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Θέμα: Αναφορά 0865/2012, της Nadia Borisova, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά
με την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας στη 
Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα πάσχει από παιδική εγκεφαλική παράλυση και χρήζει σταθερής ιατρικής 
παρακολούθησης. Ο οργανισμός κοινωνικής πρόνοιας (Social Welfare Agency) της 
Βουλγαρίας διοργάνωσε διαγωνισμό με σκοπό την πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών. Παρ’ 
όλο που η αναφέρουσα βρισκόταν πολύ υψηλά στον κατάλογο, ενημερώθηκε ότι ο 
οργανισμός αδυνατούσε να την προσλάβει καθώς δεν μπορούσε να διαμορφώσει ειδικές 
συνθήκες εργασίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες της. Ως εκ τούτου, η αναφέρουσα εκφράζει 
την απογοήτευσή της για τις προοπτικές που υπάρχουν για τα άτομα με αναπηρία στην αγορά 
εργασίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι έπειτα από την επιτυχή συμμετοχή της σε δημόσιο 
διαγωνισμό για την πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών για τον οργανισμό κοινωνικής 
πρόνοιας (Social Welfare Agency) της Βουλγαρίας, εν τέλει δεν προσελήφθη.  Η αναφέρουσα 
κατέλαβε την πρώτη θέση στον κατάλογο των επιτυχόντων, έπειτα από την ολοκλήρωση του 
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διαγωνισμού.  

Αξιώνει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων όσον αφορά 
την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στον τομέα της απασχόλησης στη Βουλγαρία. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η αρμοδιότητα της Επιτροπής να παρεμβαίνει εξ ονόματος ιδιωτών περιορίζεται από το πεδίο 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Για την παρέμβαση της Επιτροπής απαιτείται η ύπαρξη 
συνάφειας μεταξύ της εν λόγω υπόθεσης και του δικαίου της ΕΕ. Βάσει των πληροφοριών 
που παρατίθενται είναι εφικτή η κατάδειξη της συνάφειας, που απαιτείται για την ένταξη της 
εν λόγω αναφοράς στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ1 (οδηγία για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση), η οποία απαγορεύει, μεταξύ άλλων, τις διακρίσεις κατά των 
ατόμων με αναπηρίες.  Η συγκεκριμένη οδηγία αφορά τον τομέα της απασχόλησης, συνεπώς 
κρίνεται ως εφαρμοστέα στην προκειμένη περίπτωση.    

Σύμφωνα με την οδηγία, η θέσπιση μέτρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ατόμων 
με αναπηρίες στον εργασιακό χώρο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω αναπηρίας.

Η σχετική οδηγία δεν απαιτεί την πρόσληψη, προαγωγή ή διατήρηση στη θέση 
απασχόλησης ή την παροχή εκπαίδευσης σε άτομο που δεν είναι κατάλληλο, ικανό και 
πρόθυμο να εκτελεί τα βασικά καθήκοντα της εν λόγω θέσης απασχόλησης, ή να 
παρακολουθήσει έναν δεδομένο κύκλο εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης να 
προβλέπονται εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρίες.

Συγκεκριμένα το άρθρο 5 της Οδηγίας που αφορά τις εύλογες προσαρμογές για τα άτομα 
με αναπηρίες ορίζει ότι:  

Για να εξασφαλισθεί η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι ατόμων με 
αναπηρίες, προβλέπονται εύλογες προσαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης λαμβάνει 
τα ενδεδειγμένα μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη 
κατάσταση, ώστε το άτομο με αναπηρίες να μπορεί να έχει πρόσβαση σε θέση εργασίας, να 
ασκεί ή να προάγεται στο επάγγελμά του, ή προκειμένου να του παρέχεται εκπαίδευση, 
αρκεί τα μέτρα αυτά να μη συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Η 
επιβάρυνση δεν είναι δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται επαρκώς με μέτρα λαμβανόμενα 
στο πλαίσιο της πολιτικής ενός κράτους μέλους υπέρ των ατόμων με αναπηρίες.

Σε γενικές γραμμές, η οδηγία 2000/78/ΕΚ έχει μεταφερθεί ορθώς στο Βουλγαρικό δίκαιο και 
απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας, μέσω της Πράξης για την Προστασία  από τις 
Διακρίσεις του 2006 (PADA), η οποία εφαρμόζεται από τα δικαστήρια. 

Ο οργανισμός κοινωνικής πρόνοιας της Βουλγαρίας, ως εργοδότης, πιθανώς θεωρεί ότι η 
απασχόληση της αναφέρουσας θα επέφερε δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ίδιο.   Μολονότι 
η Επιτροπή αγνοεί τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, το γεγονός ότι η αναφέρουσα κατατάχθηκε 
στην πρώτη θέση του καταλόγου των επιτυχόντων υποψηφίων για τη θέση απασχόλησης, 
φαίνεται να καταδεικνύει ότι ο διαγωνισμός καθαυτός δεν διενεργήθηκε με βάση 
διακρισιακούς  γενικούς όρους ή προϋποθέσεις.  Η Επιτροπή, σε γενικές γραμμές, δεν 
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παρεμβαίνει σε ατομικές υποθέσεις, καθώς δεν είναι σε θέση να προβεί στην ενδελεχή 
αξιολόγηση που απαιτείται για κάθε ατομική υπόθεση, όπως εν προκειμένω λ.χ. να 
αποφανθεί εάν οι εύλογες προσαρμογές συνιστούν δυσανάλογη επιβάρυνση για τον 
εργοδότη.  Εάν τα άτομα που εμπλέκονται σε παρόμοιες καταστάσεις, όπως η αναφέρουσα, 
θεωρούν ότι έχουν καταστρατηγηθεί τα δικαιώματά τους από μια διακρισιακή απόφαση, 
οφείλουν να αξιώσουν τη δικαίωσή τους σε εθνικό επίπεδο, αποτεινόμενα στις αρμόδιες 
αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστηρίων.    
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει παραθέσει η αναφέρουσα, η ίδια δεν έχει καταθέσει 
ακόμη καταγγελία στην KZD (Επιτροπή Προστασίας από τις Διακρίσεις), δηλαδή στον 
φορέα ισότητας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την καταπολέμηση των διακρίσεων στη 
Βουλγαρία1  και για την εξέταση υποθέσεων ενδεχόμενης δυσμενούς διάκρισης. .
Ο εν λόγω φορέας ενδέχεται να είναι στη βέλτιστη δυνατή θέση να υποστηρίξει την 
αναφέρουσα στα πρώτα στάδια του διαβήματός της. . Η προσφυγή στο συγκεκριμένο φορέα 
κρίνεται σκόπιμη και πριν από την καταγγελία της απόφασης του οργανισμού κοινωνικής 
πρόνοιας της Βουλγαρίας στο αρμόδιο βουλγαρικό δικαστήριο.  Εναπόκειται στην 
αναφέρουσα να αποφασίσει για το εάν θα αξιώσει τη δικαίωσή της ενώπιον της KZD ή 
ενώπιον του αρμόδιου τακτικού δικαστού για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, δηλαδή του 
εθνικού δικαστού της Βουλγαρίας.    

Συμπέρασμα

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί, διαπιστώνεται η ύπαρξη συνάφειας, η 
οποία  επιτρέπει την ένταξη της εν λόγω αναφοράς στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. 
Η οδηγία 2000/78/ΕΚ2 απαγορεύει, μεταξύ άλλων, κάθε διάκριση λόγωι αναπηρίας και 
εφαρμόζεται στον τομέα της απασχόλησης, κατά συνέπεια είναι εφαρμοστέα στην εν λόγω 
υπόθεση. Η προαναφερθείσα οδηγία έχει μεταφερθεί ορθώς στο βουλγαρικό δίκαιο. 

Οι ατομικές υποθέσεις δυσμενούς διάκρισης θα πρέπει να διευθετούνται σε εθνικό επίπεδο, 
με προσφυγή στο φορέα ισότητας της Βουλγαρίας ή/και στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια.    
Εφόσον περαιτέρω ανταλλαγές πληροφοριών αναφορικά με την εν λόγω υπόθεση 
αποκαλύψουν ευρύτερες ανεπάρκειες σχετικά με  την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ; οι 
οποίες αφορούν περισσότερα άτομα με αναπηρίες και δεν εξαντλούνται σε μία ατομική 
υπόθεση, η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις βουλγαρικές αρχές. 
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