
Νοέμβριος 2014

Ενεργοί Ευρωπαίοι  
Πολίτες Μεγαλύτερης 
Ηλικίας
Ένας σύντομος οδηγός  
για την Ευρωπαϊκή Ένωση 



 I 3

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα «Ενεργοί 
Ευρωπαίοι Πολίτες 
Μεγαλύτερης Ηλικίας» (ASCE)  

Από το 2013 ως το 2014 το πρόγραμμα 
υποστήριξε οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
ώστε να συμμετάσχουν στην πολιτική 
ατζέντα της ΕΕ και να την επηρεάσουν, 
εκπαιδεύοντάς τους να γίνουν σημαντικοί 
παράγοντες στη διαμόρφωση αποφάσεων 
σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ενημέρωσε 
ομάδες ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
σχετικά με την ΕΕ και τον τρόπο με 
τον οποίο μπορούν να επηρεάσουν τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.age-platform.eu/age-work/age-
projects/active-citizenship 

Το ASCE χρηματοδοτήθηκε από 
το πρόγραμμα Ευρώπη για τους 
πολίτες

Στόχος αυτού του προγράμματος 
είναι να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά 
στους πολίτες της και να τους δώσει τα 
απαραίτητα εφόδια για να συμμετέχουν 
ενεργά στις ευρωπαϊκές δομές. Μέσω του 
προγράμματος, δίνεται η ευκαιρία στους 
πολίτες για συμμετοχή σε διακρατικές 
ανταλλαγές και δραστηριότητες 
συνεργασίας, συνεισφέροντας στην 
ανάπτυξη της αίσθησης του «ανήκειν» 
σε κοινά ευρωπαϊκά ιδανικά και 
ενθαρρύνοντας τη διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
eacea.ec.europa.eu/europe-for-
citizens_en

Η πληρέστερη έκδοση  
του οδηγού για την ΕΕ

Ο σύντομος αυτός οδηγός για την ΕΕ 
δίνει βασικές πληροφορίες σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τι προσφέρει στους 
πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας. 

Πληρέστερες και πιο λεπτομερείς 
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
πολυσέλιδη έκδοση του «Οδηγού στην 
ΕΕ» που διατίθεται σε 10 γλώσσες στην 
ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
AGE. 
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Τι σημαίνει ΕΕ για τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας;

Γιατί χρειαζόμαστε την ΕΕ;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μία διεθνής 
ένωση 28 κρατών (Κρατών-Μελών) 
που αποφάσισαν να συνεργαστούν σε 
στρατηγικούς τομείς, θέτοντας κοινές 
βασικές πολιτικές. 

Από τη δημιουργία της το 1952 με την 
πρωτοβουλία 6 κρατών (Βέλγιο, Γαλλία, 
Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και 
Δυτική Γερμανία), η ΕΕ έχει εξελιχθεί πολύ. 
Σήμερα περιλαμβάνει περισσότερες 
χώρες και πολιτικές, όπως τη νομισματική 
πολιτική (Ευρώ) και την πολιτική της 
ελεύθερης μετακίνησης.

Η ΕΕ διαρκώς εξελίσσεται. Η βάση σήμερα 
για τους νόμους και τις πολιτικές στην ΕΕ 
είναι η Συνθήκη της Λισαβόνας που τέθηκε 
σε ισχύ το 2009. Οι κύριες αλλαγές που 
εισήγαγε έκαναν την ΕΕ πιο δημοκρατική 
και αποτελεσματική, δίνοντας μεγαλύτερη 
ισχύ στο Ευρωκοινοβούλιο και αλλάζοντας 
τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, η 
οποία γίνεται πλέον με την πλειοψηφία και 
όχι την ομοφωνία μεταξύ των χωρών.  

«Η ΕΕ είναι ένα 
αποσπασματικό, 
δύσκολο επιχείρημα, 
αλλά πολύ 
πολύτιμο για να 
εγκαταλειφθεί» 

 Elke, Γερμανία

Οι ιδρυτές της ΕΕ ήθελαν να τεθούν κοινές 
οικονομικές πολιτικές από τις χώρες της 
Ευρώπης ώστε να μην εμπλακούν ξανά 
σε πόλεμο μεταξύ τους. Η επισύναψη της 
Συμμαχίας Άνθρακα και Χάλυβα –δύο 
στοιχεία απαραίτητα για την κατασκευή 
όπλων- ήταν το πρώτο βήμα σε αυτή την 
κατεύθυνση, αμέσως μετά τη λήξη του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου.

Μετά από 60 χρόνια, η ΕΕ βρίσκεται 
σήμερα σε ένα τελείως διαφορετικό 
πλαίσιο. Η παγκο- σμιοποίηση και άλλες 
προκλήσεις, είχαν ως αποτέλεσμα 
να ενώσουν τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ 
τις δυνάμεις τους σε περισσότερους 
τομείς πολιτικής. Παράδειγμα, η ενιαία 
ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική, που έχει 
ως στόχο τη διασφάλιση του πλούτου της 
Ευρώπης και την προστασία των κατοίκων 
της. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

στη Ευρώπη πιστεύουν ότι η ΕΕ 
διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο 
για τη διατήρηση της ειρήνης στην 
Ευρώπη και για την προστασία των 
πολιτών της. 

Εξίσου σημαντικός είναι ρόλος της 
ΕΕ για την προώθηση θεμελιωδών 
αξιών, όπως η ίση μεταχείριση και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα 
των φύλων, η ασφάλεια των ασθενών, 
η προστασία των καταναλωτών, 
τα δικαιώματα των επιβατών και η 
συνεργασία μεταξύ των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως στους 
τομείς των συντάξεων και της 
υγειονομικής περίθαλψης.

«Η ΕΕ είναι η πιο πολιτισμένη 
συμμαχία στον κόσμο που  
έφερε ειρήνη, πρέπει  
όμως να γίνει χώρος  
δημοκρατίας και  
κοινωνικής  
ενσωμάτωσης.»

Marjan, Σλοβενία

«Το 70 με 80% των νόμων μιας  
χώρας επηρεάζεται από τις 
αποφάσεις της ΕΕ, αυτό  
όμως δεν είναι ορατό  
στα ΜΜΕ όπου η ΕΕ  
συνδέεται μόνο με  
δυσάρεστες ειδήσεις!»

‘Ενας συμμετέχων από  
την Πορτογαλία
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Πώς προστατεύει η ΕΕ τα 
δικαιώματα των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας;

Στόχος της ΕΕ είναι η προστασία των 
δικαιωμάτων πολιτών, καταναλωτών, 
επιχειρήσεων και αποδεκτών σε όλους 
τους τομείς, όπως αυτοί έχουν συμφωνηθεί 
από τα Κράτη- Μέλη.  

Για παράδειγμα, όταν η ΕΕ συντονίζει 
τα συστήματα υγείας προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι όλοι θα έχουν κάλυψη 
όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ, είναι ευθύνη 
κάθε κράτους να παρέχει υγειονομική 
περίθαλψη στους κατοίκους και τους 
επισκέπτες της.  

Τα δικαιώματα των πολιτών που επιδιώκει 
να προστατεύσει η ΕΕ περιλαμβάνονται 
στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ. Το άρθρο 25 αυτού του Χάρτη 
αναφέρεται στα δικαιώματα των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας:

‘Άλλος στόχος της ΕΕ είναι η 
προώθηση της ισότητας των φύλων. 
Για αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι 
διαφορές στα ασφάλιστρα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, παραβιάζουν 
το Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και υποχρέωσε τα 
Κράτη-Μέλη να αλλάξουν τους 
νόμους και τις πρακτικές που 
υποστήριζαν αυτές τις διαφορές.

Το 2000, η ΕΕ  υιοθέτησε μία 
νομοθεσία (Οδηγία) για την 
αντιμετώπιση των διακρίσεων στην 
εργασία, απαγορεύοντας τις ηλικιακές 
διακρίσεις κατά των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας. Σύμφωνα 
με αυτή την Οδηγία, επιτρέπονται 
εξαιρέσεις στα Κράτη-Μέλη, για 
παράδειγμα μπορούν να θέτουν όρια 
ηλικίας για συγκεκριμένα επαγγέλματα 
(π.χ. για να γίνει κάποιος πυροσβέστης). 

Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο της ΕΕ 
διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο 
στην εξακρίβωση της τεκμηρίωσης 
αυτών των εξαιρέσεων και εάν αυτές 
παραβιάζουν την αρχή κατά των 
ηλικιακών διακρίσεων και το Χάρτη 
των Θεμελιωδών δικαιωμάτων.  

«Το δικαίωμα στην ισότητα  
έχει ενισχυθεί μέσα από τη 
συμμετοχή μας στην ΕΕ,  
καθώς λειτουργεί ως  
μηχανισμός  
υποστήριξης  
και ελέγχου  
της εθνικής μας  
κυβέρνησης.»

Fintain, Ιρλανδία

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Για την εφαρμογή των αξιών που 
περιλαμβάνονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, η ΕΕ μπορεί να υιοθετήσει 
«Οδηγίες», «Κανονισμούς» ή «Συστάσεις». 
Στις περισσότερες περιπτώσεις η 
νομοθεσία της ΕΕ παρέχει ένα γενικό 
πλαίσιο για τις δράσεις των εθνικών αρχών.

«Η Ένωση αναγνωρίζει και  
σέβεται το δικαίωμα των 
ηλικιωμένων να ζουν με  
αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία  
και να συμμετέχουν στην  
κοινωνική και πολιτιστική ζωή.»

Η ΕΕ σήμερα δεν έχει καμία 
νομοθεσία για την καταπολέμηση 
των ηλικιακών διακρίσεων εκτός του 
χώρου εργασίας, για παράδειγμα 
σχετικά με την πρόσβαση σε 
ασφάλειες, δάνεια, εκπαίδευση και 
άλλα αγαθά και υπηρεσίες. 

1 Βλέπε curia.europa.eu

Στην περίπτωση που δεν εφαρμοστεί 
από τις αρχές η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
εξηγήσεις από τις αρχές αυτές και αν είναι 
απαραίτητο, να ζητήσει να τροποποιήσουν 
τη νομοθεσία τους. Αν χρειαστεί, μπορεί 
να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
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Σε ποιους τομείς επηρεάζει η 
ΕΕ τους πολίτες μεγαλύτερης 
ηλικίας;

Τι θα προσφέρουν νέοι  
Ευρωπαίοι Επίτροποι στους  
πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας;   

Εντοπίσαμε 12 κεντρικούς άξονες 
όπου δρα η ΕΕ για την προστασία των 
δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας και την υποστήριξη των Κρατών-
Μελών: 

●   Ενεργή συμμετοχή στα κοινά
●   Καταπολέμηση των διακρίσεων
●   Απασχολησιμότητα
●   Εκπαίδευση και Δια Βίου μάθηση
●   Συντονισμός συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας
●   Συντάξεις
●   Κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή
●   Εθελοντισμός
●   Προαγωγή υγείας και συντονισμός 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης
●   Έρευνα και Καινοτομία
●   Προσβασιμότητα σε αγαθά και 

υπηρεσίες
●   Δικαιώματα καταναλωτών

Σε μερικούς τομείς η ΕΕ μπορεί να 
εφαρμόσει Οδηγίες και Κανονισμούς, 
όπως για παράδειγμα στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων στο χώρο εργασίας, που 

υποχρεώνονται να εφαρμόσουν τα Κράτη-
Μέλη . Σε άλλους τομείς, η ΕΕ στηρίζει τη 
συνεργασία μεταξύ των χωρών, όπως 
για παράδειγμα στην εκπαίδευση, τις 
συντάξεις ή τον εθελοντισμό.

Η ΕΕ βοηθάει τα Κράτη-Μέλη να 
συμφωνήσουν σε κοινούς στόχους σχετικά 
με τη μείωση της φτώχειας, την έρευνα 
και την ανάπτυξη (βλέπε τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»). 

Η ΕΕ προστατεύει επίσης τα δικαιώματα 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέσα 
από τη χρηματοδότηση προγραμμάτων, 
όπως στον τομέα της έρευνας και της 
ανάπτυξης, της τοπικής ανάπτυξης ή της 
κοινωνικής πολιτικής.

Οι βασικοί Επίτροποι που θα ασχοληθούν με θέματα που αφορούν τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας είναι:

Ο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος, είναι υπεύθυνος για το γενικό 
συντονισμό πολιτικής. Θεωρεί τη δημογραφική αλλαγή παγκόσμια 
πρόκληση που ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς.

Ο Frans Timmermans, Πρώτος Αντιπρόεδρος είναι υπεύθυνος για την 
εξασφάλιση της τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δράσεις 
τις ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η Vera Jourova, Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, τον Καταναλωτή και την 
Ισότητα των Φύλων έχει ως στόχο να πείσει τις εθνικές κυβερνήσεις να 
υποστηρίξουν την εφαρμογή ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων στην πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου 
του κριτηρίου της ηλικίας. Είναι επίσης υπεύθυνη για την προστασία των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών.  

Η Marianne Thyssen, Επίτροπος Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δεξιοτήτων και Κινητικότητας είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με την απασχολησιμότητα εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, τις 
συντάξεις, την κοινωνική ενσωμάτωση, την καταπολέμηση της φτώχειας, τη 
δημογραφική αλλαγή κλπ.  

Ο Vytenis Andriukaitis, Επίτροπος για την Υγεία και στην Ασφάλεια 
Τροφίμων, είναι υπεύθυνος για την προαγωγή της υγείας και την καινοτομία, 
την ασφάλεια των ασθενών, τα φάρμακα κλπ. 

Ο Jyrki Katainen, Αντιπρόεδρος, είναι υπεύθυνος για την Εργασία, την 
Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα. Θα ασχοληθεί με 
θέματα που αφορούν τη γήρανση ελέγχοντας τις προσπάθειες των Κρατών-
Μελών να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους 
(συντάξεις, υγεία, μακροχρόνια φροντίδα).

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η πλήρης έκδοση του «Ενεργοί 
Ευρωπαίοι Πολίτες Μεγαλύτερης 
Ηλικίας» εξηγεί λεπτομερώς πώς 
επηρεάζει η ΕΕ τη ζωή των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας σε καθέναν 
από τους 12 άξονες. 

2 Οδηγία Επιτροπής 2000/78/EC της 27ης Νοεμβρίου 2000
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Πώς λαμβάνονται οι  
αποφάσεις στην ΕΕ;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα των πολιτών μέσω 
αντιπροσώπων που εκλέγονται απευθείας 
από τους ευρωπαίους πολίτες και λέγονται 
«Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Το Συμβούλιο της ΕΕ αποτελείται από τους 
Υπουργούς των κρατών για κάθε τομέα 
πολιτικής (Οικονομικών, Μεταφορών. 
Εξωτερικών Υποθέσεων κλπ.).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρέχει τις 
πολιτικές προτεραιότητες, μέσω των 
αρχηγών κρατών και των κυβερνήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προστατεύει 
τα συμφέροντα της ΕΕ και ελέγχει την 
εφαρμογή των συμφωνηθέντων από 
τα Κράτη-Μέλη. Είναι η διοίκηση της 
ΕΕ. Επίσης μπορεί να προτείνει νέες 
νομοθεσίες για την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα 
κείμενο που συζητείται, τροποποιείται και 
όταν υπάρχει συμφωνία, εγκρίνεται από το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή είναι τότε υπεύθυνη για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του από 
τις εθνικές κυβερνήσεις (των Κρατών- 
Μελών).

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε να εξεταστεί ο βαθμός 
στον οποίο εφαρμοζόταν η Οδηγία 
του 2001 για τις κλινικές δοκιμές 
στις ευρωπαϊκές χώρες. Η Επιτροπή 
ξεκίνησε μία δημόσια διαβούλευση 
για την αξιολόγηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας.

Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξέδωσε την πρώτη αναφορά με τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης.. 

Το 2012, η Επιτροπή έκανε μία πρόταση 
για εφαρμογή κανονισμών στις κλινικές 
δοκιμές φαρμακευτικών προϊόντων 
για ανθρώπινη χρήση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ. 

Μετά από πολλές συζητήσεις με 
διάφορες ΜΚΟ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υιοθέτησε μία «θέση» που 
περιλάμβανε προτάσεις για αλλαγές 
στην πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής τον Απρίλιο του 2014. Η 
θέση αυτή εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 
της ΕΕ τον ίδιο μήνα.

Τον Ιούλιο 2014 οριστικοποιήθηκε η 
τροποποίηση. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

JEAN-CLAUDE 
JUNCKER

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

MARTIN 
SCHULZ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

DONALD 
TUSK 

ΠΡ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΕ

ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΕ
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Πώς μπορούν να επηρεάσουν οι 
πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας τις 
πολιτικές της ΕΕ;

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει το 
δικαίωμα των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών να συμμετέχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. (Άρθρο 
11). Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους 
οποίους μπορούν οι πολίτες μεγαλύτερης 
ηλικίας να επηρεάσουν τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 

●  Μπορούν να επικοινωνήσουν με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να τους πουν τις ανησυχίες τους. Οι 
Ευρωβουλευτές εκλέγονται απευθείας 
από τους πολίτες. Οι πολίτες μεγαλύτερης 
ηλικίας δε θα πρέπει να διστάζουν 
να επικοινωνήσουν μαζί τους και να 
ζητήσουν να συναντηθούν μαζί τους 
για να τους εκφράσουν τα προβλήματά 
τους.

●  Μπορούν να λάβουν μέρος σε δημόσιες 
διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται 
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για να εκφράσουν τις 
ανησυχίες τους αλλά και τις προτάσεις 
τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες που 
ετοιμάζει η Επιτροπή.

●  Μπορούν να συμμετάσχουν σε μία 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, 
που θα καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να δράσει σχετικά με ένα ζήτημα που 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ. 
Μία Πρωτοβουλία Πολιτών πρέπει να 
υποστηρίζεται τουλάχιστον από ένα 
εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ, που να 
προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τα 
28 Κράτη-Μέλη. 

●  Μπορούν επίσης να κάνουν χρήση του 
δικαιώματός τους να υποβάλουν μία 
αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:  
w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u /
aboutpar l iament/en/00533cec74/
Petitions.html

●  Μπορούν τέλος, να γίνουν μέλη ενός 
οργανισμού στη χώρα τους που να 
είναι με τη σειρά του μέλος κάποιου 
ευρωπαϊκού δικτύου με στόχο την 
επιρροή ευρωπαϊκών πολιτικών. Αυτός 
είναι ο ρόλος για παράδειγμα της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας AGE, η οποία 
αποτελεί τη φωνή 40 εκατομμυρίων 
πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας σε 
διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς της 
ΕΕ. 

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η AGE συνήθως αρχίζει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με 
ένα θέμα πριν την προετοιμασία ενός κειμένου (με διαβουλεύσεις, συναντήσεις), 
παρακολουθεί τις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή και 
ελέγχει την εφαρμογή του κειμένου με τη βοήθεια των οργανισμών-μελών της.

ΠΩΣ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Υπάρχουν πολλά ζητήματα που σχετίζονται με την κατανάλωση φαρμάκων από 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Για αυτό το λόγο η ευρωπαϊκή πλατφόρμα AGE 
εργάστηκε σκληρά για να επηρεάσει τον Κανονισμό που εφαρμόστηκε το 2014 
για τις κλινικές δοκιμές.   

Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα AGE εξέφρασε τις ανησυχίες των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας σχετικά με τις κλινικές δοκιμές, απαντώντας στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής του 2009. Η AGE έδωσε έμφαση στην ανάγκη για αύξηση της 
συμμετοχής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε κλινικές δοκιμές, ιδίως όταν αυτά 
απευθύνονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Η AGE μεθόδευσε μία συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2011 για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα φάρμακα για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τις 
κλινικές δοκιμές και τη συμμετοχή της ηλικιακής αυτής ομάδας. Διοργανώθηκε με 
την υποστήριξη της Διακομματικής Ομάδας για τη Γήρανση και την Αλληλεγγύη 
μεταξύ των Γενεών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

‘Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε την πρότασή της το 2012, η AGE 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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υποστήριξε τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με τους εξής τρόπους:

●  Δημοσιοποιώντας μία κοινή δήλωση των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, 
ζητώντας καλύτερη ενημέρωση και διαφάνεια σχετικά με τα αποτελέσματα των 
κλινικών δοκιμών. 

●  Οργανώνοντας συναντήσεις με τους Ευρωβουλευτές
●  Προτείνοντας στους Ευρωβουλευτές σαφείς αλλαγές στην πρόταση, όπως 

μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στις κλινικές 
δοκιμές.

Οι θέσεις της AGE αναγνωρίστηκαν και η τροποποίηση που εφαρμόστηκε 
λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα που σχετίζονται με το φύλο και την ηλικία στις 
κλινικές δοκιμές. 

Η AGE συνεχίζει την προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα φάρμακα 
που δοκιμάζονται είναι κατάλληλα για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η AGE 
συνεργάζεται επίσης στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τονίζοντας 
την ανάγκη για εξειδικευμένα φάρμακα για αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Ποιοι είναι οι Ευρωβουλευτές μου;

Νίκος Ανδουλάκης   
ΠΑΣΟΚ- Ελιά 
nikos.androulakis@europarl.europa.eu

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ  
Νέα Δημοκρατία
elissavet.vozemberg@europarl.europa.eu

Εμμανουήλ Γλέζος  
ΣΥΡΙΖΑ
emmanouil.glezos@europarl.europa.eu

Γιώργος Γραμματικάκης   
Το Ποτάμι
giorgos.grammatikakis@europarl.europa.eu

Γιώργος Επιτήδειος 
Μη εγγεγραμμένοι, Χρυσή Αυγή
georgios.epitideios@europarl.europa.eu

Θεόδωρος Ζαγοράκης   
Νέα Δημοκρατία
theodoros.zagorakis@europarl.europa.eu

Μιλτιάδης Κύρκος  
Ο ευρωβουλευτής κ. Μίλτος Κύρκος τίμησε την 50+Ελλάς και τα 

μέλη της, με την παρουσία του στην εκδήλωση της AGE Platform για 

το πρόγραμμα ASCE στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Ο κ. Κύρκος έχει 

ήδη δείξει έμπρακτα την ευαισθησία του απέναντι σε θέματα που 

αφορούν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και δηλώνει αρωγός στο 

έργο μας. Τον ευχαριστούμε θερμά.

miltiadis.kyrkos@europarl.europa.eu
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Σωτήριος Ζαριανόπουλος 
Μη εγγεγραμμένοι, Κ.Κ.Ε.
sotirios.zarianopoulos@europarl.europa.eu

Εύα Καϊλή   
ΠΑΣΟΚ- Ελιά
eva.kaili@europarl.europa.eu

Γεώργιος Κατρούγκαλος  
ΣΥΡΙΖΑ
georgios.katrougalos@europarl.europa.eu

Μανώλης Κεφαλογιάννης   
Νέα Δημοκρατία
manolis.kefalogiannis@europarl.europa.eu

Κωνσταντίνα Κούνεβα  
ΣΥΡΙΖΑ
kostadinka.kuneva@europarl.europa.eu

Γεώργιος Κύρτσος   
Νέα Δημοκρατία
georgios.kyrtsos@europarl.europa.eu

Νότης Μαριάς   
Ανεξάρτητοι Έλληνες
notis.marias@europarl.europa.eu

Κωνσταντίνος Παπαδάκης, 
Μη εγγεγραμμένοι, Κ.Κ.Ε.
konstantinos.papadakis@europarl.europa.eu

Δημήτριος Παπαδημούλης  
ΣΥΡΙΖΑ
dimitrios.papadimoulis@europarl.europa.eu

Η Διακομματική Ομάδα για τη Γήρανση 
και την Αλληλεγγύη μεταξύ των 
Γενεών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
συγκεντρώνει Ευρωβουλευτές που 
ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με 
τη γήρανση. Συνεδριάζουν τακτικά για 
να μοιραστούν τις απόψεις τους, να 
οργανώσουν εκδηλώσεις και κοινές 
δραστηριότητες. Η AGE υποστηρίζει 
την εκστρατεία για την ανασύσταση της 
διακομματικής αυτής ομάδας μετά από 
κάθε διεξαγωγή ευρωεκλογών και στηρίζει 
τις δραστηριότητές της. 

Σοφία Σακοράφα  
ΣΥΡΙΖΑ
sofia.sakorafa@europarl.europa.eu

Μαρία Σπυράκη   
Νέα Δημοκρατία
maria.spyraki@europarl.europa.eu

Ελευθέριος Συναδινός 
Μη εγγεγραμμένοι, Χρυσή Αυγή
eleftherios.synadinos@europarl.europa.eu

Λάμπρος Φουντούλης 
Μη εγγεγραμμένοι, Χρυσή Αυγή
lampros.fountoulis@europarl.europa.eu

Κώστας Χρυσόγονος  
ΣΥΡΙΖΑ
kostas.chrysogonos@europarl.europa.eu
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Στοιχεία επικοινωνίας

Για κάθε πληροφορία

●  Europe Direct (κεντρική υπηρεσία 
πληροφοριών):  
00.800.6.7.8.9.10.11. Μπορείτε 
να καλέσετε από οπουδήποτε 
στην Ευρώπη, 9.00-18.00 ώρα 
κεντρικής Ευρώπης (καθημερινές), σε 
οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

●  Υπηρεσία πληροφοριών Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου:   
www.europarl.europa.eu/
aboutparliament/en/information_
offices.html 

●  Για να επικοινωνήσετε με τους 
Ευρωβουλευτές σας:   
www.europarl.europa.eu  
(μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα σας).

●  Για video: www.europarltv.europa.eu

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

●   Γενική ιστοσελίδα:  
ec.europa.eu

●  Η ιστοσελίδα ‘EUtube’ με video: 
www.youtube.com/user/eutube

●  Η ιστοσελίδα των πολιτών:   
europa.eu/youreurope 
Πληροφορίες για πολίτες (αριστερή 
στήλη) διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες 
της ΕΕ. 

Επικοινωνία με οργανώσεις 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
που δραστηριοποιούνται στην 
Ευρώπη

●  Ιστοσελίδα  της ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας AGE  
www.age-platform.eu 

●  50 και Ελλάς, Ιστοσελίδα:  
www.50plus.gr,  
Email : info@50plus.gr  
Facebook: Fiftyplus Hellas

http://ec.europa.eu
http://europa.eu/youreurope
http://www.50plus.gr
http://info@50plus.gr
www.facebook.com/pages/Fiftyplus-Hellas/219920824695639


50 και Ελλάς
Σπύρου Μερκούρη 38, 
11634 Αθήνα

Τηλ:  +30 210 7298194
info@50plus
www.50plus.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες

Fiftyplus Hellas


