσχώρησε τον Ιανουάριο του 2011.  

Η ΕΕ δεσμεύεται από την UNCRPD στο μέτρο των αρμοδιοτήτων της. Μόνο όταν τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσον ένας 
εθνικός νόμος ή ένα μέτρο συνάδει με την UNCRPD και με τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000, η οποία 
θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω 
αναπηρίας, στην απασχόληση και την εργασία.2 Ωστόσο, το άρθρο 3 παράγραφος 3 της 
οδηγίας ορίζει ότι «η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις πάσης φύσεως παροχές που 
καταβάλλουν τα δημόσια συστήματα ή τα εξομοιούμενα προς τα δημόσια, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ή προστασίας».

Το 2008 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση3 για την επέκταση της προστασίας από τις διακρίσεις 
που παρέχει η οδηγία 2007/78 πέραν του τομέα της απασχόλησης. Η νέα οδηγία καθιστά 
δυνατή την εφαρμογή της αρχής της ισότητας στην εκπαίδευση, στην πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες και στην κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης 
και της υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, η εν λόγω πρόταση δεν έχει ακόμα εγκριθεί. 
Εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Σε κάθε 
περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η εν λόγω οδηγία, ακόμη κι αν εγκριθεί, κατά πάσα 
πιθανότητα δεν θα καλύπτει τους όρους επιλεξιμότητας για τη χορήγηση παροχών 
κοινωνικής προστασίας. 

Η Επιτροπή προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των χωρών 
της ΕΕ για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και παρέχει οικονομική στήριξη για την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους (π.χ. από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Στηρίζει, 
επίσης, τη δράση σε επίπεδο πολιτικής για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών ποιότητας στους 
τομείς της υγείας και της αποκατάστασης, ειδικά σχεδιασμένων για άτομα με αναπηρίες. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2007 η Ισπανία επικύρωσε τόσο την 
UNCRPD όσο και το προαιρετικό πρωτόκολλό της. Ως συμβαλλόμενο μέρος της UNCRPD, 
η Ισπανία δεσμεύεται από την υποχρέωση να προστατεύει και να διαφυλάσσει όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ατόμων με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, του 
δικαιώματος σε ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και του δικαιώματος σε αυτόνομη διαβίωση 
και ένταξη στην κοινότητα.

Η συμμόρφωση με τις εν λόγω υποχρεώσεις ελέγχεται από την Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία βάσει των περιοδικών εκθέσεων που 
υποβάλλει κάθε συμβαλλόμενο κράτος σχετικά με την εφαρμογή της UNCRPD, όπως 

                                               
1 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
2 ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
3 COM(2008) 426 τελικό της 2.7.2008.
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προβλέπει το άρθρο 35 της UNCRPD. Η Ισπανία υπέβαλε την πρώτη της έκθεση τον Μάιο 
του 20101. 

Η Επιτροπή CRPD εξέτασε την έκθεση κατά την 56η και την 57η συνεδρίασή της στις 20 
Σεπτεμβρίου 2011 και ενέκρινε τις καταληκτικές παρατηρήσεις κατά την 62η συνεδρίασή της 
στις 23 Σεπτεμβρίου 2011. Μεταξύ των άλλων καταληκτικών παρατηρήσεων, η Επιτροπή 
CRPD συνέστησε στην Ισπανία να αναπτύξει συντονισμένες δημόσιες πολιτικές και να 
διαθέσει επαρκείς πόρους για την εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν ενημερωμένες υπηρεσίες θεραπείας και 
αποκατάστασης, καθώς και σε φροντίδα που καλύπτει τις ανάγκες υγείας και τις ψυχολογικές 
και εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες, ιδίως κατά τα πρώτα έτη της ζωής 
τους2.

Σύμφωνα με το προαιρετικό πρωτόκολλο της UNCRPD3, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μπορεί να λαμβάνει και να εξετάζει 
κοινοποιήσεις από άτομα ή ομάδες ατόμων που υπάγονται στη δικαιοδοσία συμβαλλόμενου 
στο πρωτόκολλο κράτους ή εξ ονόματος αυτών, τα οποία ισχυρίζονται ότι είναι θύματα 
παραβίασης των διατάξεων της Σύμβασης από το συγκεκριμένο συμβαλλόμενο κράτος. Οι 
κοινοποιήσεις γίνονται δεκτές υπό τον όρο ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα προσφυγής που 
είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο. 

Συμπεράσματα
Το ζήτημα που εγείρουν οι αναφέροντες δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος 
δικαίου της ΕΕ. 

                                               
1 http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD.C.ESP.1_en.doc
2 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc
3 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx


