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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0840/2007, της Teresa Hayes, ιρλανδικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 12 υπογραφές, σχετικά με αδιαφορία και αμέλεια που 
επιδεικνύει η ιρλανδική κυβέρνηση όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα 
για ανηλίκους που πάσχουν από αυτισμό

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει την έλλειψη υπηρεσιών πρόνοιας και εκπαίδευσης για τους 
ανηλίκους που πάσχουν από αυτισμό στην Ιρλανδία. Επισημαίνει συγκεκριμένα την 
περίπτωση του δεκαοκτάχρονου γιου της ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, δεν έλαβε ποτέ 
κατάλληλη θεραπεία ή την πρωτοβάθμια εκπαίδευση την οποία δικαιούται σύμφωνα με το 
Σύνταγμα (αντίθετα, η οικογένεια αναγκάστηκε να επωμιστεί το κόστος της παροχής σε 
αυτόν κατ’ οίκον εκπαίδευσης για δύο έτη). Η οικογένεια, η οποία πρέπει να φροντίζει για τις 
ανάγκες και άλλων παιδιών, έχει ανεπιτυχώς προσφύγει κατά του κράτους (Υπουργεία 
Υγείας και Παιδείας) προκειμένου να λάβει αποζημίωση και να της επιστραφούν τα χρήματα 
που έχει καταβάλει. Η αναφέρουσα δηλώνει ότι, καθώς η ιρλανδική κυβέρνηση δεν 
ασχολείται με τα προβλήματα που αφορούν τους νέους με αυτισμό, ζητεί τη συνδρομή της 
Ένωσης προκειμένου να τους παρασχεθούν ίσες ευκαιρίες στο ευρωπαϊκό έτος που είναι 
αφιερωμένο για την επίτευξη των στόχων αυτών έναντι κάθε μορφής άδικης και άνισης 
μεταχείρισης. Άλλα παρόμοια αιτήματα αφορούν τη συμπεριφορική προσέγγιση ορισμένων 
ιδρυμάτων, ήτοι των σχολείων ABA (εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς), τα οποία 
ειδικεύονται σε αυτού του είδους την αναπηρία, επισημαίνοντας τις μεγάλες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι οικογένειες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. 
Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας προτείνει προφανώς ως εναλλακτική λύση την ένταξη των 
ανηλίκων με αυτισμό σε σχολικές μονάδες προσαρτημένες στα δημοτικά σχολεία, σύμφωνα 
με την εκλεκτική προσέγγιση, η οποία δεν έχει καμία επιστημονική βάση και δεν
χρησιμοποιείται στην πράξη.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2008.

Συγκεκριμένα, η αναφέρουσα επισημαίνει την περίπτωση του δεκαοκτάχρονου γιου της ο 
οποίος, σύμφωνα με την ίδια, δεν έλαβε ποτέ κατάλληλη θεραπεία ή την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση την οποία δικαιούται σύμφωνα με το ιρλανδικό Σύνταγμα. Η οικογένεια της 
αναφέρουσας έχει ανεπιτυχώς προσφύγει κατά του κράτους (Υπουργεία Υγείας και Παιδείας) 
προκειμένου να λάβει αποζημίωση και να της επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλει. 
Άλλα παρόμοια αιτήματα αφορούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μέση οικογένεια για να 
αποκτήσει πρόσβαση στα σχολεία ABA (Applied Behavioural Analysis – εφαρμοσμένη 
ανάλυση συμπεριφοράς), τα οποία ειδικεύονται σε αυτού του είδους την αναπηρία, και την 
πρόταση του Υπουργείου Παιδείας να εντάξει τους ανηλίκους με αυτισμό σε σχολικές 
μονάδες προσαρτημένες στα δημοτικά σχολεία.

Η αναφέρουσα ζητεί τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να παρασχεθούν 
στους ανηλίκους με αυτισμό ίσες ευκαιρίες για την πλήρη απόλαυση του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη λήψη μέτρων που να εξασφαλίζουν στα άτομα με 
αναπηρία την πλήρη απόλαυση του δικαιώματος στην εκπαίδευση.

Ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 13 της συνθήκης ΕΚ –το οποίο εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα να αναλαμβάνει κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού η Επιτροπή στις 2 Ιουλίου 2008 παρουσίασε μια πρόταση 
οδηγίας1 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, στους τομείς 
της κοινωνικής προστασίας, των κοινωνικών πλεονεκτημάτων, της υγειονομικής περίθαλψης, 
της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό καθώς και 
της παροχής αυτών. Σύμφωνα με το σχέδιο οδηγίας, τα κράτη μέλη παρέχουν εκ των 
προτέρων τα αναγκαία μέτρα για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν 
αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενώ επίσης παρέχουν και 
εύλογες προσαρμογές, εκτός εάν αυτές συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση. Η πρόταση 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικής αγωγής. Η εν λόγω πρόταση συζητείται επί του 
παρόντος στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου 2000/78 για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία περιλαμβάνει 
την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, 
επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EL:PDF
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συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής πείρας. Παρότι η εν λόγω 
οδηγία δεν καλύπτει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορεί να αφορά άλλα επίπεδα 
εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης.

Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της 
Ιρλανδίας, έχουν υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες. Τα άρθρα 7 και 24 της Σύμβασης περιλαμβάνουν διατάξεις για τα 
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία και την εκπαίδευση. Η Σύμβαση προβλέπει ότι τα 
συμβαλλόμενα κράτη εξασφαλίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς αποκλεισμούς σε όλα 
τα επίπεδα και διά βίου μάθηση χωρίς διακρίσεις και με βάση τις ίσες ευκαιρίες. Από τη 
στιγμή που η Ιρλανδία επικυρώσει τη Σύμβαση, θα δεσμεύεται νομικά να τηρεί τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις της.
Τέλος, το άρθρο 15 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη αφορά την υποχρέωση των 
συμβαλλόμενων μερών να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχουν στα άτομα με 
αναπηρία προσανατολισμό, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο των 
γενικών συστημάτων όποτε είναι δυνατό ή, όποτε αυτό δεν είναι δυνατό, μέσω 
εξειδικευμένων φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών. Σε προηγούμενη υπόθεση της οργάνωσης 
Autisme-Europe κατά της Γαλλίας (καταγγελία 13/2002, κριθείσα την 7η Νοεμβρίου 2007) η 
γαλλική κυβέρνηση θεωρήθηκε ότι δεν έχει μεριμνήσει επαρκώς για την εκπαίδευση των 
αυτιστικών ατόμων, παραβιάζοντας αρκετές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, 
μη λαμβάνοντας, ιδίως, τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παράσχει στα άτομα αυτά εκπαίδευση 
(άρθρο 15 παράγραφος 1)· παραβαίνοντας την υποχρέωση διασφάλισης του δικαιώματος 
στην εκπαίδευση όλων των παιδιών και νέων ατόμων (άρθρο 17 παράγραφος 1)· και την αρχή 
της μη διάκρισης στην απόλαυση των δικαιωμάτων του Χάρτη (άρθρο Ε).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) αποφάνθηκε ότι τα 
συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να λαμβάνουν τόσο νομοθετικά όσο και πρακτικά μέτρα 
για την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων του Χάρτη, και ότι τα στοιχεία της υπόθεσης 
συνιστούν παραβίαση των άρθρων 15(1) και 17(1), είτε αφ’ εαυτών είτε σε συνάρτηση με το 
άρθρο Ε.

Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι η πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των 
προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, των κοινωνικών 
πλεονεκτημάτων, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε 
αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό καθώς και της παροχής αυτών, δεν έχει ακόμη  
εγκριθεί, τα ειδικά θέματα που εγείρει η αναφέρουσα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο του 
εθνικού δικαίου, εκτός εάν καλύπτουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή την 
επαγγελματική κατάρτιση που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/78.

Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον η παρούσα οδηγία έχει μεταφερθεί στο ιρλανδικό δίκαιο, εάν 
η αναφέρουσα θεωρεί ότι οι ιρλανδικές αρχές δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις αυτής 
της οδηγίας, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να προσφύγει ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων.

Επιπροσθέτως, η αναφέρουσα θα μπορούσε επίσης να διερευνήσει τη δυνατότητα υποβολής 
καταγγελίας στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στο Συμβούλιο της 
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Ευρώπης1 αναφορικά με πιθανή παραβίαση του άρθρου 15 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη.

                                               

1 Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

Συμβούλιο της Ευρώπης
67075 Στρασβούργο cedex

τηλ.: + 33 (0) 3 88 41 32 58
e-mail: social.charter@coe.int


