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Θέμα: Αναφορά 1003/2011, του Francesco Previte, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αίτημα θέσπισης κοινής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητά τη θέσπιση κοινοτικής νομοθεσίας υπέρ των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες, 
προκειμένου να απαλύνεται ο κοινωνικός τους αποκλεισμός και να αποτρέπονται 
καταχρήσεις και κακομεταχειρίσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Από τις 22 Ιανουαρίου 2011 η ΕΕ δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (σύμβαση του ΟΗΕ) στο 
βαθμό των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στις συνθήκες της ΕΕ. Η σύμβαση του 
ΟΗΕ καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να προασπίζουν και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με τη 
σύμβαση του ΟΗΕ, στα άτομα με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες 
σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, οι οποίες σε συνδυασμό με 
διάφορα εμπόδια ενδέχεται να δυσχεράνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους 
στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και εφόσον η ψυχική ασθένεια αναγνωρίζεται ως αναπηρία, τα 
άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας προστατεύονται από τη σύμβαση του ΟΗΕ και, κατά 
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συνέπεια, από το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, αλλά μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της.

Το δίκαιο της ΕΕ παρέχει προστασία ενάντια στις διακρίσεις λόγω αναπηρίας στους τομείς 
της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης1. 
Παρότι η Επιτροπή ασκεί συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις για τη βελτίωση της 
κατάστασης των ατόμων με αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την κύρια αρμοδιότητα σε 
πολλούς τομείς άμεσα σχετικούς με την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία φέρουν οι 
αρχές σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο τοπικής κυβέρνησης. 

Ειδικότερα, η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης είναι κυρίως 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι πολιτικές της ΕΕ συμβάλλουν στην προάσπιση και 
προώθηση της ψυχικής υγείας, στην ευαισθητοποίηση σε σχετικά θέματα και στη δημιουργία 
πανευρωπαϊκού πλαισίου για συνεργασία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ 
κυβερνήσεων και τομέων, καθώς και στη σύνδεση πολιτικών, πρακτικών και έρευνας.

Στη στρατηγική 2010-2020 της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία2, η Επιτροπή παραδέχεται ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια που δυσχεραίνουν την πλήρη άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες και ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται ανισότητες όσον αφορά την υγεία, που δεν οφείλονται στην αναπηρία τους. 

Ως εκ τούτου, στη στρατηγική διατυπώνεται δέσμευση υποστήριξης των κρατών μελών στην 
παροχή προσβάσιμων και χωρίς διακρίσεις υγειονομικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων· 
στην παροχή κατάλληλων υπηρεσιών αποκατάστασης· στην προώθηση των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας και την ανάπτυξη υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης και αποτίμησης των 
αναγκών. Ο κατάλογος των ενεργειών για την περίοδο 2010-2015 που αναφέρεται στο 
παράρτημα3 της στρατηγικής περιλαμβάνει την προώθηση σύγχρονων υπηρεσιών για την 
ψυχική υγεία και εγκαταστάσεων μακροχρόνιας υγειονομικής περίθαλψης μέσω του 
ευρωπαϊκού συμφώνου για την ψυχική υγεία και την ευημερία4.

Επιπλέον, η χορήγηση καθεστώτος αναπηρίας και η διαχείριση των σχετικών προνομίων 
αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών των κρατών μελών. 
Ισχύει συγκεκριμένος κανονισμός5. που αφορά τον συντονισμό κοινωνικών συστημάτων και 
τη δυνατότητα μεταβίβασης των προνομίων που σχετίζονται με την αναπηρία. Στα 
μεταφερόμενα προνόμια δεν συγκαταλέγονται οι «μη ανταποδοτικές παροχές», οι οποίες 
χορηγούνται από τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές σύμφωνα με τη 
διακριτική τους ευχέρεια. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο της ΕΕ δεν απαιτεί την αναγνώριση 
εγγράφων αναπηρίας που εκδόθηκαν από άλλο κράτος μέλος ή άλλη περιφερειακή ή τοπική 
αρχή.

                                               
1 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 2.12.2000, σ. 16).
2 «Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» COM(2010) 636 τελικό, σελίδα 8-9.
3 SEC(2010)1324.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_el.pdf.
5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.
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Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα σχετικά θέματα, δηλαδή η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας 
σε άτομα με ψυχική αναπηρία, αποτελούν άμεση αρμοδιότητα της ανάλογης αρχής του 
εκάστοτε κράτους μέλους. 


