
CM\1053002EL.doc PE551.835v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019

Επιτροπή Αναφορών

28.2.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 2582/2013 του Albano De Alonso Paz, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη διάκριση εις βάρος παιδιών με αναπηρίες από τις 
ισπανικές αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Παρέχοντας λεπτομερή πραγματικά στοιχεία για την υπόθεσή του, ο αναφέρων εξηγεί ότι 
είχε υποβάλει αίτηση για εγγραφή των δίδυμων παιδιών του σε δημόσιο σχολείο στην πόλη 
San Cristobal de La Laguna. Όταν δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του σταδίου υποβολής 
αιτήσεων, προς δυσάρεστη έκπληξη της οικογένειας μόνον η μία εκ των δύο αιτήσεων είχε 
γίνει δεκτή, ενώ η άλλη είχε απορριφθεί με την αιτιολογία ότι (μετάφραση από το πρωτότυπο 
κείμενο που υπέβαλε ο αιτών μέσω διαδικτύου): «ο βαθμός αναπηρίας [του νεαρού αγοριού] 
δεν είναι συμβατός με τον εξοπλισμό, τους ανθρώπινους πόρους και το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα των νηπιαγωγείων». Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει το ζήτημα, βάσει των άρθρων 20, 21, 24 και 26 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλήρως δεσμευτεί για την προστασία και την προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και για τη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων με 
αναπηρία στην Ευρώπη.
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Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση μπορεί να 
ενεργεί μόνον εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τη Συνθήκη. Στον 
τομέα της εκπαίδευσης, το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, 
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, 
υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος. 

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 αναπηρίες να επωφελούνται 
μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη 
και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο1.

Ωστόσο, το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη ορίζει ότι οι διατάξεις του Χάρτη 
απευθύνονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη μόνον 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 αρμοδιοτήτωντης Ένωσης και δεν 
θεσπίζει νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα για την Ένωση(…)».

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού2 έχει κυρωθεί από όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ και η εφαρμογή της είναι δεσμευτική. Η ΕΕ δεν είναι συμβαλλόμενο 
μέρος σε αυτή τη σύμβαση και δεν έχει αρμοδιότητα παρακολούθησης της εφαρμογής της 
από τα κράτη μέλη, κάτι που πραγματοποιείται από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού. Κάθε πέντε έτη, τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να 
υποβάλλουν 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 συμβαλλόμενο μέρος υπό τη μορφή καταληκτικών παρατηρήσεων. Οι πιο πρόσφατες 
καταληκτικές παρατηρήσεις αυτού του είδους στην Ισπανία εγκρίθηκαν το 2010.  

Η Ένωση και η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
Ισπανίας, ως συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία3, αναλαμβάνουν να προάγουν, να προστατεύουν και να εξασφαλίζουν τον απόλυτο 
σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα 
άτομα με αναπηρία χωρίς διακρίσεις.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς δυνάμει της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτοµα µε αναπηρία 2010-20204, 
που αποτελεί ένα πλαίσιο για συντονισμένη δράση σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο με σκοπό
τη βελτίωση της κατάστασης για τα άτομα με αναπηρία. Μία από τις βασικές δράσεις της 
στρατηγικής είναι η εκπαίδευση, τομέας στον οποίον η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες σε 
εθνικό επίπεδο για την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για μαθητές και 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:el:PDF
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF



CM\1053002EL.doc 3/3 PE551.835v01-00

EL

σπουδαστές με αναπηρία. Η ΕΕ δεσμεύεται από τη ΣΗΕΔΑΑ στο μέτρο των αρμοδιοτήτων 
της.

Η Ισπανία κύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το 
προαιρετικό πρωτόκολλο το 2007, και τα ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία1. Στην 
Ισπανία, ο κυβερνητικός μηχανισμός συντονισμού για την προστασία, την προώθηση και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την εν λόγω Σύμβαση είναι το Εθνικό Συμβούλιο 
Ατόμων με Αναπηρία. Επίσης, είναι δυνατό να ζητηθεί βοήθεια από την CERMI (Ισπανική 
Επιτροπή Αντιπροσώπων των Ατόμων με Αναπηρία)2. Η επικοινωνία με την επιτροπή γίνεται 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση bmr@once.es ή μέσω τηλεφώνου στον 
αριθμό +34 913601678.

Το 2008 η Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση3 για επέκταση -πέραν της απασχόλησης- του 
καθεστώτος προστασίας κατά των διακρίσεων που προβλέπεται από την οδηγία 2000/784, η 
οποία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού και 
θρησκείας ή πεποιθήσεων στους τομείς της απασχόλησης και της εργασίας. Η νέα οδηγία θα 
καθιστούσε 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.

Συμπέρασμα

Το ζήτημα που εγείρει ο αναφέρων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος δικαίου 
της ΕΕ.

                                               
1 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996
2 http://www.cermi.es/en-US/Pages/Portada.aspx
3 COM(2008) 426 τελικό, της 2.7.2008.
4 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en.


