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Οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας αποτελούν ένα 
σημαντικό και διαρκώς αυξανόμενο μέρος της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας μας, της οικονομίας μας, του πολιτισμού μας και 
της ζωής μας. Ανεξάρτητα από τη ζοφερή οικονομική πραγ-
ματικότητα, το γεγονός αυτό θέτει πολλαπλά ερωτήματα 
ως προς το πώς μπορεί να διασφαλιστεί το ότι αυτοί οι 
πολίτες θα είναι ενσωματωμένοι στην κοινωνία και θα 
μπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώματά τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει αυτές τις προκλή-
σεις με διάφορους τρόπους. Το Έτος 2012 για την Ενεργό 
Γήρανση υποδηλώνει τη βαθειά πολιτική μας δέσμευση 
για την προώθηση των δικαιωμάτων και την κοινωνική 
ενσωμάτωση του πληθυσμού μεγαλύτερης ηλικίας στην 
Ευρώπη.

Από νομικής πλευράς, βλέπουμε σημαντικές εξελίξεις. 
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία σταδιακή αύξηση των 
υποθέσεων που αναφέρονταν σε διακρίσεις που σχετί-
ζονται με την ηλικία στο χώρο της εργασίας και έφτασαν 
σε εθνικά δικαστήρια, οργανισμούς ισότητας και στο 
δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δείχνει ότι η 
νομοθεσία κατά των διακρίσεων συνέβαλε σε μεγάλο 
βαθμό στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ηλικιακή 
διάκριση και τα δικαιώματα των πολιτών μεγαλύτερης 
ηλικίας. Και έτσι  θα συνεχίσει.   

Επιπλέον, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ, που κατοχυρώνει τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, έχει 
γίνει σημείο αναφοράς στο σχηματισμό των πολιτικών 
της ΕΕ. Καθώς αυξάνεται το δημόσιο ενδιαφέρον για τον 
Χάρτη, υπάρχει η ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση των 
πολιτών για το πότε ισχύουν τα δικαιώματα του Χάρτη και 
πώς να ενισχυθούν στην πράξη. Χαίρομαι που αυτό το 
έντυπο συμμερίζεται αυτό το σκοπό, με ιδιαίτερη έμφαση 
στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας.

Αν και πολλοί πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας χαίρουν 
καλής υγείας, η γήρανση επιφέρει συχνά περιορισμούς 
που εμποδίζουν την πρόσβαση σε αγαθά, σε υπηρεσίες 
και στην ανεξάρτητη ζωή. Η εξασφάλιση της προσβασι-
μότητας για όλους είναι θεμελιώδες δικαίωμα και πολύ 
κρίσιμο από κοινωνικής αλλά και οικονομικής άποψης 
για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πολιτών μας 
που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Σύμφωνα με αυτή 
τη λογική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο 
να σχεδιάσει την Δράση Ευρωπαϊκής Προσβασιμότητας, 
που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Αυτά είναι μόνο 
μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που έχουν άμεσο αντίκτυπο σε άτομα μεγαλύ-
τερης ηλικίας. Για να φτάσουν όμως οι δράσεις αυτές 
να έχουν αποτέλεσμα, είναι σημαντικό για τους πολίτες 
μας να συνεισφέρουν ενεργητικά στη διαμόρφωσή τους. 
Πρωτοβουλίες όπως αυτό το έντυπο βοηθούν τους πολίτες 
μεγαλύτερης ηλικίας να λάβουν μέρος στη διαδικασία, 
τονίζοντας και εξηγώντας τα οφέλη που μπορούν να 
έχουν από τις πολιτικές και τη νομοθεσία της Ευρώπης. 
Είμαι ευγνώμων στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα AGE που μας 
βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια. 

Χαιρετισμός Viviane Reding, Αντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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Περισσότερη Ευρώπη ή περισ-
σότερη δημοκρατία; Το ερώτημα 
τέθηκε κατά τη δύσκολη αυτή εποχή 
που διανύουμε, στο εξώφυλλο ενός 
έγκυρου γερμανικού εβδομαδιαίου 
περιοδικού, τον Ιούλιο του 2012. Η κρίση 
αποδείχθηκε ότι δεν ήταν μόνο οικο-

νομική αλλά και συστημική. Η απάντηση είναι προφανής: 
Χρειαζόμαστε και περισσότερη δημοκρατία, ελευθερία, 
κοινωνική ασφάλεια και πρόνοια, ισότητα και περισσότερη 
Ευρώπη. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ακολούθησε αυτά τα 
αξιώματα, προσφέροντας περισσότερες αρμοδιότητες στο 
Ευρωκοινοβούλιο και ανοίγοντας πολλαπλές πλατφόρμες 
για διάλογο με αρμόδιους αντιπροσώπους της κοινωνίας 
των πολιτών. Αυτό δεν ήταν μόνο μία απόπειρα να αντι-
μετωπιστεί το “δημοκρατικό έλλειμμα” στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η αλλαγή συνέβαλε επίσης σε μεγάλο βαθμό 
στην ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και των 
αποτελεσμάτων τους. Σε καιρούς αυστηρών περικοπών, η 
κοινωνική συναίνεση είναι πιο δύσκολα επιτεύξιμη. Είναι 
όμως πιο επιτακτική από ποτέ, προκειμένου να βρεθούν 
δίκαιοι και εξισορροπημένοι τρόποι για να βγούμε από την 
κρίση. Φυσικά οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) δεν 
πρέπει να λαμβάνουν μόνες τους αποφάσεις σχετικά με 

πολιτικές, είναι όμως απαραίτητες για τη διαμόρφωση της 
δημόσιας συζήτησης. Τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί 
οι οργανώσεις των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και 
σταδιακά καθίστανται απαραίτητοι φορείς για το διάλογο 
σε ευρωπαϊκά θέματα. 

  
Για περισσότερα από 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 

AGE προωθεί το όραμα μιας κοινωνίας για όλους, όπου 
όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, καταγωγής, θρησκείας, 
αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, μπορούν να 
ασκήσουν ίσα δικαιώματα και να συμμετέχουν ενεργά στις 
κοινότητές τους. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους  2012 
για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των 
Γενεών, η AGE προωθεί την ενεργό και υπεύθυνη γήρανση, 
καθώς επίσης και την αλληλεγγύη και συνεργασία 
μεταξύ των γενεών. Στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι 
να βοηθήσει τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να κατανοήσουν τη λειτουργία της ΕΕ, 
τα θέματα που τίθενται σε μια Ευρώπη που γηράσκει και να 
συνεισφέρουν ώστε η Ευρώπη να γίνει ένα καλύτερο μέρος 
στο οποίο θα μπορούμε όλοι μας να ζούμε, να δουλεύουμε 
και να γερνάμε καλύτερα. 

Χαιρετισμός του Marjan Sedmak, Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας AGE.

α μέλη μας αναφέρονται συχνά 
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
όταν πρέπει να εξηγήσουν στους 
πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας της 
χώρας τους τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την επίδραση που έχουν 

αυτές οι αποφάσεις σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και γενικό-
τερα τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης, θέλουν να γνωρίζουν 
γιατί θα πρέπει οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας να συμμε-
τέχουν στη διαμόρφωση πολιτικών και πώς μπορούν να 
εισακουστούν σε συζητήσεις για πολιτικές της ΕΕ που τους 
αφορούν.   

Χαιρετισμός της Anne-Sophie Parent, Γενικής 
Γραμματέως της AGE.

Το παρόν έντυπο αυτό σχεδιάστηκε ως απάντηση 
στο παραπάνω αίτημα των μελών μας. Η συλλογική 
αυτή δουλειά στοχεύει στην ενδυνάμωση των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  και να συμβάλουν σε ένα καλύτερο 
μέλλον για όλες τις γενιές. Ελπίζουμε ότι αυτό το έντυπο 
θα τους δώσει τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν έναν 
πολύ μεγαλύτερο αριθμό πολιτών στην κατεύθυνση μιας 
φιλικότερης ΕΕ απέναντι στις μεγαλύτερες ηλικίες για 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται από τη 
γήρανση του πληθυσμού.

Τα μέλη της AGE αισθάνονται ότι είναι κοινό καθήκον 
να βοηθήσουμε ώστε η δημογραφική πρόκληση που αντι-
μετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, να μετατραπεί σε 
ευκαιρία για όλες τις γενιές.  

Ελπίζουμε ότι θα είναι ευχάριστη η ανάγνωση αυτού 
του εντύπου. Σχόλια και προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση 
είναι ευπρόσδεκτα, καθώς θα γίνεται διαρκώς ενημέρωση. 
Μη διστάσετε να τα μοιραστείτε μαζί μας.
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Εισαγωγή
Αν και οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας υπήρξαν 

μάρτυρες της γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 
την έχουν δει να διαμορφώνεται σε ένα θεσμό ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, λίγοι γνωρίζουν πραγματικά 
τις δράσεις της ΕΕ για την προώθηση των δικαιωμάτων των 
πολιτών και την μετατροπή των αξιών σε πράξεις, σε όλα 
τα κράτη - μέλη της ΕΕ.

Στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να βοηθήσει τους 
πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας σε όλη την ΕΕ να κατανοή-
σουν καλύτερα τα σημεία της Συνθήκης της Λισαβόνας 
και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που 
τους αφορούν και να δουν πώς μπορούν να ωφεληθούν 
σε θέματα ισότητας των φύλων, θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
εργασίας, κοινωνικής προστασίας, ασφάλειας υγείας και 
οικονομικού συμφέροντος καταναλωτών, προστασίας της 
υγείας και προστασίας κατά της βίας και της κακοποίησης 
ηλικιωμένων. Επίσης στο εγχειρίδιο θα γίνει μία αναφορά 
στα μελλοντικά σχέδια της ΕΕ για την προστασία και την 
προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες 
και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, ως απόρροια της 
επικύρωσης του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες το 2011.

Το έντυπο εκδίδεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ 
των Γενεών και παρέχει μία επισκόπηση του νομικού και 
πολιτικού πλαισίου της ΕΕ που στηρίζει τα άτομα μεγα-
λύτερης ηλικίας, αλλά και ενημέρωση σχετικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σε συνδυασμό με μία προηγούμενη έκδοση του 
AGE “Introduction to the European Union institutions and EU 
policy processes of relevance to older people» (3η έκδοση, 
2010) ως υλικό εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας και για την ενημέρωσή 
τους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ, τις διαδικα-
σίες λήψης αποφάσεων, τον τρόπο που μπορούν όλοι οι 
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται σε 
μεγαλύτερη ηλικία, να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και 
να αναζητήσουν βοήθεια όταν τα δικαιώματα αυτά δεν 
γίνονται σεβαστά και να μπορούν να δραστηριοποιηθούν 
ώστε να επηρεάσουν τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής 
της ΕΕ.  

Ευελπιστούμε αυτό το εγχειρίδιο να αποδεχθεί ένα 
χρήσιμο εργαλείο για τη διευκόλυνση της βαθύτερης κατα-
νόησης του νέου νομοθετικού και πολιτικού πλαισίου της ΕΕ 
και να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μεγαλύ-
τερης ηλικίας μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά σε ένα 

επικοδομητικό δημόσιο διάλογο, μέσα από ομάδες πολιτών 
και οργανισμών ώστε να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ.

  
Στόχος μας είναι επίσης να βοηθήσουμε τους πολίτες 

μεγαλύτερης ηλικίας να συμμετάσχουν ενεργά στο 
Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013 καθώς και στις Εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014.

Στο παρόν εγχειρίδιο  θα δίνονται κάποιες συγκεκρι-
μένες πληροφορίες, οι οποίες θα τονίζονται με χρώματα 
ως εξής: 

Στο τέλος του εγχειριδίου υπάρχει διαθέσιμη λίστα 
ακρωνύμων.

Σχόλια και προτάσεις προς βελτίωση του εγχειριδίου 
είναι ευπρόσδεκτες, καθώς θα ενημερώνεται διαρκώς. Μη 
διστάσετε να τα μοιραστείτε μαζί μας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Σημειώσεις και προτάσεις για τις 
δράσεις στις οποίες μπορούν να 
εμπλακούν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και να 
επηρεάσουν τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής 
της ΕΕ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχόλια, επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

 

Πληροφορίες σχετικά με τη δράση 
και τις πρωτοβουλίες της AGE. 

http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=el
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=el
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=el
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/brochure_eu_institutions_final-en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/brochure_eu_institutions_final-en.pdf
http://europa.eu/citizens-2013/el/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0462+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0462+0+DOC+XML+V0//EL
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Chapter 1 I Το νομικό και πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης I 9

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου. 
Δηλαδή, από την απαρχή του σχηματισμού της όλες οι 
ενέργειές της βασίζονται σε συνθήκες που έχουν εγκριθεί  
συναινετικά και δημοκρατικά από όλα τα κράτη-μέλη 
της ΕΕ. Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν 
τους στόχους της ΕΕ, τους κανονισμούς που ισχύουν για 
τους σχετικούς φορείς με τη λήψη των αποφάσεων, και 
ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των κρατών- 
μελών. Οι Συνθήκες της ΕΕ αποτελούν τη νομική βάση υπό 
την οποία οι οργανισμοί μπορούν να θεσπίσουν τις νομο-
θεσίες τους. Τα κράτη-μέλη πρέπει να μεταφέρουν όλες τις 
νέες νομοθεσίες της ΕΕ στη δική τους εθνική νομοθεσία και 
να τις εφαρμόσουν εντός καθορισμένων προθεσμιών. Εάν 
ένας τομέας πολιτικής δεν περιλαμβάνεται σε μία συνθήκη, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι και ο μοναδικός φορέας 
που έχει το δικαίωμα να θεσπίσει μία νέα νομοθεσία, δεν 
μπορεί να προτείνει έναν νόμο σε αυτόν τον τομέα διότι 
δεν έχει νομική βάση.

Μία επικρατούσα βασική αρχή, ισχύει για όλες τις 
δράσεις της ΕΕ: η αρχή της επικουρικότητας που 
διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατό 
πλησιέστερα στον πολίτη και ότι γίνονται διαρκώς έλεγχοι 
για να διασφαλίζουν ότι οι δράσεις στο επίπεδο της ΕΕ είναι 
δίκαιες, πάντα όμως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕ 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, η ΕΕ δεν λαμβάνει καμία δράση 
(εκτός από τους τομείς που εμπίπτουν στην αποκλει-
στική της αρμοδιότητα), εκτός αν είναι πιο αποτελεσμα-
τική από τις δράσεις που πραγματοποιούνται σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Συνδέεται στενά με την 
αρχή της αναλογικότητας, η οποία προϋποθέτει τη μη 
υπέρβαση του απαραίτητου ορίου για την επίτευξη των 
στόχων των Συνθηκών.   

Για τα πλήρη κείμενα των συνθηκών, των νομοθε-
σιών, των νομολογιών και των νομοθετικών προτάσεων,  
μπορείτε να συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων του 
δικαίου της ΕΕ ΕUR- Lex πρόσβαση στη δίκαιο της Ευρώπης 
(βλ. χρήσιμους συνδέσμους).

Πρωτογενές Δίκαιο της 
ΕΕ: Συνθήκες της ΕΕ και 
Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων 

Οι Συνθήκες της ΕΕ αποτελούν το πρωτογενές δίκαιο 
που υπερισχύει όλων των άλλων πηγών δικαίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν να τροποποιηθούν όταν 
αυτό κρίνεται αναγκαίο ώστε η ΕΕ να γίνει πιο αποτε-
λεσματική και διαυγής, για την προετοιμασία για την 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν νομικά όρια 
στο τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών 
της και είναι σημαντικό για τους πολίτες να 
καταλάβουν ξεκάθαρα σε ποιους τομείς της 
ΕΕ είναι δυνατή κάποια δράση και τι μπορεί 
να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό ή τοπικό 
επίπεδο. Στόχος λοιπόν αυτού του εγχειριδίου 
είναι να βοηθήσει τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας σε όλη την Ευρώπη να καταλάβουν 
καλύτερα το τι είναι η ΕΕ και τι μπορεί να κάνει 
για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις 
ανησυχίες τους. Επίσης αναζητεί τρόπους για 
να εξηγήσει το πώς μπορούν οι πολίτες να 
βοηθηθούν ώστε να επηρεάσουν πολιτικές που 
έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή 
στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής, όπου οι 
αρμοδιότητες ανήκουν είτε αποκλειστικά στην 
ΕΕ είτε στα κράτη-μέλη. 

I. Το νομικό και πολιτικό 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
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εισαγωγή νέων Κρατών-Μελών, για την εισαγωγή νέων 
τομέων συνεργασίας, για την αντιμετώπιση αναδυο-
μένων κοινωνικών προκλήσεων, όπως οι δημογραφικές 
αλλαγές, οι χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις, 
οι κλιματικές αλλαγές, η καταπολέμηση του διασυνορι-
ακού εγκλήματος κλπ.

Η τελευταία μεταρρύθμιση θεσπίστηκε στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, που έδωσε στην ΕΕ νέα εργαλεία για να γίνει 
πιο δημοκρατική και πιο αποτελεσματική στην αντιμετώ-
πιση παγκοσμίων προβλημάτων, όπως είναι οι κλιματικές 
αλλαγές, δίνοντας στην ΕΕ με αυτόν τον τρόπο μία κοινή 
φωνή. Μετά την εισαγωγή της Συνθήκης της Λισαβόνας 
την 1η Δεκεμβρίου 2009, η οποία αντικατέστησε πολλές 
συνθήκες της ΕΕ, κυρίως τη  Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (TEU) και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (TFEU), εκδόθηκε ένα ενοποιημένο 
κείμενο που ενσωματώνει όλες τις αλλαγές που εισήγαγε 
η Συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό το ενοποιημένο κείμενο 
αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει σήμερα τις δράσεις 
της ΕΕ.

Οι επιπτώσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας στη 
λειτουργία και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
πολυάριθμες και αναλύονται παρακάτω. Περισσότερες 
λεπτομέρειες για τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη 
της Λισαβόνας υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες στην 
ιστοσελίδα της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπως και στην 
ιστοσελίδα Η Συνθήκη της Λισαβόνας με μια ματιά ( βλ. 
χρήσιμους συνδέσμους αυτής της ενότητας). Μία περίληψη 
των κυριότερων Συνθηκών της ΕΕ και διασυνδέσεις για 
την ενοποιημένη έκδοση υπάρχουν στα Παραρτήματα.  
Στη συνέχεια αναφέρουμε μόνο επιγραμματικά τις πιο 
σημαντικές διατάξεις της ΕΕ, μεταξύ των οποίων τις κύριες 
εξελίξεις που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας σε σχέση 
με τα δικαιώματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και 
την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη χάραξη 
πολιτικών της ΕΕ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ  

Για πολλά χρόνια οι δράσεις της ΕΕ στο χώρο της κατα-
πολέμησης των διακρίσεων εστίαζαν στην πρόληψη των 
διακρίσεων με βάση την εθνικότητα και το φύλο. Το 1997, η 
Συνθήκη του Άμστερνταμ, έδωσε στην ΕΕ νέες αρμοδιότητες 
για την αντιμετώπιση των διακρίσεων με βάση το φύλο, τη 
φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία και τις 
πεποιθήσεις, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό. 
Στο εξής, η ΕΕ έχει θεσμοθετημένη εξουσία για θετικές 
δράσεις στο πεδίο της αντιμετώπισης των διακρίσεων, 
αλλά για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η ομοφωνία 
μεταξύ των Κρατών-Μελών. Η ανάγκη για ομοφωνία 
σημαίνει ότι ένα και μοναδικό κράτος θα μπορούσε να 
εμποδίσει την υιοθέτηση μιας νέας νομοθεσίας για την 
ισότητα. Το ενοποιημένο κείμενο των Συνθηκών της ΕΕ 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

• Κοινωνικό πεδίο δράσης της ΕΕ1: Η Ένωση καταπο-
λεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και 
προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων 
του παιδιού.

• Θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ2: Η Ένωση βασίζεται στις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των 
ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες.

• Αρμοδιότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων3: Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει 
να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής 
ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

• Διαδικασία του Συμβουλίου για την ανάληψη 
δράσης για την ισότητα4: Το Συμβούλιο, αποφασί-
ζοντας ομοφώνως, σύμφωνα με ειδική νομοθετική 
διαδικασία και μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, μπορεί να αναλάβει κατάλληλη 
δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποίησε το άρθρο 11 
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας 
τη σημασία του διαλόγου των πολιτών5. Σύμφωνα με τη 
διάταξη αυτή, η ΕΕ θα πρέπει να συμβουλεύεται τις οργα-
νώσεις της κοινωνίας των πολιτών πριν από την έναρξη 
μιας ευρωπαϊκής διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται να προηγείται διαβού-
λευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς πριν από 
οποιαδήποτε πρόταση πολιτικής κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας αξιολόγησης του αντίκτυπου. Σε αυτό το 
στάδιο, οι διάφορες επιλογές και οι επιπτώσεις τους στην 
κοινωνία εξετάζονται από την Επιτροπή και η κοινωνία των 
πολιτών θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. 
Εκτός αυτού, οι πολίτες και οι οργανώσεις τους μπορούν 
να συμμετέχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες της ΕΕ που τους αφορούν άμεσα.

1 Άρθρο 3§3 ΕΕ
2 Άρθρο. 2 ΕΕ
3 Άρθρο. 10 ΕΕ
4 Άρθρο.19§1 TFEU
5 Άρθρο t. 11 TFEU

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A083%3ASOM%3AEL%3AHTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A083%3ASOM%3AEL%3AHTML
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_el.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0013:EL:HTML
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Επιπροσθέτως, η Συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει την 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών(EΠΠ)6, η οποία επιτρέπει 
σε ένα εκατομμύριο πολίτες που είναι υπήκοοι ενός 
μεγάλου αριθμού κρατών μελών, να απευθυνθούν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υποβάλουν μια πρωτοβουλία 
που τους απασχολεί σε έναν τομέα αρμοδιότητας της ΕΕ, 
όπως για παράδειγμα, το περιβάλλον, την προστασία των 
καταναλωτών, τις μεταφορές ή τη δημόσια υγεία. 

Οι κανόνες και η διαδικασία για αυτό το νέο εργαλείο 
καθορίζονται από τον Κανονισμό7 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτο-
βουλία πολιτών. Η ΕΠΠ είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη 
συμμετοχική δημοκρατία, καθώς επιτρέπει στους ευρω-
παίους πολίτες και στις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών να επηρεάζουν απευθείας την πολιτική ατζέντα 
της ΕΕ. Μία ιστοσελίδα είναι αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών με οδηγίες για τη βήμα προς βήμα 
διαδικασία, για τους τομείς πολιτικής όπου μπορεί να 
υποβληθεί μία πρωτοβουλία και άλλες πρακτικές πληρο-
φορίες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 
δεύτερο μέρος.

Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα, η Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης8 ως σύνολο, στοχεύει 
στην προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου και θεσμοθετεί 
την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, μία διαδικασία διαβού-
λευσης μεταξύ των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων και των 
φορέων της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή των οικονομικών 
και κοινωνικών πολιτικών της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή 

6 Art. 11§4 TFEU
7 Ρύθμιση (ΕΕ) No. 211/2011
8 Άρθρο. 152 TFEU

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δεν 
πρέπει να συγχέεται με το δικαίωμα υποβολής 
αιτήματος προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Το αίτημα επικεντρώνεται συνήθως στις 
παραβάσεις του υφιστάμενου ευρωπαϊκού 
δικαίου, ενώ η διαδικασία ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας πολιτών επιτρέπει στους πολίτες 
να θέσουν ένα νέο ζήτημα στο τραπέζι και 
να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει πρωτοβουλία για να εφαρμοστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιτροπή ενημερώνει τακτικά τις λίστες των οργανισμών 
που πληρούν τα κριτήρια για να είναι κοινωνικοί εταίροι και 
ως εκ τούτου συμμετέχουν στο διάλογο. Οι κύριοι Ευρωπαίοι 
Κοινωνικοί Εταίροι συμπεριλαμβάνουν την Συνομοσπονδία 
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), την Business Europe, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνίας και Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (UAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εργοδοτών 
και Επιχειρήσεων Δημοσίων Υπηρεσιών (ΕΕΡ). 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας9 εισάγει μία νέα οπτική για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα,  κατοχυρώνοντας τη δεσμευ-
τική ισχύ του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
προσδίδοντας στις διατάξεις του Χάρτη την ίδια νομική 
αξία με τις Συνθήκες. Ενώ ο Χάρτης διακηρύσσει μια σειρά 
δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, όπως το 
δικαίωμα κατά των διακρίσεων, της κοινωνικής ασφάλειας, 
της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης, τα 
δικαιώματα αυτά ισχύουν μόνο για την έννομη τάξη της ΕΕ. 
Ακόμη, αν και πολλά δικαιώματα που αναφέρονται στον 
Χάρτη προαπαιτούν δράσεις για την εφαρμογή τους, όπως 
για παράδειγμα το δικαίωμα στην αξιοπρεπή κατοικία, 
στην προληπτική φροντίδα και στην εκπαίδευση, ο Χάρτης 
δεν παρέχει στην ΕΕ νέες αρμοδιότητες για να δράσει σε 
αυτούς τους τομείς.

Ο Χάρτης είναι πάνω από όλα μία πυξίδα για όλες 
τις πολιτικές της ΕΕ, το οποίο σημαίνει ότι εξασφαλίζει 
το να λαμβάνονται υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα 
στις πολιτικές διαδικασίες της ΕΕ. Οι οργανισμοί της ΕΕ 
δεν μπορούν να προχωρήσουν σε καμμία δράση που να 
παραβιάζει τα δικαιώματα τα οποία περιλαμβάνονται 
στον Χάρτη. Ωστόσο, τα Κράτη Μέλη πρέπει να συμμορ-
φώνονται με το Χάρτη όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ, 
ιδίως όταν εφαρμόζουν τους κανονισμούς, αποφάσεις ή 
Οδηγίες της ΕΕ. Όταν έρχονται σε αντίθεση με τις εθνικές 
νομοθεσίες, ισχύει το συνταγματικό σύστημα της χώρας. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία εξασφάλισαν 
εξαίρεση από το Χάρτη και η Δημοκρατία της Τσεχίας έχει 
ζητήσει να εξαιρεθεί από την εφαρμογή του Χάρτη όταν 
θα υπάρξει νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη.

9 Άρθρο. 6 TFEU

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Άρθρο 3 (το δικαίωμα στην 
ακεραιότητα του ατόμου), το Άρθρο 21 
(κατά των διακρίσεων) και το Άρθρο 25 (τα 
δικαιώματα των ηλικιωμένων) του Χάρτη 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας. Η AGE έχει εκδώσει δύο 
κείμενα στα οποία εξηγεί την εφαρμογή των 
διατάξεων του Χάρτη που αφορούν σε άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας. Τα κείμενα αυτά μπορούν 
να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της AGE.

Παράδειγμα εφαρμογής του Χάρτη: Μία οδηγία της ΕΕ 
για την ισότητα των φύλων 10 δίνει τη δυνατότητα στα 
Κράτη Μέλη να επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρείες να 
εφαρμόζουν αναλογικές διαφορές μεταξύ των ατομικών 
ασφαλίστρων και παροχών των ασφαλιζομένων, όταν 
το φύλο είναι καθοριστικός παράγοντας στην εκτίμηση 
του κινδύνου. Μετά από αίτημα της Test-Achats, ενός 
Βελγικού οργανισμού υπέρ του καταναλωτή, το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο έκρινε ότι η ρήτρα εξαίρεσης στο άρθρο 5.2 
είναι ασύμβατη με το άρθρο 21 και 23 του Χάρτη και 
κρίνεται ως μη έχουσα ισχύ, αρχής γενομένης από την 
21 Δεκεμβρίου 2012. Αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου προσδίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιπτώσεις αυτής της 
απόφασης μπορούν να αναζητηθούν στο δεύτερο μέρος. 

10 Άρθρο 5.2 της Οδηγίας της ΕΕ 2004/113/EC

http://www.age-platform.eu/age-policy-work/anti-discrimination
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Ωστόσο, ο Χάρτης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για 
παράδειγμα, για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
διότι δεν υφίσταται τέτοιος νόμος της ΕΕ. Αν και ο Χάρτης 
περιλαμβάνει ένα Άρθρο που αναγνωρίζει το δικαίωμα 
στην ιδιοκτησία, μόνο τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις οι πολίτες μπορούν να απευ-
θυνθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, αφού 
πρώτα εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συμβούλιο 
της Ευρώπης και το ΕΔΔΑ μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
ενότητα 3.9.

ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει μία ενιαία νομική 
προσωπικότητα για την Ένωση, η οποία της επιτρέπει 
να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες και να προσχωρεί σε 
διεθνείς οργανισμούς. Η ΕΕ μπορεί πλέον να συνομιλεί και 
να ενεργεί ως ενιαία οντότητα.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα 
με αναπηρία είναι η πρώτη διεθνής συνθήκη για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα που επικυρώθηκε από την ΕΕ. 
Αυτή η Συνθήκη αποσκοπεί να αποτελέσει εργαλείο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με σαφή έμφαση στην κοινωνική 
διάσταση. Από τις 22 Ιανουαρίου 2011 η ΕΕ έχει δεσμευτεί 
από τη Συνθήκη αυτή όσον αφορά τις υποχρεώσεις της, 
το οποίο σημαίνει ότι η Ένωση οφείλει να προβεί σε 
συγκεκριμένες δράσεις για να διασφαλίζει τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία σε όλες της τις ενέργειες. Αυτό 
αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να σημειώσει πρόοδο σε διάφορα θέματα, ώστε να 
εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία, όπως 
προσβασιμότητα, ένταξη και υποστήριξη της ανεξαρτησίας 
στη διαβίωση. Από τον Αύγουστο του 2012, 22 κράτη μέλη 
της ΕΕ έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη και 18 έχουν επικυ-
ρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Ο πλήρης κατάλογος 
των μελών μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ. 
Τα μέλη που δεσμεύονται από τη Συνθήκη αυτή (π.χ. η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη που την έχουν επικυρώσει) οφείλουν να 
υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τις επιβαλλό-
μενες δράσεις προς την εκπλήρωση των δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται στη Σύμβαση. 

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας περιλαμβάνει επίσης 
τη νομική υποχρέωση για την ένταξη της Ε.Ε. στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ). Η ΕΣΔΑ προσφέρει προστασία των θεμελιωδών 
κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και εξασφαλίζει 
ένα μηχανισμό επιβολής, διαμέσου του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), το οποίο 
είναι όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης και εδρεύει στο 
Στρασβούργο. Πολίτες των οποίων τα δικαιώματα κατα-
πατούνται σε μια χώρα, μπορούν να φέρουν την υπόθεσή 
τους στο Δικαστήριο του Στρασβούργου αφού πρώτα 

εξαντλήσουν τα ένδικα μέσα στη χώρα τους. Παρόλο που 
όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι μέλη της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η ίδια η Ε.Ε. 
δεν είναι ακόμα. Μολονότι η ίδρυση της  ΕΕ βασίστηκε στο 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η επίβλεψη των 
οποίων εξασφαλίζεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΔΕΕ), η ΕΣΔΑ και ο δικαιικός της μηχανισμός δεν 
ισχύει επισήμως για τις Πράξεις της ΕΕ. Από την άλλη, 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ως μέλη της Σύμβασης, έχουν 
την υποχρέωση να σέβονται την ΕΣΔΑ ακόμα και όταν 
εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Αυτή η διαφοροποίηση θα 
αποκατασταθεί όταν η ΕΕ, η ίδια, γίνει μέλος της Σύμβασης.

Όταν αυτό πραγματοποιηθεί, το νομικό σύστημα της ΕΕ 
θα τεθεί υπό ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο και τα νομικά 
κενά θα εξεταστούν, παρέχοντας στους ευρωπαίους 
πολίτες την ίδια προστασία από πράξεις της ΕΕ, την οποία 
είχαν ως τώρα από πράξεις των κρατών μελών. Η διαδι-
κασία της ένταξης της ΕΕ στην ΕΣΔΑ και οι μορφές της, 
συζητούνται αυτήν την περίοδο και όταν οριστικοποιηθούν, 
οι πολίτες της ΕΕ θα είναι σε θέση να υποβάλουν αγωγές 
κατά της ΕΕ στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων, εάν θεωρήσουν ότι κάποιο από τα δικαιώ-
ματα που προστατεύονται από την ΕΣΔΑ έχει παραβιαστεί 
από την ΕΕ. 

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=33
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=33
http://www.unric.org/el/
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_human_rights_convention_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_human_rights_convention_el.htm
http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%25A
http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%25A
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Προϋπολογισμός και 
χρηματοδότηση της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσω-
πεύει περίπου το 1,1% του συνολικού ακαθάριστου εθνικού 
προϊόντος (ΑΕΠ) των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Ο γενικός 
προϋπολογισμός για το 2012 ανέρχεται σε 129,1 δισεκατομ-
μύρια ευρώ (για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν 
από υποχρεώσεις του τρέχοντος δημοσιονομικού έτους ή 
προηγούμενων ετών) και σε 147,2 δισεκατομμύρια ευρώ (+ 
3.8%) για τις υποχρεώσεις (συνολικό κόστος των νομικών 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται για τις διαδικασίες 
που διενεργούνται κατά τη διάρκεια περισσότερων από 
ενός δημοσιονομικών ετών). Ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά (99%) από τους 
ίδιους πόρους της ΕΕ, που συμπληρώνονται από άλλες 
πηγές εσόδων. Υπάρχουν τρία είδη ίδιων πόρων:  
• Τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές από το εξωτερικό 

και στις τιμές της ζάχαρης  (τα κράτη μέλη της ΕΕ παρα-
κρατούν ποσοστό 25% για να καλύψουν το κόστος της 
συλλογής), φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) 

• ένα σταθερό ποσοστό επιβάλλεται στην εναρμονι-
σμένη βάση Φ.Π.Α κάθε χώρας της ΕΕ, και ένας κανόνας 
αποτρέπει τις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες από το 
να καταβάλουν ένα δυσανάλογο ποσό, 

• ένα τυποποιημένο ποσοστό επιβάλλεται στο ακαθά-
ριστο εθνικό προϊόν κάθε χώρας της ΕΕ. 
Άλλες πηγές εισοδήματος είναι για παράδειγμα, οι 

φόροι που επιβάλλονται στους μισθούς του προσωπικού 
της ΕΕ, οι συνεισφορές των χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε ορισμένα προγράμματα και τα πρόστιμα σε 
επιχειρήσεις για την παραβίαση των νόμων ανταγωνισμού.  

ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ (ΠΔΠ)  

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο είναι μέρος της 
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1988. Αρχικά 
κάλυπτε περιόδους πενταετίας, αλλά από το 2000 και μετά 
εδραιώνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την εφαρμογή 
των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για τα επόμενα 
7 έτη. Με τη διευκρίνιση των ορίων εξόδων για κάθε 
κατηγορία δαπανών, το ΠΔΠ επιβάλλει τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες της ένωσης 
θα εξελίσσονται ομαλά, μέσα στα όρια των ιδίων πόρων 
της και σύμφωνα με τους πολιτικούς της στόχους. Το ΠΔΠ 
προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητείται με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως ότου να 
έρθουν και τα 3 όργανα σε συμφωνία. Αναλύεται έπειτα 
σε πιο λεπτομερείς ετήσιους προϋπολογισμούς που πρέπει 
να εγκρίνονται ετησίως. Το ΠΔΠ διευκολύνει σημαντικά 
τη συμφωνία για τον ετήσιο προϋπολογισμό, μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1004_el.htm
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Από την αρχή του 2011, το επόμενο πολυετές δημο-
σιονομικό πλαίσιο (2014-2020) είναι υπό συζήτηση και 
διαπραγμάτευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 
αρχικά μια γενική δομή προϋπολογισμών και στη συνέχεια 
γίνεται λεπτομερής ανάλυση κάθε προγράμματος της 
ΕΕ. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το 
φθινόπωρο του 2011, τις εξής προτάσεις: 
• Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και 

κοινωνική ένταξη
• Το θεμελιώδες πρόγραμμα για τα δικαιώματα, το οποίο 

καλύπτει μεταξύ άλλων και θέματα που αφορούν τα 
δικαιώματα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Οι οργανώσεις των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάσουν τον μελλοντικό 
προϋπολογισμό της ΕΕ, ασκώντας πίεση 
στις εθνικές κυβερνήσεις τους και 
στους  ευρωβουλευτές τους (τα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).  Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό όταν συζητούνται το 
μελλοντικό ΠΔΠ και οι προϋπολογισμοί για 
τα μελλοντικά προγράμματα της ΕΕ. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνεται μέσω 
ακροάσεων, στις ΜΚΟ της ΕΕ, όπως η AGE, για 
τα μελλοντικά προγράμματα που είναι σχετικά 
με την ομάδα πολιτών που αντιπροσωπεύουν. 
Οι ΜΚΟ της ΕΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους 
για να συντονίσουν τις θέσεις τους και να 
πιέσουν αποτελεσματικότερα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη ώστε να 
επηρεάσουν την έκβαση της διαπραγμάτευσής 
τους για το μελλοντικό ΠΔΠ.

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Με βάση το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και 

τις Οδηγίες των προϋπολογισμών για το ερχόμενο έτος, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει κάθε καλοκαίρι το 
σχέδιο προϋπολογισμού και το υποβάλλει στο Συμβούλιο 
και το Κοινοβούλιο. Η δημοσιονομική αρχή, που αποτε-
λείται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, τροποποιεί 
και εγκρίνει από κοινού το σχέδιο προϋπολογισμού. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

Σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Περιφερειών 
και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα AGE  έχει 
εκδώσει έναν οδηγό με 
προγράμματα της ΕΕ 
που μπορούν να 
υποστηρίξουν δράσεις 

που απευθύνονται σε άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. Ο οδηγός «Προώθηση της ενεργού 
γήρανσης στην Ευρώπη, υποστήριξη της ΕΕ 
στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς» 
(2010) είναι διαθέσιμος σε τρεις γλώσσες 
(αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) μεταξύ των 
δημοσιεύσεων της AGE, στη διεύθυνση:

www.age-platform.eu/en/age-publications-and-
other-resources/age-publications

http://www.age-platform.eu/en/age-publications-and-other-resources/age-publications
http://www.age-platform.eu/en/age-publications-and-other-resources/age-publications
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Η στρατηγική «Ευρώπη 
2020»

Ευρώπη 2020 καλείται η στρατηγική ανάπτυξης της ΕΕ 
για την τρέχουσα δεκαετία. Διαδέχεται τη στρατηγική της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας (2000-2010) και στόχος της είναι 
να καθιερώσει μια κοινωνική οικονομία της αγοράς που να 
είναι «ανταγωνιστική, καινοτόμος, βιώσιμη και συμμετο-
χική». Επιδιώκει να προωθήσει την ικανότητα υποστήριξης 
του ευρωπαϊκού οικονομικού προτύπου με τρεις τρόπους: 
• Οικονομική ικανότητα υποστήριξης, αποκαλούμενη 

«έξυπνη ανάπτυξη»: Σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης 
με αναπτυσσόμενες οικονομίες, η ευρωπαϊκή οικονομία 
πρέπει να βασίσει το συγκριτικό πλεονέκτημά της στην 
ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη γνώση  

• Κοινωνική ικανότητα υποστήριξης, αποκαλούμενη 
«συμμετοχική ανάπτυξη»: Η Ευρώπη 2020 στοχεύει στο 
να δώσει πρόσθετη έμφαση στην απασχόληση, που 
θα αυξήσει τα επίπεδα συμμετοχής, κατάρτισης και 
καταλληλότητας για απασχόληση. Επιδιώκει επίσης να 
επιτύχει την πλήρη ισότητα εργασίας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και να καταπολεμήσει τη φτώχεια  

• Περιβαλλοντική ικανότητα υποστήριξης, αποκαλούμενη 
«βιώσιμη ανάπτυξη»: Στοχεύει στην εξασφάλιση ότι η 
ευρωπαϊκή οικονομία θα κάνει μια μετάβαση προς ένα 
οικονομικό πρότυπο χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, 
προκειμένου να αντιταχθεί ενάντια στην κλιματική 
αλλαγή και να δημιουργήσει νέες πηγές οικονομικής 
ανάπτυξης. 

ΕΥΡΩΠΗ 2020: ΠΕΝΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Απασχόληση: να απασχολείται το 75% των ατόμων 

ηλικίας 20-64 ετών
Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία: 3% του ΑΕΠ της 

ΕΕ (δημόσιου και ιδιωτικού) να επενδύεται στην έρευνα και 
την ανάπτυξη/καινοτομία

Κλιματική Αλλαγή / Ενέργεια 
• εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 20% χαμηλότερες από το 

1990 (ή ακόμα και 30%, εάν οι συνθήκες είναι ιδανικές)
• 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
• 20% αύξηση στην ενεργειακή επάρκεια  

Εκπαίδευση
• Μείωση δεικτών εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαί-

δευσης κάτω από το 10%
• Ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τουλά-

χιστον 40% των ηλικιών 30-34.
Φτώχεια/κοινωνικός αποκλεισμός: Τουλάχιστον 

20 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι να βρίσκονται 
σε συνθήκες φτώχειας ή σε κίνδυνο να βρίσκονται σε 
συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτή 
την κατεύθυνση, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να θέσουν 
τους εθνικούς στόχους τους, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημερινή υπάρχουσα κατάσταση και τις συνθήκες που 
επικρατούν σε εθνικό επίπεδο. Έρχονται έτσι σε ένα 
διάλογο με την Επιτροπή σύμφωνα με τις εθνικές διαδικα-
σίες λήψης αποφάσεών τους, προκειμένου να ελεγχθεί η 
συνέπεια με τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ. 

ΟΙ ΕΠΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε επτά κύριες πρωτο-
βουλίες για την επιτυχία των ανωτέρω στόχων (για περισ-
σότερες πληροφορίες για τις σχετικές πρωτοβουλίες, δείτε 
το μέρος ΙΙ): 

Για την ενίσχυση της Έξυπνης Ανάπτυξης:
• Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα 

(δηλ. Τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών) 
• Πρωτοβουλία Καινοτομίας (Innovation Union) (π.χ 

Έρευνα και Ανάπτυξη)
• Πρωτοβουλία για τους νέους (Youth on the move) 

(π.χ. εκπαίδευση, κατάρτιση, εργασία και καινοτομία για 
νέους). 
Για την ενίσχυση της βιωσιμότητας:

• Πρωτοβουλία για την έξυπνη χρήση πόρων στην 
Ευρώπη (για την προώθηση της καταλληλότερης 
χρήσης φυσικών πόρων)

• Μία βιομηχανική πολιτική την εποχή της 
Παγκοσμιοποίησης 
Για την ενίσχυση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς:

• Ατζέντα με νέες δεξιότητες και νέα αντικείμενα 
εργασίας (π.χ. εργασιακές πολιτικές)

• Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση 
της φτώχειας (καλύπτοντας θέματα όπως κοινωνική 
ένταξη, μάχη κατά της φτώχειας, συντάξεις και υγεία 
και μακροπρόθεσμες σχετικές μεταρρυθμίσεις)

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
Η τρέχουσα κρίση έχει αποκαλύψει μια σαφή ανάγκη 

για ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση και καλύτερο 
συντονισμό στο επίπεδο της ΕΕ. Μέχρι τώρα, οι συζητήσεις 
μεταξύ της ΕΕ και των κρατών- μελών σχετικά με τις οικο-
νομικές προτεραιότητες και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, 
πραγματοποιούνταν μέσω διαφορετικών διαδικασιών. Οι 
εκθέσεις παρουσιάζονταν μεμονωμένα και οι αποφάσεις 
που λαμβάνονταν δεν συνδέονταν μεταξύ τους. Για το λόγο 
αυτό, η Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθεί μια διαδικασία 
πολιτικού συντονισμού, που καλείται Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.  
Αυτή η νέα δομή διακυβέρνησης εγκρίθηκε από τα κράτη- 
μέλη το  Σεπτέμβριο του 2010.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι ένας ετήσιος κύκλος συντο-
νισμού της δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, 
αλλά και εργαλείο διακυβέρνησης της Ευρώπης του 2020 
για να επιτύχει την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλει-
σμούς ανάπτυξη μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Μέσω αυτής 
της διαδικασίας, η Επιτροπή αξιολογεί εάν και μέχρι ποιό 
σημείο οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τα κράτη-
μέλη επιτρέπουν στην ΕΕ να εκπληρώσει τους στόχους που 
έχει θέσει για το 2020 σε καίριους τομείς, όπως τα ποσοστά 
απασχόλησης, η έρευνα, η εκπαίδευση και η μάχη ενάντια 
στη φτώχεια. Πρέπει επίσης να υποστηρίξει την εφαρμογή 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που τροπο-
ποιείται με την εισαγωγή της αποκαλούμενης «Δέσμης έξι 
νομοθετικών πράξεων» (Six-Pack) το Δεκέμβριο του 2011 
και της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Δυσαναλογιών 
(Macroeconomic Imbalances Procedure), και του Euro Plus 
Pact.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (AGS)
Το Νοέμβριο κάθε χρόνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει 

την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης (Annual Growth Survey). 
Περιλαμβάνει μια αναφορά σχετικά με την πρόοδο που 
επιτεύχθηκε καθώς και μια πρόβλεψη, ενσωματώνο-
ντας τα τρία κύρια σκέλη της επιτήρησης: φορολογικό, 
μακροοικονομικό και θεματικό (μεταρρυθμίσεις δομής και 
ενίσχυσης της ανάπτυξης).

ΕΑΡΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - που βασίζεται στην 

Ετήσια Έρευνα Ανάπτυξης, κάνει καταγράφει:  
• τη συνολική μακροοικονομική κατάσταση 
• την πρόοδο που επιτυγχάνεται στους πέντε στόχους της 

ΕΕ 
• την πρόοδο που επιτυγχάνεται στις κύριες πρωτοβουλίες 

Παρέχει τις πολιτικές κατευθύνσεις που καλύπτουν 
τις φορολογικές και μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις 
και τους τομείς ενίσχυσης της ανάπτυξης, καθώς και 
συμβουλές για τη μεταξύ τους διασύνδεση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (NRP)

Τα κράτη μέλη παρουσιάζουν τις μεσοπρόθεσμες 
δημοσιονομικές στρατηγικές τους στα προγράμματα 
Σταθερότητας και Σύγκλισης που υλοποιούν και καθορί-
ζουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν (σε τομείς όπως 
απασχόληση, έρευνα, καινοτομία, ενέργεια ή κοινωνική 
ενσωμάτωση) στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισής 
τους. Κάθε Απρίλιο, τα δύο αυτά έγγραφα αποστέλλονται 
στην Επιτροπή για αξιολόγηση. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ 
Προετοιμάζονται από την Επιτροπή μετά από λεπτομερή 

αξιολόγηση της εφαρμογής των συστάσεων πολιτικής του 
περασμένου έτους, σε συνδυασμό με λεπτομερή ανάλυση 
των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρύθμισης και των 
Προγραμμάτων Σταθερότητας / Σύγκλισης που τα κράτη 
μέλη καταθέτουν τον Απρίλιο. Μόλις επικυρωθούν αυτές 
οι συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου και 
επικυρωθούν επισήμως από το Συμβούλιο των Υπουργών 
τον Ιούλιο, προωθούνται ώστε να βοηθήσουν τα κράτη 
μέλη να προετοιμαστούν και να προσαρμόσουν τις εθνικές 
οικονομικές πολιτικές και τους προϋπολογισμούς τους για 
το επόμενο έτος. 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΕΚΕ)
Οι Εθνικές Κοινωνικές Εκθέσεις αντικαθιστούν τα 

προηγούμενα εθνικά προγράμματα δράσης για την 
κοινωνική ένταξη και τις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής 
σχετικά με την κοινωνική προστασία. Οι ΕΚΕ πρέπει, σε 
γενικές γραμμές, να υποβάλλονται από τις εθνικές κυβερ-
νήσεις στην Επιτροπή μαζί με τα Εθνικά Προγράμματα 
Μεταρρύθμισης τον Απρίλιο και από άποψη περιεχο-
μένου, να συνάδουν με αυτά και να δρουν συμπλη-
ρωματικά. Οι ΕΚΕ διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, δεδομένου ότι υποστηρίζουν 
την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής 
της Ευρώπης για το 2020 (Europe 2020). Τροφοδοτούν 
επίσης την ετήσια κοινωνική έκθεση που προετοιμάζεται 
από την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΕΚΠ) για 
να ενημερώσει τους εταίρους σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την πρόοδο στις κοινωνικές πολιτικές κάθε 
χώρας. Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι Εθνικές Κοινωνικές 
Εκθέσεις να καλύπτουν συγκεκριμένα τα τρία σκέλη 
της Ανοικτής Κοινωνικής Μεθόδου Συντονισμού σχετικά 
με την κοινωνική ένταξη, τις συντάξεις, την υγεία και 
την περίθαλψη (βλέπε επόμενη παράγραφο για την 
κοινωνική προστασία και ένταξη). 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/monitoring-progress/annual-growth-surveys/index_en.htm
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Ωστόσο, έως τον Αύγουστο του 2012, μόνο 14 κράτη 
μέλη είχαν υποβάλει ΕΚΕ και δεν κάλυπταν τα τρία 
σκέλη της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (OMC). Δεν 
είναι ακόμα σαφές σε ποιο βαθμό θα ληφθούν σοβαρά 
αυτές οι εκθέσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις στο 
μέλλον. Οι ΕΚΕ κατατίθενται σε προαιρετική βάση και 
δεν προβλέπεται καμμία κύρωση σε περίπτωση που ένα 
κράτος μέλος υποβάλλει την έκθεσή του εκπρόθεσμα ή 
δεν καταθέσει καθόλου. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τα μέλη της AGE προετοιμάζουν μια κοινή 
παρέμβαση στην ετήσια επισκόπηση 
ανάπτυξης, ώστε να επηρεάσουν τη σύνταξη 
των προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης 
των χωρών τους. Ενθαρρύνονται για να έρθουν 
σε επαφή με όλα τα σχετικά υπουργεία που 
συμμετέχουν στη σύνταξη αυτών των εκθέσεων, 
να εμπλακούν στη σύνταξη, την εφαρμογή, την 
αξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της χώρας τους και 
να εξασφαλίσουν ότι οι προβληματισμοί τους 
θα  λαμβάνονται υπ’ όψιν. Κάθε φθινόπωρο, με 
βάση την αξιολόγηση των πολιτικών προτάσεων 
που υποβάλλονται και τις εκθέσεις από τις 
κυβερνήσεις και τις συγκεκριμένες συστάσεις 
κάθε χώρας, τους, η AGE προετοιμάζει μια ενιαία 
ανάλυση και προσδιορίζει τα σημεία του κοινού 
προβληματισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω 
μιας επιστολής που απευθύνεται στο επόμενο 
Ευρωπαϊκό Εαρινό Συμβούλιο. 

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Ποιος κάνει τι και πότε;
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/ 

Συμβούλιο Κράτη- Μέλη Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Νοέμβριος

**Φθινοπωρινή οικονομική πρόβλεψη 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η Επιτροπή συντάσσει Ετήσια Επισκόπηση 
Ανάπτυξης ΕΕΑ και Έκθεση για τον Μηχανισμό 
Επαγρύπνησης 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Η άποψη της Επιτροπής 
σχετικά με το σχεδιασμό προϋπολογισμών  

EUROGROUP
Οι Υπουργοί Οικονομικών 
συζητούν για τις απόψεις 
της ΕΕ για το σχεδιασμό 
προϋπολογισμών 

Δεκέμβριος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Οι υπουργοί μελετούν την ΕΕΑ 
και εκδίδουν συμπεράσματα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τους 
προϋπολογισμούς

Ιανουάριος Οικονομικός διάλογος 
για την ΕΕΑ

Φεβρουάριος **Χειμερινή Οικονομική Πρόβλεψη

Μάρτιος
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η Επιτροπή συντάσσει εκθέσεις για τις χώρες που 
κινδυνεύουν να βρεθούν σε οικονομική κρίση 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οι ηγέτες της ΕΕ 
εφαρμόζουν τις οικονομικές 
προτεραιότητες βάσει της ΕΕΑ 

Οικονομικός διάλογος 
σχετικά με Ευρωπαϊκό 
συμβούλιο/ΕΕΑ

Απρίλιος *1α στοιχεία ελλείμματος Eurostat

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Τα κράτη–μέλη καταθέτουν τα δικά τους 
Προγράμματα Σταθερότητας και Σύγκλισης 
(για τις πολιτικές προϋπολογισμού) και τα 
Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων 
(για τις οικονομικές πολιτικές) 

Μάιος

**Εαρινή Οικονομική Πρόβλεψη
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένες συστάσεις 
για κάθε χώρα για πολιτικές οικονομικές, 
κοινωνικές και προϋπολογισμού

Ιούνιος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Οι εθνικοί υπουργοί 
συνομιλούν για την ΕΚΕ

Ιούλιος
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οι ηγέτες της ΕΕ ασπάζονται 
την τελική ΕΚΕ

Οικονομικός διάλογος 
για ΕΚΕ 

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος * Επικυρωμένα στοιχεία ελλείμματος Eurostat
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Τα κράτη-μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προϋπολογισμού + Οικονομικά 
Προγράμματα Οικονομικής Εταιρικής)
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Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Η ανοικτή κοινωνική μέθοδος συντονισμού (Open 
Method of Coordination)  είναι μία προαιρετική διαδι-
κασία για πολιτική συνεργασία με στόχο τη συμφωνία σε 
κοινούς στόχους και κοινούς δείκτες, οι οποίοι εκφράζουν 
τον τρόπο μέτρησης της προόδου προς αυτούς τους 
στόχους. Εφαρμόζεται στους τομείς πολιτικής όπου η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορίσει τις αρμοδιότητές 
της σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, αλλά και όπου 
τα κράτη μέλη αισθάνονται ότι υπάρχει μια προστιθέ-
μενη αξία σε μια συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η μέθοδος αυτή καλύπτει τρία συγκεκριμένα πολιτικά 
σκέλη: 
• Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού.
• Επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις
• Προσβάσιμη, υψηλής ποιότητας και μακροχρόνια 

φροντίδα υγείας 
Η μέθοδος στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη μιας 

αμοιβαίας διαδικασίας μάθησης  μέσα από την παρου-
σίαση και την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών, 
προγραμμάτων ή συμφωνιών που θεωρούνται ως καλές 
πρακτικές. Ένα βασικό εργαλείο είναι τα σεμινάρια για 
την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη, 
που βοηθούν τη διάδοση των καλών πρακτικών στα 
κράτη μέλη, με την αξιολόγηση της αποτελεσματικό-
τητας των βασικών πολιτικών ή των οργανισμών. Οι 
εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να συμβουλεύονται τις 
οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι οι 
οργανώσεις για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, σε 
κάθε φάση της διαδικασίας - από τη διαμόρφωση των 
εθνικών πολιτικών μέχρι και τον έλεγχο της εφαρμογής 
τους από τα κράτη μέλη. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει 
επίσης να συμβουλεύονται αυτές τις ομάδες κατά την 
προετοιμασία των εκθέσεών τους προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αρκετά 
διαφορετική σε πολλά κράτη μέλη από αυτή που 
παρουσιάζεται, καθώς οι εκθέσεις συντάσσονται από 
τους δημόσιους υπαλλήλους χωρίς διαβουλεύσεις με 
την κοινωνία των πολιτών.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Οι οργανώσεις των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να 
καθιερώσουν επαφή με τους αρμόδιους 
δημόσιους υπαλλήλους για τη σύνταξη 
της έκθεσης της εθνικής στρατηγικής κάθε 
κράτους. Για παράδειγμα, με το Υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
(για την κοινωνική ένταξη και τις συντάξεις) 
ή το Υπουργείο Υγείας (για την υγεία και την 
πρόνοια). Όταν η εθνική κοινωνική έκθεση 
δημοσιεύεται, οι οργανώσεις των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει με τη σειρά τους 
να κάνουν τη δική τους ανάλυση των εθνικών 
πολιτικών τους. Πρέπει να κάνουν τη δική 
τους αξιολόγηση προόδου και να καταλήξουν 
σε συστάσεις για τα σημεία που χρειάζεται 
βελτίωση.

 

Μπορείτε να στείλετε στοιχεία 
από την οργάνωσή σας στην πλατφόρμα AGE, 
η οποία θα τη διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια των 
ομάδων εμπειρογνωμόνων της AGE στην 
κοινωνική προστασία, στην κοινωνική ένταξη 
και στην υγεία. Η AGE κάθε χρόνο ενημερώνει 
τα μέλη της όταν αναρτώνται οι εθνικές 
εκθέσεις στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και τα 
ενθαρρύνει να αναλύσουν αυτές τις εκθέσεις 
και να δώσουν ανατροφοδότηση. Στη συνέχεια 
η AGE στέλνει τις εκθέσεις στην Επιτροπή, η 
οποία χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για 
να συντάξει τις συστάσεις της προς στα κράτη 
μέλη που συμπεριλαμβάνονται στην Κοινή 
Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την 
Κοινωνική Ένταξη.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=753&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=753&langId=en
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι και 
πηγές
• EUR-Lex – πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ:  

www.eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm 

• Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής:  
www.ec.europa.eu/justice/mission/index_el.htm

• Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας:  
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_el.htm 

• Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαδι-
κασία αξιολόγησης του αντίκτυπου:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
ELEX:52002DC0276:EL:HTML 

• Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών:  
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome 

• Διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης:                                
https://e-justice.europa.eu/home.
do?action=home&plang=el

• Προϋπολογισμός ΕΕ (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά): 
www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/
myths_en.cfm

• Ιστοσελίδα του Φόρουμ ατόμων με αναπηρία για το 
UNCRPD:  
www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/
convention/index_en.htm

• Ιστοσελίδα του Φόρουμ ατόμων με αναπηρία για το 
UNCRPD:  
www.edf-feph.org/Page_Generale.
asp?DocID=13854&thebloc=30214

• Ιστοσελίδα ΕΕ για το UNCRPD :  
www.un.org/disabilities/default.asp?id=150 

• Ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης (περιλαμβά-
νονται λεπτομέρειες της προσχώρησης της ΕΕ στην 
ΕΣΔΑ, καθώς και το πλήρες κείμενο της σύμβασης και 
του πρωτοκόλλου του):  
www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/
human-rights/eu-accession-to-the-convention

• Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 (στα 
αγγλικά) : www.ec.europa.eu/budget/reform 

• Ευρώπη 2020:  
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm 

• Ευρωπαϊκό εξάμηνο:  
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/ 

• Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=el

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Έτους 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει εκδώσει  ένα φυλλάδιο 
με τίτλο «Η συμβολή της ΕΕ 
για την Ενεργό Γήρανση και 
Αλληλεγγύη μεταξύ των 

Γενεών» που παρέχει μία ολοκληρωμένη 
επισκόπηση της νομοθεσίας της ΕΕ, των πόρων, 
των ερευνητικών προγραμμάτων και των 
συντονισμένων στρατηγικών που στηρίζουν 
την ενεργό γήρανση. Το κείμενο διατίθεται σε 
όλες τις γλώσσες της ΕΕ στον σύνδεσμο: http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=
en&pubId=6920&visible=1

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0276:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0276:EL:HTML
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=el
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=el
http://www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm
http://www.ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=30214
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=30214
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention
http://www.ec.europa.eu/budget/reform
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6920&visible=1
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6920&visible=1
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6920&visible=1
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Με βάση τις Συνθήκες της ΕΕ, οι ιθύνοντες της ΕΕ ορίζουν 
τις πολιτικές προτεραιότητες και εφαρμόζουν τις απαραί-
τητες διαδικασίες για την επίτευξή τους. Το δεύτερο μέρος 
παρέχει μια επισκόπηση των διαδικασιών που αφορούν 
περισσότερο στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Ενεργοί Πολίτες και η 
συμμετοχή των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας 
στη διαμόρφωση της 
πολιτικής ατζέντας

Σύμφωνα με στοιχεία του τελευταίου ευρωβαρόμε-
τρου για την κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί από 
το φθινόπωρο 2011 και βρίσκεται τώρα στο χαμηλότερο 
σημείο της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διάφοροι οργανισμοί 
της πάσχουν από μια έλλειψη δημοκρατίας και φαίνονται 
απρόσιτοι στον απλό πολίτη, επειδή η μέθοδος τους είναι 
τόσο σύνθετη. Το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο 
εξαιτίας της κρίσης που άρχισε το 2008. Το Σεπτέμβριο του 
2012, μόνο το 31% των πολιτών είπε ότι εμπιστευόταν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι του 57% το Σεπτέμβριο του 2007. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προκειμένου να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ΕΕ και 
των πολιτών του, ένα νέο άρθρο  σχετικά με τη συμμε-
τέχουσα δημοκρατία, το άρθρο 11, εισήχθη στη Συνθήκη 
της Λισσαβόνας. Αυτό το άρθρο αναγνωρίζει τη σημασία 
του πολιτικού διαλόγου και ενισχύει τη δυνατότητα για τις 
κοινωνικές οργανώσεις πολιτών, να συμμετέχουν στην 
ευρωπαϊκή διαδικασία χάραξης πολιτικής. Εισάγει την 
υποχρέωση να ερωτούνται οι οργανώσεις αυτές κατά τη 
διαδικασία χάραξης πολιτικής: «θα δοθεί στους πολίτες 
και σε αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς η ευκαιρία να 
γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους και να τις ανταλλάξουν 

δημοσίως, σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριο-
ποιείται η ΕΕ», «να διατηρήσουν έναν ανοικτό, διαφανή και 
τακτικό διάλογο με τους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς 
και την κοινωνία των πολιτών», και «να πραγματοποιή-
σουν ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέλη, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η διαφάνεια 
των ενεργειών της Ένωσης». 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο πολιτικός διάλογος δεν πρέπει να 
συγχέεται με τον κοινωνικό διάλογο. Είναι δύο 
διαφορετικές έννοιες. Ο πολιτικός διάλογος έχει 
μια γενική φύση και αναφέρεται ευρέως στη 
δημόσια πολιτική, ενώ ο κοινωνικός διάλογος 
αφορά τη συγκεκριμένη μακροοικονομική 
σφαίρα και είναι δομημένος γύρω από σαφείς 
στόχους και συγκεκριμένα μέλη: δημόσιες 
αρχές, εργοδότες και εργαζόμενους. 

 

Η πλατφόρμα AGE έχει εκδώσει 
ένα σχετικό οδηγό, Guide for Civil Dialogue 
on Promoting Older People’s Social 
Inclusion, ο οποίος παραθέτει αρμοδιότητες 
και καθήκοντα των οργανισμών ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και των δημόσιων 
αρχών, ώστε να γίνει πραγματικότητα ο 
διάλογος για τη γήρανση: http://www.age-
platform.eu 

II. Δράσεις της ΕΕ για 
την προώθηση των 
δικαιωμάτων των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_el_el_nat.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_el_el_nat.pdf
http://www.age-platform.eu/en/action-name-02
http://www.age-platform.eu/en/action-name-02
http://www.age-platform.eu/en/action-name-02
http://www.age-platform.eu/en/action-name-02
http://www.age-platform.eu/en/action-name-02
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Μια από τις καινοτομίες που περιλαμβάνονται στη 

Συνθήκη της Λισσαβόνας προκειμένου να ενισχυθεί η 
συμμετοχική δημοκρατία και η εμπλοκή των πολιτών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, είναι η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών  (ΕΠΠ), η οποία είναι σε ισχύ από την 
1η Απριλίου 2012. Αυτό το νέο όργανο επιτρέπει σε τουλά-
χιστον ένα εκατομμύριο πολίτες που προέρχονται από 
τουλάχιστον 7 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, να προσκα-
λέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φέρει προς συζήτηση 
τις νομοθετικές προτάσεις σε τομείς όπου η Επιτροπή 
έχει την αρμοδιότητα να νομοθετεί. Όταν συλλεχθεί ο 
ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων υπογραφών και γίνει 
έλεγχος από τα κράτη μέλη, η Πρωτοβουλία των Πολιτών 
πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή. Από εκείνη τη στιγμή, 
η Επιτροπή θα έχει τρεις μήνες για να εξετάσει το αίτημα 
που υποβάλλεται από τους πολίτες. Στο μεταξύ, η Επιτροπή 
θα δεχθεί τους υπευθύνους και θα τους δώσει την ευκαιρία 
να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε μια δημόσια 
ακρόαση που οργανώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή θα κοινοποιήσει δημοσίως και 
εγγράφως τα συμπεράσματά της σχετικά με την πρωτο-
βουλία και τα μέτρα που σκοπεύει ενδεχομένως να λάβει 
και θα αιτιολογήσει τα συμπεράσματα αυτών.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ:
• Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΠΠ: 

www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/
citizens_initiative/docs/eci_work_en.pdf

• Γενική ιστοσελίδα ΕΠΠ:  
www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πρακτικές ρυθμίσεις, οι όροι και η 
διαδικασία του Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 
Πολιτών, ορίζονται από ένα νέο κανονισμό1, 
ο οποίος προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και εφαρμόζεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (δείτε τους 
χρήσιμους συνδέσμους που ακολουθούν)
1 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur

i=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF

Καταπολέμηση 
διακρίσεων 

Ο νόμος για την καταπολέμηση των διακρίσεων της ΕΕ, 
καθιερώνει ένα σταθερό σύνολο δικαιωμάτων και υποχρε-
ώσεων για όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά και ενεργειών 
για την αρωγή θυμάτων διακρίσεων. Χάρη σε αυτή τη 
νομοθεσία, οι πολίτες έχουν δικαίωμα για: 
• Νομική προστασία ενάντια στην άμεση και έμμεση 

διάκριση λόγω της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής 
στην εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, την υγει-
ονομική περίθαλψη και την πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες  

• Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και κατάρτιση, 
ανεξάρτητα από τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη 
θρησκεία ή τις  πεποιθήσεις, το γενετήσιο προσανατο-
λισμό, την αναπηρία ή την ηλικία 

• Να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων   
• Να λάβουν βοήθεια από μια εθνική οργάνωση που έχει 

ως αντικείμενο την ίση μεταχείριση των ατόμων και η 
οποία βοηθά τα θύματα των φυλετικών διακρίσεων

• Να καταθέσουν καταγγελία, μέσω μιας δικαστικής ή 
διοικητικής διαδικασίας (συμβιβασμού), με τη βεβαιό-
τητα ότι θα υποστούν αντίστοιχες ποινικές ρήτρες όσοι 
κάνουν διακρίσεις. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η Οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση εφαρμό-
στηκε το 2000 (βλ. ενότητα για την απασχόληση) και είναι 
η πρώτη Οδηγία της ΕΕ που έχει ως στόχο την καταπο-
λέμηση των ηλικιακών διακρίσεων. Καθορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο κατά των διακρίσεων λόγω θρησκείας, πεποιθή-
σεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
αλλά δυστυχώς η προστασία περιορίζεται στους τομείς 
της απασχόλησης και του επαγγέλματος. Σύμφωνα με το 
άρθρο 6 αυτής της Οδηγίας, η απαγόρευση της διάκρισης 
ηλικίας δεν είναι απόλυτη και τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσδιορίσουν τους τομείς όπου η διαφορετική στάση 
απέναντι στο θέμα της ηλικίας μπορεί να δικαιολογηθεί. 
Κατά συνέπεια, μερικά κράτη μέλη έχουν εξασφαλίσει 
κάποιες απαλλαγές, ενώ άλλα υιοθετούν μια πιο χαλαρή 
ερμηνεία, που επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις, ηλικιακές 
διακρίσεις να γίνονται αποδεκτές βάσει στερεοτύπων και 
γενικών υποθέσεων. Όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων εξηγεί: «Αυτό καθιστά την 
Οδηγία για την καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων 
εξαιρετικά επισφαλή και καταδεικνύει ότι πρέπει να βρεθεί 
μια μέση λύση προκειμένου να εξασφαλιστεί η σημασία 
της απαγόρευσης».  

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/eci_work_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/eci_work_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0016:EL:PDF
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Κατά συνέπεια, ο ρόλος της νομολογίας είναι πολύ 
σημαντικός για την αιτιολόγηση μιας εξαίρεσης. Αν και 
αυτό υπονοεί ότι πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα κάθε 
περίπτωση, μερικά κοινά κριτήρια φαίνεται να προκύπτουν 
από την εφαρμογή της Οδηγίας από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
• Η αρχή κατά των ηλικιακών διακρίσεων είναι μια γενική 

αρχή του νόμου της ΕΕ που εκφράζεται στην Οδηγία 
2000/78 και πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως από τα  
εθνικά δικαστήρια.11 

• Η στέρηση ενός εργαζομένου από ένα επίδομα ανεργίας 
λόγω απόλυσης με τη δικαιολογία ότι είναι σε θέση 
να πάρει σύνταξη, αποτελεί ηλικιακή διάκριση. Το 
μέτρο εφαρμόζεται τόσο για εκείνους που θα λάβουν 
σύνταξη όσο και για εκείνους οι οποίοι είναι σε θέση να 
συνταξιοδοτηθούν αλλά επιλέγουν να συνεχίσουν να 
εργάζονται12 

• Το όριο ηλικίας που είναι μια καθοριστική επαγγελματική 
προϋπόθεση, μπορεί να είναι δικαιολογημένο.13 

• Η ηλικία υποχρεωτικής συνταξιοδότησης μπορεί να 
δικαιολογηθεί για λόγους όπως η αποφυγή διαφωνιών 
σχετικά με τη δυνατότητα των υπαλλήλων να εργαστούν 
πάνω από μια ορισμένη ηλικία, η εξασφάλιση μιας ισορ-
ροπίας μεταξύ των γενεών, ο σωστός προγραμματισμός 
αποχωρήσεων και προσλήψεων προσωπικού, καθώς και 
η ενθάρρυνση για την πρόσληψη νέων.14 

11 Mangold v. Helm, C – 144/04
12 Ingeniorforeningen i Danemark v. Region Syddanmark, 

C-499/08
13 Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main, C-229/08
14 Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10) v. Land 

Hessen

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι σημαντικό οι οργανισμοί για 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
να παρακολουθούν την εφαρμογή των 
οδηγιών εργασίας στη χώρα τους και να 
ελέγχουν τακτικά ότι η εθνική τους νομοθεσία 
υπερασπίζεται το πνεύμα της Οδηγίας και δεν 
εξυπηρετεί τη «νομιμοποίηση» των ηλικιακών 
διακρίσεων. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Μετά από πιέσεις των ΜΚΟ της ΕΕ, να πειστούν οι ευρω-
παϊκοί οργανισμοί ότι απαιτείται μεγαλύτερη δράση στο 
επίπεδο της Ένωσης για την καταπολέμηση των διακρί-
σεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερεύνησε τη δυνατότητα 
για επέκταση της νομοθεσίας πέρα από τον τομέα της 
απασχόλησης και πρότεινε το 2008 ένα Σχέδιο Οδηγίας 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, 
αναπηρίας, θρησκείας και γενετήσιου προσανατολισμού 
εκτός του χώρου της  απασχόλησης, ως απόρροια του 
Ευρωπαϊκού Έτους 2007 «Ίσων Ευκαιριών για όλους».

Αυτό το σχέδιο Οδηγίας καλύπτει θέματα ισότιμης 
πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και είναι ένα σημαντικό 
βήμα προς την επίτευξη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς 
διακρίσεις. Εντούτοις, περιλαμβάνει ειδικά μέτρα που 
θα επέτρεπαν στα κράτη μέλη να έχουν διαφορετική 
αντιμετώπιση προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας όσον 
αφορά την κοινωνική προστασία, την ασφάλεια και τα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη 
μέλη έχουν ένα ευρύ περιθώριο να δώσουν τη δική τους 
ερμηνεία σχετικά με το ποια ηλικιακή διάκριση θεωρείται 
δικαιολογημένη, κάτι που θα μπορούσε να αποδυναμώσει 
σοβαρά την αποτελεσματικότητα του νόμου της ΕΕ για την 
προστασία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.  

Αυτή η πρόταση είναι ακόμα υπό συζήτηση από τα 
κράτη μέλη στο Συμβούλιο των Υπουργών. Δυστυχώς, 
αρκετά κράτη μέλη είναι αντίθετα σε αυτήν την πρόταση 
και επομένως δεν μπορεί να επιτευχθεί η ομοφωνία που 
απαιτείται για τη δράση της ΕΕ στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Η AGE συνεργάζεται με τα άλλα δίκτυα της ΕΕ 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο κατά των διακρίσεων 
με στόχο να εξασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις στο 
Συμβούλιο θα βελτιώσουν το σχέδιο Οδηγίας όσον αφορά 
την προστασία που θα προσφέρει στα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας αλλά και στους άλλους τομείς που καλύπτει. 
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Εκτός από την πρόταση της νομοθεσίας, η ΕΕ οργανώνει 
ένα ετήσιο φόρουμ για να συζητήσει και να προωθήσει τα 
ίσα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Η Σύνοδος 
Κορυφής ισότητας συνδιοργανώνεται από την προεδρία 
της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύει στο να 
μοιραστεί η γνώση και η εμπειρία, προκειμένου να αναπτυ-
χθούν οι αποτελεσματικότεροι τρόποι για την καταπολέ-
μηση όλων των μορφών διάκρισης.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
πρέπει να ακολουθούν αυτές τις 
εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο και να είναι σε 
θέση να εξηγήσουν γιατί είναι σημαντικό να 
καταπολεμηθούν οι ηλικιακές διακρίσεις που 
αντιμετωπίζουν, στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος 
πληθυσμού. Η συλλογή παραδειγμάτων 
μεροληπτικής αντιμετώπισης αλλά και καλών 
πρακτικών είναι χρήσιμη για να πείσει τους 
φορείς χάραξης πολιτικής ότι υφίσταται ένα 
ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί. Δεδομένου ότι 
η δράση της ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης 
των διακρίσεων απαιτεί ομοφωνία από τα 
κράτη μέλη, είναι σημαντικό οι οργανώσεις των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, να πιέζουν τις κυβερνήσεις τους να 
εφαρμόσουν την Οδηγία.  

 

Σε συνέχεια του αιτήματός μας 
να αντιμετωπίσει έμπρακτα η ΕΕ, τα όρια 
ηλικίας σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα και χάρη στα παραδείγματα που 
συλλέχθηκαν από τα μέλη της AGE, τα οποία 
καταδεικνύουν τα εμπόδια στην πρόσβαση 
στην υγεία, την ασφάλεια ταξιδιού και 
αυτοκινήτων, καθώς και στις υποθήκες, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε μια ομάδα 
ασφαλιστικού διαλόγου που συγκεντρώνει 
τους τομείς των ασφαλειών, των τραπεζών 
και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
όπως η AGE, για να συζητήσουν σχετικά με τα 
εμπόδια στην πρόσβαση στην ασφάλεια και τα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα.  

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι μία θεμε-

λιώδης αρχή της ΕΕ, θεσμοθετημένη από τις Συνθήκες 
της ΕΕ15 και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 16. Ένα 
μεγάλο σύνολο ευρωπαϊκών κειμένων αφιερώνεται 
στην ισότητα των δύο φύλων όπως οδηγίες σχετικά 
με την πρόσβαση στην απασχόληση, την ίση αμοιβή, 
την προστασία της μητρότητας, τη γονική άδεια και την 
κοινωνική ασφάλιση. Οι πιό σχετικές με τις γυναίκες 
μεγαλύτερης ηλικίας είναι: 
• Οδηγία 2004/113/EC: Ίση μεταχείριση μεταξύ των 

ανδρών και των γυναικών στην πρόσβαση και την 
παροχή αγαθών και υπηρεσιών 

• Οδηγία 2006/54/EC: Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχεί-
ριση ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης 
και εργασίας

• Οδηγία 2010/41/EU: Η ίση μεταχείριση ανδρών και 
γυναικών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
αυτο-απασχόλησης 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 

Φύλων θεσμοθετήθηκε το 2006 με στόχο την παροχή 
συνδρομής στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στα 
κράτη μέλη για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας 
των φύλων στις πολιτικές τους και για την καταπολέ-
μηση των διακρίσεων λόγω φύλου. Ανεξάρτητα από 
τα ήδη υφιστάμενα όργανα νομοθεσίας και πολιτικής 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, το υπάρχον πλαίσιο 
έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα ανεπαρκές να εξασφα-
λίσει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην 
πράξη. Η νομοθεσία είναι ουσιαστική αλλά όχι αρκετή. 
Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει να 
στοχεύουν και στο μετριασμό των συνεπειών της δημο-
γραφικής γήρανσης.   

Η Στρατηγική για Ισότητα μεταξύ Γυναικών και 
Ανδρών αντιπροσωπεύει το πρόγραμμα εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2010-2015, 
για την ισότητα των δύο φύλων. Πρόκειται για ένα 
πλαίσιο το οποίο δεσμεύει την Επιτροπή  να προωθήσει 

15 Article 2 and Article 3(3) of TEU and Article 157 of TFEU
16 Article 23

 

Σε αυτό το ετήσιο γεγονός, 
η AGE αντιπροσωπεύεται από ένα ισχυρό 
σύνολο εκπροσώπων και η συμβολή της 
στοχεύει στον προσδιορισμό των προκλήσεων 
σε θέματα ισότητας αλλά και στην υποβολή 
συγκεκριμένων προτάσεων για τη δράση της 
ΕΕ.  

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10938_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10938_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0491:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0491:EL:NOT
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την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές του. Η 
στρατηγική δίνει έμφαση στη συμβολή της ισότητας 
των φύλων στην οικονομική ανάπτυξη και τη βιώσιμη 
εξέλιξη. Υποστηρίζει την εφαρμογή της ισότητας των 
φύλων στη Στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Κάθε 
χρόνο γίνεται αναφορά προόδου και παρουσιάζεται 
μια έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών. 

Οι δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρί-
σεων μεταξύ των φύλων αφορούν σε μεγάλο βαθμό 
τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς εκείνες 
αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην αγορά εργασίας, 
τα οποία έχουν αντίκτυπο στα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα. Αντιμετωπίζουν έτσι μεγαλύτερο κίνδυνο 
φτώχειας σε σχέση με τους άνδρες. Επιπλέον, συχνά 
γίνονται διακρίσεις κατά των γυναικών σε σχέση με την 
ασφαλιστική τους κάλυψη και παράλληλα οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στην εξισορρό-
πηση των υποχρεώσεών τους στην επαγγελματική και 
την προσωπική τους ζωή. 

Εκτός από την υπάρχουσα νομοθεσία της ΕΕ, η 
νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο εξασφαλίζο-
ντας  το σεβασμό στο πνεύμα των Οδηγιών κατά την 
εφαρμογή τους από τα κράτη- μέλη.  

 
Το Μάρτιο του 2011, το Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε 

μία απόφαση-ορόσημο στην υπόθεση Test-Achats17 
σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου στα ασφάλιστρα. 
Το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η πρόβλεψη 
καταβολής διαφορετικών ασφαλίστρων μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, δεν συνάδουν με το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η δυνατότητα που 
δίνεται στα κράτη μέλη για να παρεκκλίνουν από την 
αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην 
εθνική νομοθεσία τους (πρόταση εξαίρεσης)18 κρίθηκε 
παράνομη. Από τις 21 Δεκεμβρίου 2012, δεν επιτρέπεται 
καμμία διαφοροποίηση ασφαλίστρων και παροχών για 
τις γυναίκες και τους άνδρες στην ΕΕ. 

Η AGE θεωρεί ότι πρόκειται για μία θετική εξέλιξη 
για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, δεδομένου ότι η 
απόφαση για την υπόθεση Test-Achats, θα θωρακίσει 
τις γυναίκες από οικονομικές επιβαρύνσεις στη συμπλη-
ρωματική ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης, θα τις 
προστατεύσει από διακρίσεις εργοδοτών σε βάρος τους 
για καταβολή υψηλότερων ασφαλιστικών εισφορών 
και θα εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους σε ιδιωτικά 
προγράμματα συνταξιοδότησης και αποταμίευσης. 

17 C-236/09
18 Directive 2004/113/EC: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN:PDF

Υπό την αιγίδα της Επιτροπής, οργανώθηκε τον 
Μάρτιο του 2009 ένα φόρουμ για την ισότητα των 
φύλων, με αντιπροσώπους των κρατών μελών, φορέων 
για την ισότητα, του ασφαλιστικού κλάδου, και οργα-
νώσεων κοινωνίας των πολιτών. Στόχος αυτής της 
πρωτοβουλίας ήταν να παρουσιαστούν στην Επιτροπή 
οι τρέχουσες πρακτικές των κρατών-μελών σχετικά με 
το άρθρο 5.2 και να βοηθήσει την Επιτροπή να συντάξει 
έκθεση για την εφαρμογή του άρθρου, να διευκολύνει 
το διάλογο μεταξύ των βασικών συμμετεχόντων και να 
υποστηρίξει τη διάδοση των καλύτερων πρακτικών σε 
αυτόν τον τομέα. Το φόρουμ είχε επίσης την ευκαιρία 
να συζητήσει τις επιπτώσεις της απόφασης για την  
υπόθεση Test-Achats για τα κράτη-μέλη και την ασφα-
λιστική βιομηχανία, όπως και τον αντίκτυπο που είχε 
στις συντάξεις.   

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Δεκέμβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την 
εφαρμογή της Οδηγίας για τα ασφαλιστικά 
προϊόντα μετά την απόφαση της υπόθεσης 
Test-Achats19, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ασφάλεια δικαίου και να προχωρήσουν 
οι ασφαλιστές στην προσαρμογή των 
ασφαλιστικών συμβολαίων τους. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Οι οργανώσεις των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να 
ελέγχουν για την εφαρμογή από τις Αρχές 
των χωρών τους, απόφασης για την υπόθεση 
Test-Achats και να γνωστοποιούν σε εθνικό 
επίπεδο, τις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται 
παραβίαση από τον ασφαλιστικό τομέα. 

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:011:0001:0011:EN:PDF
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Η Οδηγία για τη Φυλετική Ισότητα εφαρμόζοντας την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξάρ-
τητα από τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή τους, είναι 
σημαντική για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας των 
εθνικών μειονοτήτων. Το πεδίο της είναι πολύ ευρύτερο 
από αυτό της Οδηγίας για την απασχόληση και απαιτεί 
από τα κράτη μέλη να απαγορεύουν οποιαδήποτε 
διάκριση λόγω φυλετικής καταγωγής στους τομείς της 
απασχόλησης, της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, της 
πρόσβασης στην κοινωνική ασφάλιση και την υγειο-
νομική περίθαλψη, των κοινωνικών παροχών, και της 
πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμ-
βανομένης και αυτού της κατοικίας

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Αν και δεν αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα μεγα-

λύτερης ηλικίας προβλήματα αναπηρίας, το νομικό 
πλαίσιο της ΕΕ για τους ανθρώπους με αναπηρία 
ενδέχεται να ασκήσει θετική επίδραση στην προστασία 
των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα από άποψη δυνατότητας 
πρόσβασης, νομικής προστασίας, κινητικότητας, κοινω-
νικής ένταξης και συμμετοχής.

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για Άτομα με Αναπηρία 
2010-2020  περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων για την 
ενίσχυση της ισότητας για τα άτομα με αναπηρία και 
την υπερπήδηση των εμποδίων που τους αποτρέπουν 
από την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους, ως 
πολίτες και ως καταναλωτές. Στοχεύει στην εξασφάλιση  
πρόσβασης στη χρηματοδότηση της ΕΕ, στην ευαισθη-
τοποίηση του κοινού απέναντι στην αναπηρία και στην 
ενθάρρυνση των κυβερνήσεων των κρατών μελών να 
συνεργαστούν για την εξάλειψη των εμποδίων στην 
κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Στοχεύει 
επίσης στην εκπλήρωση της δέσμευσης της ΕΕ για την 
εφαρμογή της Συνθήκης των Η.Ε. σχετικά με τα δικαι-
ώματα των ατόμων με αναπηρία. (βλ. πρώτο και τρίτο 
μέρος). Στις προσπάθειές της να προωθήσει τις ίσες 
ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία, η ΕΕ προσπαθεί να 
λάβει υπόψη και τις ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας και να προωθήσει τη σημασία ενός Σχεδίου για 
Όλους.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην εμπειρία του 
ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης: Ίσες ευκαιρίες για τα 
άτομα με αναπηρία (2004-2010) και εστιάζει στη 
δυνατότητα πρόσβασης, τη συμμετοχή, την ισότητα, 
την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 
την κοινωνική προστασία και την υγεία. Οι στόχοι του 
σχεδίου για τα πρώτα πέντε έτη ήταν:
• η χάραξη πολιτικών για συμμετοχική εκπαίδευση 

υψηλής ποιότητας
• η εξασφάλιση ότι στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα για 

την καταπολέμηση της φτώχειας θα γίνεται ειδική 
μνεία στα άτομα με αναπηρία

• η έκδοση κοινής κάρτας αναπηρίας για όλη την ΕΕ, 
για την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης σε εργασία, 
διαβίωση και μετακίνηση στην ΕΕ

• η θεσμοθέτηση προτύπων για τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε εκλογικά κέντρα καθώς και για το 
υλικό προεκλογικών εκστρατειών

• η λήψη υπόψη των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων 
ανάπτυξης για την ΕΕ και για τις υποψήφιες χώρες 
της ΕΕ.
Η Επιτροπή εξετάζει επίσης το σχεδιασμό μιας 

Ευρωπαϊκής Δράσης Πρόσβασης (βλ. δεύτερο μέρος, 
ενότητα για την πρόσβαση) που θα περιέχει τα μέτρα 
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αγαθά και 
υπηρεσίες στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ 

Οι οργανισμοί ισότητας είναι εξειδικευμένοι εθνικοί 
οργανισμοί για την προώθηση της ίσης μεταχεί-
ρισης λόγω θρησκείας και πεποιθήσεων, φυλετικής 
ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής προέ-
λευσης, υπηκοότητας και άλλους. Ο ρόλος τους μπορεί 
να περιλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών 
και αντιπροσώπευσης, τον έλεγχο εφαρμογής των 
κανόνων ισότητας, την υποστήριξη καλών πρακτικών 
ισότητας στο χώρο της απασχόλησης και της παροχής 
υπηρεσιών, τη δημιουργία βάσης δεδομένων μέσω 
έρευνας αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού 
σχετικά με τα δικαιώματα για ίση μεταχείριση, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια μιας 
ανάλογης παιδείας. Ένας μεγάλος αριθμός οργανισμών 
ισότητας δραστηριοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα κατά 
των ηλικιακών διακρίσεων, πολλές φορές και πέρα από 
το χώρο απασχόλησης.  

Οι δράσεις των οργανισμών ισότητας καταδεικνύουν 
τους τομείς όπου παρατηρούνται συχνότερα διακρίσεις 
σε βάρος των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας: στον τομέα 
της εργασίας (πρόσβαση στην απασχόληση και την 
πρόσληψη, απολύσεις και υποχρεωτική αποχώρηση), 
της ασφάλισης (ζωής, υγείας, ταξιδίου, αλλά και 
αυτοκινήτου), της συνταξιοδότησης, των τραπεζικών 
υπηρεσιών (δάνεια, πιστωτικές κάρτες, υποθήκες και 
λογαριασμοί), της κατοικίας, της κοινωνικής προστα-
σίας και της υγειονομικής περίθαλψης. 

Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των οργανισμών ισότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη 
διευκολύνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων 
ισότητας (Equinet). Αντικείμενο αυτού του δικτύου 
είναι να βοηθήσει τους φορείς ισότητας να εκπληρώ-
σουν τους στόχους τους με την εδραίωση ενός βιώσιμου 
δικτύου και μιας βάσης δεδομένων για την ανταλλαγή 
νομικών συμβουλών, στρατηγικών εφαρμογής, εκπαί-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:el:HTML
http://ec.europa.eu/news/justice/101115_el.htm
http://ec.europa.eu/news/justice/101115_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c11414_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c11414_el.htm
http://www.equineteurope.org/
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δευσης αλλά και τη δημιουργία πλατφόρμας για 
διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών. Αυτό 
γίνεται για την υποστήριξη μιας ενιαίας εφαρμογής του 
νόμου κατά των διακρίσεων καθώς και για τη νομική 
προστασία των θυμάτων διακρίσεων.  

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους 2012 για την 
ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών, το δίκτυο Equinet διεξήγαγε μία έρευνα 19 
μεταξύ των φορέων ισότητας και μελών του δικτύου, 
από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2011, προκειμένου 
να συγκεντρώσουν στοιχεία και να μελετήσουν την 
αποτελεσματικότητα των φορέων αυτών στην καταπο-
λέμηση των ηλικιακών διακρίσεων και στην προώθηση 
της ισότητας για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτή η 
έκθεση αποκάλυψε ότι πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία 
δεν ξέρουν ή δεν σκέφτονται ότι οι ηλικιακές διακρί-
σεις δεν είναι αποδεκτές και τείνουν να μειώσουν τη 
σημασία τους σε σχέση με άλλες μορφές διάκρισης. 
Αυτό οδηγεί στην ψευδή καταγραφή των περιπτώσεων 
ηλικιακών διακρίσεων και αποτελεί ένα σημαντικό 
εμπόδιο για τους φορείς ισότητας. Επιπλέον, παρατη-
ρήθηκαν σε μερικές χώρες, σοβαρές αδυναμίες των 
μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που αντιπροσω-
πεύουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, απουσία ΜΚΟ 
που εξετάζουν τις ηλικιακές διακρίσεις, και έλλειψη 
πόρων. 

19 www.equineteurope.org/Tackling-Ageism-and-Discrimination 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Οι φορείς ισότητας είναι μια ζωτικής 
σημασίας πηγή πληροφοριών για τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και είναι σημαντικό 
για τις οργανώσεις των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας να εξασφαλίζουν καλή επικοινωνία με 
τους αντίστοιχους εθνικούς φορείς ισότητας. 
Αυτό παρέχει τις διόδους μέσω των οποίων οι 
οργανώσεις αυτές θα μπορούν να επηρεάσουν 
τις εθνικές δράσεις για την ισότητα και να 
εξασφαλίσουν ότι οι ηλικιακές διακρίσεις θα 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά σε εθνικό 
επίπεδο Τα μέλη του AGE ενθαρρύνονται να 
παρακολουθούν τις δράσεις των φορέων 
ισότητας και να τις επηρεάζουν, αποτελώντας 
σημείο αναφοράς για τους εθνικούς τους φορείς 
ισότητας. Στη χώρα μας ο υπεύθυνος φορέας για 
θέματα ισότητας είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδρύθηκε στη Βιέννη την 1η Μαρτίου 
2007. Διαδέχτηκε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των 
Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC). Κύριοι 
στόχοι του οργανισμού είναι η συλλογή και ανάλυση 
πληροφοριών, η παροχή συμβουλών και η ευαισθητο-
ποίηση. Μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, έχει την υποχρέωση 
να εξετάζει και θέματα ηλικιακών διακρίσεων. 

Ο Οργανισμός υλοποιεί τους στόχους του ανεξάρτητα. 
Έχει το δικαίωμα να διατυπώσει απόψεις προς τα όργανα 
της ΕΕ και στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του κοινο-
τικού δικαίου, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν 
αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν 
έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει μεμονωμένες καταγγε-
λίες, ή να λάβει αποφάσεις.

Ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει την Πλατφόρμα των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,  ως φόρουμ για τους οργανι-
σμούς κοινωνίας των πολιτών και ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, των οποίων η AGE είναι μέλος.  

http://www.equineteurope.org/Tackling-Ageism-and-Discrimination
http://www.ypes.gr/el/
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l14169_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l14169_el.htm
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 
• Αντιμετώπιση των διακρίσεων στην ΕΕ:   

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_el.htm 

• Οδηγία 2000/78/ΕΚ περί της διαμόρφωσης γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση 
και την εργασία:  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF 

• Πρόταση Οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης  ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού:  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:NOT

• Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των φύλων: 
www.eige.europa.eu 

• Στρατηγική για την ισότητα γυναικών και ανδρών  
(στα αγγλικά):  
www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6568&lan
gId=en 

• Ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την ισότητα των φύλων 
(στα αγγλικά):  
www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/
index_en.htm 

• Οδηγία 2000/43/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής:  
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0043:en:NOT 

 

Η AGE πιέζει διαρκώς ώστε 
ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
να περιλαμβάνει στις δράσεις του, την 
καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων 
αλλά και τη σύνδεση της ηλικίας με άλλους 
λόγους διάκρισης. Η AGE επιδιώκει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στη διάκριση φύλου που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μεγαλύτερης 
ηλικίας καθώς επίσης και στην καταπολέμηση 
της φτώχειας και στην κοινωνική ένταξη.  

• Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020:  
www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/
disability-strategy/index_en.htm 

• Equinet (ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων ισότητας):  
 www.equineteurope.org 

• Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων:   
http://fra.europa.eu/

• Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών (αγγλικά):  
 www.womenlobby.org

• Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (αγγλικά, 
γαλλικά):  
www.edf-feph.org

• Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού (αγγλικά, 
γαλλικά):  
www.enar-eu.org

• Γραφείο Πληροφόρησης Ευρωπαίων Ρομά:   
www.erionet.eu

• ILGA-Europe (Διεθνής Ένωση Λεσβιών, Ομοφυλοφίλων, 
Αμφιφυλόφιλων, Trans και Διαφυλικών) :  
www.ilga-europe.org

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_el.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:EN:NOT
http://www.eige.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6568&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6568&langId=en
http://www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:NOT
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm
http://www.equineteurope.org/
http://fra.europa.eu/
http://www.womenlobby.org
http://www.edf-feph.org
http://www.enar-eu.org
http://www.erionet.eu
http://www.ilga-europe.org
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Απασχόληση 
Το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ ολοένα αυξάνεται. Οι 

ηλικίες συνταξιοδότησης όμως, δεν ακολουθούν την 
ίδια πορεία. Ο πρωταρχικός στόχος της Στρατηγικής της 
Ευρώπης 2020, είναι το ποσοστό απασχόλησης να φτάσει 
στο 75% το 2020, ένας στόχος που θεωρείται απαραίτητος 
για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη τη δημογρα-
φική γήρανση που παρατηρείται στην Ευρώπη. Αυτός ο 
στόχος φαίνεται πολύ φιλόδοξος στο σημερινό πλαίσιο 
της οικονομικής κρίσης και των αργών ρυθμών ανάπτυξης.

Η πρώτη έκδοση της ετήσιας έκθεσης Εργασιακές 
Σχέσεις στην Ευρώπη (2011) που δημοσιεύθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Φεβρουάριο του 2012, τονίζει την 
επιτακτική ανάγκη για το συνδυασμό απασχόλησης και 
κοινωνικών πολιτικών, για την εξασφάλιση μιας μακροπρό-
θεσμης ανάκαμψης της οικονομίας της ΕΕ αλλά και αρκετών 
θέσεων εργασίας για όλους, στην εποχή της κρίσης και της 
οικονομικής αστάθειας.  Η έκθεση αναφέρει συγκεκριμένα 
ότι, ενώ οι ανισότητες έχουν μειωθεί ή έχουν αυξηθεί μόνο 
ελαφρώς σε χώρες που θεωρούνταν παραδοσιακά πιο 
«άνισες» (όπως η Ιταλία ή η Ελλάδα), οι ανισότητες έχουν 
αυξηθεί και η γενική τάση παραμένει ανοδική σε πολλά 
κράτη-μέλη που θεωρούνταν «ισότιμα», όπως τα σκαν-
διναβικά. Αυξάνοντας τη συμμετοχή στην απασχόληση, η 
αντίστοιχη αύξηση των κοινωνικών εξόδων σε συνδυασμό 
με δικαιότερη φορολογία των μεγάλων εισοδημάτων, 
μπορούν να συμβάλουν στη μετρίαση των ανισοτήτων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει ένα ευρύ φάσμα 
πρωτοβουλιών για την υποστήριξη εργασιακού βίου 
μεγαλύτερης διάρκειας και τη δημιουργία περισσότερων 
θέσεων εργασίας σε όλα τα κράτη-μέλη για την καταπο-
λέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τη στήριξη των κρατών-μελών στην προσπάθειά 
τους να επιτύχουν τους στόχους σχετικά με την απασχό-
ληση, σύμφωνα με τη Στρατηγική της Ευρώπης 2020, η 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) περι-
λαμβάνει ένα σύνολο μέτρων για την υποστήριξη και το 
συντονισμό πολιτικών απασχόλησης των κρατών-μελών. Η 
ΕΣΑ στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας σε όλη την ΕΕ, και στη βοήθεια ορισμένων 
ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι γυναίκες, οι εργαζό-
μενοι μεγαλύτερης ηλικίας και οι μακροχρόνια άνεργοι, 
να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.  

Μία από τις προτεραιότητες της ΕΣΑ περιλαμβάνει την 
ενθάρρυνση της παράτασης του εργασιακού βίου. Η ΕΣΑ 
στοχεύει επίσης στην παρακολούθηση της προόδου, στο 
συντονισμό και στην υποβολή εκθέσεων. Παρέχει ένα 

πλαίσιο, την ανοικτή μέθοδο συντονισμού, ώστε οι χώρες 
της ΕΕ να μοιράζονται πληροφορίες, να συζητούν και να 
συντονίζουν τις εργασιακές τους πολιτικές. 

Την άνοιξη του 2012, εγκρίθηκε ένα νέο Πακέτο Μέτρων 
για την Απασχόληση. Αυτό το σύνολο μέτρων εστιάζει 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας, καταδεικνύοντας στα 
κράτη-μέλη τρόπους για να ενθαρρύνουν τις προσλήψεις, 
με τη μείωση των εισφορών στην εργασία ή υποστηρί-
ζοντας την ίδρυση περισσότερων επιχειρήσεων. Επίσης, 
προσδιορίζει τους τομείς με τις μεγαλύτερες προοπτικές  
εργασίας στο μέλλον, όπως είναι οι υπηρεσίες πράσινης 
οικονομίας, οι υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης και οι 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.  

Η Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση (JER) εξετάζει 
την απασχόληση στην ΕΕ και τις σχετικές πολιτικές που 
εφαρμόζει. Ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν 
τις τέσσερις Οδηγίες για την Απασχόληση20 σχετικά με 
τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τα προσόντα, την 
εκπαίδευση και τη φτώχεια. Τα κύρια σημεία που αφορούν 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι τα εξής:
• Συμμετοχή στην αγορά εργασίας
• Δημιουργία θέσεων εργασίας
• Ισότητα φύλων και ισορροπία ανάμεσα στον εργασιακό 

και τον ιδιωτικό βίο
• Κατάρτιση εργαζομένων και δια βίου μάθηση
• Ανάπτυξη για όλους 
• Υποστήριξη εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας που 

φροντίζουν παράλληλα, μέλη της οικογένειάς τους.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα βασικό 

όργανο χρηματοδότησης, που απευθύνεται σε εθνικούς 
και τοπικούς εταίρους, για την υποστήριξη των φορέων 
χάραξης πολιτικής, των εργοδοτών και των εργαζομένων, 
για την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες στην εργασία, την παράταση του εργασιακού 
βίου και την ενίσχυση της απασχόλησης εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας και των δύο φύλων. 

Το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για το 2014-
2020, πρόκειται να επενδύσει 84 δισεκατομμύρια ευρώ 
στην υποστήριξη της απασχόλησης. Στόχος είναι η υποστή-
ριξη ενός μεγαλύτερου σε διάρκεια, υγιέστερου και παρα-
γωγικότερου εργασιακού βίου.  

20 www.register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st14/st14338.
en10.pdf

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=5946&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=5946&furtherPubs=yes
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/index_el.htm
file:///Users/freefr/Desktop/AGE%2025694/Base_de_travail/recu_25694/ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7691
file:///Users/freefr/Desktop/AGE%2025694/Base_de_travail/recu_25694/ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7691
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
http://www.register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st14/st14338.en10.pdf
http://www.register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st14/st14338.en10.pdf
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΤΙΚΟΤΕΡΩΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Παρά το υψηλό επίπεδο ανεργίας, πολλοί εργοδότες 
αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες για να βρουν και 
να διατηρήσουν το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό που 
απαιτείται ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Επίσης, 
συχνά δείχνουν απροθυμία να προσλάβουν εργαζομένους 
μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς εξακολουθούν να επικρατούν 
αρνητικές κοινωνικές προκαταλήψεις και στερεότυπα για 
τα άτομα αυτά. 

Η Οδηγία για την Απασχόληση, η οποία απαγορεύει 
τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, αναπηρίας, καταγωγής, 
θρησκείας και γενετήσιου προσανατολισμού, έχει συμβάλει 
σημαντικά στη βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά με τις 
ηλικιακές διακρίσεις.  Ωστόσο, η νομοθεσία προφανώς δεν 
είναι αρκετή. Επιπροσθέτως, η  ΕΕ εφαρμόζει μερικά ήπια 
μέτρα για την προώθηση της συνύπαρξης διαφορετικών 
ηλικιακών ομάδων στον εργασιακό χώρο και τη βελτίωση 
της εικόνας των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Τέτοια 
μέτρα περιλαμβάνουν εκστρατείες και προγράμματα 
κοινωνικών εταίρων.

Η ΕΕ προσπαθεί επίσης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 
μεγαλύτερης ηλικίας για να παραμείνουν ή να επανέλθουν 
στο χώρο της εργασίας, αλλά και την αντιμετώπιση των 
πιέσεων  που δέχονται στην προσπάθειά τους να διατη-
ρήσουν μία ισορροπία ανάμεσα στην απασχόληση και στις 
απαιτήσεις φροντίδας στο πλαίσιο της οικογένειας. Μέχρι 
σήμερα, ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στην υποστήριξη 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που φροντίζουν άτυπα 
μέλη της οικογένειάς τους – που είναι κυρίως γυναίκες 
άνω των 50 ετών - και η AGE χαιρετίζει τις τάσεις που 
διαφαίνονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια 
πιθανή νομοθετική πρόταση για την κατοχύρωση αυτών 
των ατόμων. Η ανάγκη για παροχές σε αυτόν τον τομέα 
είναι επιτακτική, στο πλαίσιο της δημογραφικής γήρανσης 
και των περικοπών στον κοινωνικό προϋπολογισμό, όπου 
μεγάλος αριθμός εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας 
βρίσκεται αντιμέτωπος με τα οικογενειακά καθήκοντα και 
επωμίζεται τη φροντίδα ηλικιωμένων γονέων και εγγονών, 
ενώ ταυτόχρονα δεν τους δίνεται καμμία βοήθεια ώστε να 
παραμείνουν στο χώρο της εργασίας. 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ:
• Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την Απασχόληση και τις 

κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη 2011:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=el 

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ):  
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el

• Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ):  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=el 

• Πακέτο για την Απασχόληση (αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά):  
www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/
headlines/news/2012/04/20120418_en.htm 

• Οδηγία για την Απασχόληση:  
www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_
social_policy/employment_rights_and_work_organisation/
c10823_en.htm 

Εκπαίδευση και δια βίου 
μάθηση 

Η  οργάνωση και η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης 
και της δια βίου μάθησης είναι ευθύνη των κρατών-
μελών. Εντούτοις, η ΕΕ υποστηρίζει τη δράση τους 
ώστε να συμβάλουν στους γενικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς στόχους της Στρατηγικής για την Ευρώπη 
2020. Η Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΚ2020) είναι το 
στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Διαδέχθηκε το πρόγραμμα 
εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» (EΚ 2010).  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Η Στρατηγική της Ευρώπης 2020, αναγνωρίζει τη δια 
βίου μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ως βασικά 
στοιχεία απάντησης στην οικονομική κρίση και στη δημο-
γραφική γήρανση, στο πλαίσιο της ευρύτερης οικονομικής 
και κοινωνικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η κρίση έχει αναδείξει το σημαντικό ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει η εκπαίδευση ενηλίκων για την επίτευξη 
των στόχων της Ευρώπης 2020, για την ενδυνάμωση των 
ενηλίκων – ιδίως αυτών με περιορισμένες δεξιότητες, 
αλλά και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, για τη 
βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής τους στις αλλαγές 
στην αγορά εργασίας και την κοινωνία. Η εκπαίδευση 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:el:HTML
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=el
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=el
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_el.htm
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ενηλίκων παρέχει τα μέσα για την αναβάθμιση των δεξι-
οτήτων ή την κατάρτιση ατόμων που έχουν πληγεί από 
την ανεργία, αλλά και τις αλλαγές στον εργασιακό χώρο. 
Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στην κατεύθυνση της κοινω-
νικής ένταξης, της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά και της 
προσωπικής ανάπτυξης. 

Με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την εκπαίδευση 
ενηλίκων, η Επιτροπή ελέγχει τα διαθέσιμα κεφάλαια σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, για την υποστήριξη της εφαρμογής 
της ημερήσιας διάταξης για την εκπαίδευση ενηλίκων σε 
εθνικό και το τοπικό επίπεδο. 

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το 2000, θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα Grundtvig. 
Στόχος του προγράμματος  είναι να προσφέρει σε 
ενηλίκους, περισσότερους τρόπους για τη βελτίωση 
γνώσεων, δεξιοτήτων για την προσωπική τους ανάπτυξη 
και μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους στο πλαίσιο 
της εργασίας τους. Επίσης στοχεύει στην αντιμετώ-
πιση προβλημάτων που συνδέονται με τη γήρανση του 
πληθυσμού της Ευρώπης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος 
Grundtvig είναι: 
• η αύξηση του αριθμού των ατόμων που εμπλέκονται 

σε διαδικασίες μάθησης στις 25.000 μέχρι το 2013 και η 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται 

• η βελτίωση των συνθηκών για ανταλλαγές, ώστε τουλά-
χιστον 7.000 άτομα το χρόνο να επωφεληθούν από την 
εκπαίδευση ενηλίκων στο εξωτερικό 

• η βελτίωση της ποιότητας και του μεγέθους συνεργασίας 
μεταξύ οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων

• ο σχεδιασμός καινοτόμων πρακτικών εκπαίδευσης 
ενηλίκων και  διαχείρισης και η ενθάρρυνση για ευρεία 
εφαρμογή τους  

• η διασφάλιση ότι τα περιθωριοποιημένα κοινωνικά 
άτομα θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων, 
ιδίως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και αυτά που εγκα-
τέλειψαν την εκπαίδευση χωρίς βασικές δεξιότητες

• η υποστήριξη καινοτόμων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 
με θέμα τις νέες τεχνολογίες.

ERASMUS+ 2014-2020
Στο πρόγραμμα Erasmus + πρόκειται να συγκεντρωθούν 

όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή σχέδια για την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, ενοποιώντας 
επτά διαφορετικά προγράμματα σε ένα. Το Erasmus για 
‘Όλους, θα είναι ανοικτό προς όλους τους εκπαιδευομένους 
και τους εκπαιδευτές, με την υποστήριξη οποιουδήποτε 
φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού, που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και 
του αθλητισμού. Θα υποστηρίζει τυπικές και μη-τυπικές 
διαδικασίες μάθησης και δραστηριότητες σε όλους τους 
τομείς.  

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 
• Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (EΚ 2020): 

www.europa.eu/legislation_summaries/
education_training_youth/general_framework/
ef0016_en.htm 

• Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων (στα 
αγγλικά): 
http://ec.europa.eu/education/ 

• Πρόγραμμα Grundtvig(στα αγγλικά): 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/
index_en.htm 

• Erasmus + (στα αγγλικά):  
www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Αν και το μελλοντικό πρόγραμμα 
Erasmus για Όλους θα αντικαταστήσει 
τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα, δηλαδή το 
Grundtvig, η περιγραφή της Επιτροπής στην 
ιστοσελίδα, εστιάζει μόνο στους νέους και 
δεν κάνει καμία αναφορά στην εκπαίδευση 
ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορείτε να 
πιέσετε τους ευρωβουλευτές και τον εθνικό 
σας Υπουργό Παιδείας ώστε να εξασφαλίσετε 
την υποστήριξή τους σχετικά με τον 
προϋπολογισμό του προγράμματος Erasmus+, 
ώστε να συμπεριλάβει δραστηριότητες που θα 
απευθύνονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.  

http://www.gsae.edu.gr/el/european-union/ananeomeni-atzenta-gia-tin-ekpaidefsi-enilikon
http://www.gsae.edu.gr/el/european-union/ananeomeni-atzenta-gia-tin-ekpaidefsi-enilikon
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/what_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
http://ec.europa.eu/education/
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/education/erasmus-for-all
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Συντονισμός της 
κοινωνικής προστασίας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Με βάση το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, 
τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και τον έλεγχο των εθνικών συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο συντο-
νίζονται τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
και η ευρωπαϊκή νομοθεσία καθορίζει τους κανόνες και 
τις αρχές που εγγυώνται  το δικαίωμα της ελεύθερης 
μετακίνησης των πολιτών στην ΕΕ. 

Ο κανονισμός της ΕΕ για το συντονισμό των συστη-
μάτων κοινωνικής ασφάλισης  δεν αντικαθιστά τα 
εθνικά συστήματα με ένα ενιαίο ευρωπαϊκό. Όλες οι 
χώρες είναι ελεύθερες να αποφασίσουν σύμφωνα με 
το πλαίσιο της νομοθεσίας τους, σχετικά με τις προϋ-
ποθέσεις ασφάλισης,  τους όρους και τα προνόμια. Η ΕΕ 
παρέχει μόνο τους ενιαίους κανόνες που προστατεύουν 
τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών που 
κινούνται εντός της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, 
της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Αυτοί οι κανόνες ενημε-
ρώνονται τακτικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί 
να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη-μέλη που δεν τους 
σέβονται. Η ΕΕ δεσμεύτηκε πρόσφατα να προωθήσει 
μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών 
για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας τους, τα οποία και αντιμετωπίζουν 
παρόμοιες προκλήσεις σε όλη την ΕΕ. 

Ο κανονισμός της ΕΕ ισχύει για όλους τους πολίτες 
μιας χώρας της ΕΕ που καλύπτεται από τη νομοθεσία 
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς επίσης και τα μέλη των 
οικογενειών τους. Ισχύει επίσης για τους πολίτες τρίτων 
χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, και οποίοι 
συνδέονται με διάφορα κράτη-μέλη, και στα μέλη των 
οικογενειών τους. Σύμφωνα με την αρχή της ίσης μετα-
χείρισης, οι πολίτες μιας χώρας της ΕΕ και τα πρόσωπα 
που κατοικούν σε αυτή τη χώρα χωρίς να είναι πολίτες 
της, είναι ίσοι όσον αφορά στα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προβλέπονται από 
την εθνική νομοθεσία. Οι διατάξεις αυτού του κανονι-
σμού ισχύουν για όλους τους κλάδους της κοινωνικής 
ασφάλισης: ασθένειας, μητρότητας, εργατικών ατυχη-
μάτων, ασθενειών που συνδέονται με την εργασία, και 
επιδομάτων αναπηρίας, ανεργίας, οικογενειακών, 
πρόωρης συνταξιοδότησης και θανάτου. 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ:
• Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=854&langId=el

• Τα δικαιώματά σας ανά χώρα: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=el

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν μετακινείστε εντός της ΕΕ, σύμφωνα 
με την αρχή του συνυπολογισμού περιόδων, 
οι περίοδοι ασφάλισής σας, εργασίας ή 
κατοικίας σε μια χώρα της ΕΕ, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις χώρες της ΕΕ 
στις οποίες μετακινείστε. Αυτό σημαίνει ότι για 
τη θεμελίωση του δικαιώματος στις παροχές 
ενός κράτους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
περίοδοι ασφάλισης υγείας, συνταξιοδότησης, 
εργασίας, αυτοαπασχόλησης ή κατοικίας σε 
ένα άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ.

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c10521_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c10521_el.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=854&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=el
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Συντάξεις 
Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη δομή και τη 

σύνθεση των συστημάτων συνταξιοδότησης μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ, που καταδεικνύουν την πολιτιστική 
και κοινωνική ποικιλομορφία τους. Αν και τα κράτη-μέλη 
είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον 
έλεγχο των εθνικών τους συστημάτων συνταξιοδό-
τησης, πολύ πρόσφατα ο ρόλος της ΕΕ στη συζήτηση περί 
συντάξεων έχει αυξηθεί, λόγω του αντίκτυπου που έχει 
η κρίση του δημόσιου χρέους κάποιων χωρών, σε άλλες 
χώρες.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Αν και σε διαφορετικό βαθμό, όλα τα κράτη-μέλη 

αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις σχετικά με την 
επάρκεια και τη μακροπρόθεσμη ικανότητα υποστήριξης 
των συνταξιοδοτικών τους προγραμμάτων. Με δεδομένη 
τη δημογραφική γήρανση (οι άνθρωποι ζουν περισσότερο 
και γεννούν λιγότερα παιδιά), τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμε-
τωπίζουν την πρόκληση της εξασφάλισης της μακροπρόθε-
σμης ικανότητας υποστήριξης των δημοσίων οικονομικών 
λόγω του επικείμενου δημοσιονομικού αντίκτυπου. Ο αντί-
κτυπος της δημογραφικής αλλαγής επιδεινώνεται από την 
κρίση δημόσιου χρέους, γεγονός το οποίο δυσκολεύει τα 
κράτη-μέλη να τηρήσουν τους περιορισμούς του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο απαγορεύει σε 
αυτά να έχουν χρέος μεγαλύτερο από το 3% του ΑΕΠ.

Η ΕΕ έχει τώρα μεγαλύτερο λόγο στο θέμα των 
συντάξεων, καθώς τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρύθμισης 
(NRP) που τα κράτη-μέλη υποβάλουν ταυτόχρονα με τα 
προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης, αξιολογού-
νται σε επίπεδο ΕΕ για την παρακολούθηση της προόδου 
σε σχέση με τους στόχους της Ευρώπης 2020, για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Από το 2012, τα 
κράτη-μέλη πρέπει επιπλέον να υποβάλουν τις πολιτικές 
προτάσεις τους για τον κοινωνικό τομέα, στις Εθνικές 
Κοινωνικές Εκθέσεις (NSR), οι οποίες εστιάζουν στα θέματα 
που πραγματεύεται η ανοικτή μέθοδος συντονισμού για 
τις συντάξεις, την κοινωνική ένταξη, την υγεία και την 
περίθαλψη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις 
τους θα συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής της 
Ευρώπης 2020. 

Το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία δημόσια 
διαβούλευση (Πράσινη Βίβλος) για τη συλλογή απόψεων 
από τους εταίρους, σχετικά με τον τρόπο εξασφάλισης 
επαρκών, βιώσιμων και ασφαλών συντάξεων, προσπα-
θώντας παράλληλα να ορίσει το ρόλο της ΕΕ για την 
υποστήριξη των κρατών-μελών κατά τις μεταρρυθμί-
σεις τους. Σε συνέχεια των διαβουλεύσεων, η Επιτροπή 
πρότεινε το Φεβρουάριο του 2012, τη ‘Λευκή Βίβλο: 
Aτζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις’, 
όπου περιγράφονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα μέτρα 
για την υποστήριξη και τη συμπλήρωση των εθνικών 
συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων. Η Επιτροπή προτείνει 
μια πιο ολιστική προσέγγιση για τις μεταρρυθμίσεις του 
συνταξιοδοτικού συστήματος - μια πρόταση που υποστη-
ρίζει η AGE - για παράδειγμα, μέσω της αναζήτησης 
συνθέσεων μεταξύ όλων των σχετικών θεμάτων, όπως: 
παράταση του εργασιακού βίου, ισότητα των φύλων, 
κινητικότητα συντάξεων σε ολόκληρη την ΕΕ, το μελλο-
ντικό καθεστώς φερεγγυότητας των συνταξιοδοτικών 
ταμείων για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων, ενημέρωση για τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και διακυβέρνησης σε επίπεδο της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, εξέδωσε στα μέσα 
του 2012 μία κοινή «Έκθεση σχετικά με την επάρκεια 
των συντάξεων 2010-2050». Στόχος αυτής της κοινής 
ανάλυσης είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της 
φτώχειας, να αξιολογήσει τη μακροπρόθεσμη επάρκεια 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων για γυναίκες και για 
άνδρες. Χρησιμοποιώντας τους κοινούς δείκτες της ΕΕ, 
αυτή η έκθεση παρέχει μια συγκριτική ανάλυση για τον 
τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα κατορθώσουν 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η νέα Συνθήκη της Λισσαβόνας επιτρέπει 
στην ΕΕ να διατηρήσει και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα κοινωνικά επιτεύγματα με 
απόλυτο σεβασμό στην τήρηση των εθνικών 
δικαιωμάτων. Το άρθρο 9, με τίτλο «οριζόντια 
κοινωνική πρόταση», πιστοποιεί ότι η Ένωση 
πρέπει να λάβει υπόψη […] την εγγύηση της 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας […] κατά την 
εφαρμογή των νέων πολιτικών. Η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας είναι επομένως σημαντική στα 
πλαίσια του διαλόγου για την συνταξιοδότηση, 
καθ’ όσον αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα 
των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, που παρέχουν προστασία 
σε διάφορες περιπτώσεις, όπως εξάρτησης και 
γηρατειών. 

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pact/l25021_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pact/l25021_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:EL:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0137&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0137&language=EL
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να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της βιωσιμότητας 
και της επάρκειας των συντάξεων. Η έκθεση αυτή για 
την επάρκεια των συντάξεων συμπληρώνει την προη-
γούμενη έκθεση της Επιτροπής Έκθεση για τη Γήρανση 
2012, που συντάχθηκε σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Οικονομικής Πολιτικής, όπου αξιολογείται ο οικονο-
μικός και δημοσιονομικός αντίκτυπος της γήρανσης. Οι 
σύνδεσμοι για αυτές τις εκθέσεις βρίσκονται στο τέλος 
αυτής της ενότητας. 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ενώ οι γυναίκες και οι άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας 

αντιμετωπίζουν ανισότητες όσον αφορά την κοινωνική 
τους προστασία, οι γυναίκες επιβαρύνονται ακόμα περισ-
σότερο από τις ευθύνες φροντίδας μελών των οικογενειών 
τους, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
καλύτερες θέσεις εργασίας. Αυτό το χάσμα στην εργασία 
μειώνει τις συντάξεις των γυναικών, καθιστώντας τες πιο 
ευάλωτες απέναντι στη φτώχεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ισότητα των δύο 
φύλων όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, 
μέσω ενός αποτελεσματικότερου ελέγχου της εφαρμογής 
της νομοθεσίας της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, σε 
εθνικό επίπεδο (βλ. ενότητα για τις διακρίσεις), μέτρων 
για τη διευκόλυνση της εξισορρόπησης ανάμεσα στον 
εργασιακό και ιδιωτικό βίο, και για ευκολότερη πρόσβαση σε 
ιδιωτικές επικουρικές συντάξεις.  Η ευρωπαϊκή νομοθεσία 
εξασφαλίζει την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχεί-
ρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής 
ασφάλισης.

Η Οδηγία 79/7/ΕΟΚ21 εξασφαλίζει προστασία κατά των 
κινδύνων ασθενείας, αναπηρίας, γήρατος, εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας και ανεργίας. 
Παράλληλα διασφαλίζει ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης 
σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, θα εφαρμόζεται και στις 
διατάξεις που αφορούν την κοινωνική πρόνοια κατά το 
μέτρο που προορίζονται να συμπληρώσουν ή να υποκα-
ταστήσουν τα προαναφερθέντα συστήματα. Η Οδηγία 
96/97/ΕΕ22 εφαρμόζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης για 
τους άνδρες και τις γυναίκες στα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης. Το γεγονός ότι πολλά κράτη-μέλη τείνουν όλο 
και περισσότερο προς τα ιδιωτικά συστήματα συνταξιοδό-
τησης για την εξασφάλιση επαρκών συντάξεων, μπορεί να 
οδηγήσει και σε μια ακόμη περαιτέρω αύξηση του κινδύνου 
φτώχειας μεταξύ των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας, εάν 
δεν ληφθεί καμμία πρόνοια για την αντιμετώπιση των 
διακρίσεων κατά των γυναικών που παρατηρούνται σε 
αυτά τα συστήματα. 

21 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31979L0007:EL:HTML

22 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
61998CJ0457:EL:HTML 

Ο διάλογος της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στις 
συντάξεις βασίζεται επίσης στον «Χάρτη πορείας για την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 2006-2010» και 
στις συστάσεις οι οποίες αναφέρονται στην ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας για την ισότητα των 
φύλων στην ομάδα των συνταξιούχων.

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η ΕΕ, εκτός από το συντονισμό των φορέων εθνικής 
κοινωνικής ασφάλισης για τη διασφάλιση ότι οι συντα-
ξιούχοι δεν χάνουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα 
όταν μετοικούν σε άλλες χώρες της ΕΕ, έχει εκδώσε 
και μία Οδηγία της ΕΕ23 σχετικά με την προστασία των 
δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των 
μισθωτών και των μη μισθωτών, οι οποίοι μετακινούνται 
εντός της Κοινότητας. Καθορίζει ορισμένα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις για τους δικαιούχους συστημάτων συμπλη-
ρωματικής συνταξιοδότησης και συνιστά ένα πρώτο, αλλά 
πολύ σημαντικό, βήμα για την άρση των εμποδίων στην 

23 Οδηγία 98/49/EΚ: http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=468&langId=el 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας κατά της φτώχειας, 
που αποτελεί μία από τις επτά εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
οι οργανώσεις των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας μπορούν να ασκήσουν πίεση στις 
εθνικές κυβερνήσεις τους για την εξέταση 
όλων των αιτιών που προκαλούν ανισότητες 
λόγω φύλου και να εξασφαλίσουν το δικαίωμα 
επαρκούς συνταξιοδότησης για όλους τους 
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων οι 
οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία (κυρίως γυναίκες), για την 
εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης 
για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τα 
μέλη μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην 
καλλιέργεια της δημόσιας υποστήριξης για 
το δικαίωμα των γυναικών στην επαρκή 
σύνταξη, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των 
ισόβιων γάμων και την αύξηση του αριθμού 
των μονογονεϊκών οικογενειών. Μια τέτοια 
ευρύτερη αντιμετώπιση είναι απαραίτητη 
προκειμένου να εξεταστούν όλες οι κοινωνικές 
αλλαγές που θα έχουν ακόμα μεγαλύτερες 
επιπτώσεις στο μέλλον. 

http://ec.europa.eu/news/economy/120515_el.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/120515_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0007:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0457:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0457:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0007:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0007:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0457:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0457:EL:HTML
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_el.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=468&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=468&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=468&langId=el
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ελεύθερη διακίνηση, τα οποία σχετίζονται με τις συμπλη-
ρωματικές συντάξεις. Ωστόσο, η οδηγία αυτή δεν καλύπτει 
την αποκαλούμενη «φορητότητα» συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης, δηλαδή τη δυνατότητα μεταφοράς των 
κεκτημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε ένα νέο 
σύστημα, σε περίπτωση επαγγελματικής μετακίνησης.

Η Επιτροπή εξέδωσε το 2005 μία πρόταση οδηγίας για τη 
βελτίωση της φορητότητας  των δικαιωμάτων συμπληρω-
ματικής συνταξιοδότησης24. Ο στόχος ήταν να εξασφαλι-
στεί ότι δεν θα χάνονται τα δικαιώματα συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης όταν μετακινούνται οι πολίτες της ΕΕ 
εντός της Ένωσης και ότι η απώλεια των δικαιωμάτων 
αυτών δε θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας για τη μετα-
κίνησή τους.  Η φιλοδοξία της Επιτροπής ήταν να ενθαρ-
ρύνει τα κράτη-μέλη για τη βελτίωση των προϋποθέσεων 
για την απόκτηση των δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης και την εναρμόνιση των κανόνων που 
διέπουν τα μη ασκηθέντα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και 
τη μεταφορά των θεμελιωμένων δικαιωμάτων.

Εντούτοις, αντιμετωπίζοντας αντιρρήσεις από πολλά 
κράτη-μέλη, η Επιτροπή παρουσίασε στα τέλη του 2010 
ένα αναθεωρημένο σχέδιο, χωρίς τις επίμαχες διατάξεις 
σχετικά με τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών συστη-
μάτων εκτός συνόρων. Όπως αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο 
σχετικά με τις συντάξεις, η Επιτροπή στα τέλη του 2012 - σε 
συνεργασία με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
- θα επαναλάβει τις εργασίες σχετικά με την Οδηγία φορη-
τότητας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, με τη θέσπιση 
των απαραίτητων προϋποθέσεων για την απόκτηση και 
τη διατήρηση των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συντα-
ξιοδότησης. Χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Οδηγία 
μπορεί να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, 
όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Προκειμένου να εξεταστούν οι συνέπειες της ελεύθερης 
διακίνησης των εργαζομένων, όσον αφορά την παροχή 
συντάξεων, δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό φόρουμ για τις 
Συντάξεις. Αυτή η συμβουλευτική επιτροπή αποτελείται 
από εμπειρογνώμονες των διοικήσεων των κρατών μελών, 
των κοινωνικών εταίρων και των επικουρικών συνταξιοδο-
τικών συστημάτων, καθώς επίσης και αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και της ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας AGE. 

Η αρμοδιότητα του φόρουμ περιορίζεται στη διευκό-
λυνση ανταλλαγής απόψεων για τη βελτίωση παροχής 
συμπληρωματικών συντάξεων. Στη Λευκή Βίβλο, η 
Επιτροπή δηλώνει εντούτοις ότι «λαμβάνοντας υπόψη 
την αυξανόμενη αλληλοεξάρτηση των κρατών-μελών, 
είναι σημαντικό να ελέγχεται, σε στενή συνεργασία με 
το SPC και το EPC, η πρόοδος των κρατών-μελών προς την 
κατεύθυνση επαρκών, βιώσιμων και ασφαλών συντάξεων, 
συμπεριλαμβάνοντας αξιολόγηση των δεικτών στο πλαίσιο 

24 http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/06/st15/st15125.
el06.pdf 

της Ευρώπης 2020. Με την ανάμειξη ενός ευρέος φάσματος 
εταίρων και με την ενίσχυση του ρόλου του φόρουμ για 
τις συντάξεις, προβλέπεται να σχηματιστεί η ολιστική 
προσέγγιση στη συνταξιοδότηση, όπως αυτή αναφέρεται 
στην Πράσινη Βίβλο.» 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ: 
USEFUL LINKS AND RESOURCES
• Stability and Growth Pact (Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης):  
www.ec.europa.eu/economy_finance/
economic_governance/sgp/index_en.htm

• Λευκή Βίβλος - Aτζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και 
βιώσιμες συντάξεις (2012) :  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
OM:2012:0055:FIN:EL:PDF 

• Report on pension adequacy 2010-2050 (έκθεση σχετικά 
με την επάρκεια των συντάξεων:  
www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&lan
gId=en 

• 2012 Ageing Report (Έκθεση για τη Γήρανση – μόνο 
στην αγγλική):  
www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/
european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf 

• Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών 2006-2010: 
http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P6-TA-2007-0063+0+DOC+XML+V0//EL

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Οι οργανώσεις των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να 
βρίσκονται σε επαφή με τους εθνικούς τους 
φορείς χάραξης πολιτικής στην ΕΕ και να 
επιδιώκουν να τους πείσουν σχετικά με την 
ανάγκη διεύρυνσης του πεδίου του Ευρωπαϊκού 
φόρουμ για τις συντάξεις. Γενικότερα, θα 
πρέπει να εφαρμοστεί μια ολιστική προσέγγιση 
για τις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις, 
για την κάλυψη όλων των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και την αξιολόγηση όλων 
των σχετικών τομέων πολιτικής οι οποίοι  
επηρεάζουν την επάρκεια των συντάξεων. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/06/st15/st15125.el06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/06/st15/st15125.el06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/06/st15/st15125.el06.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=el&ihmlang=el&lng1=el,el&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=260358:cs
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=el&ihmlang=el&lng1=el,el&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=260358:cs
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/06/st15/st15125.el06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/06/st15/st15125.el06.pdf
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:EL:PDF
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0063+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0063+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0063+0+DOC+XML+V0//EL
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Κοινωνική ένταξη και 
κοινωνική συμμετοχή

Με βάση την εμπειρία από το Ευρωπαϊκό έτος 2010 
για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, η Στρατηγική της Ευρώπης 2020, περιλαμ-
βάνει μια σημαντική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση 
της φτώχειας. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
αποτελεί μέσο ενίσχυσης της γενικής κοινωνικής συνοχής 
τόσο στην ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο (δείτε το πρώτο 
μέρος).

Από την πλευρά των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, ένας 
συνδυασμός παραγόντων όπως το χαμηλό εισόδημα, η 
κακή υγεία, το γήρας και η ηλικιακές διακρίσεις, οι διακρί-
σεις φύλου, η μειωμένη σωματική ή διανοητική ικανότητα, 
η ανεργία, η απομόνωση, η κακοποίηση, και η περιορισμένη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες, όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν 
να αυξήσουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Αν και η καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού είναι κυρίως ευθύνη των εθνικών 
κυβερνήσεων, οι αξίες της ΕΕ που διαφυλάσσονται με τις 
Συνθήκες της, σε συνδυασμό με το στόχο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για ανάπτυξη, καταδεικνύουν ότι γίνονται 
προσπάθειες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

Από το 2010, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα είναι μέρος της 
στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η πλατφόρμα επιδιώκει 
να διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο των εθνικών 
πολιτικών για την κοινωνική ένταξη, με τον προσδιορισμό 
των καλύτερων πρακτικών και την αμοιβαία ανταλλαγή 
μάθησης, καθιερώνοντας κανόνες που ισχύουν σε όλη την 
επικράτεια της ΕΕ και παρέχοντας κεφάλαια για την κατα-
πολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής. Στο πλαίσιο της πλατφόρμας, τα κράτη-μέλη 
συμφώνησαν για πρώτη φορά σε έναν κοινό στόχο για 
την ΕΕ: να βγάλει από την κατάσταση της φτώχειας 20 
εκατομμύρια πολίτες μέχρι το 2020. Οι εθνικές κυβερνήσεις 
οφείλουν να εντάξουν αυτόν τον γενικό στόχο μείωσης της 
φτώχειας στα εθνικά τους πλαίσια.

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Το ετήσιο αυτό συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της Φτώχειας. Βασίζεται 
στην πείρα του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση 
της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2010 και 
γεφυρώνει την εμπειρία αυτού του έτους με τους κοινωνι-
κούς στόχους της στρατηγικής της Ευρώπης 2020. Στόχος 
του συνεδρίου είναι να προσδώσει διαφάνεια και πολιτικό 
βάρος στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας 
και να αναζητήσει υποστήριξη σε διάφορα πολιτικά και 
θεσμικά όργανα, σε διαφορετικά κυβερνητικά επίπεδα και 
σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το «ποσοστό υλικής στέρησης» 
περιγράφει την κατάσταση ατόμων που δεν 
είναι σε θέση να αγοράσουν βασικά προϊόντα, 
τα οποία θεωρούνται απαραίτητα από τους 
περισσότερους ανθρώπους στην Ευρώπη, για 
αξιοπρεπή διαβίωση. Ο δείκτης αυτός είναι 
μια αξιόπιστη εναλλακτική για το «ποσοστό 
κινδύνου φτώχειας» που χρησιμοποιείται 
συνήθως, το οποίο θεωρεί ως φτωχούς 
εκείνους που ζουν με εισόδημα κάτω από το 
60% του εθνικού μέσου εισοδήματος. Οι πολύ 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο δεικτών 
παρατηρούνται στα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας σε διάφορες χώρες της ανατολικής 
Ευρώπης, όπου τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας πλήττονται περισσότερο από υλική 
στέρηση σε σχέση με τις δυτικές χώρες. 
Αυτή η συμπληρωματική μέθοδος μέτρησης, 
η οποία αξιολογεί τις συνθήκες διαβίωσης, 
αποδεικνύει λανθασμένη την κοινή άποψη ότι 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην Ανατολική 
Ευρώπη δε χρειάζονται άμεσα την εφαρμογή 
στρατηγικών για την κοινωνική ένταξη. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EL:HTML
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=637
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=637
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ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
Στο τέλος του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μία 

Σύσταση σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, για την 
προώθηση μιας στρατηγικής, βασισμένης στην  ενσωμά-
τωση των τριών πυλώνων της κοινωνικής πολιτικής, και 
συγκεκριμένα:
• επαρκή εισοδηματική στήριξη
• αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς
• πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες

Αυτή η Σύσταση δεν αναφέρεται άμεσα στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, ως ομάδα-στόχος, αλλά εξετάζει τα 
ζητήματα της απασχόλησης, της επαρκούς εισοδηματικής 
στήριξης και της πρόσβασης στις υπηρεσίες από όλο το 
γενικό πληθυσμό. Κατά συνέπεια, οι εθνικές στρατηγικές 
για την κοινωνική ένταξη, περιορίζονται πολύ συχνά 
στο θέμα της απασχόλησης. Η Επιτροπή προγραμματίζει 
να συντάξει μια έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της Σύστασης του 2008 από τα κράτη-μέλη, 
στο δεύτερο εξάμηνο του 2012. Η επανάληψη αυτή της 
Σύστασης θα χρησιμεύσει για την υπόδειξη των μελλο-
ντικών κατευθύνσεων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης. 

 

Η AGE λαμβάνει ενεργό μέρος στο 
διάλογο της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση 
της φτώχειας. Στόχος της είναι εξασφαλίσει 
ότι οι μελλοντικές Συνθήκες θα υποβάλλουν 
τακτικά, αναφορές της προόδου που 
σημειώνεται στα κράτη-μέλη για τη μείωση 
της φτώχειας, ιδίως μεταξύ των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας, για την προώθηση της 
κοινωνικής τους ένταξης και τη συμμετοχή 
τους στην κοινωνία. Συγκεκριμένα, η AGE και 
τα μέλη της θα συνεχίσουν να προωθούν την 
ανάγκη για πρότυπα διαβίωσης σε εθνικό 
πλαίσιο, για παράδειγμα με τη χρησιμοποίηση 
των προτύπων εθνικών προϋπολογισμών για 
τον πληθυσμό ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και 
τις υποομάδες του.

 ΕΠΑΡΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΖΩΗ 

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των συστημάτων 
συνταξιοδότησης των κρατών-μελών και του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος για τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι ελάχιστων εισοδη-
ματικών προνομίων, που αφορούν συγκεκριμένα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας: 
• ελάχιστο εισόδημα / παροχές 
• ειδικά προνόμια για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (κυρίως 

ηλικίας 65 ετών και άνω) και
• ιδιαίτερες παροχές κοινωνικής πρόνοιας

Στο ψήφισμα της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το 
«ρόλο του ελάχιστου εισοδήματος στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην 
Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ότι πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ελάχιστο εισόδημα στην ΕΕ, στο πλαίσιο μιας 
Οδηγίας. Η συμφωνία ενός κοινού ορισμού του επαρκούς 
εισοδήματος και κοινών μεθόδων για τη διασφάλισή του 
στην ΕΕ, θα πρέπει να ενταχθούν σε μια Οδηγία της ΕΕ 
για το ελάχιστο εισόδημα. Κάτι τέτοιο θα ήταν μια 
ιστορικής σημασίας συνεργασία για την επίτευξη κοινω-
νικών προτύπων υψηλού επιπέδου. Η πρόταση για μια 
τέτοια Οδηγία στην ΕΕ, τη στιγμή που γίνονται δραστικές 
περικοπές σε όλα τα κράτη-μέλη βάζοντας σε κίνδυνο 
την ευημερία, την ποιότητα ζωής και την αξιοπρέπεια των 
πολιτών της, είναι επιτακτικότερη από ποτέ. 

 

Αν και η AGE υποστηρίζει 
τα μέτρα καταπολέμησης των ηλικιακών 
διακρίσεων από εργοδότες (όταν για 
παράδειγμα στοχοποιούνται άτομα 
ηλικίας μεταξύ 50 και 60 ετών, κατά τον 
προγραμματισμό περικοπών προσωπικού) αλλά 
και όσους διευκολύνουν τους συνταξιούχους 
που το επιθυμούν να παραμείνουν στην 
εργασία τους, το μεγαλύτερο πρόβλημα των 
σημερινών ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων. Η AGE 
κινητοποιείται ενάντια στην ανάπτυξη 
εισοδηματικών πολιτικών που αποτελούν 
κυρίως κίνητρο για την ενεργοποίηση της 
απασχόλησης, χωρίς να εγγυώνται παράλληλα 
το καθολικό δικαίωμα σε ένα επαρκές ελάχιστο 
εισόδημα για μια αξιοπρεπή ζωή. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:EL:HTML
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ:
• Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΕΕ για 

την κοινωνική προστασία και την  κοινωνική ένταξη: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=el

• Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και του  Κοινωνικού Αποκλεισμού:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=el 

• Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού 
Αποκλεισμού:  
http://ec.europa.eu/employment_social/ 
2010againstpoverty/index_el.htm 

• Σύσταση ΕΚ Ενεργητική ένταξη των ατόμων που 
είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32008H0867:EL:HTML

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Στο υπάρχον πλαίσιο, όταν τα 
περισσότερα κράτη-μέλη εισάγουν 
περαιτέρω περικοπές στον τομέα της παροχής 
συμπληρωματικών βοηθημάτων για τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, όπως για παράδειγμα 
επιδόματα για την αντιμετώπιση ποικίλων 
δαπανών, τα μέλη της  AGE μπορούν να 
επικαλεστούν στους εθνικούς φορείς χάραξης 
πολιτικής, το εθνικό ελάχιστο εισόδημα για 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όταν το 
καθορίζουν για τα άτομα αυτά. 

Εθελοντισμός
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν 100 εκατομμύρια 

πολίτες - εθελοντές όλων των ηλικιών, προσφέρουν 
αφιλοκερδώς το χρόνο τους, τις δεξιότητές τους αλλά και 
τα χρήματά τους, σε ΜΚΟ, νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά 
σωματεία κ.λπ. για να συμβάλλουν θετικά στις  κοινότητές 
τους. Πολλοί από αυτούς τους εθελοντές, είναι ηλικίας άνω 
των 50. Οι εθελοντές διαδραματίζουν έναν σημαντικό 
ρόλο σε πολλούς και διάφορους τομείς, όπως αυτόν της 
εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού, του αθλη-
τισμού, του περιβάλλοντος, της υγείας, της κοινωνικής 
περίθαλψης, της προστασίας καταναλωτών, της ανθρω-
πιστικής βοήθειας, της πολιτικής ανάπτυξης, της έρευνας 
και των ίσων ευκαιριών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης. 

Αν και ο εθελοντισμός δεν είναι τομέας όπου έχει αρμο-
διότητες η ΕΕ, θεωρείται ωστόσο μια ενεργή έκφραση 
πολιτικής συμμετοχής που ενισχύει τις κοινές ευρω-
παϊκές αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη και η κοινωνική 
συνοχή. Γι’ αυτό το λόγο, ο εθελοντισμός προάγεται μέσω 
διάφορων πρωτοβουλιών της ΕΕ.  Η εθελοντική προσφορά 
από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι μία από τις θεματικές 
προτεραιότητες του ευρωπαϊκού έτους του 2012 για την 
ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. 
Επίσης προωθήθηκε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού 
Έτους Εθελοντισμού 2011, όπου  έγινε ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση για τη σημαντική συμβολή των εθελοντών, 
μεταξύ των οποίων πολλοί είναι ηλικίας άνω των 50, 
στην κοινωνία και τις κοινότητες που ζουν. Τα διάφορα 
προγράμματα της ΕΕ χρηματοδοτούν συχνά πρωτοβου-
λίες εθελοντών μεγαλύτερης ηλικίας, μέσω των οποίων 
καλλιεργείται η ενεργός συμμετοχή τους, τονίζοντας την 
κοινωνική διάσταση της ΕΕ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
Tο πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες υποστηρίζει ένα 

ευρύτερο σύνολο προγραμμάτων και πολιτών, που έχουν 
ως στόχο την ανάπτυξη του αισθήματος της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. Στηρίζει τους πολίτες της ΕΕ όλων των ηλικιών, 
για να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή των αξιών 
και των στόχων της ΕΕ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται - στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος - στην προώθηση του 
εθελοντισμού.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=el
http://ec.europa.eu/employment_social/ 2010againstpoverty/index_el.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/ 2010againstpoverty/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:EL:HTML
http://ec.europa.eu/news/employment/110106_el.htm
http://ec.europa.eu/news/employment/110106_el.htm
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship./programme/documents/2013/eacea_2012_00730000_el.pdf
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ΔΡΑΣΕΙΣ GRUNDTVIG: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Οι δράσεις αυτές δίνουν στους πολίτες της Ευρώπης 
μεγαλύτερης ηλικίας (50+) την ευκαιρία να λάβουν μέρος 
σε προγράμματα εθελοντισμού, σε μια ευρωπαϊκή χώρα 
εκτός της δικής τους, για να ανταλλάξουν γνώσεις και 
εμπειρίες. Τα προγράμματα υποστηρίζουν συνεργασίες και 
ανταλλαγές των εθελοντών μεταξύ των τοπικών οργα-
νώσεων δύο χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
δια βίου μάθησης της ΕΕ. Κάθε οργάνωση στέλνει και 
φιλοξενεί μέχρι έξι εθελοντές κατά τη διάρκεια ενός 
διετούς προγράμματος. Οι εθελοντές, που πρέπει να είναι 
ηλικίας άνω των 50, περνούν συνήθως από τρεις έως οκτώ 
εβδομάδες στο εξωτερικό, προσφέροντας εθελοντική 
εργασία σε τομείς όπως αυτοί της κοινωνικής προστασίας, 
του περιβάλλοντος, του αθλητισμού και του πολιτισμού. 

ERASMUS+ 2014-2020
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να μετονομαστεί το 

μελλοντικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, σε πρόγραμμα 
“Erasmus+” . Το πρόγραμμα είναι ακόμα υπό διαπραγμά-
τευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (βλ. το 
πολυετές οικονομικό πλαίσιο στο πρώτο μέρος). Επρόκειτο 
να ξεκινήσει το 2014 και θα αύξανε σημαντικά τα κεφάλαια 
που διατίθενται για την ανάπτυξη γνώσεων  και δεξιο-
τήτων. Το Erasmus για όλους είναι βασισμένο στην αρχή 
ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι 
το κλειδί για την προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων, 
ανεξάρτητα από την ηλικία ή το πολιτιστικό τους 
υπόβαθρό. Τους βοηθά να αναπτύξουν τις δυνατότητές 
τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να αυξήσουν τις 
προοπτικές τους στο χώρο της εργασίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να 
συμμετάσχετε ως οργανισμός ή ως 
άτομο σε αυτές τις δράσεις, μπορείτε να 
βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
(στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) στη 
διεύθυνση: www.ec.europa.eu/education/
grundtvig/senior_en.htm 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ: 
ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ο Martin Kastler, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
από τη Γερμανία, ήταν ο εισηγητής της έκθεσης του 
ΕΚ σχετικά με το Ευρωπαϊκό ‘Ετος 2012 για την «Ενεργό 
Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών». 
Προτείνει να αναπτυχθεί, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+, μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, για την προώθηση της ενεργού 
γήρανσης και του εθελοντισμού ανάμεσα στα άτομα αυτά.

Η AGE συνεργάζεται με τον ευρωβουλευτή Kastler για 
την ανάπτυξη μιας πρωτοβουλίας που θα υποστηρίξει την 
κατάρτιση και το συντονισμό των εθελοντών μεγαλύτερης 
ηλικίας σε ολόκληρη την ΕΕ, για να διερευνήσει τις ανάγκες 
του πληθυσμού αυτού στις κοινότητές τους και να συμβάλει 
στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα υποστηρί-
ζουν την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα συμπλήρωνε το 
Ευρωπαϊκό Συμβόλαιο Δημάρχων για τη  Δημογραφική 
Αλλαγή το οποίο είναι αίτημα της AGE αλλά και πολλών 
άλλων εμπλεκομένων φορέων (βλ. τις ενότητες για την 
υγεία και την πρόσβαση).  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορείτε να πιέσετε τους 
ευρωβουλευτές και τον Υπουργό 
Παιδείας της χώρας σας να σας υποστηρίξουν 
σε έναν επαρκή προϋπολογισμό για το 
πρόγραμμα Erasmus+  και να εξασφαλίσετε 
ότι πράγματι θα συμπεριλάβουν σε αυτόν, την 
υποστήριξη δραστηριοτήτων για εθελοντές 
μεγαλύτερης ηλικίας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ελάτε μαζί μας και ασκείστε 
πίεση στους ευρωβουλευτές και 
τους εθνικούς σας φορείς για μια τέτοια 
πρωτοβουλία στο πλαίσιο της δράσης 
Εθελοντές μεγαλύτερης ηλικίας εν δράσει, για 
μια πιο ευαισθητοποιημένη ΕΕ απέναντι στους 
ηλικιωμένους. Για πληροφορίες σχετικά με το 
πώς μπορείτε να πιέσετε τους ευρωβουλευτές 
σας, δείτε την ενότητα «Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο τρίτο μέρος».  

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://www.ec.europa.eu/education/grundtvig/senior_en.htm
http://www.ec.europa.eu/education/grundtvig/senior_en.htm
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ:
• Το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (αγγλικά):  

www.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 

• Προγράμματα εθελοντισμού Grundtvig για άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας:  
http://www.llp.org.cy/index.php?option=com_content&
view=article&id=151&Itemid=2118&lang=el 

• Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού:  
http://ec.europa.eu/news/employment/110106_el.htm 

Προώθηση της υγείας και 
συντονισμός εθνικών 
συστημάτων υγείας 

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οι δράσεις της πρέπει να έχουν ως στόχο, τη βελτίωση 
της δημόσιας υγείας, αντιμετωπίζοντας τις ασθένειες και 
προσδιορίζοντας τις πηγές κινδύνου για την ανθρώπινη 
υγεία. Αν και τα κράτη-μέλη έχουν την αποκλειστική 
ευθύνη για την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα τους, η 
ΕΕ διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 
δημόσιας υγείας στην Ευρώπη, και ενεργεί σε τομείς όπου 
η δράση της ΕΕ προσδίδει προστιθέμενη αξία στις ενέργειες 
των κρατών-μελών.  

Η στρατηγική υγείας της ΕΕ εστιάζει κυρίως στην 
ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού, στην 
υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων 
που βασίζονται σε έρευνες, καθώς και στην ενίσχυση της 
λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Για αυτόν τον λόγο, 
η ΕΕ αναπτύσσει ένα σύστημα πληροφοριών υγείας που 
θα παρέχει την πρόσβαση για όλην την επικράτεια της ΕΕ, 
σε αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με βασικά 
θέματα υγείας, και κατά συνέπεια μια βάση δεδομένων 
που θα προσφέρεται για κοινή ανάλυση των παραγόντων 
που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 

Επίσης, η ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της ετοιμότητας 
ανταπόκρισης σε περιπτώσεις που απειλείται η υγεία. 
Για αυτό το λόγο ενισχύει την επιδημιολογική επιτήρηση και 
τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών. Δευτερεύοντες 
στόχοι είναι η ασφάλιση των ασθενών και η ποιότητα 
της υγειονομικής περίθαλψης, για να διευκολύνουν τη 
διασυνοριακή παροχής της, καθώς επίσης η δυνατότητα 
μετακίνησης επαγγελματιών από το χώρο της υγείας και 
ασθενών. 

Οι πολιτικές για την προστασία της υγείας και των κατα-
ναλωτών συνδέονται άμεσα. Η ασφάλεια των προϊόντων 
και οι υπηρεσίες - συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας 
τροφίμων και των συναγερμών που προειδοποιούν άμεσα 
για θέματα επικίνδυνων τροφίμων, αποτελούν βασική 
προτεραιότητα.

Υπάρχουν και άλλοι σχετικοί τομείς πολιτικής που 
στοχεύουν στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 
για την προστασία της υγείας. Η υγεία και η ασφάλεια 
στην εργασία εξασφαλίζουν προστασία ενάντια στους 
κινδύνους στο χώρο αυτής, στα εργατικά ατυχήματα και 
τις επαγγελματικές ασθένειες. Επίσης, οι περιβαλλοντικές 
πολιτικές πρέπει να λειτουργούν σε συνεργασία με τις 
πολιτικές υγείας, προς την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου 
προστασίας υγείας. Οι εξελίξεις στα προγράμματα τεχνο-
λογίας και επικοινωνίας, περιλαμβάνουν εργασίες σχετικές 
με τα συστήματα υγείας και τη δημόσια υγεία. Οι επενδύ-
σεις στην υγεία σε περιφερειακό επίπεδο υποστηρίζονται 

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
http://www.llp.org.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=2118&lang=el
http://www.llp.org.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=2118&lang=el
http://ec.europa.eu/news/employment/110106_el.htm
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μέσω των διαρθρωτικών ταμείων με σκοπό τη συμβολή στη 
μείωση των ανισοτήτων στην υγεία μεταξύ των κρατών-
μελών, ενισχύοντας την κοινωνική και οικονομική συνοχή 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πολλά ερευνητικά προγράμματα 
σχεδιάζονται για την παροχή επιστημονικής υποστήριξης 
σε θέματα υγείας.  Άλλο βασικό θέμα είναι η αξιολόγηση 
και η έγκριση ιατρικών προϊόντων.  

Η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει τις προκλήσεις 
για τα κράτη-μέλη, που πρέπει να ικανοποιήσουν την 
υψηλότερη ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη και να 
προσαρμόσουν τα συστήματα υγείας τους στις ανάγκες 
του πληθυσμού, διατηρώντας τα βιώσιμα και σε περιοχές 
με μικρότερο εργατικό δυναμικό. Η ΕΕ υποστηρίζει ενεργά 
τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για την προώθηση 
της υγιούς γήρανσης, με πρωτοβουλίες για τη βελτίωση 
της υγείας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, των εργα-
ζομένων, των παιδιών και των νέων, και την αποτροπή 
ασθενειών καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου. Η ΕΕ λαμβάνει 
επίσης μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. 

Με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει τα εθνικά 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ώστε να διευκο-
λύνει τις ελεύθερες μετακινήσεις εντός της ΕΕ. Επίσης, 
καταγράφει τις απειλές για την υγεία στο έδαφός της, 
αξιολογεί και ελέγχει φάρμακα για ανθρώπινη και κτηνι-
ατρική χρήση, συντονίζει τις δωρεές και μεταμοσχεύσεις 
οργάνων στην ΕΕ, εξασφαλίζει πόρους για την αντιμετώ-
πιση σπάνιων ασθενειών και του καρκίνου, βελτιστοποιεί 
την ασφάλεια υγείας. Τέλος, υποστηρίζει τα κράτη-μέλη 
στις δράσεις τους για την αντιμετώπιση χρόνιων και μετα-
δοτικών παθήσεων, την καταπολέμηση των ανισοτήτων 
στην υγεία, τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και 
της ποιότητα των συστημάτων υγείας. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΥΓΙΗ ΓΗΡΑΝΣΗ
Κατά τις ερχόμενες δεκαετίες, μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις θα είναι η προώθηση της υγιούς και ενεργούς 
γήρανσης. Περισσότερα έτη με καλή υγεία σημαίνουν 
καλύτερη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερη ανεξαρτησία και 
δυνατότητα για παραμονή στον ενεργό βίο. Η καλή υγεία 
του πληθυσμού μεγαλύτερης ηλικίας σημαίνει επίσης 
μικρότερη επιβάρυνση στα συστήματα υγείας και λιγότε-
ρους ανθρώπους που συνταξιοδοτούνται λόγω προβλη-
μάτων υγείας. Αυτό θα ασκήσει θετική επίδραση στην 
οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει διάφορες πρωτοβου-
λίες σε αυτόν τον τομέα, για την ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (δημόσιων αρχών, 
παρόχων ιατρικών υπηρεσιών, βιομηχανιών, οργανώσεων 
καταναλωτών, ασθενών και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, 
ερευνητών, κλπ.). Για παράδειγμα, η στρατηγική της ΕΕ 
για το αλκοόλ, η πλατφόρμα της ΕΕ για τις διατροφικές 
διαταραχές, οι δράσεις για σωματική δραστηριότητα και 
υγεία, η κοινή δράση εναντίον του καρκίνου, αποτελούν 
τέτοιες πρωτοβουλίες. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πρωτο-

βουλία, υλοποιήθηκε στο χώρο της ψυχικής υγείας το 2008. 
Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία 
και Ευημερία (βλ. χρήσιμους συνδέσμους στο τέλος της 
ενότητας), το οποίο επικυρώθηκε από πολλούς φορείς της 
ΕΕ, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να διευ-
κολύνουν την εφαρμογή του συμφώνου, οι φορείς  όρισαν 
τα διαφορετικά πεδία της ψυχικής υγείας, μεταξύ των 
οποίων και της ψυχικής υγείας των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας. 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΙ ΥΓΙΗ ΓΗΡΑΝΣΗ

Το Νοέμβριο του 2011 με την έκδοση της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας “Innovation Union” (Ένωση Πρωτοβουλιών), 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία πιλοτική σύμπραξη, 
την Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την ενεργό 
και υγιή γήρανση. Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι αυτής της 
σύμπραξης: 
• η ενδυνάμωση των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας της ΕΕ 

στην κατεύθυνση μιας υγιούς, ανεξάρτητης και ενεργούς 
διαβίωσης.   

• η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικό-
τητας των κοινωνικών συστημάτων και των συστημάτων 
υγείας

• η ενίσχυση και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των αγορών για την προσφορά καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών, σε ανταπόκριση της πρόκλησης της  
γήρανσης του πληθυσμού, τόσο στην ΕΕ όσο και σε 
διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας κατά συνέπεια νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες.  
Ο στόχος αυτής της πιλοτικής σύμπραξης είναι να 

αυξηθεί η μέση διάρκεια υγιούς διαβίωσης κατά 
δύο έτη. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα Ευρώπη AGE, αντιπρο-
σωπεύθηκε στην υψηλού επιπέδου ομάδα εργασίας, η 
οποία κατέληξε σε ένα στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής, το 
Νοέμβριο του 2011, με τη δέσμευση όλων των συμβαλλό-
μενων μερών. Καθορίστηκαν τρεις βασικοί άξονες δράσης: 
προώθηση και πρόληψη υγείας, περίθαλψη και θεραπεία, 
ενεργή και ανεξάρτητη διαβίωση. 

Το σχέδιο αυτό δεν αποτελεί ένα πρόγραμμα χρηματο-
δότησης της ΕΕ, αλλά περισσότερο μια νέα διαδικασία, που 
επιδιώκει να συγκεντρώσει τους βασικούς ενδιαφερόμε-
νους (ωφελούμενους, δημόσιες αρχές, βιομηχανία), όλους 
τους εμπλεκόμενους στον κύκλο καινοτομίας, από την 
έρευνα μέχρι την εφαρμογή, μαζί με εκείνους που συμμε-
τέχουν στην τυποποίηση και το κανονιστικό πλαίσιο. Αυτή 
η πιλοτική σύμπραξη παρέχει σε αυτούς τους φορείς ένα 
φόρουμ όπου μπορούν να συνεργαστούν, ενωμένοι σε ένα 
κοινό όραμα, που εκτιμά και αναγνωρίζει την προσφορά 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία, ώστε να 
αναγνωρίσουν και να υπερνικήσουν  πιθανά εμπόδια. 

https://www.google.co.uk/search?hl=en&q=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C+%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1+%CE%BA%CE%B1
https://www.google.co.uk/search?hl=en&q=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C+%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1+%CE%BA%CE%B1
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/health/ageing/innovation/index_el.htm
http://ec.europa.eu/health/ageing/innovation/index_el.htm
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Η καταπολέμηση των ανισοτήτων στην υγεία είναι μία 
από τις προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ και εκφράζεται με 
την Πλατφόρμα κατά της φτώχειας Platform against poverty, 
καθώς προκύπτουν κυρίως από τις κοινωνικές ανισότητες. 
Και σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ σημαντική η συνεργασία 
με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Μια έρευνα διεξάγεται 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καλύτερη κατανόηση των 
αιτιών που προκαλούν τις ανισότητες στην υγεία, μεταξύ 
των ευρωπαϊκών χωρών και των ομάδων πληθυσμών, 
καθώς και τις συνέπειές τους. Τα πρώτα συμπεράσματα 
υποδεικνύουν ότι οι ηλικιακές διακρίσεις είναι μεταξύ των 
σημαντικότερων ζητημάτων που υποβόσκουν.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Παρά τις περιορισμένες αρμοδιότητες της ΕΕ σε θέματα 
υγείας, οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι υπάρχει μια 
αυξανόμενη ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ στον τομέα της παροχής υγείας και 
περίθαλψης, ιδίως διότι το δικαίωμα στην ελεύθερη μετα-
κίνηση εντός της ΕΕ, απαιτεί τη δράση της ΕΕ σε αυτόν τον 
τομέα. Επιπλέον, όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν 
τις κοινές προκλήσεις σε αυτό το θέμα με αυξανόμενες 
ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης αλλά και αυξανόμενους 
δημοσιονομικούς περιορισμούς.  

 

Εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία 
που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Συνεργασία 
Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση, η 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα AGE έχει οργανώσει ένα 
εικονικό δίκτυο για περιβάλλοντα φιλικά προς τις 
μεγαλύτερες ηλικίες, κινητοποιώντας τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους αλλά και τις τοπικές αρχές. 
Το δίκτυο αυτό θα βασιστεί στις δράσεις της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, προσαρμόζοντας 
τις οδηγίες του για περιβάλλοντα φιλικά 
προς τις μεγαλύτερες ηλικίες στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο και διευκολύνοντας την ανταλλαγή 
πληροφοριών για σχετικές πολιτικές της ΕΕ. 
Επιπλέον, σε συνεργασία με έναν μεγάλο αριθμό 
ενδιαφερομένων, η AGE διαπραγματεύεται 
τη θέσπιση ενός Συμφώνου Δημάρχων για τη 
δημογραφική αλλαγή, ώστε να δημιουργήσει 
το απαραίτητο πολιτικό πλαίσιο για να φέρει 
πιο κοντά, τοπικές και περιφερειακές αρχές 
από ολόκληρη την ΕΕ, που αναζητούν έξυπνες 
και καινοτόμες λύσεις για να υποστηρίξουν 
την ενεργό και υγιή γήρανση, αλλά και να 
δημιουργήσουν περιβάλλοντα φιλικά προς τις 
μεγαλύτερες ηλικίες. 

Για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να 
διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών 
σε διάφορους τομείς όπως είναι η υγεία και η περίθαλψη, 
δεδομένου ότι, με την αύξηση της εσωτερικής μετανά-
στευσης στην ΕΕ, αναδύονται θέματα όπως η αναγνώριση 
των προσόντων, οι ελλείψεις προσωπικού, η «διαρροή» 
επιστημονικού προσωπικού κλπ. Οι διάφορες πρωτοβουλίες 
επιδιώκουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, 
κάτω από την εμβληματική πρωτοβουλία «νέες δεξιό-
τητες για νέες θέσεις», οι οποίες καλύπτουν την ανάγκη 
για εκπαίδευση μεγαλύτερου αριθμού προσωπικού, στον 
τομέα της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης (βλ. την 
ενότητα για την Απασχόληση). 

Ένα άλλο ζήτημα που αναφαίνεται, είναι οι διασυνο-
ριακές μετακινήσεις ασθενών. Αν και πρόκειται ακόμα 
για περιορισμένο φαινόμενο, ο αντίκτυπος που ενδέχεται 
να έχει στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 
ελέγχεται προσεκτικά από την ΕΕ. Για παράδειγμα, η 
ΕΕ εξέδωσε το 2011 μια Οδηγία για τα δικαιώματα των 
ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη25, η 
οποία συμπληρώνει τον ήδη υπάρχοντα συντονισμό των 
κοινωνικών συστημάτων στην ΕΕ.   

25  Directive 2011/24

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη όταν 
μετακινείστε εντός της ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας  
είναι μια δωρεάν κάρτα που σας προσφέρει 
πρόσβαση σε ιατρικώς αναγκαία, κρατική 
περίθαλψη, κατά την προσωρινή διαμονή 
σας σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την 
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και 
την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο 
κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με 
τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας. 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας είναι 
διαφορετικό. Υπηρεσίες που δεν σας κοστίζουν 
τίποτα στη χώρα σας, ενδέχεται να μην είναι 
δωρεάν σε μια άλλη χώρα. Για περισσότερες 
πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
τον εθνικό σας πάροχο ασφάλισης ασθένειας, 
που θα σας ενημερώσει για τις προϋποθέσεις 
έκδοσης της κάρτας και τη διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθηθεί (δείτε επίσης το 
σύνδεσμο στο τέλος αυτής της ενότητας).  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=961
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el
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Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 Aν και η ΕΕ έχει περιορισμένες αρμοδιότητες στον 
τομέα της υγείας και της περίθαλψης, ο συντονισμός 
στο επίπεδο της ΕΕ γίνεται όλο και πιο απαραίτητος για 
διάφορους λόγους. Κατ’ αρχήν, η έκβαση της υγείας 
έχει τεράστιες διαφορές ανάλογα με τη χώρα, αλλά 
και το φύλο και την κοινωνικοοικονομική θέση του 
ατόμου. Η ΕΕ επιδιώκει την εφαρμογή μιας προσέγγισης, 
«υγεία για όλους». Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν 
μεταρρυθμίσεις στην υγειονομική περίθαλψη και 
για την οικοδόμηση υγειονομικής περίθαλψης σε 
περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η υψηλή 
ζήτηση υγειονομικού προσωπικού σε κάποιες χώρες, 
έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή εξειδικευμένου 
προσωπικού από άλλες, αποκαλύπτοντας την ανάγκη 
για μια προσέγγιση σε όλο το εύρος της Ένωσης. Η 
πρόσβαση για όλους στις τεχνολογικές εξελίξεις και 
περισσότερες επιλογές για τους ασθενείς, πρέπει 
να εξισορροπηθούν με την οικονομική βιωσιμότητα, 
καθώς οι δαπάνες για την υγεία σε μερικές χώρες 
της ΕΕ αυξάνονται πιο γρήγορα από τον εθνικό 
πλούτο, και για το λόγο αυτό, πρέπει να τεθούν 
προτεραιότητες, αλλά και η ποιότητα των υπηρεσιών 
να ανταποκρίνεται στα χρήματα που δαπανώνται. 

 
Για όλους αυτούς τους λόγους, η ΕΕ προωθεί το συντο-

νισμό των εθνικών πολιτικών για την υγεία μέσω της Ανοικτής 
Μεθόδου Συντονισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση, 
την ποιότητα και τη βιωσιμότητα. 

Οι κύριοι στόχοι είναι η βελτίωση πρόσβασης στην 
περίθαλψη, η πρόληψη ασθενειών και η βελτίωση της 
θεραπείας μέσα από :
• μικρότερους χρόνους αναμονής 
• πρόσβαση ολόκληρου του πληθυσμού μέσα από καθολική 

και οικονομικά προσιτή ασφαλιστική κάλυψη 
• μείωση των γεωγραφικών διαφορών σχετικά με τη διαθε-

σιμότητα και την ποιότητα φροντίδας  
• αντιμετώπιση πολιτιστικών και γλωσσικών εμποδίων στη 

χρήση των υπηρεσιών  
Η βελτίωση της ποιότητα των υπηρεσιών υγείας μέσα από: 

• πιο ανθρωποκεντρική φροντίδα
• αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία και εξοπλισμό 
• μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας υγείας στην 

ιατρική
• μεγαλύτερη χρήση αποτελεσματικών προγραμμάτων 

πρόληψης για τον καρκίνο, τις καρδιοαγγειακές παθήσεις 
και μεταδοτικές ασθένειες (εμβολιασμοί) 

• καλύτερη ενσωμάτωση και συντονισμός μεταξύ πρωτο-
βάθμιας, εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής, δευτε-
ροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, ιατρικής, 
νοσηλευτικής, κοινωνικής και προληπτικής φροντίδας 

Εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας 
μέσα από μια πιο ορθολογική χρήση των οικονομικών πόρων, 
μέσω:
• μεγαλύτερης χρήσης γενόσημων φαρμάκων  
• έμφασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα - συστήματα παρα-

πομπής σε δευτεροβάθμια περίθαλψη 
• μείωση αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται, αύξηση 

των ασθενών που μένουν στο σπίτι  
• απλούστευση διοικητικών διαδικασιών 
• παραπομπή ιδιαίτερων περιπτώσεων σε εξειδικευμένα 

κέντρα 
• ενίσχυση της προώθησης της υγείας και της πρόληψης 

ασθενειών 
Αποφυγή υποχρηματοδότησης του συστήματος υγείας και 

θέσπιση μιας βιώσιμης βάσης εισφορών, μέσω:
• καλύτερου συντονισμού της περίθαλψης
• εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού υγείας με τη σωστή 

κατάρτιση, κίνητρα και εργασιακές συνθήκες, αντιμετώ-
πιση ανισοτήτων σε διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού  
Οι Αξιολογήσεις ομοτίμων οργανώνονται τακτικά ώστε 

να έχουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να συζητήσουν και 
να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα. 
Μια χώρα μπορεί προτείνει ένα θέμα και υποβάλλει έκθεση 
προς συζήτηση με τις άλλες χώρες-εταίρους. Η ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα AGE καλείται τακτικά για να συμμετέχει στις 
αξιολογήσεις ομοτίμων και η συνεισφορά της οφείλεται στην 
παρουσία των εμπειρογνώμων της.

Εξαιτίας της αυξανόμενης σημασίας αυτού του θέματος, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μία ανάλυση σε βάθος, του 
τομέα της περίθαλψης και τη συζήτησε μαζί με την Επιτροπή 
Κοινωνικής Προστασίας.  

Το 2010, η Επιτροπή εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό 
Πλαίσιο Ποιότητας για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Το εθελο-
ντικό αυτό πλαίσιο στοχεύει στη διαµόρφωση µιας κοινής 
αντίληψης για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών εντός 
της ΕΕ, µέσα από τον προσδιορισµό των ποιοτικών αρχών 
στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να ανταποκρίνο-
νται. Επίσης, µε την εισήγηση ενός συνόλου µεθοδολογικών 
κατευθυντήριων γραµµών, το πλαίσιο ποιότητας θα βοηθήσει 
τις δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για την οργάνωση και 
τη χρηµατοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών, να αναπτύ-
ξουν στο κατάλληλο επίπεδο συγκεκριµένα εργαλεία για 
τον καθορισµό, τη µέτρηση και την αξιολόγηση της ποιότητας 
των κοινωνικών υπηρεσιών. Έτσι, θα χρησιµεύσει ως σηµείο 
αναφοράς για τον καθορισµό, τη διασφάλιση, την αξιολό-
γηση και τη βελτίωση της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτητα του φάσματος των 

κοινωνικών υπηρεσιών, το επόμενο βήμα θα επιδιώκει 
στην προσαρμογή αυτού του πλαισίου σε διαφορετικούς 
τομείς. Η υγειονομική περίθαλψη είναι ένας τομέας όπου 
αυτό προβλέπεται, για διαφορετικούς λόγους και συγκεκρι-
μένα επειδή υπάρχει μια αυξανόμενη τάση ιδιωτικοποίησης 
αυτού του τομέα με φορείς παροχής τέτοιων υπηρεσιών 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_el.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1004&langId=el
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=el
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=el
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που λειτουργούν όλο και περισσότερο διασυνοριακά, 
εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα που προσφέρεται από 
την εσωτερική αγορά. Η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί 
επίσης μια γρήγορα αυξανόμενη και μεταβαλλόμενη 
«αγορά», που οφείλεται στη γήρανση του πληθυσμού, και 
όπου η ποιότητα γίνεται ένα βασικό ζήτημα όσον αφορά 
την προστασία των καταναλωτών. 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης των 

ηλικιωμένων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις συζη-
τήσεις της ΕΕ. Το Μάρτιο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διοργάνωσε μία διάσκεψη με θέμα «Προστασία της 
αξιοπρέπειας των ηλικιωμένων ατόμων - η πρόληψη της 
κακοποίησης ηλικιωμένων και της παραμέλησης». Όλες οι 
μετέπειτα προεδρίες της ΕΕ, επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους 
να καταπολεμήσουν την κακοποίηση των ηλικιωμένων. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, με μια μεγάλη 
πλειοψηφία, ένα ψήφισμα σχετικά με την υγειονομική 
περίθαλψη για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ζητώντας 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει διαβούλευση 
για την κακοποίηση ηλικιωμένων, για την προστασία των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, στο πλαίσιο των κοινοτήτων 
τους αλλά και των μονάδων φροντίδας. Άλλες πρωτο-
βουλίες από κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
υποστήριξαν επίσης έναν πιό ενεργό ρόλο της ΕΕ στην 
καταπολέμηση της κακοποίησης των ηλικιωμένων. 

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε ένα συνέδριο 
σχετικά με την κακοποίηση των ηλικιωμένων, όπου 
διάφοροι φορείς είχαν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν 

 

Η Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας έχει οργανώσει μια ομάδα 
εργασίας σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, στην οποία 
αντιπροσωπεύονται τα περισσότερα κράτη-
μέλη. Η AGE καλείται τακτικά στις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής για να συζητήσει θέματα 
σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη και να 
ενημερώσει για τις εξελίξεις στο πρόγραμμα 
WeDO (www.wedo-partnership.eu), ένα 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα που διαχειρίζεται 
AGE για την προώθηση της ευημερίας και 
της αξιοπρέπειας των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας που έχουν ανάγκη από φροντίδα και 
βοήθεια και να αποτρέψει την κακοποίηση 
των ηλικιωμένων μέσω της προώθησης 
της ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης. 
μακροπρόθεσμης προσοχής.   

σχετικά με το θέμα, ώστε να συνεισφέρουν στην πάλη 
ενάντια της κακοποίησης των ηλικιωμένων, χειρίζοντας 
θέματα όπως είναι η βελτίωση της ποιότητας της μακρο-
χρόνιας φροντίδας,  η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 
ευάλωτων καταναλωτών, η προστασία και υποστήριξη 
των ατόμων τα οποία, άτυπα, φροντίζουν ηλικιωμένους, η 
επένδυση στην κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού κλπ. 
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τα προγράμματα 
της ΕΕ για την καταπολέμηση της κακοποίησης των ηλικι-
ωμένων, ιδίως εκείνα που στοχεύουν στην πληροφόρηση 
σχετικά με το θέμα, όπως είναι οι ανταλλαγές καλύτερων 
πρακτικών, η θέσπιση εργαλείων για όλη την επικράτεια 
της ΕΕ, για την αποτροπή της κακοποίησης ηλικιωμένων 
μέσω της πληροφόρησης των φροντιστών, τα ερευνητικά 
προγράμματα για τις διαστάσεις του φαινομένου της κακο-
ποίησης ηλικιωμένων και του αντίκτυπου που έχει στην 
κοινωνία κλπ.  

Μέσω του μελλοντικού προγράμματος της ΕΕ για τα 
δικαιώματα, την ισότητα και υπηκοότητα, που είναι αυτή 
την περίοδο υπό διαπραγμάτευση και προβλέπεται να 
αρχίσει το 2014, η ΕΕ θα είναι σε θέση να συνεχίσει να 
υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της 
κακοποίησης ηλικιωμένων, ως συνέχεια του προγράμματος 
Daphne που στοχεύει στην πρόληψη και στην καταπο-
λέμηση όλων των μορφών βίας κατά των ευάλωτων 
ομάδων.

 

Με την υποστήριξη του 
προγράμματος Daphne, η AGE δημιούργησε, 
με τη δικτύωση 11 εταίρων - οργανισμών, 
τον «Ευρωπαϊκό Χάρτη δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας 
και βοήθειας» («European Charter of the rights 
and responsibilities of older people in need 
of long-term care and assistance» και ένα 
συμπληρωματικό εγχειρίδιο (accompanying 
handbook), ως μέρος του προγράμματος για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική καταπολέμησης της 
κακοποίησης ηλικιωμένων (‘Eustacea project - a 
European strategy for combating elder abuse’) 
(2008 – 2010). Τα έγγγραφα αυτά μπορούν 
να αναζητηθούν στη διεύθυνση: http://
www.age-platform.eu/age-projects/previous-
projects/1676-daphne-2 

http://WeDO 
http://www.wedo-partnership.eu
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
http://www.age-platform.eu/images/stories/22204_AGE_charte_europeenne_EN_v4.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/22204_AGE_charte_europeenne_EN_v4.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/22204_AGE_charte_europeenne_EN_v4.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/22495_EN_06.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/22495_EN_06.pdf
http://www.age-platform.eu/age-projects/previous-projects/1676-daphne-2
http://www.age-platform.eu/age-projects/previous-projects/1676-daphne-2
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο φαρμακευτικός τομέας ελέγχεται τακτικά από την ΕΕ 

για τη διασφάλιση:
• των ασφαλέστερων, αποτελεσματικότερων και υψηλής 

ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων 
• της ανάπτυξης μιας ενιαίας αγοράς της ΕΕ για τα 

φαρμακευτικά είδη, για την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας και της έρευνας της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής 
βιομηχανίας. 
Αυτήν την περίοδο, πολλά σημαντικά ζητήματα είναι υπό 

διαπραγμάτευση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Το 2008, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρότεινε διάφορα κείμενα για το σχηματισμό 
φακέλου για τα φάρμακα. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 
τρεις νομοθετικές προτάσεις που είναι σημαντικές για τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας: 
• Νομοθεσία για την πλαστογράφηση φαρμάκων, που 

ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2011, για την απαγόρευση 
εισόδου πλαστών ιατρικών προϊόντων στη νόμιμη 
αλυσίδα ανεφοδιασμού φαρμάκων.

• Νομοθεσία για τη Φαρμακοεπαγρύπνηση που ισχύει από 
τον Ιούλιο του 2012 και στόχος της είναι η βελτίωση του 
ελέγχου των φαρμάκων για την καλύτερη ασφάλεια 
των ασθενών, διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ 
των κρατών –μελών και της ΕΕ, καθιστώντας με αυτόν 
τον τρόπο πιο εύκολη τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων, 
τόσο για παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, όσο και για 
τους ασθενείς. Επίσης διευκολύνεται η ενημέρωση των 
ασθενών για τα νέα φάρμακα. 

• Νομοθεσία μετά από εισήγηση της Επιτροπής το 
Φεβρουάριο του 2012 (ακόμα αναμένεται να εφαρμο-
στεί), σχετικά με την πληροφόρηση των ασθενών για 
τα συνταγογραφημένα φάρμακα που τους δίνονται.  
Στόχος της νομοθεσίας είναι να εξασφαλιστεί ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για πληροφόρηση των ασθενών 
και του απαραίτητου ελέγχου των πληροφοριών που 
δίνονται.

Η ΕΕ σκοπεύει να αναθεωρήσει δύο σημαντικά νομικά 
κείμενα που αφορούν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας:
• Την Οδηγία του 2001 για τις κλινικές δοκιμές. Αυτή θα 

μπορούσε να είναι η ευκαιρία να εξασφαλιστεί ότι τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας θα  συμπεριλαμβάνονται 
στις κλινικές δοκιμές, που θα καθιστούν τα φάρμακα 
που απευθύνονται σε αυτές τις ηλικίες, πιο ασφαλή και 
αποδοτικά. 

• Τις Οδηγίες της δεκαετίας του 1990 σχετικά με τα ιατρικά 
μηχανήματα, για τη βελτίωση της ασφάλεια ενός ευρέος 
φάσματος προϊόντων, όπως οι βηματοδότες ή οι προσθε-
τικές ισχίων, καθώς επίσης ο τρόπος που εγκρίνονται 
στην αγορά της ΕΕ. 
Στο ευρύ φάσμα των νομοθετικών ρυθμίσεων ολόκληρου 

του φαρμακευτικού τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον 
δικό της φορέα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. 
Πρόκειται για έναν οργανισμό που εδρεύει στο Λονδίνο, του 
οποίου η κύρια ευθύνη είναι η προστασία και η προώθηση 
της δημόσιας υγείας των ανθρώπων και των ζώων, 
μέσω της αξιολόγησης και του ελέγχου των φαρμάκων. 
Διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην προστασία της 
υγείας όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
μεγαλύτερης ηλικίας. Δεσμεύει με ρυθμιστικές αρχές τις 
φαρμακοβιομηχανίες, τους ασθενείς και τις οργανώσεις 
των καταναλωτών, καθώς και τους επαγγελματίες στο 
χώρο της υγείας, προκειμένου να αναπτυχθούν πρότυπα 
για την ανάπτυξη, τη δοκιμή, την έγκριση και τη χρήση 
των φαρμάκων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποβολή καταγγελίας σχετικά 
με τα φάρμακα 

Mε τη νέα νομοθεσία για τη 
Φαρμακοεπαγρύπνηση, οι ασθενείς θα είναι 
σε θέση να καταγγέλλουν προβλήματα 
που μπορεί να αντιμετωπίσουν σε σχέση 
με τα φάρμακά τους, μέσω του θεράποντος 
γιατρού τους ή άμεσα, στην αρμόδια 
αρχή της χώρας τους. Οι καταγγελίες 
για τις ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες 
φαρμάκων διαβιβάζονται στη συνέχεια 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
(βλ. παρακάτω), ο οποίος δημοσιεύει αυτά 
τα δεδομένα, έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 
που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές 
αρχές για την επανεξέταση της ασφάλειας 
ενός φαρμάκου ή της δραστικής ουσίας.

http://www.ema.europa.eu/ema/
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Στα μέσα του 2000, συστάθηκε μία ομάδα εργασίας 
ασθενών και καταναλωτών για να παρέχει συστάσεις 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στις επιστη-
μονικές επιτροπές του, για όλα τα θέματα που αφορούν 
άμεσα ή έμμεσα ασθενείς και καταναλωτές, σε σχέση με 
τα φαρμακευτικά προϊόντα.  

 

Η AGE είναι μέλος αυτής της 
ομάδας εργασίας. Δύο εμπειρογνώμονες που 
ορίζονται από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
AGE, καλούνται τακτικά για να συμμετέχουν 
στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων. Επιπλέον, καλούνται 
να αναθεωρήσουν τα φυλλάδια των 
σκευασμάτων και να εκφέρουν συμβουλές και 
γνώμες σχετικά με ζητήματα που αφορούν, 
συγκεκριμένα, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 
Η AGE επίσης δημοσιοποιεί πληροφορίες και 
προειδοποιήσεις που δημοσιεύονται από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, για 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται από άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας της ΕΕ, για την καλύτερη 
πληροφόρησή τους.  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το 2011, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων εφάρμοσε τη στρατηγική 
γηριατρικών φαρμάκων (geriatric medicine 
strategy1). Αυτή η στρατηγική συμπληρώνει 
την υπάρχουσα στρατηγική για τα παιδιατρικά 
φάρμακα, και είναι πολύ σημαντική, 
αναλογιζομένων των προκλήσεων που 
υπάρχουν σχετικά με την ασφάλεια,  τις 
ανεπιθύμητες παρενέργειες που μπορεί 
να έχουν στα ηλικιωμένα άτομα, την 
πολυφαρμακία κλπ.  Συστάθηκε μία ομάδα 
εμπειρογνωμόνων γηριάτρων για την 
υποστήριξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων, με τη δική της 
ιστοσελίδα για τα φάρμακα που απευθύνονται 
σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας2.
1  www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_

library/Other/2011/02/WC500102291.pdf
2 www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/

special_topics/general/general_content_000249.
jsp&mid=WC0b01ac058004cbb9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EHEALTH)
Η προώθηση της Ηλεκτρονικής Υγείας είναι άλλη μία 

βασική προτεραιότητα της ΕΕ. Οι δράσεις της σε αυτή την 
κατεύθυνση καλύπτουν πολλά διαφορετικά ζητήματα, 
όπως είναι η επικοινωνία πληροφοριών μεταξύ των επαγ-
γελματιών υγείας και φορέων, ή η χρήση της ηλεκτρονικής 
υγείας από τους ασθενείς, για τον έλεγχο της κατάστασης 
της υγείας τους. Η ηλεκτρονική υγεία προσφέρει πολλές 
ενδιαφέρουσες δυνατότητες, όπως τη διευκόλυνση του 
συντονισμού μεταξύ της υγειονομικής και κοινωνικής 
περίθαλψης, το οποίο είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Παράλληλα όμως, προκαλεί 
κάποιους προβληματισμούς που συνδέονται με την 
προστασία των δεδομένων και με ηθικά ζητήματα που 
είναι πολύ ευαίσθητα στο χώρο της υγείας.   

Η εμβληματική πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο 
για την Ευρώπη» (μία από τις επτά εμβληματικές πρωτο-
βουλίες του «Ευρώπη 2020», που αναφέρονται στο πρώτο 
μέρος), σκοπεύει να συμβάλει σε αυτόν τον τομέα. Το 
πρόγραμμα δράσης «eHealth 2012-2020» σχεδιάστηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλεί όλα τα κράτη-μέλη να 
προωθήσουν τις στρατηγικές για την ηλεκτρονική υγεία, 
προσαρμοσμένες στις δικές τους εθνικές και περιφερειακές 
τους στρατηγικές, ώστε να ανταποκριθούν στις συγκεκρι-
μένες ανάγκες τους. Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες οργα-
νώνονται για να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών-μελών σε αυτό τον τομέα, κυρίως για να συζητή-
σουν ζητήματα όπως τα πρότυπα, η δυσλειτουργικότητα 
και η διασύνδεση περιεχομένου και συστημάτων.   

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Στόχος του φόρουμ για τις πολιτικές υγείας (Health 
Policy Forum) είναι να συγκεντρωθούν όλες οι ευρωπαϊκές 
πλατφόρμες στον τομέα της υγείας, ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η στρατηγική υγείας της ΕΕ θα είναι ανοικτή, διαφανής 
και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. 
Προσφέρει την ευκαιρία για ανταλλαγές απόψεων και 
εμπειριών σε ένα μεγάλο πεδίο θεμάτων, και να βοηθήσει 
στην εφαρμογή και τη συνέχιση των πρωτοβουλιών στο 
χώρο. Το φόρουμ επιδιώκει να καλύψει ομοιόμορφα 
τέσσερις ομάδες οργανώσεων:  
• Μη κυβερνητικές οργανώσεις στον τομέα της δημόσιας 

υγείας και οργανώσεις ασθενών.
• Οργανώσεις επαγγελματιών Υγείας και Συνδικάτα.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και ασφάλισης 

υγείας. 
• Οικονομικούς φορείς με ενδιαφέρον στο χώρο της 

προώθησης, προστασίας και βελτίωσης της υγείας.
Το φόρουμ για τις στρατηγικές υγείας συνεδριάζει 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/02/WC500102291.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/02/WC500102291.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/02/WC500102291.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2011/02/WC500102291.pdf
http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000249.jsp&mid=WC0b01ac058004cbb9
http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000249.jsp&mid=WC0b01ac058004cbb9
http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000249.jsp&mid=WC0b01ac058004cbb9
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_el.htm
http://ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/policy_forum/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/policy_forum/index_en.htm
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δύο φορές το χρόνο στις Βρυξέλλες και διοργανώνει 
ένα ανοικτό φόρουμ κάθε δύο χρόνια. Συντονίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία (European 
Public Health Alliance (EPHA).  

Η ομάδα eHealth Stakeholder group δημιουργήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από μερικά χρόνια, για τη 
οργάνωση ενός διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ηλεκτρονικής 
υγείας, όπως η βιομηχανία, οι επαγγελματίες υγείας, οι 
ασθενείς και οι αντιπρόσωποι των καταναλωτών, τα νοσο-
κομεία και οι ασφαλιστές υγείας. Κύριος ρόλος της ομάδας 
αυτής είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της νομοθεσίας 
και της πολιτικής, σχετικών με την ηλεκτρονική υγεία.  

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ:
• Ιστοσελίδα της ΕΕ για την Υγεία:   

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

• Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία και Ευεξία : 
http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/
mhpact_el.pdf Innovation Union 

• Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (αγγλικά):  
www.ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/
index_en.htm

• Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την ενεργό και 
υγιή γήρανση (αγγλικά):  
www.ec.europa.eu/research/innovation-union/
index_en.cfm?section=active-healthy-ageing 

• Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (πληροφορίες 
σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ):  
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=559

 

Η AGE είναι μέλος και του 
πολιτικού φόρουμ υγείας της ΕΕ και της ομάδας 
εταίρων του eHealth, καθώς επίσης και του 
EPHA, προκειμένου να εκφράζει τις ανησυχίες 
και τις προσδοκίες των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας σχετικά με τα ζητήματα υγείας 

• Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
σε επίπεδο ΕΕ:   
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=850

• Εθελοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες (αγγλικά):  
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&lan
gId=en

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων:  
www.ema.europa.eu/ema 

• Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους 
Καταναλωτές:  
www.ec.europa.eu/eahc

• ΠΟΥ Ευρώπη(αγγλικά):  
www.euro.who.int/en

• Έκθεση ΠΟΥ για τις ανισότητες στην υγεία (αγγλικά):  
 www.instituteofhealthequity.org

• Φόρουμ της ΕΕ για την Πολιτική Υγείας:  
www.ec.europa.eu/health/interest_groups/
eu_health_forum/policy_forum/index_en.htm

• Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία (αγγλικά):  
www.epha.org 

• Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Daphne III:  
www.ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/
index_en.htm

http://www.epha.org/
http://www.epha.org/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ehealth-stakeholder-group-members
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/mhpact_el.pdf Innovation Union
http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/mhpact_el.pdf Innovation Union
http://www.ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=559
http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=850
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6140&langId=en
http://www.ema.europa.eu/ema/
http://www.ec.europa.eu/eahc/
http://www.euro.who.int/en
http://www.instituteofhealthequity.org/
http://www.ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/policy_forum/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/policy_forum/index_en.htm
http://www.epha.org/
http://www.ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
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Έρευνα και καινοτομία
Η έρευνα σχετικά με τη γήρανση αποτελεί μία βασική 

προτεραιότητα εδώ και πολλά χρόνια. Διάφορα ερευνη-
τικά προγράμματα της ΕΕ έχουν χρηματοδοτήσει αντί-
στοιχα προγράμματα για την υγεία και την υγειονομική 
περίθαλψη, για τις νέες τεχνολογίες, τις μεταφορές, τον 
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της γήρανσης, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, την ισότητα των 
φύλων κ.λπ. Λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές 
εξελίξεις στην Ευρώπη, η έρευνα για τη γήρανση θα παρα-
μείνει μια πολιτική και επιστημονική προτεραιότητα, και η 
συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας έχει κερδίσει 
μεγάλο έδαφος τόσο στον τομέα της έρευνας όσο και 
της πολιτικής. Όλες αυτές οι προσπάθειες επιδιώκουν να 
υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη στην ανάπτυξη  καινοτόμων 
λύσεων για να ανταποκριθούν στις διάφορες προκλήσεις 
που αυξάνονται με τη δημογραφική γήρανση. 

ΚΥΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει πολλές ευκαιρίες για 
χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων. Οι πιο σημα-
ντικές είναι: 
• Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2007-2013), είναι ένα από τα 

κύρια εργαλεία χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων και υποστηρίζει προγράμματα μεγάλης κλίμακας 
που επικεντρώνονται στη μακροχρόνια έρευνα (ένα 
χρονικό πλαίσιο 5-10 ετών). 

• Το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα 
και την Καινοτομία (CIP) ενθαρρύνει την καλύτερη 
αφομοίωση και χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών 
και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και βοηθά να αναπτυχθεί 
η κοινωνία της πληροφορίας. Επίσης προάγει την 
αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και την ενεργειακή απόδοση.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΡΩΝ
Από το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί έναν 

καλύτερο συντονισμό της έρευνας στο επίπεδο της ΕΕ, με 
την ενθάρρυνση των κρατών-μελών να συμμετάσχουν στο 
Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ). Στόχος είναι 
η συγκέντρωση των εθνικών ερευνητικών προσπαθειών, 
ώστε να γίνει καλύτερη χρήση των πολύτιμων ευρωπαϊκών 
πόρων για έρευνα και ανάπτυξη και να αντιμετωπιστούν 
πιο αποτελεσματικά οι κοινές προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει η Ευρώπη σε βασικούς τομείς. Δύο πρωτοβουλίες είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας:

• Το κοινό πρόγραμμα «Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθού-
μενη από το περιβάλλον» (AAL JP) αποβλέπει σε μία 
πιο ανεξάρτητη και αξιοπρεπή ζωή για τα άτομα μεγα-
λύτερης ηλικίας που είναι κοινωνικά απομονωμένα, 
ευπαθή, που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις ή έχουν 
αναπηρίες, μέσα από τη χρήση των τεχνολογιών πληρο-
φοριών και επικοινωνιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ανήκει στους φορείς εφαρμογής, αλλά συμβάλλει μέσω 
μιας ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσης. Η χρηματοδό-
τηση συνήθως εφαρμόζεται μέσα από το πρόγραμμα 
AAL JP, και τα μέλη του είναι εθνικές ερευνητικές χρημα-
τοδοτικές οργανώσεις σε 20 κράτη-μέλη της ΕΕ. 

 

• ΚΠΠ (JPI) “Περισσότερα χρόνια – Καλύτερη ζωή” για τους 
γηράσκοντες πληθυσμούς, όπου εξετάζονται θέματα 
όπως η παραμονή των εργαζομένων στον επαγγελμα-
τικό βίο, η υποστήριξη των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
να παραμείνουν ενεργοί για όσο το δυνατό μεγαλύτερο 
διάστημα, με καλή υγεία και με μια καλύτερη ποιότητα  
ζωής και τέλος, η υποστήριξη των συστημάτων περί-
θαλψης ώστε να παραμείνουν βιώσιμα. 

• EU Joint Programme on neurodegenerative diseases 
(JPND) Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να βρεθούν 
θεραπείες για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες (π.χ. 
Alzheimer, άνοια), αυξάνοντας τις πιθανότητες για 
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, μέσα από έναν 
καλύτερο συντονισμό έρευνας και διάθεσης πόρων, στο 
επίπεδο της ΕΕ.

 

Δράση της AGE: Στο επίπεδο 
της ΕΕ, η AGE είναι μέρος της συμβουλευτικής 
επιτροπής της ένωσης AAL και έχει τη 
δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο να δώσει 
ανατροφοδότηση για το πρόγραμμα, τις 
προτεραιότητές του, καθώς και για τις 
δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του 
προγράμματος.

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_el.htm
http://ec.europa.eu/cip/index_el.htm
http://ec.europa.eu/cip/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:315:0001:01:EL:HTML
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/home/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/home/
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ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας του 
ζητήματος της δημογραφικής γήρανσης και των προκλή-
σεων που τη συνοδεύουν, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση 
μιας γενικότερης και ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα 
εξετάζει τις διαφορετικές πτυχές της έρευνας σχετικά με το 
γήρας, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον και τις απόψεις 
όλων των εμπλεκόμενων μελών. 

Συμπληρωματικά στην Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτο-
μίας για την ενεργό και υγιή γήρανση (βλ. την ενότητα 
για την υγεία στο πρώτο μέροs) το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας (ΕΙΤ) θα δρομολογήσει τη δημιουργία των 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) για την υγιεινή 
ζωή και την ενεργό γήρανση. Αναμένεται να ξεκινήσει το 
2014.  

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, 
ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΕ

Για την έρευνα στην ΕΕ, εφαρμόζονται διάφορα κριτήρια 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά 
της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η συμμετοχή 
των τελικών αποδεκτών της έρευνας. Η συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων έχει αποδειχθεί ουσιαστική: η έρευνα, 
η καινοτομία και οι επενδύσεις θα ασκούσαν μειωμένη 
επίδραση εάν δεν καθοδηγούνταν από τις ανάγκες 
και τους προβληματισμούς του πληθυσμού στον οποίο 
στοχεύουν. Κατά συνέπεια, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
καλούνται όλο και πιο συχνά για ενεργό συμμετοχή, 
όπως καλούνται και οι οργανώσεις τους να εκφράσουν 
τις ανάγκες των ηλικιωμένων σχετικά με ένα πλήθος 
θεμάτων προς έρευνα, σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέ-
χουν σε όλες τις φάσεις, από τον καθορισμό της ατζέντας 
και τη διαμόρφωση του ερευνητικού ερωτήματος, μέχρι 
τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την πιθανή συνέχιση 
του προγράμματος. 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ:
• Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (EIT):  

http://europa.eu/about-eu/agencies/eit/index_el.htm

• Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ): 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1950_el.htm 

• Πρωτοβουλίες Προγραμματισμού:  
www.ec.europa.eu/research/era/areas/programming/
joint_programming_en.htm 

 

Οι οργανώσεις κοινωνίας των 
πολιτών, όπως η ευρωπαϊκή πλατφόρμα AGE, 
διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην 
υποστήριξη της συμμετοχής των τελικών 
αποδεκτών στα χρηματοδοτημένα στην ΕΕ, 
ερευνητικά προγράμματα. Ο ρόλος τους είναι 
να εκφράσουν τα οράματα και τις ανησυχίες 
τους και την ανατροφοδότηση που λαμβάνουν 
από τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, έχοντας 
υπόψη την ποιότητα ζωής τους, τις ανάγκες 
τους στην υγεία, την απροθυμία τους να 
χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, τα 
ζητήματα κινητικότητας και δυνατότητας 
πρόσβασης. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Σε εθνικό επίπεδο, οι οργανώσεις 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
μπορούν να συμμετέχουν στην ΕΕ ή τις 
δράσεις Κοινών Προγραμμάτων, που 
διαχειρίζονται πανεπιστήμια, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, κλπ. Η συμμετοχή σας είναι βασική 
για να εξασφαλίσει ότι η προοπτική των 
τελικών αποδεκτών λαμβάνεται υπόψη. 
Για κάθε ευκαιρία χρηματοδότησης, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο παρέχει όλες 
τις πληροφορίες διαδικτυακά, μέσω σχετικών 
ιστοσελίδων, αλλά επίσης καθιερώνει τα  
Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ). Πληροφορίες 
για τα Εθνικά Σημεία Επαφής μπορούν να 
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα προγράμματος 
(βλ. χρήσιμους συνδέσμους παρακάτω

http://europa.eu/about-eu/agencies/eit/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/eit/index_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1950_el.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/eit/index_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1950_el.htm
http://www.ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm
http://www.ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm
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• Ερευνητικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 7ο ΠΠ:: 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/
european_energy_policy/i23022_el.htm

• Ορίζων 2020:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52011PC0809:EN:NOT

• Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία (CIP)  
http://ec.europa.eu/cip/index_el.htm

• Κοινό πρόγραμμα «Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθού-
μενη από το περιβάλλον»   
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type=WQ&reference=E-2011-003715&language=EL 

• Κοινό πρόγραμμα Assisted Living (AAL JP):  
www.aal-europe.eu 

• ΚΠΠ (JPI) “Περισσότερα χρόνια – Καλύτερη ζωή”  
http://www.jp-demographic.eu/

• Πρόγραμμα για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες  
www.neurodegenerationresearch.eu/home 

• Για μια ολοκληρωμένη άποψη των μηχανισμών 
χρηματοδότησης:  
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_el.htm 

Δυνατότητα πρόσβασης 
σε αγαθά και υπηρεσίες

Παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός μας γερνά, το περι-
βάλλον στο οποίο ζουν οι  περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν 
είναι προσαρμοσμένο στους αυξανόμενους αριθμούς 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και των ατόμων με 
αναπηρία. Τα φυσικά εμπόδια αποτρέπουν πολλούς 
από την πρόσβαση σε υπηρεσίες, αγαθά και προϊόντα. Η 
έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης είναι ιδιαίτερα έντονη 
στους τομείς της καθημερινής ζωής, όπως στο δομημένο 
περιβάλλον (π.χ. πεζοδρόμια, υπαίθριες εγκαταστάσεις, 
κλπ.), στη στέγαση (π.χ. ύπαρξη ανελκυστήρα στα κτήρια), 
στις νέες τεχνολογίες (π.χ. υπολογιστής, τηλέφωνο), στα 
μεταφορικά μέσα (π.χ. λεωφορεία, αυτοκίνητα), σε σημεία 
αυτοεξυπηρέτησης (π.χ. μηχανές μετρητών τραπεζών) 
κλπ. Η δυνατότητα πρόσβασης για όλους είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση για την ενδυνάμωση του γηράσκοντα 
πληθυσμού ώστε να ζήσει αυτόνομα, να συμμετέχει 
ενεργά στην κοινωνία, εκπληρώνοντας δικαιώματα και 
υποχρεώσεις ως ισότιμοι πολίτες. Αυτό είναι ένα ζήτημα 
που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στο επίπεδο 
της ΕΕ και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για την 
ενίσχυση της δυνατότητα πρόσβασης. 

Το ευρωπαϊκό έτος 2012 για την ενεργό γήρανση και 
την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, προσφέρει μια καλή 
ευκαιρία για την προώθηση αυτού του θέματος στην 
ημερήσια πολιτική διάταξη, που απαιτεί τη δημιουργία 
μιας ΕΕ φιλικής προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, ως 
προαπαιτούμενο για να γίνει πραγματικότητα η ενεργός 
γήρανση. Εκτός των άλλων, η Συνθήκη των Η.Ε. σχετικά 
με τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία (βλ. το 
πρώτο μέρος), ορίζει ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη-μέλη που επικύρωσαν αυτό το θεσμικό όργανο, 
οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
συμμορφωθούν με αυτήν. Στο επίπεδο της  ΕΕ, υπάρχουν 
διαφορετικά εργαλεία για να βελτιστοποιήσουν τη δυνα-
τότητα πρόσβασης, κυρίως πρωτοβουλίες νομοθεσίας και 
τυποποίησης.

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0809:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0809:EN:NOT
http://ec.europa.eu/cip/index_el.htm
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2011-003715&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2011-003715&language=EL
http://www.aal-europe.eu
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/home/
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_el.htm
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2012, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προβλέπει την εφαρμογή της Πράξης 
Προσβασιμότητας. Πρόκειται για  ένα σύνολο νομοθε-
τικών μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγαθά 
και υπηρεσίες, για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, με βάση το σκεπτικό του «Σχεδίου για 
Όλους».  Η πρόταση αυτή θα απευθύνεται στις δημόσιες 
αρχές που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και στους 
επιχειρηματίες, τους διανομείς και τους πωλητές των 
αγαθών. Αυτοί θα ωφεληθούν από την ύπαρξη ενός ευρω-
παϊκού εναρμονισμένου πλαισίου για προσιτές υπηρεσίες 
και αγαθά.

 

Σε συνεργασία με ένα πολύ 
μεγάλο δίκτυο ενδιαφερόμενων φορέων, η 
AGE έχει ξεκινήσει μία εκστρατεία για την 
υποστήριξη της δημιουργίας περιβαλλόντων 
φιλικών προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 
σε τοπικό, περιφερειακό εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο μέσα από την θεσμοθέτηση ενός 
Συμφώνου Δημάρχων για τη Δημογραφική 
Αλλαγή. Περισσότερες πληροφορίες για το 
δίκτυο και πώς μπορείτε να γίνετε μέλος, θα 
βρείτε στη διεύθυνση: 

www.age-platform.eu/en/component/content/
article/1457 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το «Σχέδιο για Όλους» βασίζεται στο 
σεβασμό της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, 
και προβλέπει προσαρμογές στο περιβάλλον, 
αγαθά και υπηρεσίες, ώστε όλοι, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, φύλου, αναπηρίας ή πολιτιστικού 
υπόβαθρου, να μπορούν να συμμετέχουν 
ισότιμα στη διαμόρφωση της κοινωνίας μας 
σε όλους τους τομείς (οικονομικό, κοινωνικό, 
πολιτιστικό και ψυχαγωγικό).  

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Επιτροπή εξετάζει προτάσεις εισήγησης σχετικά με 
την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και στις ιστοσελίδες 
του δημόσιου τομέα που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στο 
κοινό. Αυτή η πρόταση προβλέφθηκε στην εμβληματική 
πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» 
(μια από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες για την 
Ευρώπη 2020 που αναφέρονται στο πρώτο μέρος), η οποία 
υπογραμμίζει τη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων 
με αναπηρία και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, 
στις νέες τεχνολογίες και είναι πολύ σημαντική για την 
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην πληροφόρηση 
για όλους, ιδίως εξαιτίας της δυσκολίας που αντιμετωπί-
ζουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας στην πρόσβαση των διαδικτυακών δημόσιων 
υπηρεσιών σε πολλούς τομείς, όπως εκπαίδευση, υγεία, 
κοινωνική προστασία, απασχόληση, μετακινήσεις, 
τραπεζικές συναλλαγές και κατοικία. Προσκαλεί όλα τα 
κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν την πρόσβαση για όλους 
σε ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες και  ιστοσελίδες, 
και κυρίως σε συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 
Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία να λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη οι ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και 
των ατόμων με αναπηρία, από την έναρξη και καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας για τη δημιουργία προσβάσιμων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της 
ηλεκτρονικής υγείας. Για την καταπολέμηση των ανισο-
τήτων στην ψηφιακή πρόσβαση, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
AGE, έλαβε μέρος στην εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2011, για τη δικτυακή προσβασι-
μότητα για όλους. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας 
θα είναι κρίσιμη για τη δημιουργία μιας 
ΕΕ φιλικής προς τις μεγαλύτερες ηλικίες. Όταν 
δημοσιευθεί από την Επιτροπή, μπορείτε να 
βοηθήσετε να εφαρμοστεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ασκώντας πίεση 
στους ευρωβουλευτές σας και στις αρμόδιες 
Αρχές της χώρας σας (αυτές που εξετάζουν 
ζητήματα διακρίσεων και αναπηρίας), για 
να εξασφαλίσετε ότι και το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσουν το θέμα 
προσεκτικά. 

http://www.age-platform.eu/en/component/content/article/1457
http://www.age-platform.eu/en/component/content/article/1457
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_el.htm
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η τυποποίηση είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση 
της προσβασιμότητας, καθώς μπορεί να διευκολύνει τη 
δημιουργία ενός συστήματος παροχής υπηρεσιών από 
την αρχή του σχεδιασμού του. Ωστόσο, τυποποίηση, 
δε σημαίνει αυτομάτως και προσβασιμότητα, καθώς 
εξαρτάται πολύ από το περιεχόμενο του συστήματος και 
τον τρόπο που αναπτύσσεται. Οι εκπρόσωποι των κατανα-
λωτών συμμετέχουν όλο και πιο ενεργά στην προσπάθεια 
για τυποποίηση στο επίπεδο της ΕΕ, μέσω της ευρωπαϊκής 
ένωσης που αντιπροσωπεύει τους καταναλωτές στη διαδι-
κασία τυποποίησης (ANEC). Επίσης, το ευρωπαϊκό φόρουμ 
για την αναπηρία (ΕΤΑ) και η ευρωπαϊκή πλατφόρμα AGE, 
συντονίζουν τις προσπάθειές τους ώστε να εισακουστούν 
οι απόψεις και οι ανησυχίες των ευάλωτων ομάδων 
καταναλωτών.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μία 
πρόταση για θέσπιση Οδηγίας σχετικά 
με την προσβασιμότητα των διαδικτυακών 
τόπων φορέων του δημόσιου τομέα. Η πρόταση 
περιλάμβανε και σημαντικά σημεία που είχαν 
επισημάνει οργανώσεις ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας. Ακόμα όμως, οι οργανώσεις αυτές 
μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά σε εθνικό 
επίπεδο, και να πείσουν τις κυβερνήσεις τους 
και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της χώρας τους, για τη σπουδαιότητα της 
διαδικτυακής προσβασιμότητας από όλους. 

Μια Οδηγία για την τυποποίηση προωθήθηκε πρόσφατα 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να συμπεριληφθεί 
το «Σχέδιο για Όλους» στις σχετικές πρωτοβουλίες τυπο-
ποίησης και να διασφαλίσει ότι η τυποποίηση θα συνάδει 
με τις ανάγκες για προσβασιμότητα. Πρόκειται για την 
Οδηγία 473 που έχει γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης και γίνονται τώρα 
προσπάθειες για την ανάμειξη οργανισμών όπως οι ANEC, 
EDF και AGE. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία τυποποίησης
Τον Ιούνιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 

ένα σύνολο κειμένων στο πλαίσιο της προώθησης της 
τυποποίησης. Τα κράτη-μέλη κλήθηκαν να εξασφαλίσουν 
την αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων, των 
ΜΚΟ για το περιβάλλον, και των οργανώσεων για τα άτομα 
με αναπηρία και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην τυπο-
ποίηση σε εθνικό επίπεδο. Επίσης έθεσε ως όρο στους οργα-
νισμούς τυποποίησης, να λάβουν περισσότερο υπόψη τους 
παράγοντες για το περιβάλλον και την προσβασιμότητα. 
Ανάλογα με τον τρόπο που το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα τροποποιήσουν τα προτεινόμενα κείμενα, 
θα ενισχυθεί ο ρόλος και η δυνατότητα για συμμετοχή της 
AGE και των οργανώσεων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, 
στις εργασίες για την τυποποίηση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η τυποποίηση πραγματοποιείται 
τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, όπου δημιουργούνται 
ειδικές επιτροπές ο οποίες θα συνεχίσουν 
τις εργασίες που γίνονται στις Βρυξέλλες 
και θα δώσουν στους εκπροσώπους των 
χωρών ανατροφοδότηση για την κατάσταση 
που επικρατεί στη χώρα τους. Ανάλογα 
με την κουλτούρα που επικρατεί σε κάθε 
χώρα, οι οργανώσεις εμπλέκονται λιγότερο 
ή περισσότερο σε αυτές τις διεργασίες. Η 
Οδηγία 473 σχετικά με το «Σχέδιο για Όλους», 
προσφέρει ενδιαφέρουσες ευκαιρίες, καθώς 
προϋποθέτει τη διαβούλευση με τις οργανώσεις 
των χρηστών. Στην ιστοσελίδα της CEN μπορεί 
να αναζητηθεί ο κατάλογος των εθνικών 
οργανώσεων τυποποίησης: 

www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx

http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/mandates/database/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=461
http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx
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Επίσης, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τομείς όπου η 
τυποποίηση ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στα άτομα μεγα-
λύτερης ηλικίας. Για παράδειγμα, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
Ευρώπη AGE, περιλαμβάνεται στις εργασίες της ευρωπα-
ϊκής αντιπροσωπείας σιδηροδρόμων, για την ενίσχυση της 
δυνατότητας πρόσβασης των σιδηροδρόμων για τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, τα άτομα με αναπηρία και γενικό-
τερα όλους τους επιβάτες που μπορεί να έχουν μειωμένη 
κινητικότητα.  

Άλλος τομέας όπου η τυποποίηση είναι πολύ σημαντική, 
είναι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ). Για παράδειγμα, είναι υπό συζήτηση μία Οδηγία 
για τις «Ευρωπαϊκές απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις 
δημόσιες συμβάσεις των Προϊόντων και Υπηρεσιών στον 
τομέα των ΤΠΕ» (376). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώνει 
επίσης μια Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τυποποίησης ΤΠΕ, όπου 
όλα τα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη θα είναι σε 
θέση να συναντηθούν και να συζητήσουν τη θεματολογία 
της τυποποίησης στον τομέα αυτό και να βοηθήσουν στον 
καθορισμό προτεραιοτήτων. 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Εκτός από τη νομοθεσία και την τυποποίηση, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει μία σειρά προτάσεων για 
να ενθαρρύνει ενέργειες για την προσβασιμότητα: 
• Το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αστική κινητικότητα 

(2009): περιλαμβάνει ένα σύνολο μέτρων για λύσεις στο 
χώρο των μεταφορών, για τη διευκόλυνση των πολιτών 
στο πλαίσιο της δημογραφικής γήρανσης. Υποστηρίζει 
καινοτόμα έργα για πιο πράσινες αστικές μεταφορές, 
για προσβασιμότητα, για τα δικαιώματα των επιβατών 
και των «έξυπνων» συστημάτων μεταφορών και για τη 
διάδοση αυτής της εμπειρίας και της γνώσης μεταξύ των 
κρατών-μελών, μέσω χρηματοδοτήσεων. 

• Το Βραβείο της ΕΕ Access City για την προώθηση της 
προσβασιμότητας σε ευρωπαϊκές πόλεις, με το οποίο 
έχουν βραβευτεί πόλεις όπως το Σλατσμπουργκ της 
Αυστρίας (2010) ή η Άβιλα στην Ισπανία (2010).

• Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την 
Ενεργό και την Υγιή Γήρανση (βλ. ενότητα για την υγεία) 
θα προσφέρει ευκαιρίες για την αισθητή βελτίωση της 
προσβασιμότητας, στο πλαίσιο των δράσεων για περι-
βάλλοντα φιλικά προς τις μεγαλύτερες ηλικίες. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι οργανώσεις των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας και αυτών με αναπηρία, συμμετέχουν 
στις εθνικές κριτικές επιτροπές του βραβείου 
για την προσβασιμότητα στις πόλεις. Η AGE 
και το ευρωπαϊκό φόρουμ για τα άτομα με 
αναπηρία είναι επίσης μέλη της κριτικής 
επιτροπής της ΕΕ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν θεωρείτε ότι η πόλη σας έχει 
καταβάλει προσπάθειες για να 
βελτιώσει τη δυνατότητα πρόσβασης στα 
άτομα με αναπηρία και τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, μπορείτε να ενθαρρύνετε την τοπική 
σας αυτοδιοίκηση, να αποστείλει αίτηση για 
αυτό το ετήσιο βραβείο.  

 

H AGE δραστηριοποιείται επίσης 
σε πολυάριθμα προγράμματα που ενισχύουν 
την προσβασιμότητα στο χώρο των μεταφορών 
και των νέων τεχνολογιών: www.age-
platform.eu/en/all-projects. Σε συνεργασία με 
την EDF, η AGE ένωσε τις δυνάμεις της με το 
Ίδρυμα της Vodafone (Vodafone Foundation) 
για τα «Βραβεία Έξυπνης Πρόσβασης»( 
Smart Accessibility Awards) το 2011 και το 
2012. Ο διαγωνισμός αυτός στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για 
πρόσβαση σε εφαρμογές για smartphone και 
την παρακίνηση των υπευθύνων σχεδιασμού 
υπηρεσιών, προκειμένου να προσαρμοστούν 
στις ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
και των ατόμων με αναπηρία.

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ageing/innovation/index_el.htm
http://ec.europa.eu/health/ageing/innovation/index_el.htm
http://www.age-platform.eu/en/all-projects
http://www.age-platform.eu/en/all-projects
http://developer.vodafone.com/smartaccess2012/home/
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ
• Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας (μόνο στα 

αγγλικά):  
www.ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/
opinion/111207_en.htm

• Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη:  
 

• Κοινή Εκστρατεία για την προσβασιμότητα στο 
διαδίκτυο (AGE-ANEC-EBU-ΕΤΑ): 
http://www.age-platform.eu/age-policy-work/
accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-
ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility

• Εντολή 376 για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές προσβα-
σιμότητας για τις δημόσιες συμβάσεις Προϊόντων και 
Υπηρεσιών στον τομέα των ΤΠΕ (αγγλικά)::   
www.mandate376.eu

• Τυποποίηση σε επίπεδο ΕΕ: πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Ιούνιος 2011):  
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=el&i
hmlang=el&lng1=el,et&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,g
a,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=697039:cs 

• Λίστα εθνικών οργανισμών τυποποίησης:  
www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx 

• Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την κινητικότητα στις 
πόλεις (αγγλικά):  
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/
urban_mobility/action_plan_en.htm 

• Ευρωπαϊκό Βραβείο για την πρόσβαση στις πόλεις 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/
urban_mobility/action_plan_en.htm

Τα δικαιώματα του 
καταναλωτή

Η ενιαία αγορά είναι ένα από τα κυριότερα επιτεύγ-
ματα της ΕΕ και έχει γίνει μέρος της καθημερινής 
ζωής των Ευρωπαίων. Βοηθά στην άρση εμποδίων 
στην ελεύθερη μετακίνηση, επιτρέποντας στους 
πολίτες να εργαστούν και να ζήσουν στο εξωτερικό 
και να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες από ξένους 
προμηθευτές. Το νομικό και πολιτικό πλαίσιο σχετικά 
με την εσωτερική αγορά της ΕΕ και την προστασία των 
καταναλωτών, αφορά άμεσα τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, διότι επηρεάζουν ζητήματα που κυμαίνο-
νται από τον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων και 

τους μηχανισμούς προστασίας, μέχρι τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται σχετικά με τις ιδιωτικές συντάξεις 
και τη διαφάνεια των τραπεζικών υπηρεσιών. Τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας θεωρούνται από τις πιο 
ευάλωτες ομάδες καταναλωτών, κυρίως όσον αφορά 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη χρήση χρηματοοικονο-
μικών προϊόντων και υπηρεσιών, τους αθέμιτους όρους 
συμβάσεων και τη δυνατότητα πρόσβασης.  Καθώς 
γερνάει ο πληθυσμός της Ευρώπης, ανοίγονται  νέες 
ευκαιρίες για τις αγορές. Πρέπει όμως οι υπηρεσίες και 
τα προϊόντα να γίνουν πιο προσιτά και να προσαρ-
μοστούν σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
αυτού του μεγάλου τμήματος του πληθυσμού μας.  

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η ελευθερία στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, 

είναι μια από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ και 
κατοχυρώνεται από το άρθρο 56 της Συνθήκης για 
το ρόλο της ΕΕ. Επιτρέπει σε έναν φορέα παροχής 
υπηρεσιών ενός κράτους-μέλους να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του, σε προσωρινή βάση, σε ένα άλλο 
κράτος-μέλος, χωρίς να πρέπει να εδρεύει σε εκείνη 
την χώρα. Στην πραγματικότητα, οι διαφορετικοί κανο-
νισμοί κάθε χώρας καθιστούν δύσκολη τη διασυνο-
ριακή παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη, ενώ οι 

http://www.ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
http://www.age-platform.eu/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility
http://www.age-platform.eu/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility
http://www.age-platform.eu/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1341-age-anec-ebu-and-edf-joint-campaign-on-web-accessibility
http://www.mandate376.eu
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=el&ihmlang=el&lng1=el,et&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=697039:cs
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=el&ihmlang=el&lng1=el,et&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=697039:cs
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=el&ihmlang=el&lng1=el,et&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,ga,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=697039:cs
http://www.cen.eu/cen/Members/Bulgaria/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm
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ευρωπαίοι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πολλαπλά-
σιες προκλήσεις, προμηθευόμενοι υπηρεσίες από το 
εξωτερικό. Η Οδηγία για τις Υπηρεσίες26 που εφαρμό-
ζεται από το 2006, στοχεύει στην αντιμετώπιση τέτοιων 
ζητημάτων, με την απαγόρευση των διακρίσεων, όπως 
είναι οι διαφορετικές χρεώσεις, με την προώθηση 
και τον έλεγχο υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με 
την ενίσχυση της πληροφόρησης και της διαφάνειας 
στις υπηρεσίες. Παρά τη σπουδαιότητά της, η Οδηγία 
είναι περιορισμένης εμβέλειας και δεν εφαρμόζεται 
στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες υγείας κ.ά.  

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι 

ένα ζήτημα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα άτομα μεγα-
λύτερης ηλικίας, που έχει ενταθεί από την οικονομική κρίση 
και τον αντίκτυπό της στην αποταμίευση, τη συνταξιο-
δότηση, την περίθαλψη και την κοινωνική προστασία. Η 
προστασία των καταναλωτών σε αυτόν τον τομέα εμπο-
δίζεται περαιτέρω από την έλλειψη διαφάνειας, εξαιτίας 
της χρήσης σύνθετων και μη-συγκρίσιμων αναλογιστικών 
δεδομένων. 

Έχουν σημειωθεί πολλές εξελίξεις στον τομέα αυτό, 
που οφείλονται εν μέρει στην ανάμειξη της AGE στην 
Ομάδα Χρηστών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και 

26 Οδηγία της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EL:NOT 

στην ομάδα διαλόγου που έχει δημιουργηθεί από την 
Επιτροπή, για την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση 
στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η Ομάδα Χρηστών 
καθιερώθηκε από την Επιτροπή σε μία προσπάθεια 
να ακουστεί η άποψη των χρηστών κατά τη διαμόρ-
φωση πολιτικών, σχετικών με τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες. Μερικά από τα ζητήματα που απασχο-
λούν τις ομάδες εργασίας, είναι: η συνταξιοδότηση, 
η συλλογική έννομη προστασία, η αυτορρύθμιση, οι 
υποθήκες, η προστασία καταναλωτών, η ασφάλιση, η 
διαφάνεια στην τιμολόγηση. 

Το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε διαβου-
λεύσεις για να συλλέξει τις απόψεις των ενδιαφερό-
μενων φορέων σχετικά με την ανάγκη για δράση και 
με τα πιθανά μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με τα 
ζητήματα της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των 
τελών τραπεζικών υπηρεσιών, τη μετατροπή και την 
πρόσβαση σε έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Η 
θέση αυτή της Επιτροπής είναι πολύ σημαντική για 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, δεδομένου ότι σε 
πολλές περιπτώσεις, οι τράπεζες αρνούνται να τους 
προσφέρουν υπηρεσίες ή τους επιβαρύνουν με απαγο-
ρευτικά ρήτρες, λόγω ηλικίας, και τους αρνούνται το 
δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας, 
την εξασφάλιση αξιοπρεπούς κατοικίας ή της μετακί-
νησης στην ΕΕ. 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο αλλά και η ευαισθη-
τοποίηση σχετικά με την προστασία του καταναλωτή 
είναι πολύ σημαντικά για την αποτελεσματικότητά της. 
Η ΕΕ λαμβάνει πολλές πρωτοβουλίες για την υπερά-
σπιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή, αλλά και 

την εκπαίδευσή του. Μία από τις πιο πρόσφατες 
εξελίξεις είναι η έγκριση μιας νέας Οδηγίας για τα 
Δικαιώματα του Καταναλωτή27, η οποία πρέπει να 
εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη μέχρι τις 13 Ιουνίου 
2014. Αυτή η οδηγία εστιάζει στις εξ αποστάσεως και 
ηλεκτρονικές πωλήσεις και αναγνωρίζει το δικαίωμα 
σε όλους τους πολίτες της ΕΕ να αλλάξουν γνώμη για 
μια αγορά που πραγματοποίησαν με αυτόν τον τρόπο, 
εντός χρονικού ορίου δύο εβδομάδων. Επίσης, προωθεί 
τη διαφάνεια στις τιμές και σαφέστερους κανόνες 
για τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου και ενισχύει την 
προστασία καταναλωτών σε σχέση με τα ψηφιακά 
προϊόντα.  

Στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, οι παράνομες 
ενέργειες ενός φορέα παροχής υπηρεσιών, μπορούν 
εύκολα να έχουν επιπτώσεις σε ένα μεγάλο αριθμό 
ατόμων. Ωστόσο, οι διασυνοριακές καταγγελίες 

27 Οδηγία 2011/83/EΕ: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:EL:PDF   

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=el&ihmlang=el&lng1=el,el&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=519889:cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EL:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/co0003_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/co0003_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:EL:PDF
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είναι ακόμα περίπλοκες και το υψηλό κόστος των 
νομικών εξόδων μπορούν να αποτρέψουν τους κατα-
ναλωτές από την άσκηση των δικαιωμάτων τους, 
ειδικά στην περίπτωση των μεμονωμένων καταγγε-
λιών μικρής χρηματικής αξίας. Γι αυτό το λόγο η ΕΕ 
λαμβάνει μέτρα για εναλλακτικούς τρόπους ρύθμισης 
(εξωδικαστικούς). 

Το 2011 η AGE ένωσε τις δυνάμεις της με άλλες ΜΚΟ, 
σε μια εκστρατεία στην οποία ηγείται η Ευρωπαϊκή 
Οργάνωση Καταναλωτών, που ζητά από την Επιτροπή 
να προωθήσει το διάλογο σχετικά με τη συλλογική 
έννομη προστασία, μέσω της εφαρμογής ενός νομικού 
οργάνου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επικυρώσει 
την πρόταση για νομική δράση, εγκρίνοντας ένα 
σχετικό ψήφισμα, το Φεβρουάριο του  2012.  

Ένας μηχανισμός για τη συλλογική έννομη 
προστασία, ο οποίος θα επέτρεπε σε όλους τους ευρω-
παίους πολίτες να υποβάλουν ομαδική αγωγή ενώπιον 
του δικαστηρίου, ζητώντας την παύση μιας παράνομης 
συμπεριφοράς και την αποζημίωσή τους για τέτοιες 
περιπτώσεις, εάν εφαρμοζόταν και σε άλλους τομείς 
του δικαίου, θα μπορούσε να έχει ευεργετικό αποτέ-
λεσμα όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για 
τους εργαζομένους, τις ευάλωτες ομάδες, τα θύματα 
ηλικιακών διακρίσεων κ.λπ. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προσωπικά δεδομένα είναι οποιεσδήποτε πληρο-

φορίες σχετικές με ένα άτομο, που αφορούν την 
ιδιωτική, την επαγγελματική ή τη δημόσια ζωή του. Οι 
νέες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει νέους τρόπους 
ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας. Οι 
τεχνολογίες αυτές όμως, ελλοχεύουν τον κίνδυνο 
της ανεπαρκούς ασφάλειας και προστασίας, καθώς 
τα άτομα καλούνται συχνά να δώσουν προσωπικά 
στοιχεία, όπως το όνομά τους, τη διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου, τραπεζικές τους λεπτομέρειες ή 
ακόμα και ιατρικές πληροφορίες τους, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν από μια υπηρεσία. Τα αναρτημένα 
σχόλια ή οι φωτογραφίες στους κοινωνικούς ιστο-
χώρους δικτύωσης μπορούν επίσης να μεταφερθούν 
εκτός ΕΕ, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σύνορα στο 
Διαδίκτυο.  

Η προστασία προσωπικών δεδομένων είναι θεμελι-
ώδες δικαίωμα όλων των πολιτών που διαμένουν στην 
ΕΕ και κατοχυρώνεται από το Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων28. Οι πολίτες όμως δεν αισθάνονται 
πάντα ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο των προσωπικών 
τους δεδομένων. Αν και η νομοθεσία σε ολόκληρη την 
ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

28 Άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

ισχύει από το 199529, οι κανόνες αυτοί ερμηνεύονται 
διαφορετικά από κάθε κράτος, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή της. 

Το 2012, η Επιτροπή πρότεινε μια σημαντική 
μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, στοχεύοντας 
να ενισχύσει τα δικαιώματα του ατόμου και να αντι-
μετωπίσει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και 
των νέων τεχνολογιών. Οι προτάσεις της Επιτροπής 
περιλαμβάνουν μια Ρύθμιση  που ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο στην ΕΕ για την προστασία δεδομένων30 και 
μία Οδηγία31 σχετικά με την προστασία προσωπικών 
δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για 
σκοπούς πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης ποινικών αδικημάτων.

Αυτό το πλαίσιο στοχεύει στην προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των ατόμων, όταν βρίσκο-
νται στην οικία τους, στην εργασία, σε ένα αστυ-
νομικό τμήμα, στο διαδίκτυο ενώ πραγματοποιούν 
αγορές ή κατά την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Δίνει 
στους πολίτες το δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων 
τους, εάν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος για 
τη διατήρησή τους, με παράλληλα μεγαλύτερη 
πρόσδωση ευθύνης για εκείνους που επεξεργάζονται 
τα προσωπικά στοιχεία. 

29 Οδηγία για την Προστασία Δεδομένων (95/46/EΕ)
30 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2

012:0010:FIN:EL:PDF 
31 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2

012:0012:FIN:EL:HTML

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλαίσιο αυτό αφορά επίσης 
σε πρωτοβουλίες και μη κερδοσκοπικά 
ερευνητικά προγράμματα. Οι οργανώσεις 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να 
βεβαιώνονται ότι τα άτομα που συμμετέχουν 
στις δραστηριότητές τους, κατανοούν το πώς 
συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται τα 
προσωπικά τους δεδομένα, ότι δίνουν τη ρητή 
συγκατάθεσή τους και ότι για περισσότερες  
πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στις 
εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0012:FIN:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0012:FIN:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0012:FIN:EL:HTML


Chapter 2 I Δράσεις της ΕΕ για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας I 57

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας όρος που χρησιμο-

ποιείται για να περιγράψει την πώληση οποιωνδήποτε 
αγαθών ή υπηρεσιών στο διαδίκτυο, από αεροπορικά 
εισιτήρια μέχρι έπιπλα κήπου, συνδρομές εφημερίδων, 
εφαρμογές για smart phone ή μουσική. Η πολιτική της 
ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο ασχολείται επίσης με 
οποιαδήποτε εμπορική υπηρεσία που προσφέρει μια 
επιχείρηση, όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης, οι 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι  υπηρεσίες κλήσης διαδι-
κτύου, οι υπηρεσίες ειδήσεων ή τα κοινωνικά δίκτυα. 
Οι υπηρεσίες αυτές συχνά χρηματοδοτούνται μέσω 
διαφημίσεων.

Η Επιτροπή δεσμεύεται για την ενεργή βελτίωση των 
αγορών στο διαδίκτυο, όπως και για την ενίσχυση του 
αισθήματος σιγουριάς στους καταναλωτές. Το 2000 
ψηφίστηκε μια οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η 
οποία περιλαμβάνει τους κανόνες που διευκολύνουν 
την προσφορά υπηρεσιών στο διαδίκτυο στην ΕΕ και 
εξασφαλίζουν, προς όφελος της προστασίας των 
καταναλωτών, ότι αυτές οι υπηρεσίες ανταποκρίνο-
νται σε ορισμένα πρότυπα. 

Το 2012 η Επιτροπή εφάρμοσε ένα Σχέδιο Δράσης, 
με στόχο να διευκρινίσει πώς ερμηνεύονται ορισμένες 
διατάξεις της Οδηγίας, ώστε να ξεπεραστούν κάποια 
προβλήματα. Για παράδειγμα, η Επιτροπή σχεδιάζει 
να αναπτύξει περαιτέρω την αγορά για τις πληρωμές 
μέσω κάρτας, διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου, να 
προστατέψει τους καταναλωτές από οποιαδήποτε 
μορφή απάτης στο διαδίκτυο, να βοηθήσει κατα-
ναλωτές που μπορεί έχουν κάποιο πρόβλημα με μια 
συναλλαγή στο διαδίκτυο, να εξασφαλίσει επαρκή 
προστασία για τους ασθενείς που αγοράζουν τα 
φάρμακα από το διαδίκτυο, με την εφαρμογή της 
Οδηγίας για τα πλαστογραφημένα φάρμακα.32    

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει έναν σημαντικό 

ρόλο στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους, 
σε κάθε τομέα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων συγκοινωνιών.   

Οι επιβάτες έχουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά 
με τις πληροφορίες για το ταξίδι τους, τις κρατήσεις, 
τις τιμές των εισιτηρίων, την αποζημίωση για απώλεια 
αποσκευών ή για την περίπτωση ατυχήματος, τις καθυ-
στερήσεις και τις ακυρώσεις, την άρνηση επιβίβασης 
ή ενδεχομένων δυσκολιών με οργανωμένες διακοπές. 
Υπάρχει ειδική νομοθεσία που εξασφαλίζει τις απαραί-
τητες διευκολύνσεις σε επιβάτες με μειωμένη κινητι-
κότητα και απαγορεύει την αδικαιολόγητη άρνηση 
επιβίβασης όταν τα άτομα αυτά ταξιδεύουν αεροπο-

32 2000/31/EC: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0031:EN:NOT 

ρικώς, σιδηροδρομικώς, δια θαλάσσης ή οδικώς. Άτομα 
μειωμένης κινητικότητας δεν είναι μόνο τα άτομα με 
αναπηρία, αλλά και άτομα που μπορεί να χρειαστούν 
βοήθεια λόγω ηλικίας, μειωμένης νοητικής ικανότητας 
ή υγείας. 

Στην πραγματικότητα, για να προστατευτούν 
αποτελεσματικά οι επιβάτες για ταξίδια χωρίς προβλή-
ματα, πρέπει η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους 
να συνδυάζεται με τις διεκδικήσεις για δυνατότητες 
πρόσβασης σε δημόσια κτήρια, πληροφορίες, εγκατα-
στάσεις, εισιτήρια και υπηρεσίες (βλ. την προηγούμενη 
ενότητα για την προσβασιμότητα).  

 

Η AGE συμβουλεύει σε τακτική 
βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ανάγκες 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στον τομέα 
των δημόσιων συγκοινωνιών. Για παράδειγμα, η 
AGE συμμετέχει στην ομάδα για τα δικαιώματα 
των επιβατών στις αερομεταφορές,  η οποία 
συμβουλεύει τους διάφορους οργανισμούς 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των 
ατόμων με μειωμένη κινητική ικανότητα, κατά 
τα αεροπορικά ταξίδια.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:EL:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:EN:NOT
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:EN:NOT
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:
• Σύντομος οδηγός για την οδηγία για τις υπηρεσίες 

(αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά): 
www.ec.europa.eu/internal_market/services/
services-dir/guides_en.htm

• Ομάδα χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
(μόνο στα αγγλικά):  
www.ec.europa.eu/internal_market/
finservices-retail/fsug/index_en.htm

• Πληροφορίες για τους καταναλωτές:  
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/index_el.htm 

• Διαδικτυακή Εκπαίδευση Καταναλωτών (μόνο στα 
αγγλικά):  
www.dolceta.eu

• Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών:  
www.ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

• Πράξη για την ενιαία Αγοράς:  
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/
index_el.htm 

• Πλαίσιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου:  
http://ec.europa.eu/europe2020/
pdf/20131010_el.pdf 

• European Consumers Organisation (BEUC) (αγγλικά, 
γαλλικά γερμανικά):  
www.beuc.org

• Τα δικαιώματα των επιβατών (μόνο στα αγγλικά):  
www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/index.
html

http://www.ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guides_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guides_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/index_el.htm
http://www.dolceta.eu
http://www.ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_el.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/20131010_el.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/20131010_el.pdf
http://www.beuc.org
http://www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/index.html
http://www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/index.html
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Τα κύρια όργανα της ΕΕ είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(που αντιπροσωπεύει τους πολίτες της ΕΕ), το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που 
αντιπροσωπεύει τα κράτη μέλη) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(που αντιπροσωπεύει την ΕΕ). 

Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) είναι ο φορέας της ΕΕ 
που αντιπροσωπεύει τους πολίτες. Διαδραματίζει έναν 
ενεργό ρόλο στη σύνταξη της νομοθεσίας που επηρεάζει 
την καθημερινή ζωή των πολιτών: για παράδειγμα, σχετικά 
με την προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, την ισότητα ευκαιριών, τις μετακινήσεις και 
την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων, τις υπηρεσίες 
και τα αγαθά. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης κοινή αρμοδιό-
τητα με την Επιτροπή στη σύνταξη του ετήσιου προϋπολο-
γισμού της ΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται μετά από 
καθολική ψηφοφορία, κάθε πέντε χρόνια. Οι Πρόεδροι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπηρετούν θητείες δυόμιση 
ετών, που συνήθως μοιράζεται στα δύο μεγαλύτερα 
πολιτικά κόμματα. Για το πρώτο ήμισυ της θητείας της 
περιόδου 2009-2014, Πρόεδρος ήταν ο Jerzy Buzek, από 
την Πολωνία, μέλος του  Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 
(ΕΛΚ). Τον Ιανουάριο του 2012, τον διαδέχτηκε ο αρχηγός 
της ομάδας των Σοσιαλιστών Martin Schulz , έως τον Μάιο 
του 2014, οπότε και θα διεξαχθούν νέες εκλογές.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο αριθμός των εδρών ανά χώρα και 
ανά πολιτικό κόμμα, όπως και η λίστα των 
Ευρωβουλευτών κάθε κράτους-μέλους, 
μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του 
Κοινοβουλίου, στη διεύθυνση: www.europarl.
europa.eu/meps/en/search.html 

III. Οι Ευρωπαϊκοί και 
Διεθνείς Φορείς και 
η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων

Martin Schulz

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει τρεις κύριους 
ρόλους: 

Τη θέσπιση ευρωπαϊκών νόμων: σε συνεργασία με 
το Συμβούλιο σε πολλούς τομείς, το ΕΚ έχει τη δικαιοδοσία 
να εγκρίνει, να απορρίπτει ή να τροποποιεί τα νομοθετικά 
κείμενα που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Το γεγονός ότι το ΕΚ εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες, 
εγγυάται τη δημοκρατική νομιμότητα του ευρωπαϊκού 
νόμου.  

Τη δημοκρατική επίβλεψη των άλλων οργάνων 
της ΕΕ και ιδίως της  Επιτροπής: Το Κοινοβούλιο έχει 
τη δύναμη να εγκρίνει ή να απορρίψει το διορισμό των 
Επιτρόπων και έχει το δικαίωμα να ελέγχει συνολικά την 
Επιτροπή.  

Την έγκριση του κοινοτικού προϋπολογισμού: 
Το Κοινοβούλιο έχει μαζί με το Συμβούλιο, την αρμοδιό-
τητα για την έγκριση του κοινοτικού προϋπολογισμού και 
συνεπώς, μπορεί να επηρεάσει την οικονομική διαχείριση 
της ΕΕ. Στο τέλος της διαδικασίας, εγκρίνει ή απορρίπτει 
ολόκληρο τον προϋπολογισμό.  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδρεύει στη Γαλλία 

(Στρασβούργο), το Βέλγιο (Βρυξέλλες) και το Λουξεμβούργο 
(η Γενική Γραμματεία). Συνεδριάζει επίσημα σε ολομέλειες 
και κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Ολομέλειες: συμμετέχουν όλοι οι ευρωβουλευτές 
και διαρκούν συνήθως μία εβδομάδα, κάθε μήνα στο 
Στρασβούργο (μερικές φορές και για δύο ημέρες στις 
Βρυξέλλες). Το Κοινοβούλιο εξετάζει τις προτεινόμενες 
νομοθεσίες και τις ψηφοφορίες για τις τροποποιήσεις, πριν 
καταλήξουν σε μια απόφαση για το συνολικό κείμενο.

Κοινοβουλευτικές επιτροπές: συγκεντρώνουν 
μικρότερες ομάδες ευρωβουλευτών που ειδικεύονται σε 
συγκεκριμένους τομείς της πολιτικής της ΕΕ. Επιτελούν 
ένα μεγάλο μέρος της προπαρασκευαστικής εργασίας για 
τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες που πραγματοποιού-
νται αργότερα στην Ολομέλεια. Πραγματοποιούνται στις 
Βρυξέλλες (Βέλγιο). 

Οι επιτροπές που πραγματεύονται θέματα που αφορούν 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι:
• Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL)
• Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων 

(ENVI)
• Πολιτικές ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές 

Υποθέσεις (LIBE)
• Ανθρώπινα Δικαιώματα (DROI)
• Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (ECON)
• Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων 

(FEMM)
• Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση 

(CRIS, ειδική επιτροπή)
• Πολιτισμός και Παιδεία (CULT)
• Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών 

(IMCO)
• Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια (ITRE)
• Μεταφορές και Τουρισμός (TRAN)
• Περιφερειακή Ανάπτυξη (REGI)
• Προϋπολογισμοί  (BUDG)

The European Parliament in Brussels The European Parliament in Strasbourg
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Οι ευρωβουλευτές συνεδριάζουν επίσης σε ανεπίσημη 
και εθελοντική βάση, σε ομάδες που καλούνται διακομ-
ματικές, για να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέρο-
ντος. Οι διακομματικές ομάδες μπορούν να αποτελέσουν 
σημαντικό μέσο ευαισθητοποίησης για θέματα ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος. Είναι σημαντικό οι ΜΚΟ να διατηρούν 
καλές επαφές με τις διακομματικές ομάδες που συμμερί-
ζονται τους προβληματισμούς τους.

Το 1982, ιδρύθηκε η διακομματική ομάδα για τη γήρανση 
και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.  Πρόκειται για 
τη διακομματική ομάδα με την πλέον μακρόχρονη δράση. 
Λειτουργεί από τότε, με στόχο να ευαισθητοποιήσει σχετικά 
με ζητήματα γήρανσης, ώστε να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα προς όφελος των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. 
Σήμερα στη διακομματική ομάδα για τη γήρανση και την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, συμμετέχουν περίπου 
40 ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες. Ο 
πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστοχώρο της 
AGE: ευρωπαϊκά όργανα/το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τις περισσότερες συναντήσεις ολομελειών 
και επιτροπών μπορούν να παρακολουθούν 
οι πολίτες μέσω της τηλεόρασης του ΕΚ ή του 
Διαδικτύου, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ: www.
europarltv.europa.eu/en/home.aspx

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ευρωβουλευτές και Επιτροπές του ΕΚ, 
συμβουλεύονται συχνά οργανώσεις 
πολιτών όπως είναι η AGE και μπορούν να 
προτείνουν τροποποιήσεις στα κείμενα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για 
έναν πολύ άμεσο και αποδοτικό διάλογο, που 
επιτρέπει στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να 
επηρεάσουν τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες 
της ΕΕ, μέσω των εκλεγμένων ευρωβουλευτών 
τους. 

Την Προεδρία της διακομματικής ομάδας μοιράζονται 
οι ευρωβουλευτές: Heinz Becker, Milan Cabrnoch, Kinga 
Göncz, Cristina Gutierrez-Cortines, Jean Lambert, Kartika 
Liotard  Claude Moraes, Lambert van Nistelrooij.

Η διακομματική ομάδα για τη γήρανση είναι ένα 
σημαντικό μέσο για την ευαισθητοποίηση των ευρω-
βουλευτών, σε ζητήματα που αφορούν τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας. Για παράδειγμα, με την ευκαιρία 
της 1ης παγκόσμιας ημέρας για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την κακοποίηση των ηλικιωμένων, στις 15 
Ιουνίου 2006, η διακομματική ομάδα οργάνωσε ένα 
σχετικό σεμινάριο. Αυτό βοήθησε να φέρει την κακο-
ποίηση των ηλικιωμένων στην ημερήσια διάταξη της 
ΕΕ και επηρέασε την Επιτροπή, ώστε να εκδώσει μία 
σχετική ανακοίνωση και να οργανώσει τις ευρωπαϊκές 
διασκέψεις το 2008 και το 2011, σχετικά με την κακο-
ποίηση ηλικιωμένων και τα ποιοτικά πρότυπα της ΕΕ 
για τις υπηρεσίες φροντίδας των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας (βλ. δεύτερο μέρος). 

Αγορά των Πολιτών: στόχος της Αγοράς των 
Πολιτών είναι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των 
πολιτών. Προσφέρει την ευκαιρία στους πολίτες να 
συζητήσουν θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια 
διάταξη του Κοινοβουλίου.  

Στην πρώτη Αγορά συζητήθηκε το μέλλον της 
Ευρώπης (Νοέμβριος 2007). Η δεύτερη πραγματοποι-
ήθηκε τον Ιούνιο του 2008, και πραγματεύτηκε τις 
κλιματικές αλλαγές. Και η τρίτη, αφορούσε στη χρημα-
τοπιστωτική και οικονομική κρίση και τις νέες μορφές 
φτώχειας (27 και 28 Ιανουαρίου). Η  AGE ήταν ένας από 
τους οργανισμούς που συμμετείχαν ενεργά. 

http://www.age-platform.eu/age-and-the-eu-institutions/european-parliament/intergroup-on-ageing-and-intergenerational-solidarity
http://www.age-platform.eu/age-and-the-eu-institutions/european-parliament/intergroup-on-ageing-and-intergenerational-solidarity
http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Οι επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2014. Ο ενισχυμένος 
ρόλος και η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 
εισήγαγε η Συνθήκη της Λισσαβόνας, καθιστά ακόμα πιο 
σημαντικό για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, να συμμε-
τάσχουν ενεργά σε αυτές τις εκλογές, ώστε να εξασφαλί-
σουν ότι το επόμενο Κοινοβούλιο θα είναι εις γνώση των 
αναγκών τους και θα προτείνει δράσεις στο επίπεδο της 
ΕΕ που θα ανταποκριθούν  σε αυτές.

Εν όψει των επόμενων εκλογών, οι ευρωπαϊκές πολιτικές 
ομάδες προετοιμάζουν τις διακηρύξεις που περιγράφουν 
τις απόψεις των μελών των ομάδων τους, σχετικά με 
τις σημαντικότερες προκλήσεις που απασχολούν την ΕΕ 
και τα μέτρα που  πρέπει να ληφθούν από την ΕΕ για να 
αντιμετωπιστούν.

Τα εθνικά πολιτικά κόμματα προετοιμάζουν επίσης 
διακηρύξεις για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και παρουσιάζουν τα προγράμματα των υποψηφίων ευρω-
βουλευτών της χώρας τους. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Οι οργανώσεις των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να 
συμμετάσχουν στην προετοιμασία αυτών 
των διακηρύξεων για να προσπαθήσουν 
να εξασφαλίσουν ότι οι εκλεγμένοι 
ευρωβουλευτές τους θα ανταποκριθούν στις 
ανάγκες και τις προσδοκίες τους, προτείνοντας 
δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ομάδες 
των πολιτών μπορούν να έρθουν σε επαφή με 
τους υποψηφίους τους, είτε μεμονωμένα, είτε 
με την οργάνωση ομάδων εργασίας, όπου οι 
υποψήφιοι των διαφορετικών κομμάτων θα 
μπορούν να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους 
και να απαντήσουν σε ερωτήματα ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας. Ο στόχος αυτού του 
εγχειριδίου είναι να κατανοήσουν τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας τον τρόπο λειτουργίας 
της ΕΕ και τις δράσεις που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου 
να υπάρξει ένας χρήσιμος διάλογος με τους 
υποψήφιους ευρωβουλευτές. 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ: 
• Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:   

http://www.europarl.europa.eu/

• Σχετικά με την Αγορά των Πολιτών:   
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/00
567de5f7/%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC.
html

• Γραφεία Πληροφοριών ΕΚ:  
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/
information_offices.html

• Κέντρο Επισκεπτών ΕΚ:  
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/
parlamentarium.html

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει ένα 
γραφείο πληροφοριών σε κάθε κράτος-μέλος. 
Ο ρόλος του είναι να πληροφορεί το κοινό σε 
θέματα της ΕΕ και του ρόλου του ΕΚ, καθώς και 
να παρακινεί τους πολίτες να συμμετέχουν 
στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Οι πολίτες μπορούν επίσης να επισκεφθούν 
το Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Διαδραστικές 
οθόνες καθοδηγούν τους επισκέπτες κατά την 
περιήγησή τους στις δράσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τις επιπτώσεις που έχουν στην 
καθημερινή τους ζωή. Το Κέντρο απευθύνεται 
στους πολίτες, σε όλες τις 23 επίσημες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η είσοδος είναι 
ελεύθερη. Οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί 
ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμες για τους 
επισκέπτες με ειδικές ανάγκες.

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/00567de5f7/%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/00567de5f7/%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/00567de5f7/%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/information_offices.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/information_offices.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/parlamentarium.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/parlamentarium.html
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο    
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχηματίστηκε το 1974 με ως 

ένα άτυπο φόρουμ για τη συζήτηση μεταξύ των αρχηγών 
κρατών ή κυβερνήσεων.  Αναπτύχθηκε γρήγορα στο σώμα 
που καθόρισε τους στόχους για την Ένωση και το σύνολο 
των δράσεων για την επίτευξή τους, σε όλους τους τομείς 
των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Απέκτησε επίσημη θέση το 
1992, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία καθόρισε τη 
λειτουργία της και τις γενικές πολιτικές οδηγίες για την 
ανάπτυξη της ‘Ενωσης. Την 1η Δεκεμβρίου 2009, όταν 
τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβόνας, αποτέλεσε ένα 
από τα επτά όργανα της Ένωσης. Ο πρώτος Πρόεδρός του, 
ο Herman Van Rompuy, πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, 
διορίστηκε το Δεκέμβριο του 2009 για μία θητεία  δυόμιση 
ετών, η οποία μόλις ανανεώθηκε μέχρι το τέλος του 2014. 
Τότε θα διοριστεί ένας νέος Πρόεδρος με τη διεξαγωγή 
εκλογών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς 

των κρατών-μελών ή των κυβερνήσεών τους, τον Πρόεδρο 
του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας, λαμβάνει επίσης μέρος στις 
εργασίες της. Ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο 
καθορισμός των γενικών πολιτικών κατευθύνσεων και 
των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ασκεί 
νομοθετική λειτουργία.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 
δύο φορές το χρόνο, συνήθως στην έδρα του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο κτήριο Justus Lipsius στις 
Βρυξέλλες. Από την αρχή του 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
έχει συνεδριάσει περισσότερες φορές για να συζητήσει 
και να συμφωνήσει σχετικά με τη δράση της ΕΕ, για την 
αντιμετώπισης της σημερινής κρίσης. 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 
• Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:  

www.european-council.europa.eu/home-page?lang=en 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά σε όλες τις 
γλώσσες σε αυτή τη διεύθυνση1.
1 www.european-council.europa.eu/council-meetings/

video-streaming-archives?lang=en

First President Herman Van Rompuy

http://www.european-council.europa.eu/home-page?lang=en
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/video-streaming-archives?lang=en
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/video-streaming-archives?lang=en
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Το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συχνά αποκα-
λούμενο Συμβούλιο), αποτελείται από έναν εκπρόσωπο 
κάθε εθνικής κυβέρνησης σε υπουργικό επίπεδο και είναι 
το όργανο της ΕΕ που αντιπροσωπεύει τα κράτη μέλη. 
Στο Συμβούλιο, κάθε Υπουργός εξουσιοδοτείται για να 
δεσμεύσει την κυβέρνησή του και είναι πολιτικά υπεύθυνος 
στο εθνικό Κοινοβούλιό του. Αυτό εξασφαλίζει τη δημοκρα-
τική νομιμότητα των αποφάσεων του Συμβουλίου. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Το Συμβούλιο είναι το κύριο σώμα λήψης αποφάσεων της 

ΕΕ και μαζί με το Κοινοβούλιο, έχει τη δύναμη να εγκρίνει, 
να τροποποιήσει ή να απορρίψει τα νομοθετικά κείμενα 
(νομοθετική δύναμη), τα οποία καταθέτει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  Οι περισσότερες αποφάσεις του Συμβουλίου 
λαμβάνονται με την ειδική πλειοψηφία (ένα σταθμισμένο 
σύστημα ψηφοφορίας βασισμένο στους πληθυσμούς των 
κρατών μελών). Η ομοφωνία παραμένει εντούτοις εφαρ-
μόσιμη σε έναν περιορισμένο αριθμό θεμάτων, όπως η 
φορολογία και η άμυνα.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, οι 
πολιτικές κατά των διακρίσεων, 
θεωρούνται ακόμα μια «ευαίσθητη περιοχή» 
και έτσι απαιτείται ομοφωνία. Αυτό κάνει τις 
πιέσεις των πολιτών ακόμα πιο σημαντικές, 
δεδομένου ότι μια απρόθυμη κυβέρνηση μπορεί 
να εμποδίσει όλη τη νέα νομοθεσία κατά των 
διακρίσεων στο επίπεδο της ΕΕ.   

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάθε κράτος-μέλος διαθέτει έναν 
σταθερό αριθμό ψήφων, o οποίος είναι 
ανάλογος με τον πληθυσμό της, αλλά τα 
αριθμητικά στοιχεία σταθμίζονται υπέρ των 
χωρών με τον μικρότερο πληθυσμό.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Συμβούλιο αποτελεί μια ενιαία οντότητα, αλλά στην 

πράξη λειτουργεί σε δέκα τμήματα. Ανάλογα με το τμήμα, 
το Συμβούλιο συνεδριάζει από αρκετές φορές ετησίως έως 
μια φορά το μήνα. Κάθε τμήμα παρακολουθείται από τους 
αρμόδιους Υπουργούς κάθε κράτους- μέλους, σχετικούς 
με το συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο 
υποθέσεων απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής, υγείας και 
καταναλωτών (EPSCO) αποτελείται από τους υπουργούς 
απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας, προστασίας 
καταναλωτών και υγείας. Συνεδριάζουν περίπου τέσσερις 
φορές το χρόνο. 

Η Προεδρία του Συμβουλίου εναλλάσσεται κάθε έξι 
μήνες μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Ο ρόλος της 
Προεδρίας είναι να καθορίσει το πρόγραμμα εργασιών, 
να προεδρεύει στις συναντήσεις, να ορίσει τις ημερήσιες 
διατάξεις και να διευκολύνει το διάλογο στις συναντήσεις 
του Συμβουλίου και με άλλους φορείς της ΕΕ. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή στην εργασία 
του, το Συμβούλιο λειτουργεί βάσει ενός κοινού προγράμ-
ματος διάρκειας δεκαοκτώ μηνών, το οποίο καθιερώνεται 
από τις τριάδες των διαδοχικών προεδριών. 
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΡΙΑΔΕΣ:
• 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2014: Ιρλανδία 

- Λιθουανία-Ελλάδα
• 1η Ιουλίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2015: Ιταλία – Λετονία 

- Λουξεμβούργο
• 1η Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2017: Ολλανδία – 

Σλοβακία - Μάλτα

Όλες οι εργασίες του Συμβουλίου προετοιμάζο-
νται ή συντονίζονται από την Επιτροπή των Μόνιμων 
Αντιπροσώπων (COREPER), που απαρτίζεται από τους 
μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών-μελών που εργά-
ζονται στις Βρυξέλλες και τους βοηθούς τους. Οι  εργασίες 
αυτής της Επιτροπής προετοιμάζονται από περισσότερες 
από 150 υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας που αποτε-
λούνται από τους εκπροσώπους των κρατών-μελών. Για 
παράδειγμα, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (SPC) 
και η Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO) προετοιμάζουν τις 
εργασίες του Συμβουλίου απασχόλησης και Κοινωνικής 
Πολιτικής (EPSCO). 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (SPC)

Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας σχηματίστηκε βάσει 
Συνθήκης και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στοχεύει 
στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-
μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού στην κοινωνική ένταξη, 
την υγειονομική περίθαλψη και τη μακροχρόνια φροντίδα, 
καθώς επίσης και στη συνταξιοδότηση. (βλ. δεύτερο 
μέρος, ενότητα για την κοινωνική ένταξη). Συγκεκριμένα, 
η Επιτροπή διαδραματίζει ένα βασικό ρόλο στην προε-
τοιμασία της συζήτησης στο Συμβούλιο σχετικά με την 
κοινή ετήσια έκθεση για την κοινωνική προστασία και την 
κοινωνική ένταξη. Η Επιτροπή SPC προετοιμάζει επίσης 
εκθέσεις, διατυπώνει απόψεις ή αναλαμβάνει άλλες 
εργασίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατόπιν 
αιτήσεως είτε του Συμβουλίου, είτε της Επιτροπής, είτε από 
δική της πρωτοβουλία.  

Τα μέλη αυτής της επιτροπής είναι εκπρόσωποι κρατών-
μελών με υψηλές διοικητικές θέσεις. Πολλές διαφορετικές 
ομάδες εργασίας έχουν σχηματιστεί, όπως  η ομάδα 

 

Η AGE πιέζει τις μελλοντικές 
προεδρίες της ΕΕ να λάβουν υπόψη τα 
προβλήματα των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας. Σε στενή συνεργασία με τα μέλη 
της που βρίσκονται στη χώρα προεδρίας, η 
AGE προτείνει θέματα για εκδηλώσεις και 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιό της.

εργασίας για τη γήρανση, την οποία προεδρεύει η Σουηδία. 
Η AGE  ερωτάται τακτικά και προσκαλείται τακτικά στις 
συνεδριάσεις αυτής της ομάδας εργασίας. 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (SPC) έθεσε σε 
ισχύ ένα Εθελοντικό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας 
για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Πρόκειται για ένα σύνολο 
οδηγιών για τον καθορισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 
των ποιοτικών προτύπων για τις κοινωνικές υπηρεσίες 
γενικού ενδιαφέροντος. Στοχεύει στην ανάπτυξη μιας 
κοινής γραμμής στην ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών 
εντός της ΕΕ. Χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τις 
δημόσιες αρχές, για να βελτιώσουν την ποιότητα αυτών 
των υπηρεσιών. Είναι εθελοντικό και αρκετά ευέλικτο στην 
εφαρμογή του. Επίσης μπορεί να προσαρμοστεί στα κράτη-
μέλη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και 
σε ποικίλες κοινωνικές υπηρεσίες.   

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ:
• Ιστοσελίδα Συμβουλίου:  

http://www.consilium.europa.eu/council?lang=el 

• Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=758 

• Εθελοντικό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις 
Κοινωνικές Υπηρεσίες:  
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&
policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advS
earchKey=&mode=advancedSubmit&langId=el 

 

Σε συνεργασία με άλλες 
κοινωνικές ΜΚΟ, η AGE κατέθεσε τις απόψεις 
της στην επιτροπή για το σχεδιασμό του 
εθελοντικού ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας 
για τις κοινωνικές υπηρεσίες.

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=el
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=el
http://www.consilium.europa.eu/council?lang=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=758
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=el
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=el
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=46&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=el
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδρεύει στις Βρυξέλλες, αλλά 

έχει επίσης γραφεία στο Λουξεμβούργο και εκπροσώπους 
σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Ο όρος «Επιτροπή» χρησι-
μοποιείται τόσο για το θεσμό όσο και για το Σώμα των 
Επιτρόπων. Το Σώμα των Επιτρόπων, το οποίο περιλαμ-
βάνει τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους, συνεδριάζει 
κάθε Τετάρτη στις Βρυξέλλες. Οι Επίτροποι έχουν στη 
διάθεσή τους, τη βοήθεια συμβούλων, οι οποίοι τους δίνουν 
πολιτικές συμβουλές.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και ο διορισμός αυτός πρέπει στη συνέχεια να 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον Ιούνιο του 
2009, ο José Manuel Barroso διορίστηκε για άλλη μία 
πενταετία και ο διορισμός του εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2009, μετά από μία μακρά 
συζήτηση και ψηφοφορία.

Συνολικά 718 ευρωβουλευτές συμμετείχαν στη μυστική 
ψηφοφορία, με 382 υπέρ, 219 κατά και 117 αποχές. Εδώ και 
πολλά χρόνια γίνονται συζητήσεις σχετικά με την έλλειψη 
διαφάνειας στη διαδικασία διορισμού, όπου οι αρχηγοί 
κρατών και  κυβερνήσεων αποφασίζουν με μεγάλη μυστι-
κότητα τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ενώ πολλοί πολίτες και 
οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, θα επιθυμούσαν να 
εκλεγόταν ο Πρόεδρος με άμεση και καθολική ψηφοφορία, 
ώστε να δοθεί σε αυτή τη σημαντική θέση πλήρης δημο-
κρατική νομιμότητα.  

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφάλειας είναι επίσης Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής. Η Catherine Ashton (ΕΒ) είναι η πρώτη Ύπατη 
Εκπρόσωπος για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας.

Οι Επίτροποι ορίζονται από τα κράτη-μέλη για μια 
περίοδο διάρκειας 5 ετών. Κάθε κράτος-μέλος ορίζει 
έναν Επίτροπο, αλλά είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής που 
αποφασίζει για ποιο χαρτοφυλάκιο θα είναι αρμόδιος κάθε 
Επίτροπος.  

Η πλήρης λίστα των Επιτρόπων είναι διαθέσιμη στο:
w w w.ec .eu ro pa .eu/com miss ion _ 20 10-20 14 /

index_en.htm 
Η λίστα που ακολουθεί δείχνει συνοπτικά όσους ασχο-

λούνται με θέματα σχετικά με τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας:

• José Manuel Barroso (Πορτογαλία): Πρόεδρος, 
ασχολείται με την «Ευρώπη 2020».

• Viviane Reding (Λουξεμβούργο): Αντιπρόεδρος, 
ασχολείται κυρίως με: δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαι-
ώματα, δικαιώματα των πολιτών, νομοθεσίες κατά 
των διακρίσεων, ισότητα φύλων, προστασία ευπαθών 
καταναλωτών, καταπολέμηση της κακοποίησης ηλικι-
ωμένων, κλπ.

• Siim Kallas (Εσθονία): Αντιπρόεδρος, ασχολείται με 
τις μεταφορές, την οδική ασφάλεια ΕΕ, την προσβα-
σιμότητα στις δημόσιες μεταφορές, τα δικαιώματα 
επιβατών κλπ.

• Neelie Kroes (Ολλανδία): Αντιπρόεδρος, ασχο-
λείται με την ψηφιακή θεματολογία, την προσβασι-
μότητα σε νέες τεχνολογίες από άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, την έρευνα σχετικά με τις ΤΠΕ και τη γήρανση 
κλπ.  

• Michel Barnier (Γαλλία): Επίτροπος Εσωτερικής 
Αγοράς και Υπηρεσιών, ασχολείται με την Ενιαία 
αγορά και τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, 
τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

• Johannes Hahn (Αυστρία): Επίτροπος για την 
Περιφερειακή Πολιτική, ασχολείται με την ενσωμά-
τωση της διάστασης της γήρανσης στις περιφερει-
ακές πολιτικές 

• Ανδρούλα Βασιλείου (Κύπρος): Επίτροπος για 
την Παιδεία, την πολυπολιτισμικότητα, τη δια βίου 
μάθηση και τον εθελοντισμό ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας 

http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm
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• Olli Rehn (Φινλανδία): Επίτροπος Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, ασχολείται με τις επιπτώσεις 
της γήρανσης του πληθυσμού στη δημόσια οικονομία. 

• László Andor (Ουγγαρία): Επίτροπος Εργασίας, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, ασχολείται με 
την απασχόληση εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, 
την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και 
την καταπολέμηση της φτώχειας και της κακοποίησης 
ηλικιωμένων κλπ. 

• Máire Geoghegan-Quinn (Ιρλανδία): Επίτροπος 
για την έρευνα, την καινοτομία και τις επιστήμες, 
ασχολείται με την έρευνα στη γήρανση. 

• Tonio Borg (Μάλτα): Επίτροπος Υγείας και 
Προστασίας των Καταναλωτών, ασχολείται με 
την υγιή γήρανση, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 
το Αλτσχάιμερ, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την 
Ψυχική Υγεία των ηλικιωμένων, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών.  

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιπροσωπεύει και υπερα-

σπίζεται τα κοινά συμφέροντα των πολιτών όλης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενεργεί ως ανώτερος υπάλληλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για την πρόταση 
νομοθεσιών, την εφαρμογή αποφάσεων, την υποστή-
ριξη των Συνθηκών της Ένωσης, τη διαχείριση του προϋ-
πολογισμού της ΕΕ, τα προγράμματα και την καθημερινή 
λειτουργία της Ένωσης.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αν και οι Επίτροποι αναγνωρίζονται ως η «βιτρίνα» της 
Επιτροπής, οι καθημερινές εργασίες διεκπεραιώνονται από 
τις Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ), οι οποίες εξετάζουν επίσης 
την προετοιμασία των φακέλων. Κάθε Γενική Διεύθυνση 
είναι υπεύθυνη για έναν συγκεκριμένο πολιτικό τομέα, 
όπως τα εθνικά υπουργεία, και έχουν τις δικές τους δομές 
προσωπικού, που διευθύνονται από το Γενικό Διευθυντή. 
Αναφέρεται άμεσα στον Επίτροπο που είναι πολιτικά 
αρμόδιος για αυτόν τον τομέα. 

Εκτός από τις Γενικές Διευθύνσεις, η Επιτροπή χωρίζεται 
σε διάφορες Υπηρεσίες, οι οποίες εξετάζουν τα γενικότερα 
διοικητικά ζητήματα ή έχουν ένα συγκεκριμένο αντικεί-
μενο, όπως είναι η καταπολέμηση της απάτης ή η δημι-
ουργία στατιστικών στοιχείων.

Οι εργασίες της Επιτροπής πρέπει να βασίζονται στο 
συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τηρούν τις αρχές 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Αυτό σημαίνει 
ότι η ΕΕ νομοθετεί μόνον εφόσον η ανάληψη δράσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έχει καλύτερα αποτελέσματα απ’ ό,τι 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Ακόμη και τότε 
όμως, η δράση της περιορίζεται σε ό,τι κρίνεται αναγκαίο 
για την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων. Όταν 
είναι πιο αποτελεσματικό να πραγματοποιείται η δράση 
σε  εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή θα 
πρέπει να απέχει από τη νομοθέτηση.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
Δεδομένου ότι η Επιτροπή καλείται να εργαστεί για το 

συμφέρον της ΕΕ ως σύνολο και για να μην ευνοήσει οποια-
δήποτε χώρα της ΕΕ ή κάποια συγκεκριμένη ομάδα, μεριμνά 
για να εξασφαλίσει ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που 
ενδέχεται να επηρεαστούν από την προβλεπόμενη νομο-
θετική πράξη, μπορούν να συμβάλουν στην προετοιμασία 
του. Γενικά, μια αξιολόγηση της οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής επίδρασης μιας δεδομένης νομοθετικής 
πράξης δημοσιεύεται ταυτόχρονα με την ίδια την πρόταση.  

Μια χαρακτηριστική διαδικασία σύνταξης νομοθετικής 
πρότασης της ΕΕ στην Επιτροπή, ακολουθεί τα εξής βήματα: 
• Η πρόταση για μια πολιτική απόφαση γίνεται από τον 

Επίτροπο που έχει αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο τομέα. 
Ένα σχέδιο πρότασης θα πρέπει να καταρτιστεί την αντί-
στοιχη Γενική Διεύθυνση. 

• Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του προσωπικού της ΓΔ θα 
λάβουν σχετικές  οδηγίες. Ξεκινούν εκτενείς διαβουλεύ-
σεις με εμπειρογνώμονες, οικονομικούς φορείς, οργανώ-
σεις, ενώσεις και υπουργεία. Αυτό μπορεί να γίνει με τη 
δημοσίευση μιας Πράσινης Βίβλου, η οποία χρησιμεύει ως 
έγγραφο διαβούλευσης, καλώντας για σχόλια, αντιδρά-
σεις και συζητήσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.
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• Το προσωπικό συντάσσει μία Λευκή Βίβλο (σχέδιο νομο-
θετικής πρότασης) που βασίζεται στα αποτελέσματα του 
προηγούμενου σταδίου, με την έγκριση του αρμόδιου 
επιτρόπου. 

• Η πρόταση συζητείται (και τροποποιείται) με όλα τα 
αρμόδια τμήματα της Επιτροπής και τους συμβούλους.

• Η πρόταση τότε τίθεται στην ημερήσια διάταξη μιας 
συνάντησης του Σώματος Επιτρόπων, όπου παρουσιά-
ζεται και αναπτύσσεται από τον αρμόδιο Επίτροπο. Αρκεί 
μία απλή ψηφοφορία στην Επιτροπή για να εγκριθεί η 
πρόταση και να σταλεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 
προς εξέταση και ψήφιση. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν και η τελική έγκριση ή όχι, μιας 
νομοθεσίας έγκειται στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο,  είναι τεράστια η σημασία της 
πίεσης που μπορεί να ασκηθεί σε εκείνους 
οι οποίοι συντάσσουν τις προτάσεις στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφότου φτάσει η 
πρόταση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, είναι δυσκολότερο να προστεθούν 
πτυχές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο 
αρχικό σχέδιο, καθώς οι κυβερνήσεις και 
οι ευρωβουλευτές τείνουν συνήθως να 
περιορίζουν τις προτάσεις της Επιτροπής, 
παρά να τις επεκτείνουν. Δεδομένου ότι η 
Επιτροπή υπερασπίζεται το κοινό ευρωπαϊκό 
συμφέρον, αυτή η άσκηση πίεσης είναι πιο 
αποτελεσματική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός 
είναι ένας από τους κύριους ρόλους της AGE.   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κάθε κράτος-μέλος είναι αρμόδιο για την ενσωμάτωση 

του νόμου της ΕΕ μέσα στο νομικό του σύστημα (εφαρμογή 
των μέτρων πριν τη λήξη της ορισμένης προθεσμίας και 
συμμόρφωση). Ως «φύλακας των Συνθηκών», η Επιτροπή 
είναι αρμόδια για την εξασφάλιση ότι ο νόμος της ΕΕ εφαρ-
μόζεται σωστά. Επίσης έχει την εξουσία να ξεκινήσει τις 
διαδικασίες κυρώσεων εναντίον των κρατών μελών που 
δεν έχουν εφαρμόσει σωστά την ευρωπαϊκή νομοθεσία και, 
σε όποιες περιπτώσεις κρίνεται αυτό απαραίτητο, μπορούν 
να στείλουν την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η 
Επιτροπή λαμβάνει όποια δράση κρίνει κατάλληλη, σε 
απάντηση είτε σε μια καταγγελία, είτε βάσει ενδείξεων 
παραβάσεων που διαπίστωσε η ίδια η Επιτροπή.

 

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει οργανώσει διάφορες συμβουλευτικές 
ομάδες για την ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με τις εργασίες της. Οι ομάδες αυτές 
συναντιούνται αρκετές φορές κάθε χρόνο 
και συμβάλλουν με την πείρα τους, στο να 
βοηθήσουν την Επιτροπή ώστε να προετοιμάσει 
ανακοινώσεις και να αναλάβει άλλες 
πρωτοβουλίες.  
• Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Υγεία

• Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Συντάξεις

• Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την 
Ενεργό και Υγιή γήρανση

• Ομάδα Χρηστών Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών

• Ομάδα για την Ηλεκτρονική Υγεία (από το 2012)

• Διάλογος για τις ασφαλίσεις

• Ομάδα της ΕΕ σχετικά με την «Αύξηση της 
ευαισθητοποίησης στον τομέα της ισότητας, 
που απευθύνεται σε οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών»

• Επιτροπή για το πρόγραμμα «Υποστήριξη 
εθελοντικών πρωτοβουλιών για τη διαχείριση 
της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας σε 
όλη την ΕΕ.» 
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 
• Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  

www.ec.europa.eu/index_en.htm 

• Λίστα των Γενικών Διευθύνσεων (ΓΔ):  
http://ec.europa.eu/about/ds_el.htm 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθένας μπορεί να υποβάλει μια 
καταγγελία στην Επιτροπή εναντίον ενός 
κράτους-μέλους για οποιοδήποτε μέτρο 
(νόμο, κανονισμό ή διοικητική δράση) ή για 
μία πράξη που θεωρείται ασυμβίβαστη με 
μια διάταξη ή μια αρχή του νόμου της ΕΕ. Δε 
χρειάζεται να αποδείξει κανείς ότι η παράβαση 
που καταγγέλλει έχει άμεση επίδραση σε 
προσωπικό επίπεδο. Για να γίνει αποδεκτή μια 
καταγγελία, πρέπει να αφορά μια παράβαση 
του νόμου της ΕΕ από ένα κράτος-μέλος  δεν 
μπορεί να αφορά μια ιδιωτική διαφορά. Οι 
πληροφορίες για την υποβολή καταγγελίας 
είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, 
στην ιστοσελίδα της επιτροπής.1
1 www.ec.europa.eu/eu_law/your_rights/

your_rights_en.htm

Συμβουλευτικά Όργανα 
της ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή 
(ΕΟΚΕ) είναι συμβου-
λευτικό όργανο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ιδρύθηκε το 1957 και 
παρέχει εμπειρογνω-

μοσύνη στα μεγάλα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), 
εκδίδοντας «γνωμοδοτήσεις» σχετικά με την προτεινόμενη 
κοινοτική νομοθεσία. Η ΕΟΚΕ έχει 353 μέλη που προέρχονται 
από όλα τα κράτη-μέλη. Ο αριθμός των αντιπροσώπων από 
κάθε χώρα είναι ανάλογος με το μέγεθος του πληθυσμού 
της. Τα μέλη της ΕΟΚΕ εκπροσωπούν στις χώρες τους ένα 
ευρύ φάσμα εθνικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτι-
στικών συμφερόντων. Είναι οργανωμένα σε τρεις ομάδες: 
«Εργοδότες», «Μισθωτοί» και «Διάφορες Δραστηριότητες» 
(π.χ. γεωργικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών, περι-
βαλλοντικές οργανώσεις, οργανώσεις για την οικογένεια, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ). Με τον τρόπο αυτό, τα 
μέλη της ΕΟΚΕ χτίζουν τη γέφυρα που συνδέει την ΕΕ με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των κρατών-μελών. 
Οι συζητήσεις της Επιτροπής προετοιμάζονται από έξι υποε-
πιτροπές και κάθε μία ασχολείται με συγκεκριμένους τομείς 
πολιτικής: 
• Γεωργία, Αγροτική ανάπτυξη και Περιβάλλον
• Οικονομική και Νομισματική Ένωση και Κοινωνική Συνοχή
• Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ιθαγένεια
• Εξωτερικές Υποθέσεις
• Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και Κατανάλωση
• Μεταφορές, Ενέργεια και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Η ΕΟΚΕ έχει τρεις βασικούς ρόλους:
• να παρέχει συμβουλές στα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
• να ενθαρρύνει τις κοινωνίες των πολιτών να συμμετέ-

χουν στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της ΕΕ
• να ενισχύσει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών σε 

χώρες εκτός της ΕΕ. 
Η ΕΟΚΕ θα πρέπει να ερωτάται προτού ληφθούν 

αποφάσεις σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές 
πολιτικές. Με δική της πρωτοβουλία, μπορεί επίσης να 
εκφέρει γνώμη σχετικά με άλλα θέματα που θεωρεί 
σημαντικά.   

http://www.ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/about/ds_el.htm
http://www.ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_en.htm
http://www.ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_en.htm
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Η Ομάδα Συνδέσμου με τις οργανώσεις της Κοινωνίας 
των Πολιτών ιδρύθηκε το 2004 για να εξασφαλίσει την 
αλληλεπίδραση της ΕΟΚΕ με τις οργανώσεις και τα δίκτυα  
της κοινωνίας των πολιτών. Λειτουργεί ως σύνδεσμος 
για πολιτικό διάλογο με αυτές τις οργανώσεις. Αυτή την 
περίοδο, αποτελείται από 15 μέλη της ΕΟΚΕ και από τους 
αντιπροσώπους 20 των κύριων τομέων της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας πολιτών. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Η Επιτροπή των Περιφερειών δημιουργήθηκε το 1994 

ως συμβουλευτικό όργανο και αποτελείται από εκπροσώ-
πους των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρώπης, 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές ιδιαιτερότητες και τα συμφέροντα, τηρούνται στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από 353 μέλη 
από τις 28 χώρες της ΕΕ, και χωρίζεται σε 6 διαφορετικές 
επιτροπές: 
• Εδαφικής Συνοχής 
• Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής
• Αειφόρου Ανάπτυξης
• Πολιτισμού και Παιδείας
• Συνταγματικών θεμάτων και ευρωπαϊκής 

διακυβέρνησης
• Εξωτερικών Υποθέσεων 

 

Η AGE είναι μία από 
τις οργανώσεις που συμμετέχει στις 
δραστηριότητες του συνδέσμου. Ιστοσελίδα: 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group

Η  Επιτροπή των περιφερειών πρέπει να ερωτάται για 
τα θέματα που αφορούν τις τοπικές και περιφερειακές 
πολιτικές, όπως η πολιτική απασχόλησης, το περιβάλλον, 
η υποδομή, οι μεταφορές, η εκπαίδευση και η υγεία. Μπορεί 
επίσης να καταθέσει απόψεις σχετικά με οποιαδήποτε 
νομοθετική πρόταση, η οποία μπορεί να έχει σημαντικές 
περιφερειακές ή τοπικές επιπτώσεις. 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δημιουργήθηκε το 1989 
και διασφαλίζει την ομοιόμορφη 
ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου 
της ΕΕ σε όλες τις χώρες μέλη 
της. Διευθετεί επίσης τις νομικές 
διαφορές μεταξύ των κυβερνή-

σεων των χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ. Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμοί μπορούν 
επίσης να προσφύγουν στο Δικαστήριο, εάν θεωρούν ότι 
τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά από κάποιο 
όργανο της ΕΕ..

Το Δικαστήριο έχει έναν δικαστή ανά κράτος-μέλος και 
8 συνηγόρους. Ο ρόλος τους είναι να εκφράζουν δημόσια 
και αμερόληπτα, εμπεριστατωμένες απόψεις σχετικά με τις 
υποθέσεις που παρουσιάζονται ενώπιον του δικαστηρίου. 
Διορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για 
μια περίοδο έξι ετών. 

 

Δεδομένου του βασικού ρόλου 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
στην αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν 
επιπτώσεις στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, η 
AGE συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή μέσω 
κοινών δράσεων (εκδηλώσεων, δημοσιεύσεων 
κλπ.)

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ) σχηματί-
στηκε το 1975. Εδρεύει στο 
Λουξεμβούργο και ο ρόλος 
του είναι να ελέγχει τα 
οικονομικά της ΕΕ. Αφετηρία 
του ελεγκτικού έργου του 
αποτελούν ο προϋπολογι-

σμός και οι πολιτικές της ΕΕ, πρωτίστως δε, οι τομείς που 
αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, 
την προστιθέμενη αξία, τα δημόσια οικονομικά, το περι-
βάλλον και τη δράση για το κλίμα. Το ΕΕΣ ελέγχει τον 
προϋπολογισμό από την άποψη τόσο των εσόδων όσο και 
των δαπανών.

Το Συνέδριο έχει ένα μέλος από κάθε χώρα της ΕΕ, που 
διορίζεται από το  Συμβούλιο για μια ανανεώσιμη περίοδο 
έξι ετών. Τα μέλη εκλέγουν έναν  εξ αυτών ως Πρόεδρο 
για μια ανανεώσιμη περίοδο τριών ετών. Ο Vítor Manuel Da 
Silva Caldeira, από την Πορτογαλία, εκλέχτηκε ως Πρόεδρος 
τον Ιανουάριο του 2008. Ο διορισμός του ανανεώθηκε στις 
12 Ιανουαρίου 2011 για μια δεύτερη θητεία.

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής  
είναι όργανο της ΕΕ που διερευνά 
καταγγελίες που αφορούν σε 
περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα 
όργανα και τους οργανισμού της ΕΕ. 
Λαμβάνει και ερευνά καταγγελίες 
από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις 

και τις οργανώσεις της ΕΕ. 

 

Τα εθνικά δικαστήρια κάθε χώρας 
της ΕΕ είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή 
του δικαίου της ΕΕ στη χώρα αυτή. Η AGE 
παρακολουθεί τις αποφάσεις του Δικαστηρίου 
και ενημερώνει τα μέλη της σε όλη την ΕΕ, 
καθώς μπορεί να έχει επίδραση στον τρόπο 
λήψης αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων.  

Η Emily O’Reilly, εξελέγη στη θέση αυτή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο 2013 και ανέλαβε 
επίσημα τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο.

Ο Διαμεσολαβητής διερευνά τις διοικητικές παρα-
τυπίες, τη μη δίκαιη μεταχείριση, τις διακρίσεις, την 
κατάχρηση εξουσίας, την παράλειψη οφειλόμενης 
απάντησης, την άρνηση παροχής πληροφοριών και την 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα οποία συνιστούν κακοδι-
οίκηση σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Όλοι 
οι πολίτες ή κάτοικοι της ΕΕ, οι επιχειρήσεις, οι ενώσεις ή 
άλλοι οργανισμοί που έχουν την καταστατική τους έδρα 
στην ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αναφορά ακόμα και αν 
το κρούσμα κακοδιοίκησης δεν τους θίγει προσωπικά. 
Σημειώνεται ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επιλαμβά-
νεται αναφορών που αφορούν αποκλειστικά τη διοίκηση 
της ΕΕ. Δεν διερευνά αναφορές κατά εθνικών, περιφε-
ρειακών ή τοπικών διοικήσεων, ακόμα και αν άπτονται 
θεμάτων της ΕΕ.

Ο Διαμεσολαβητής διεξάγει έρευνες μετά από καταγ-
γελία ή με δική του πρωτοβουλία. Λειτουργεί εντελώς 
ανεξάρτητα και αμερόληπτα και δε ζητά ή δέχεται οδηγίες 
από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οργάνωση.  
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ
• Σχετικά με τους οργανισμούς και άλλα όργανα της ΕΕ:  

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/
index_el.htm 

• Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή:  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.home 

• Επιτροπή των Περιφερειών :  
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/
index_el.htm 

• Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/
court-justice/index_el.htm

• Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο:   
http://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx 

• Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής:  
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν επιθυμείτε να παραπονεθείτε για 
την κακοδιαχείριση από ένα όργανο της ΕΕ, 
πρέπει να απευθυνθείτε πρώτα σε αυτό το 
όργανο μέσω των συνήθων διοικητικών οδών. 
Εάν αυτή η προσέγγιση αποτύχει, μπορείτε να 
απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο  Διαμεσολαβητή 
μέσα σε δύο έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία λάβατε γνώση της πράξης  
κακοδιαχείρισης. Για την πρακτική καθοδήγηση 
σχετικά με την υποβολή της καταγγελίας σας, 
αναζητήστε πληροφορίες στον ιστοχώρο του 
Διαμεσολαβητή www.ombudsman.europa.eu/
start.faces 

Διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ 

Οι κανόνες και οι διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων 
της ΕΕ καθορίζονται στις συνθήκες (δείτε το πρώτο 
μέρος). Κάθε πρόταση για έναν νέο ευρωπαϊκό νόμο 
είναι βασισμένη σε ένα συγκεκριμένο άρθρο συνθήκης, 
καλούμενο η «νομική βάση» της πρότασης. Αυτό καθορίζει 
ποια νομοθετική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. 
Υπάρχουν τρεις κύριες νομοθετικές διαδικασίες της ΕΕ:   

ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ
Αυτό αποτελεί τη «συνήθη νομοθετική διαδικασία» 

όπως είναι γνωστή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 
της Λισσαβόνας. Η διαδικασία συναπόφασης απαιτεί 
την επίσημη έγκριση και από το Κοινοβούλιο και από το 
Συμβούλιο. Και τα δύο όργανα είναι ισότιμα και έχουν τη 
δυνατότητα να προτείνουν τροποποιήσεις στο κείμενο. 
Μετά τη συνθήκη της Λισσαβόνας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο νομοθε-
τικό έργο. Οι πολιτικοί τομείς που καλύπτονται από αυτήν 
την διαδικασία περιλαμβάνουν: οικονομική διακυβέρ-
νηση, μετανάστευση, ενέργεια, μεταφορά, περιβάλλον 
και προστασία καταναλωτών. Η μεγάλη πλειοψηφία των 
ευρωπαϊκών νόμων εγκρίνεται τώρα από κοινού από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Το Κοινοβούλιο μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει 

μια πρόταση όπως αυτή παρουσιάζεται από την Επιτροπή. 
Μπορεί επίσης να προτείνει τροπολογίες τις οποίες η 
Επιτροπή θα εξετάσει, αλλά δεν είναι σε θέση να εμποδίσει 
την υποβολή της πρότασης. Το Συμβούλιο, ωστόσο, δεν 
είναι υποχρεωμένο να αποδεχθεί τις τροπολογίες και η 
απόφασή του είναι οριστική. Σχετικοί τομείς πολιτικής για 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας  είναι οι εξής: των ηλικιακών 
διακρίσεων (και επίσης διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής 
ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθή-
σεων, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού), όπως 
και οι τομείς φορολογικών και οικονομικών πολιτικών. 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Το Κοινοβούλιο μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει 

μια πρόταση, όπως παρουσιάζεται από την Επιτροπή. 
Εντούτοις, δεν μπορεί να τροποποιήσει μια πρόταση. Αυτή 
η διαδικασία χρησιμοποιείται σπάνια, αλλά εφαρμόζεται 
σε ορισμένες πολύ λεπτές και σημαντικές περιπτώσεις. Οι 
τομείς που αφορούν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και 
καλύπτονται από αυτή την διαδικασία είναι τα διαρθρω-
τικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής, καθώς και ορισμένες 
θεσμικές τροποποιήσεις. 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.home
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_el.htm
http://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
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ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Η ενισχυμένη συνεργασία σημαίνει ότι μια ομάδα 

χωρών μπορεί να ενεργήσει από κοινού σε έναν συγκε-
κριμένο τομέα, χωρίς απαραίτητα τη συμμετοχή και των 
28 χωρών. Επιτρέπει στα κράτη μέλη να παραμείνουν 
εκτός της διαδικασίας εφόσον το επιθυμούν, χωρίς αυτό 
να εμποδίζει τα άλλα κράτη-μέλη να ενεργήσουν από 
κοινού. Παραδείγματα της ενισχυμένης συνεργασίας είναι 
η ευρωζώνη και η συμφωνία του Schengen.  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ένα σχέδιο της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων στην ΕΕ διατίθεται στα αγγλικά 
στη διεύθυνση: www.ec.europa.eu/codecision/
stepbystep/diagram_en.htm 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ο σημαντικός ρόλος του Συμβουλίου 
και του Κοινοβουλίου στη λήψη 
αποφάσεων της ΕΕ, καταδεικνύει ότι είναι 
σημαντικοί στόχοι για την άσκηση πιέσεων.  
Δεδομένου ότι τα μέλη του Συμβουλίου 
αντιπροσωπεύουν τα κράτη-μέλη και οι 
ευρωβουλευτές αντιπροσωπεύουν τις χώρες 
τους, συχνά είναι πιο αποτελεσματικό να 
ασκούνται σε αυτούς πιέσεις από εθνικές και 
τοπικές οργανώσεις.    

Άλλα διεθνή όργανα 
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των 

διεθνών οργάνων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, που εδρεύει στο 
Στρασβούργο (Γαλλία), 
καλύπτει ουσιαστικά 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
ήπειρο, με 47 χώρες-μέλη. 

Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949, από 10 χώρες. 
Στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να αναπτύξει 

σε όλο το φάσμα της Ευρώπης, κοινές και δημοκρατικές 
αρχές,  βασισμένες στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη σχετικά με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και σε άλλα κείμενα που 
αναφέρονται στην προστασία του ατόμου. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν πρέπει να συγχέεται με 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι τακτική συνεδρίαση των 
επικεφαλής των κρατών- μελών της ΕΕ για τον προγραμ-
ματισμό των πολιτικών της ΕΕ. 

Οι δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι πολύ 
σημαντικές σε θέματα προστασίας των ανθρώπινων δικαι-
ωμάτων και προώθησης κοινωνικών ζητημάτων, πολλά 
από τα οποία είναι σχετικά με τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. Για αυτό το λόγο η AGE έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον 
να λάβει συμβουλευτική θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 
ώστε να ενισχύσει τη συμμετοχή της σε διαδικασίες που 
είναι σχετικές με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαθέτει 
μία ιστοσελίδα, όπου γίνεται προσπάθεια 
διαφοροποίησης ανάμεσα στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προς 
αποφυγή σύγχυσης των δύο οργάνων1

1 www.coe.int/aboutCoe/index.
asp?page=nepasconfondre&l=en

http://www.ec.europa.eu/codecision/stepbystep/diagram_en.htm
http://www.ec.europa.eu/codecision/stepbystep/diagram_en.htm
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en
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Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ) υπεγράφη το 1950, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Θεμελίωσε ένα πρωτότυπο σύστημα 
διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με το 
οποίο παρείχε στα άτομα το πλεονέκτημα του δικαστικού 
ελέγχου όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων τους. 
Η σύμβαση που επικυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της 
Ένωσης, καθιέρωσε διάφορα όργανα ελέγχου, με έδρα 
το Στρασβούργο. 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει τώρα τη νομική 
βάση για την προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ. Αυτό 
θα επιτρέψει να ερμηνεύεται το δίκαιο της ΕΕ υπό το πρίσμα 
της Σύμβασης και να βελτιώνεται η νομική προστασία των 
πολιτών της ΕΕ, επεκτείνοντας σε πράξεις της Ένωσης, την 
προστασία της οποίας χαίρουν οι πολίτες από τα κράτη 
μέλη. Η προστασία αυτή αφορά άμεσα και τα άτομα μεγα-
λύτερης ηλικίας. 

Η AGE έχει εκδώσει ένα ενημερωτικό κείμενο33 όπου 
αναφέρονται οι διατάξεις της ΕΣΔΑ, όσον αφορά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας σε σχέση με την παραβίαση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων τους. Επίσης η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου εκδίδει τακτικά αναφορές34 
σχετικά με όποιες σημαντικές αποφάσεις έχουν ληφθεί σε 
διάφορους τομείς, όπως της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής 
προστασίας, των ηθικών ζητημάτων στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών, οι οποίοι επηρεάζουν τη ζωή των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας.  

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης είναι μια συνθήκη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης που εγγυάται τα κοινωνικά και 
οικονομικά ανθρώπινα δικαιώματα. Υιοθετήθηκε το 1961 
και αναθεωρήθηκε το 1996. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός 
Χάρτης, με τις τροποποιήσεις του, περιέχει μια σειρά από 
άρθρα που αναφέρονται στα βασικά ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που τα κράτη μέλη 
του Συμβουλίου της Ευρώπης οφείλουν να προωθούν και 
να αναπτύσσουν, ώστε να υπάρξει βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου και της ευημερίας των πολιτών. Τα βασικά δικαι-
ώματα που καθορίζονται στο χάρτη περιλαμβάνουν την 
κατοικία, την υγεία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, τη 
νομική και κοινωνική προστασία, την ελεύθερη μετακίνηση 
και την άρση διακρίσεων.  

Ένα πρόσθετο πρωτόκολλο στο χάρτη, δίνει το δικαίωμα 
σε ευρωπαϊκά και εθνικά συνδικάτα και διεθνείς ΜΚΟ, να 
υποβάλουν συλλογικές μηνύσεις στην Επιτροπή, σε περι-
πτώσεις παραβιάσεων του χάρτη. Όταν η Επιτροπή διαπι-
στώνει μία παραβίαση του χάρτη, η Επιτροπή Υπουργών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης καλεί το κράτος όπου έγινε 
η παραβίαση, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για συμμόρ-

33 www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_Briefing_
OlderPeople_Fundamental_Rights_Nov11.pdf 

34 www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/
Information+sheets/Factsheets 

φωση με τον χάρτη. Η νομολογία της ευρωπαϊκής Επιτροπής 
των κοινωνικών δικαιωμάτων, αγγίζει πολλά ζητήματα 
σχετικά με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως είναι η 
συνταξιοδότηση, η κοινωνική βοήθεια και η πρόσβαση στις 
βασικές υπηρεσίες.  

Η Διευθύνουσα Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει εξουσιοδοτήσει μια 
ομάδα εργασίας που αποτελείται από  εμπειρογνώμονες 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDDH-AGE), η οποία θα 
λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο, στην κατεύθυνση  της 
προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας.  

Εμπειρογνώμονες από την AGE αλλά και από άλλους 
διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές συνεργάζονται στο 
πλαίσιο αυτής της ομάδας, που θα δίνει συστάσεις ή 
οδηγίες με στόχο να υιοθετηθούν από την Επιτροπή των 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, εστιάζοντας στα 
ζητήματα της καταπολέμησης των διακρίσεων, της αυτο-
νομίας, της κοινωνικής ένταξης, της προστασίας από τη 
βία και την κακοποίηση και της περίθαλψης και φροντίδας.  

ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
Ενώ τα Ηνωμένα Έθνη (ΗΝ) 

εργάζονται για τη διακήρυξη 
όλων των ανθρώπινων δικαι-
ωμάτων, κατά συνέπεια και 
των ηλικιωμένων, δρουν και 
συγκεκριμένα σε θέματα που 
αφορούν τα άτομα μεγαλύ-

τερης ηλικίας: το 1991 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών ενέκρινε τις Αρχές για τους Ηλικιωμένους, το 2002 
θεσπίστηκε το Διεθνές Σχέδιο Δράσης για τη Γήρανση της 
Μαδρίτης (Madrid International Plan of Action on Ageing, 
MIPAA). Συμφωνήθηκε ένα σχέδιο δράσης για τη δημι-
ουργία μιας κοινωνίας για όλες τις ηλικίες και αργότερα 
δημιουργήθηκε ένα κομβικό σημείο για να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή του. Το 2010 σχηματίστηκε μία ομάδα εργασίας 
με αντικείμενο την εξέταση των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και τα κενά που 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν 
να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο 
σε εθνικό επίπεδο, ασκώντας πιέσεις στους 
αρμόδιους, εξηγώντας τα θέματα που τους 
απασχολούν και προωθώντας καλές πρακτικές, 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των 
οργανώσεών τους κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύνταξης. 

http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_Briefing_OlderPeople_Fundamental_Rights_Nov11.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/AGE_Briefing_OlderPeople_Fundamental_Rights_Nov11.pdf
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets
http://social.un.org/index/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
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υπάρχουν στην προστασία τους. Όπως αναφέρθηκε στο 
πρώτο μέρος, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί σημείο 
αναφοράς και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 

 Η Ανοικτή Ομάδα Εργασίας για τη γήρανση (Open Ended 
Working Group on Ageing) στοχεύει να εξετάσει το διεθνές 
πλαίσιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων μεγα-
λύτερης ηλικίας ώστε να προσδιοριστούν τα πιθανά κενά 
και να βρεθούν τρόποι αποτελεσματικότερης αντιμετώ-
πισής τους. Επίσης, εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας 
περαιτέρω οργάνων και μέτρων από τα Ηνωμένα Έθνη.  

Η ανοικτή αυτή ομάδα διερευνά την ανάγκη για δράση 
στο επίπεδο των Η.Ε εξετάζοντας διάφορες εναλλα-
κτικές: τη δημιουργία ενός νέου δεσμευτικού οργάνου, 
την εισαγωγή Ειδικού Εισηγητή (ανεξάρτητου εμπειρο-
γνώμονα με αντικείμενο την έρευνα, τον έλεγχο και την 
πρόταση λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα σχετικά 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα), επιπλέον αποτίμηση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος δράσης της Μαδρίτης 
για τη γήρανση και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 
ήδη υπαρχόντων μηχανισμών των Η.Ε. Η AGE έλαβε μέρος 
στην Τρίτη Σύνοδο της OEWG και σε μια συνεδρίαση της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων των Η.Ε το 2012, μεταφέροντας 
στη συζήτηση τις απόψεις των ευρωπαίων μεγαλύτερης 
ηλικίας. Μέσω της συμμετοχής της AGE στο επίπεδο των 
Η.Ε, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι μεγα-
λύτερης ηλικίας λαμβάνονται υπόψη στην εργασία αυτής 
της ομάδας.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες 
των ΗΕ δίνοντας ανατροφοδότηση στην 
έκθεση της χώρας τους για την εφαρμογή του 
Σχεδίου Δράσης της Μαδρίτης1, ενθαρρύνοντας 
τις χώρες τους να συμμετέχουν στην Ομάδα 
Εργασίας για τη Γήρανση (UNECE) και στην 
Ανοικτή Ομάδα Εργασίας, ενημερώνοντας 
παράλληλα την AGE για τις περιπτώσεις 
παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων στη 
χώρα τους, έτσι ώστε αυτά τα παραδείγματα 
να συζητηθούν στα πλαίσια αυτών των 
ομάδων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για 
νέες δράσεις των Η.Ε. 
1 www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/

ece/2002/ECE_AC23_2002_2_Rev6_e.pdf

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Υ.)
Η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας συνεργάζεται στενά 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
θέματα προώθησης της υγείας 
και της υγιούς γήρανσης. Το 
παγκόσμιο δίκτυο για πόλεις 
και κοινότητες φιλικές προς 

τις μεγαλύτερες ηλικίες (Global Network of Age-friendly 
Cities and Communities) δημιουργήθηκε για την ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών μεταξύ πόλεων και κοινοτήτων 
παγκοσμίως. Μέλος του δικτύου μπορεί να γίνει οποιαδή-
ποτε πόλη ή κοινότητα δεσμεύεται να δημιουργήσει αστικά 
περιβάλλοντα προσβάσιμα για τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. Το δίκτυο αυτό στηρίζει τις πόλεις και τις κοινότητες 
στην προσπάθεια προώθησης της υγιούς γήρανσης, αντι-
μετωπίζοντας προβλήματα σε οκτώ βασικούς τομείς: στο 
δομημένο περιβάλλον, τις μεταφορές, την κατοικία, την 
κοινωνική συμμετοχή, την κοινωνική ένταξη, την πολιτική 
συμμετοχή και την απασχόληση, την επικοινωνία, και τις 
υγειονομικές υπηρεσίες.

Η AGE συνεργάζεται με το δίκτυο αυτό για τη δημιουργία 
φιλικών πόλεων για τους ηλικιωμένους. Στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού έτους 2012, η AGE και οι συνεργάτες της, 
ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τη 
σύναψη μιας Συμφωνίας Δημάρχων για τη Δημογραφική 
Αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας θα δημιουρ-
γηθεί το πολιτικό πλαίσιο για τη συνεργασία τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε όλη την ΕΕ, που αναζητούν 
έξυπνες και καινοτόμες λύσεις για να υποστηρίξουν την 
ενεργό και υγιή γήρανση.  

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο για Υγιείς Πόλεις   είναι άλλη μία 
χρήσιμη πρωτοβουλία στην οποία συνεργάζονται οι κυβερ-
νήσεις για τη βελτίωση της υγείας, μέσω μιας πολιτικής 
δέσμευσης, θεσμικών αλλαγών, πιστοποίησης κτιρίων, 
και καινοτόμων προγραμμάτων. Περίπου 90 πόλεις είναι 
μέλη του ευρωπαϊκού αυτού δικτύου και 30 εθνικά δίκτυα 
πόλεων για την υγεία σε όλη την Ευρώπη, έχουν περισσό-
τερες από 1400 πόλεις και κωμοπόλεις ως μέλη.

http://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml
http://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002_2_Rev6_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002_2_Rev6_e.pdf
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=10873&catid=25:-----un-system-directory&Itemid=32
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=10873&catid=25:-----un-system-directory&Itemid=32
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/index.html
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/index.html
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities
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Στο πλαίσιο της νέας της πολιτικής για την υγεία, «Υγεία 
2020» (Health 2020), η Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία 
προτείνει έξι στόχους που βασίζονται στο όραμα, τις αξίες 
και τις κατευθύνσεις του Οργανισμού:
• Συνεργαστείτε: Εκμεταλλευτείτε την κοινή δύναμη των 

κρατών-μελών και του Περιφερειακού Γραφείου για την 
προώθηση της υγείας και της ευημερίας, για την αντι-
μετώπιση κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν 
την υγεία, και ζητήστε τη συνδρομή και άλλων συνερ-
γατών από διάφορους τομείς για την ενίσχυση αυτής 
της προσπάθειας. 

• Βελτιώστε την υγεία: Η επιμήκυνση της διάρκειας της 
υγιούς διαβίωσης, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των 
ανθρώπων που ζουν με χρόνιες παθήσεις, μειώνουν τις 
ανισότητες στην υγεία και αντιμετωπίζουν προβλήματα 
που προκαλούν οι δημογραφικές αλλαγές.

• Βελτιώστε τη διαχείριση της υγείας: Αξιοποιήστε τις 
κοινωνικές αλλαγές προς όφελος της υγείας σε όλες τις 
πολιτικές και επενδύστε στην υγεία ως κινητήρια δύναμη 
για αειφόρο ανάπτυξη και ευημερία, εξασφαλίζοντας 
ότι κυβερνήσεις, βουλευτές και όλοι οι υπεύθυνοι για τη 
χάραξη πολιτικών σε όλους τους τομείς, αναγνωρίζουν 
την ευθύνη τους για την υγεία, την ευημερία και για την 
προώθηση υγείας, της προστασίας και της ασφάλειας. 

• Υποστηρίξτε κοινούς στόχους: Υποστηρίξτε την 
ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών σε χώρες που 
επενδύουν στην υγεία και την ευημερία ως ένα κοινό 
κοινωνικό στόχο, στο κατάλληλο επίπεδο, παρέχοντας 
στους ενδιαφερόμενους φορείς και συνεργάτες τους 
μηχανισμούς για συμμετοχή και για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας 
και τις ανισότητες στην υγεία.

• Ενθαρρύνετε την ανταλλαγή γνώσεων και την καινο-
τομία: Αυξήστε τη βάση των γνώσεων για την ανάπτυξη 
πολιτικών για την υγεία και την εξέταση των κοινωνικών 
καθοριστικών παραγόντων της υγείας, με την υποστή-
ριξη των επαγγελματιών από το χώρο της υγείας και 
άλλων επαγγελματιών, για να υιοθετήσουν τη νέα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορείτε να ενθαρρύνετε την τοπική 
αυτοδιοίκηση της πόλης σας να γίνει 
πιο  φιλική προς τους ηλικιωμένους και να 
γίνει μέλος του παγκόσμιου δικτύου. Μπορείτε 
επίσης να ενθαρρύνετε τις τοπικές αρχές 
υποστηρίξουν την προσπάθεια σύναψης 
Συμφωνίας Δημάρχων για τη δημογραφική 
αλλαγή σε επίπεδο της ΕΕ. Εάν επιθυμείτε 
να ενημερώνεστε σχετικά με τις τελευταίες, 
μπορείτε να γίνετε μέλη του δικτύου της AGE 
(βλ. ιστοσελίδα AGE). 

προσέγγιση της υγείας και τις ανάγκες δημιουργίας μιας 
πιο ανθρωποκεντρικής υγειονομικής περίθαλψης σε μια 
πολυπολιτισμική κοινωνία που γερνάει, αξιοποιώντας 
τις τεχνολογικές καινοτομίες που είναι διαθέσιμες για τη 
βελτίωση της φροντίδας.

• Αυξήστε τη συμμετοχή: Ενθαρρύνετε τους πολίτες της 
ευρωπαϊκής περιφέρειας να συμμετέχουν ενεργά στη 
διαμόρφωση των πολιτικών για την υγεία, μέσω των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, για να αντα-
ποκριθούν στις προκλήσεις της υγείας  που αντιμετωπί-
ζουν, εξασφαλίζοντας ότι θα ακούγεται η φωνή τους σε 
πιο ανθρωποκεντρικά συστήματα υγείας.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ:

Το Συμβούλιο της Ευρώπης:
• Κεντρική Ιστοσελίδα:  

www.coe.int/web/coe-portal

• Εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης τα δικαιώματα 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (μόνο στα αγγλικά):  
www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/
other_committees/cddh-age/default_EN.asp?

• Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(μόνο στα αγγλικά):  
www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en 

• Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(αγγλικά, γαλλικά):  
www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Co
nvention+and+additional+protocols/The+European+Conv
ention+on+Human+Rights 

• Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (μόνο στα αγγλικά): 
www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter

Τα Ηνωμένα Έθνη:
• Κεντρική ιστοσελίδα:  

www.un.org/en 

• Αρχές για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας:  
www.unescap.org/ageing/res/principl.htm 

• Διεθνές Σχέδιο Δράσης για τη γήρανση της Μαδρίτης: 
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInterna
tionalPlanofActiononAgeing.aspx 

• Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
(μόνο στα αγγλικά) :  
www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml 

• Ανοικτή Ομάδα Εργασίας για τη Γήρανση (μόνο στα 
αγγλικά):  
http://social.un.org/ageing-working-group/  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147724/wd09E_Health2020_111332.pdf
http://www.coe.int/web/coe-portal
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/cddh-age/default_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/cddh-age/default_EN.asp?
http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/
http://www.un.org/en/
http://www.unescap.org/ageing/res/principl.htm
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO):
• Κεντρική ιστοσελίδα:  

www.who.int/en

• Οικονομική Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 
(UNECE)-Τομέας Γήρανσης (μόνο στα αγγλικά):  
www.unece.org/pau/age/welcome.html

• Διεθνές Σχέδιο Δράσης για τη Γήρανση της Μαδρίτης:  
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInterna
tionalPlanofActiononAgeing.aspx

• Σημείο αναφοράς των ΗΕ για τη Γήρανση (UN Focal 
Point on Ageing):  
http://social.un.org/ageing-working-group/desa-ageing.
shtml

• Πρόγραμμα για περιβάλλοντος φιλικού προς τις 
μεγαλύτερες ηλικίες (μόνο στα αγγλικά):  
www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en

http://www.who.int/en
http://www.unece.org/pau/age/welcome.html
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx
http://social.un.org/ageing-working-group/desa-ageing.shtml
http://social.un.org/ageing-working-group/desa-ageing.shtml
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en/
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Οι Συνθήκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
μια ματιά

Το 1957, υπογράφηκε η Συνθήκη της Ρώμης, από το Βέλγιο, 
τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και 
τη Δυτική Γερμανία, ιδρύοντας την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα. Ακολούθησε η ένταξη και άλλων χωρών και 
αρκετές τροποποιήσεις στη Συνθήκη. Δημιουργήθηκε έτσι 
η ΕΕ, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.  

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 
1987, μεταρρυθμίζοντας θεσμικά όργανα εν όψει της 
Ενιαίας Αγοράς.

Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε ισχύ την 
1η Νοεμβρίου, 1993. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ άλλαξε 
το όνομα της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επίσης εισήγαγε νέες μορφές 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, όπως σε θέματα 
άμυνας και δικαιοσύνης.  Με την ένταξη της διακυβερνη-
τικής συνεργασίας στο σύστημα της Κοινότητας, η Συνθήκη 
του Μάαστριχτ δημιούργησε μία νέα δομή που βασίζεται σε 
τρεις πολιτικούς και οικονομικούς πυλώνες: την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου, 
1999. Τροποποίησε και αρίθμησε εκ νέου τις Συνθήκες της 
ΕΕ και της ΕΚ. Επίσης, εισήγαγε ένα νέο άρθρο, το άρθρο 13, 
σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων. Οι ενοποι-
ημένες εκδόσεις των Συνθηκών ΕΕ και ΕΚ, επισυνάπτονται 
σε αυτήν. 

Η Συνθήκη της Νίκαιας τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Φεβρουαρίου, 2003. Ασχολήθηκε κυρίως με τη μεταρρύθ-
μιση των θεσμικών οργάνων, έτσι ώστε η Ένωση να  μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά μετά τη διεύρυνσή της σε 
25 κράτη μέλη. 

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Δεκεμβρίου, 2009. Παρέχει στην ΕΕ μοντέρνους θεσμούς 
και βελτιωμένες μεθόδους εργασίας για την αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. 

Μία σύνοψη των βασικών αλλαγών που επέφερε 
η Συνθήκη της Λισσαβόνας μπορεί να αναζητηθεί στη 
διεύθυνση: http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/
index_el.htm

Το πλήρες κείμενο της Συνθήκης της Λισαβόνας και η 
ενοποιημένη έκδοση των Συνθηκών όπως αυτές τροποποι-
ήθηκαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας μπορούν να αναζη-
τηθούν στη διεύθυνση: http://europa.eu/lisbon_treaty/
full_text/index_el.htm

IV. Παράρτημα

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_el.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_el.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_el.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_el.htm
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Ακρωνύμια

7ο ΠΠ   7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα 
AAL  Ambient Assisted Living (Διαβίωση Υποβοηθούμενη από το Περιβάλλον)
ANEC  Ευρωπαϊκή Φωνή Καταναλωτών στην Τυποποίηση
BEUC  Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών
CDDH  Διευθύνουσα Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
CEN  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
CENELEC  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
DfA  Σχεδιασμός για Όλους
EBU  Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών 
ECR  Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
EDF  Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία 
EEA  Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης
EIT  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο  Τεχνολογίας και Καινοτομίας
EMA  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
EPHA  Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία 
EPSCO  Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών 
ERA  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων
ETUC  European Trade Union Confederation
EUHPF EU  φόρουμ της ΕΕ για την Υγεία
EY2012  Ευρωπαϊκό Έτος 2012
FSUG  Ομάδα χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
GNAFCC  Παγκόσμιο Δίκτυο για Πόλεις και Κοινότητες φιλικές προς την Τρίτη Ηλικίας
GUE/NGL  Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά-Βόρεια Πράσινη Αριστερά (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
JPND  Κοινό Πρόγραμμα για τις Νευροεκφυλιστικές Ασθένειες
LTC  Μακροχρόνια Φροντίδα
MIPAA  Σχέδιο Δράσης της Μαδρίτης για τη Γήρανση
OEWG  Ανοικτή Ομάδα Εργασίας για τη Γήρανση
R&D  Έρευνα και Ανάπτυξη
S&D  Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
ΑΕΕ  Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα 
ΑΕΠ  Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
ΑΜΣ  Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού 
ΓΔ  Γενική Διεύθυνση 
ΔΕΚ  Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ΕΑ  Επιτροπή Απασχόλησης
ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕ  Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΕΒΜΜΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
ΕΕΠ  Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
ΕΚ  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ΕΚΑΑ   Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας  
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ΕΚΕ  Εθνική Κοινωνική Έκθεση
ΕΚΠ  Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
ΕΚΤ  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
ΕΛΚ  Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Χριστιανοδημοκράτες) (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 
ΕΜΑ  Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων 
ΕΟΚΕ  Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
ΕΠΜ  εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 
ΕΠΠ  Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
ΕΣΔΑ  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
ΕΣΚ ΕΥΓ  Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση
ΕτΠ  Επιτροπή των Περιφερειών 
ΚΓΚ  Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας
ΚΕΑ  Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση
ΚΕΕΔ  Ευρωπαϊκό Κέντρο Εργοδοτών και Επιχειρήσεων που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες 
ΜΕΚ  Μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΜΚΟ  Μη Κυβερνητικός Οργανισμός 
ΟΕΕ/ΗΕ  Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη 
ΟΗΕ  Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
ΠΔΠ  Πολυετές δημοσιονομικό Πλαίσιο
ΠΚΠ  Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού
ΠΟΥ  Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας
ΠΠΑΚ  Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία
ΠΣΣ  Πρόγραμμα Σταθερότητας και Σύγκλισης
ΣΔΑΑ  Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
ΣΕΕ  Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΣΛΕΕ Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ΣΣΥ  Στρατηγικό Σχέδιο Υλοποίησης
ΤΠΔ  Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας
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