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Θέμα: Αναφορά 0950/2011 του Jacek Antonowicz, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις σε βάρος ατόμων με αναπηρία στην πολωνική πόλη 
Katowice

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο οι πολωνικές αρχές καταχωρίζουν 
στα μητρώα τους τα άτομα με αναπηρία, καθώς χαρακτηρίζονται είτε άνεργοι είτε αιτούντες 
εργασία και λαμβάνουν το σχετικό επίδομα. Αυτός ο τρόπος καταχώρισης έχει ως 
αποτέλεσμα τα πρόσωπα με αναπηρία να μην είναι επιλέξιμα για να λάβουν οικονομική 
ενίσχυση από την ΕΕ για τη σύσταση γεωργικών επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τους 
λόγους που προβάλλονται στην απόρριψη σχετικής αίτησης του αναφέροντος από το 
συμβούλιο εργασίας του Katowice. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η κατάσταση αντιβαίνει 
στην πολωνική νομοθεσία σχετικά με την επαγγελματική και την κοινωνική αποκατάσταση 
και την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και, ως εκ τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει κατά πόσον αυτή η κατάσταση συνάδει με τις αρχές και τις 
διατάξεις της ΕΕ που ισχύουν στον εν λόγω τομέα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Ο αναφέρων είναι άτομο με αναπηρία, το οποίο είναι καταχωρισμένο στο τοπικό γραφείο 
απασχόλησης ως «πρόσωπο που αναζητά εργασία». Υπέβαλε αίτηση στην τοπική υπηρεσία 
ανάπτυξης στην πολωνική πόλη Jaworzno για να λάβει επιδότηση οικονομικής 
δραστηριότητας στο πλαίσιο του προγράμματος «Η επιχειρηματικότητα είναι γένους 
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θηλυκού», το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ με στόχο τη στήριξη και προώθηση της 
αυτοαπασχόλησης των γυναικών. Η αίτησή του απορρίφθηκε επειδή δεν πληρούσε τα 
κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφόσον ήταν καταχωρισμένος ως «πρόσωπο που 
αναζητά εργασία» και όχι ως «άνεργος».

Σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο της Πολωνίας, το άτομο που αναζητά εργασία 
(συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία) μπορεί να καταχωριστεί ως «άνεργος» 
(γενικά ένα άτομο που δεν διαθέτει άλλες πηγές εισοδήματος) ή ως «πρόσωπο που αναζητά 
εργασία» (γενικά ένα άτομο που διαθέτει άλλη πηγή εισοδήματος, για παράδειγμα έναν μισθό 
ή επίδομα κοινωνικής ασφάλισης)1

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε δύο ομάδες δικαιούχων: (1) τους άνεργους και 
(2) αυτούς που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου. 

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η απόρριψη της επιδότησης βάσει του γεγονότος ότι δεν είναι 
καταχωρισμένος ως «άνεργος» καθιστά διάκριση λόγω αναπηρίας. 

Η διάκριση λόγω αναπηρίας κατά την πρόσβαση στην απασχόληση, την αυτοαπασχόληση 
και την επαγγελματική κατάρτιση απαγορεύεται από την οδηγία 2000/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.2 Η οδηγία στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
καθορίζει μορφές απαγορευμένης διάκρισης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ή έμμεσης 
διάκρισης:

"(α) συντρέχει άμεση διάκριση όταν, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 1, ένα πρόσωπο υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας 
τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση·
(β) συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο 
ή πρακτική ενδέχεται να προκαλέσει μειονεκτική μεταχείριση ενός προσώπου μιας 
ορισμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, με μια ορισμένη ειδική ανάγκη, μιας ορισμένης 
ηλικίας, ή ενός ορισμένου γενετήσιου προσανατολισμού, σε σχέση με άλλα άτομα 
εκτός εάν:

(i) η εν λόγω διάταξη, κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από ένα 
θεμιτό στόχο και τα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και 
αναγκαία, ή
(…)."

Η στάση των πολωνικών τοπικών αρχών κατά την ανάθεση χρηματοδοτικών κονδυλίων της 

                                               
1 Βλέπε το άρθρο 11 παράγραφος 1 του νόμου της 27ης Αυγούστου 1997 για την επαγγελματική και κοινωνική 
αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία (Επίσημη Εφημερίδα της Νομοθεσίας, αριθ. 123, θέση 776, όπως 
τροποποιήθηκε): «Άτομο με αναπηρία που καταχωρίζεται στο περιφερειακό γραφείο απασχόλησης ως άνεργος 
ή ως πρόσωπο που αναζητά εργασία και που δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα, δικαιούται να 
επωφελείται από υπηρεσίες ή μέσα της αγοράς εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπουν οι διατάξεις 
σχετικά με την προώθηση της απασχόλησης και με τους φορείς της αγοράς εργασίας.».
2 ΕΕ L 303, 02.12.00, σ. 16.
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ΕΕ σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα, δεν αποτελεί άμεση διάκριση κατά των ατόμων με 
αναπηρία, καθώς τα άτομα με αναπηρία δεν εξαιρούνται από την υποβολή αίτησης για 
επιδοτήσεις αν πληρούν την προϋπόθεση να είναι άνεργοι ή να απασχολούνται με συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου. 

Σύμφωνα με την οδηγία, η στάση των πολωνικών τοπικών αρχών αποτελεί έμμεση διάκριση 
μόνο εάν: (1) θέτει τα άτομα με αναπηρία σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλα άτομα, για 
παράδειγμα εάν αποδειχθεί ότι τα άτομα με αναπηρία είναι λιγότερο πιθανό να 
καταχωρίζονται ως «άνεργοι», εφόσον λαμβάνουν συνήθως επίδομα κοινωνικής ασφάλισης, 
και (2) οι πολωνικές αρχές δεν είναι σε θέση ούτε να αιτιολογήσουν αντικειμενικά την 
ονοματολογία των αποδεκτών του προγράμματος επί τη βάσει θεμιτού στόχου ούτε να 
αποδείξουν ότι τα μέσα επίτευξης του στόχου αυτού είναι ενδεδειγμένα και αναγκαία. Με 
βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον αναφέροντα δεν συνάγεται το συμπέρασμα ότι 
πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις στην περίπτωση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η Πολωνία μετέφερε την οδηγία 2000/78/ΕΚ στο εθνικό της δίκαιο, και συγκεκριμένα στον 
εργατικό κώδικα όπως τροποποιήθηκε, και στον νόμο της 3ης Δεκεμβρίου 2010.1  κατά των 
διακρίσεων Αποτελεί ευθύνη των αρχών των κρατών μελών η επιβολή των νόμων αυτών και η 
εφαρμογή σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας σε συγκεκριμένη περίπτωση.2
Σύμφωνα με αυτή τη νομοθεσία, τα θύματα διακρίσεων στην Πολωνία έχουν πρόσβαση στα 
δικαστήρια, τα οποία είναι αρμόδια να εκτιμούν αν μία συγκεκριμένη στάση συνιστά 
απαγορευμένη μορφή διάκρισης, και αν αυτό ισχύει, να αποκαθιστούν τις ζημίες. H Πολωνία 
όρισε τον Επίτροπό της για τα πολιτικά δικαιώματα (Rzecznik Praw Obywatelskich3) ) ως 
φορέα υπεύθυνο για την προώθηση και την προστασία της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 
αρμόδιο να βοηθάει τα θύματα διακρίσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Συμπέρασμα

Η Πολωνία έχει μεταφέρει τη σχετική οδηγία της ΕΕ στο εθνικό της δίκαιο και οι διοικητικές 
και δικαστικές αρχές της είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της οδηγίας σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις. Ο αναφέρων μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα που είναι διαθέσιμα σε εθνικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της αρωγής από τον πολωνικό φορέα ισότητας (Επίτροπος 
για τα πολιτικά δικαιώματα).

4. Απάντηση της Επιτροπής (αναθ.), που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013.

                                               
1 Νόμος για την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ίση μεταχείριση, 
της 3ης Δεκεμβρίου 2010, Επίσημη Εφημερίδα της Νομοθεσίας, αριθ. 254, θέση 1700.
2 Η αιτιολογική σκέψη 15 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ ορίζει ότι: «Αρμόδια για την εκτίμηση των γεγονότων, από 
τα οποία μπορεί να συναχθεί άμεση ή έμμεση διάκριση, είναι τα εθνικά δικαστήρια ή άλλοι αρμόδιοι φορείς, 
σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού δικαίου ή την πρακτική· οι κανόνες αυτοί μπορούν να προβλέπουν παν 
αποδεικτικό μέσο για την έμμεση διάκριση συμπεριλαμβανομένων και των στατιστικών στοιχείων».
3 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77 00 - 090 Warszawa (Βαρσοβία)  τηλέφωνο  (+ 48 
22) 55 17 700 φαξ. (+ 48 22) 827 64 53 e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl
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Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που ελήφθησαν από τον αναφέροντα τον Απρίλιο του 
2011 επαναλαμβάνουν τα επιχειρήματα που υπήρχαν στην αρχική αναφορά. Κατά συνέπεια, 
δεν αλλάζουν τη θέση της Επιτροπής που παρουσιάστηκε στην πρώτη της ανακοίνωση.

Στο ηλεκτρονικό του μήνυμα της 7.12.2012, ο αναφέρων εγείρει ζητήματα που δεν τέθηκαν 
στην αρχική αναφορά. Διατείνεται ότι ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, παρά τα προσόντα
του αναφέροντος και μια πολύ δυσχερή προσωπική κατάσταση (σοβαρά προβλήματα υγείας, 
ανεπαρκή μέσα καθημερινής συντήρησης), αρνήθηκε να του παράσχει ειδική σύνταξη, η 
οποία μπορεί να χορηγηθεί ως διάκριση σε πολίτες με εξαιρετικά επιτεύγματα υπέρ της 
Πολωνίας. Αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός δεν εφάρμοσε δικαστική απόφαση που τον αφορά. 
Ζητεί από την Επιτροπή να παρέμβει στο θέμα, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό και από το
Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Πολωνίας πληροφορίες σχετικά με το πώς αγνοήθηκε η 
δικαστική απόφαση.

Συμπέρασμα

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν αλλάζουν τη θέση της Επιτροπής που παρουσιάστηκε
στην πρώτη της ανακοίνωση, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές φαίνεται να αφορούν ένα
καθαρά εσωτερικό θέμα, το οποίο δεν φαίνεται να εγείρει οιαδήποτε ζητήματα που αφορούν 
τη διάκριση για λόγους αναπηρίας. Επιπλέον, το εν λόγω θέμα φαίνεται να έχει εξετασθεί από
τα πολωνικά δικαστήρια και, συνεπώς, η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων παραμένει 
στην αρμοδιότητα των σχετικών αρχών των κρατών μελών. Η Επιτροπή δεν έχει καμία
εξουσία να παρέμβει στο συγκεκριμένο ζήτημα.


