
Ηιδέα για την ίδρυση της Μη
Κυβερνητικής Οργάνωσης

"50και Ελλάς" προήλθε από την
ερευνητική οµάδα Sextant , η οποία
ιδρύθηκε το 1991 από µία
διεπιστηµονική οµάδα ατόµων
ειδικευµένων σε θέµατα που
αφορούν άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας.
Η οµάδα Sextant συνεργάστηκε µε
την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας
και συµµετείχε σε διεθνή δίκτυα και
προγράµµατα που αφορούσαν τα
άτοµα 50+.

Τα προγράµµατα και οι έρευνες
που διεξήγαγε η Sextant σε
συνδυασµό µε την διεθνή εµπειρία,
αναδεικνύουν την ανάγκη  συντο-
νισµού των δράσεων για την
προώθηση των θεµάτων που
αφορούν τα άτοµα 50+. Για τον λόγο
αυτό η Sextant µετεξελίχθηκε σε µία

µη κυβερνητική οργάνωση, την
”50και Ελλάς”, η οποία έχει σαν
στόχο της την έρευνα και ανάλυση
των προβληµάτων που αντιµε-
τωπίζουν οι ενήλικες άνω των 50+.
Έχει επίσης σαν προτεραιότητά της,
την δηµιουργία των προϋποθέσεων
για την προώθηση λύσεων που
αφορούν την κοινωνική ένταξη, την
υγεία και την ευηµερία των ατόµων
άνω των 50.

Η “50και Ελλάς” αντιπροσωπεύει
την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή µη
Κυβερνητική Οργάνωση AGE
Platform, η οποία αποτελείται από
165 οργανώσεις ηλικιωµένων από τα
25 κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης. Είναι επίσης µέλος του
Healthy Aging Advocacy Forum που
στοχεύει στη προώθηση της υγείας
και ευηµερίας των ατόµων 50+.

Η ∆ρ. Τζούντη Τριανταφύλλου:
Σπούδασε ιατρική στο UK και
εργάζεται για πολλά χρόνια στην
Ελλάδα στoν τοµέα της πρωτοβάθ-
µιας φροντίδας υγείας και σε ΚΑΠΗ.
Είναι ιδρυτικό µέλος του Sextant και
έχει µεγάλη εµπειρία σε θέµατα
υγείας, ηλικιωµένα άτοµα και οικο-
γενειακή φροντίδα ηλικιωµένων στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη.  

Η Ελίζαµπεθ Μεσθεναίου (Ph.D):
Κοινωνιολόγος µε σπουδές στο UK.
Έχει ασχοληθεί µε θέµατα υγείας και
αγοράς εργασίας των ηλικιωµένων,
κοινωνικού αποκλεισµού, οικογε-
νειακής φροντίδας, κ.α.

Ο Κωνσταντίνος Προύσκας
(Ph.D): Έχει σπουδάσει Ψυχολογία,
έχει Μεταπτυχιακό στην Ψυχοµετρία
και ∆ιδακτορικό στη Γεροντολογία.
Ειδικεύεται στην έρευνα που αφορά
τους ηλικιωµένους, την οικογενειακή
φροντίδα και την οργάνωση µονά-
δων κλειστής περίθαλψης. Ασχο-
λείται επίσης µε την ανάπτυξη και
λειτουργία υπηρεσιών ψυχικής
υγείας.

H Κωνσταντίνα Σαφιλίου (Ph.D):
Είναι Κοινωνιολόγος µε σπουδές
στην Ελλάδα και στις Η.Π.Α.
∆ιετέλεσε καθηγήτρια σε Πανε-
πιστήµια των Η.Π.Α., του Καναδά και
της Ολλανδίας. Είναι ειδική σε θέ-
µατα διακρίσεων, κοινωνικού απο-
κλεισµού και ασχολείται µε την
µελέτη των ηλικιακών διακρίσεων
στα θέµατα ιατρικής περίθαλψης και
κοινωνικής αποκατάστασης.

µων 50+ που δυσχεραίνουν την
ισότιµη ένταξή τους σε όλους τους
τοµείς της ζωής.
Να καταπολεµήσει τα στερεότυπα
που επικρατούν για µειωµένες
ικανότητες των ατόµων 50+.
Να προωθήσει την οργάνωση
ατόµων 50+ σε όλη την επικρά-
τεια, έτσι ώστε να µπορούν να
διεκδικούν τα δικαιώµατά τους για
ισότιµη µεταχείριση σε όλους τους
ζωτικούς τοµείς.
Να διεκδικήσει ισότιµη µεταχεί-
ριση όλων των ανθρώπων στην
Ελλάδα ανεξάρτητα από την ηλικία
τους.
Να υλοποιήσει έρευνες και µελέτες
και να δηµιουργήσει βάσεις
δεδοµένων για τα θέµατα που
αφορούν τα άτοµα 50+ 

Να παρακολουθήσει την εφαρµογή
της νέας νοµοθεσίας σχετικά µε την
απασχόληση ατόµων άνω των 50
και να παρεµβαίνει συµβουλευτικά
στους αρµόδιους φορείς.
Να προωθήσει καλύτερη υγεία και
ποιότητα ζωής για όλους
ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
Να εξασφαλίσει την διερεύνηση
των ευκαιριών για εκπαίδευση και
επιµόρφωση των ατόµων 50+ στα
υπάρχοντα αλλά και σε εξειδι-
κευµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Να πραγµατοποιήσει έρευνες και
να δηµιουργήσει µια σηµαντική
βάση επιστηµονικών δεδοµένων
ικανή να επηρεάσει την εθνική και
κοινοτική πολιτική σχετικά µε τα
θέµατα που απασχολούν τα άτοµα
50+.
Να επισηµάνει τα εµπόδια και τις
προκαταλήψεις εις βάρος των ατό-
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Ίδρυση της µη κυβερνητικής οργάνωσης 
για άτοµα άνω των 50

Τα ιδρυτικά µέλη του 50και

Οι βασικές επιδιώξεις του "50και Ελλάς" 
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Οι διακρίσεις που γίνονται σε
βάρος ατόµων άνω των 50

ετών µπορούν να είναι άµεσες και
έµµεσες.

Άµεσες, γιατί οι προκαταλήψεις
έχουν θεσµοθετηθεί είτε σαφώς και
κατηγορηµατικώς στους υπάρχοντες
κανονισµούς είτε από συνήθεια. Σ'
αυτές τις διακρίσεις, τα άτοµα 50+
κρίνονται λιγότερο ευνοϊκά µε βάση
την ηλικία  τους και άσχετα µε τις
ικανότητες και τα χαρακτηριστικά
τους.

Υπάρχουν επίσης οι έµµεσες
διακρίσεις όταν µια συνθήκη ή
προϋπόθεση, η οποία ισχύει για
όλους, έχει δυσµενή επίδραση στα
άτοµα 50+. Παραδείγµατος χάριν, οι
µεταρρυθµίσεις που αποσκοπούν
στη συντοµότερη νοσοκοµειακή
παραµονή µπορούν να βλάπτουν
άτοµα µεγάλης ηλικίας που
χρειάζονται µακρύτερη περίοδο
ανάρρωσης. Άλλου είδους έµµεσες
διακρίσεις γίνονται, παραδείγµατος
χάριν, σε άτοµα άνω των 50, που δεν
είναι εξοικειωµένα µε τους
υπολογιστές και την ψηφιακή
επικοινωνία. Σ' αυτή την περίπτωση,
οι εργοδότες µπορούν να µερο-
ληπτούν και να τους αποκλείουν από
την εργασία επειδή δεν µπορούν να
χειριστούν την ψηφιακή επικοινωνία
και όχι λόγω της ηλικίας τους.

Ένα άλλο είδος ηλικιακών
διακρίσεων είναι οι κρυφές και
ύπουλες, που δηµιουργούν άγχος και
µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα
άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, µε απο-
τέλεσµα να έχουν δυσκολίες στις
προσωπικές τους σχέσεις και στη
παραγωγικότητά τους ή ακόµα και να
οδηγηθούν σε αποχώρηση από τη
δουλειά τους. 

Τέτοιες διακρίσεις περιλαµβάνουν
διαφορετικούς τρόπους παρενόχλη-
σης ή και εκφοβισµού, όπως ψευδείς
διαδόσεις που αποσκοπούν στη

δυσφήµηση ηλικιωµένων εργαζοµέ-
νων, χρήση υποτιµητικών ή προσ-
βλητικών παρατηρήσεων, "αστεϊ-
σµούς" σχετικά µε την έλλειψη ικα-
νοτήτων των ηλικιωµένων, απειλές,
βία, ακόµα και σωµατική κακο-
µεταχείριση.

Τα προβλήµατα των διακρίσεων
γίνονται πιο πολύπλοκα γιατί πολλά
από τα άτοµα άνω των 50 έχουν
ενστερνιστεί τις στερεοτυπικές αντι-
λήψεις γι' αυτούς, συνήθισαν να
έχουν λίγη εµπιστοσύνη στις ικανό-
τητές τους, δεν έχουν κουράγιο να
αγωνιστούν για τα δικαιώµατά τους
και ανέχονται τις εις βάρος τους
διακρίσεις ως αναπόφευκτες. Επι-
πλέον, πολλά άτοµα άνω των 50
υφίστανται και άλλες διακρίσεις για
άλλα χαρακτηριστικά τους, όπως το
φύλο τους, την ενδεχόµενη αναπηρία
τους, τις θρησκευτικές τους πεποι-
θήσεις, τον γενετήσιο προσανα-
τολισµό τους ή/και τη φυλετική ή
εθνοτική καταγωγή τους. Βέβαια,
πολλοί αντιµετωπίζουν σηµαντικές
διακρίσεις και σε νεότερες ηλικίες
λόγω αυτών των χαρακτηριστικών,
µε την πάροδο όµως της ηλικίας
προστίθεται ακόµα ένα στρώµα
διακρίσεων που µπορεί να προ-
καλέσει κοινωνικό αποκλεισµό ακόµα
και από κοινότητες στις οποίες ήταν
προηγουµένως αποδεκτοί. Η νοµο-
θεσία η οποία ισχύει στην Ελλάδα
από τον Ιανουάριο του 2005, αφορά
την κατάργηση των ηλικιακών διακρί-
σεων στην απασχόληση (βλέπε
σελίδα 3), ωστόσο δεν καλύπτει στη
χώρα µας την κατάργηση των
διακρίσεων αυτών στον τοµέα της
ιατρικής περίθαλψης, στις ασφαλίσεις
και σε άλλα αγαθά, όπως έχει γίνει
στο Βέλγιο, τη Φιλλανδία και την
Ιρλανδία. 

Οι γυναίκες άνω των 50, οι
οποίες, αποτελούν την πλειοψηφία,
συχνά συναντούν διπλές διακρίσεις,
ως γυναίκες και ως ηλικιωµένες, και
κινδυνεύουν από τη φτώχεια πολύ
περισσότερο από τους ηλικιωµένους
άντρες. Κατά µέσο όρο, στην
Ευρώπη το εισόδηµά τους µετά τη
συνταξιοδότηση είναι µόνο το 57%
του  εισοδήµατος  των  αντρών και 
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Κοινωνικά θέµατα
Ηλικιακές διακρίσεις
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Φίλες και φίλοι,

Η παρούσα έκδοση, αποτελεί την
αφετηρία µιας αµφίδροµης και
υπεύθυνης σχέσης µε όλους σας
και πιστεύουµε πως θα αποτελέσει
το έναυσµα για την ανάδειξη των
δυνατοτήτων και των ευκαιριών των
ατόµων άνω των 50 στη χώρα µας.
Μαζί θα ενηµερωθούµε για θέµατα
όπως διακρίσεις στους χώρους
εργασίας, βελτίωση της υγείας και
ποιότητας ζωής, διερεύνηση των
ευκαιριών για εκπαίδευση και επι-
µόρφωση, ανάλυση νοµικών,
οικονοµικών και κοινωνικών
θεµάτων κ.λ.π. Παράλληλα, η
έκδοση θα αποτελέσει ένα βήµα
επικοινωνίας και συνεργασίας µε
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
Στην πρώτη ενηµερωτική µας
έκδοση, σας παρουσιάζουµε τους
σκοπούς και τα µέλη της ΜΚΟ
“50και Ελλάς”. Κεντρικό µας θέµα
αποτελούν επίσης οι διακρίσεις
στην απασχόληση σε άτοµα ηλικίας
άνω των 50, σε συνδυασµό µε τις
νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις -εθνικές
και κοινοτικές- για την εξάλειψή
τους. Στις επόµενες εκδόσεις µας θα
σας παρουσιάσουµε ένα πλούσιο
εύρος θεµάτων, καθώς και θέµατα
της επικαιρότητας.

Με εκτίµηση 
50και Ελλάς
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Ενα δεσπόζων πρόβληµα για τα
άτοµα άνω των 50 στην Ελλάδα,

αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή
‘Ενωση, είναι το ότι είναι πολύ
ευάλωτοι στον τοµέα της εργασίας.
Πολλοί απο αυτούς µένουν άνεργοι
µετά από βιοµηχανική και διοικητική
αναδιοργάνωση. Παρ' όλο ότι οι νέοι
και οι γυναίκες υποφέρουν από το
κύριο βάρος της ανεργίας, ο βαθµός
της ανεργίας των ατόµων άνω των
50 έχει επίσης αυξηθεί και πολλοί
αναγκάζονται να γίνουν ελεύθεροι
επαγγελµατίες. Στην Ελλάδα, το
43.8% από αυτούς είναι ελεύθεροι
επαγγελµατίες επειδή συνάντησαν
ένα τείχος όταν προσπάθησαν να
εργαστούν στον ιδιωτικό ή το δη-
µόσιο τοµέα. Ο ανάλογος µέσος ό-
ρος για την Ευρώπη είναι µόλις
16.6%. Η απασχόλησή τους όµως
σαν ελεύθερων επαγγελµατιών
κρύβει σηµαντικό βαθµό
υποαπασχόλησης και αµφισβητείται
σαν λύση λόγω των αλλαγών στο
οικονοµικό κλίµα της χώρας και τον
αυξανόµενο αντα-γωνισµό.

Οι εργοδότες στην Ελλάδα δεν
αντιµετωπίζουν ακόµα το γεγονός ότι
η ηλικία του εργατικού δυναµικού
σταδιακά αυξάνεται και ότι πρέπει να
επενδύσουν στην επιµόρφωση ώστε

οι εργαζόµενοι άνω των 50 να
παραµένουν παραγωγικοί. Τα
αριθµητικά δεδοµένα δείχνουν ότι
µετά τα 45 οι εργαζόµενοι στην
Ελλάδα έχουν πολύ µικρή πιθα-
νότητα να εκπαιδευτούν και να
επιµορφωθούν παρόλο που είναι κα-
τά µέσο όρο λιγότερο µορφωµένοι
από τους νεώτερους συναδέλφους.

Πολλοί εργοδότες ισχυρίζονται ότι
άτοµα άνω των 50 ετών, επειδή
δυσκολεύονται να αποκτήσουν
καινούργιες δεξιότητες, χρειάζονται
περισσότερο χρόνο για την επιµόρ-
φωσή τους απ' ό,τι τα νεότερα
άτοµα. Αν όµως χρησιµοποιηθούν
κατάλληλες διδακτικές τεχνικές η
διαδικασία µάθησης µπορεί να γίνει
πιο εύκολη και σύντοµη για όλους,
συµπεριλαµβανοµένων και των
ατόµων άνω των 50. Επίσης µερικοί
εργοδότες θεωρούν ότι η επιµόρ-
φωση και εκπαίδευση ατόµων πάνω
από τα 50 είναι "χαµένα" λεφτά αφού
τα άτοµα αυτά δεν έχουν ακόµα

πολλά χρόνια για να την
αξιοποιήσουν και αφού έτσι και
αλλιώς δεν µπορούν να είναι τόσο
παραγωγικοί όσο οι νεώτεροι. Οι
έρευνες όµως έδειξαν ότι η παρα-
γωγικότητα στην εργασία δεν
µειώνεται µε τη πάροδο της ηλικίας
µέχρι και την ηλικία των 70 (αναφέ-
ρουν την ηλικία των 70 γιατί πολύ
λίγοι εργάζονται µετά τα 70), κάτι
που δεν έχει ακόµη επαρκώς µελε-
τηθεί. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αν χά-
σουν τη δουλειά τους, δεν είναι
"ελκυστικοί" για τους εργοδότες
παρά τη σηµαντική εµπειρία τους. 

Τα σηµερινά επίπεδα επενδύ-
σεων που διατίθενται για την εκπαί-
δευση των εργαζοµένων δεν µπο-
ρούν να αντισταθµίσουν τις ελ-
λείψεις στην εκπάιδευση των ατόµων
50+, τη στιγµή που η δια βίου
εκπαίδευση δεν εφαρµόζεται ακόµα
αποτελεσµατικά.

Ενώ η νέα νοµοθεσία (σελ. 5, 6)
καθιστά παράνοµες τις ηλικιακές
διακρίσεις στην απασχόληση και την
εργασία, υπάρχουν πολλά “παραθυ-
ράκια” για εξαιρέσεις. Για τον λόγο
αυτό απαιτείται προσπάθεια για την
αντιµετώπιση των αδυναµιών αυτών
από τους εργαζοµένους 50+, καθώς
και από τους εµπλεκόµενους φορείς.

κατά πάσα πιθανότητα στην Ελλάδα
είναι ακόµα χαµηλότερο. Επιπλέον, οι
ηλικιωµένες γυναίκες έχουν πολύ
µικρότερη πιθανότητα από τους
ηλικιωµένους άντρες να έχουν
πρόσβαση στην αγορά αυτοκινήτου
και πολύ πιο συχνά µένουν µόνες
τους.

Επιπρόσθετα, οι ηλικιακές διακρί-
σεις επιτείνονται από το χαµηλό
µορφωτικό ή/και οικονοµικό επίπεδο
των ατόµων άνω των 50. Πρόκειται
για ένα είδος διάκρισης που δεν
µπορεί να αντιµετωπιστεί από τη
αντίστοιχη νοµοθεσία, παρόλο που
αποτελεί πολύ σοβαρό κριτήριο
διακρίσεων όχι µόνο στην απα-
σχόληση αλλά και στην πρόσβαση σε
υπηρεσίες και αγαθά. Το κοινωνικό
γόητρο ατόµων άνω των 50 µε υψηλό
µορφωτικό ή/και οικονοµικό επίπεδο,

τους επιτρέπει να αντιµετωπίσουν
πολλές ηλικιακές διακρίσεις που
περιθωριοποιούν αυτούς που δεν
έχουν τα προσόντα αυτά. Μερικές
χώρες, όπως το Βέλγιο και η
Πορτογαλία, έλαβαν υπόψη αυτή τη
διάκριση όταν συµπεριέλαβαν τη
νοµοθεσία της ίσης µεταχείρισης στην
απασχόληση, ενώ και η Ιρλανδία
πρόκειται επίσης να την αντιµετω-
πίσει νοµοθετικά.

Οι ηλικιακές διακρίσεις προέρ-
χονται από στερεοτυπικές αντιλήψεις
σχετικά µε τις ικανότητες και τη
νοοτροπία των ατόµων άνω των 50.
Μεταξύ άλλων, πολλοί πιστεύουν ότι
τα άτοµα άνω των 50 είναι πιο συντη-
ρητικά από τους νεότερους, αντι-
στέκονται στις αλλαγές, αφοµοιώνουν
µε χαµηλότερο ρυθµό το πλήθος των
πληροφοριών, εργάζονται λιγότερο

καλά κάτω από πίεση και είναι γενικά
λιγότερο παραγωγικά. Αυτές και
άλλες στερεοτυπικές αντιλήψεις διαι-
ωνίζονται µέσα από τα µηνύµατα που
δεχόµαστε από πολύ νωρίς, αρχί-
ζοντας µε τα παιδικά παραµύθια, τα
κινούµενα σχέδια, τα σχολικά βιβλία
και αργότερα µε τα µυθιστορήµατα, τη
τηλεόραση, τα κινηµατογραφικά έργα,
τις εφηµερίδες και τα περιοδικά. Ολα
αυτά τα µηνύµατα µας επηρεάζουν
πιο πολύ όταν δεν έχουν ως στόχο να
µας διδάξουν αλλά να µας διασκε-
δάσουν. Χρειάζεται συστηµατική ανά-
λυση αυτών των µηνυµάτων και
µεγάλη προσπάθεια προκειµένου να
αντικατασταθούν από άλλα ουδέτερα
µηνύµατα που δεν θα δηµιουργήσουν
καινούργια στερεότυπα, ή τουλά-
χιστον δεν θα συντηρούν τα υπάρ-
χοντα.
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Οι εργαζόµενοι άνω των 50



Τη τελευταία 5ετία τα άτοµα άνω
των 50 άρχισαν να απασχο-

λούν την Ευρωπαϊκή Ένωση επει-
δή ο αυξανόµενος αριθµός τους σε
όλα τα κράτη- µέλη και ιδίως η
σηµαντική αύξηση ατόµων από 65
έως 79, ( υπολογίζεται το 2030 να
αποτελούν το 37,4% του συνολικού
πληθυσµού), επιδεινώνει τα προ-
βλήµατα συνταξιοδότησης και
κοινωνικής ασφάλισης.

Η εικόνα που αρχικά δηµιουρ-
γήθηκε ήταν αρκετά απαισιόδοξη
γιατί η συζήτηση για τα άτοµα µεγά-
λης ηλικίας επικεντρωνόταν στους
δείκτες εξάρτησης και την ελάττωση
του ενεργού πληθυσµού λόγω της
υπογεννητικότητας στην Ευρώπη.
Οµως ο σχετικός προβληµατισµός
έχει αρχίσει να διαφοροποιείται και τα
θέµατα των ατόµων άνω των 50
αντιµετωπίζονται πιο ουσιαστικά. Οι
υπό συζήτηση λύσεις είναι:

δα η διάρκεια ζωής έχει αυξηθεί πολύ.
H άρση εποµένως της αναγκαστικής
παύσης εργασίας απλά σηµαίνει ότι
µερικοί που µπορούν και θέλουν να
συνεχίσουν να εργάζονται µετά τα 65
έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν
νόµιµα και επίσηµα.

Η εµπειρία στις Ηνωµένες Πολι-
τείες όπου δεν επιβάλλεται όριο
ηλικίας για την παύση της εργασίας,
έδειξε ότι µόνο ένα 18% περίπου των
ατόµων επιλέγουν να συνεχίσουν να
εργάζονται µετά τα 65. Ξέρουµε
βέβαια ότι πολλοί ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες και στην Ελλάδα
συνεχίζουν να εργάζονται και
µετά τα 70. Αυτή πάντως η
προτεινόµενη λύση συνεχίζει
ακόµα να προκαλεί έντονες
συζητήσεις.

Απο τις αρχές του '90
εκφράζονται επίσης σοβαρές
ανησυχίες για το αυξανόµενο
κόστος της ιατρικής και νοσο-
κοµειακής περίθαλψης των
ατόµων άνω των 50.
Ταυτόχρονα δηµοσιογραφικά
και επιστηµονικά ιατρικά άρ-
θρα επισηµαίνουν την ανάγκη
να βρεθούν τρόποι περιο-
ρισµού των εξόδων ακόµα και
µε τον αποκλεισµό ορισµένων
θεραπειών και εγχειρήσεων
για τους ηλικιωµένους ώστε
να διασφαλιστεί ικανοποητική
και επαρκής ιατρική
περίθαλψη των νεότερων. 

Το 2003 η ευρωπαϊκή έρευνα του
Ευρωβαρόµετρου σε θέµατα δια-
κρίσεων έδειξε ότι οι διακρίσεις που
αναφέρθηκαν πιο συχνά ήταν οι
ηλικιακές. Παρόλα αυτά ακόµα και
σήµερα εκτός από το UK υπάρχουν
πολύ λίγες έρευνες που εξετάζουν τις
ηλικιακές διακρίσεις όσον αφορά τη
πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη
και βέβαια δεν υπάρχει καµία σχετική
έρευνα στην Ελλάδα. Στο UK όµως,
από τις αρχές του '90, διάφορες
έρευνες άρχισαν να δείχνουν την
ύπαρξη ηλικιακών διακρίσεων όσον
αφορά τη πρόσβαση στην περί-
θαλψη, ιδίως στις περιπτώσεις που οι

θεραπείες ήταν δαπανηρές και
απαιτούσαν παρεµβάσεις ή µηχα-
νήµατα και µεταµοσχεύσεις. Αλλά και
όταν ο παράγοντας του κόστους δεν
υπεισέρχεται, εγχειρήσεις ή ακτινοθε-
ραπείες, που αποτελούν την ενδε-
δειγµένη θεραπεία, συχνά δεν εγκρί-
νονται γιατί πιστεύεται ότι δεν θα είναι
αποτελεσµατικές ή αναγκαίες λόγω
της µεγάλης ηλικίας και της περιο-
ρισµένης αναµενόµενης διάρκειας
ζωής. Αυτή όµως η έλλειψη αποτελε-
σµατικότητας ή αναγκαιότητας των
θεραπειών λόγω της µεγάλης ηλικίας
δεν είναι πάντα επιστηµονικά τεκµη-

ριωµένη και στηρίζεται κυρίως σε στε-
ρεοτυπικές αντιλήψεις. Επιπλέον,
ορισµένοι γιατροί θεωρούν πολλά
προβλήµατα υγείας των ηλικιωµένων
ως φυσιολογικά συµπτώµατα γήρα-
νσης όπου κάθε θεραπεία είναι ανώ-
φελη και περιττή. Αυτό τουλάχιστον εν
µέρει οφείλεται στο γεγονός ότι στην
Ελλάδα, αλλά και σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, η έλλειψη γιατρών
ειδικευµένων στη γηριατρική οδηγεί
συχνά σε λανθασµένες διαγνώσεις,
σε χορήγηση µη κατάλληλων φαρ-
µάκων και θεραπειών και στην
εισαγωγή των ηλικιωµένων σε οίκους
ευγηρίας. 
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Η αύξηση της συµµετοχής στην
απασχόληση ατόµων 50-65.
Στόχος είναι να απασχολείται το
50% της ηλικιακής αυτής κατη-
γορίας.η οποία ήδη έχει αρχίσει να
εφαρµόζεται µε την οδηγία της Ε.Ε.
που αφορά την αρχή της ίσης
µεταχείρισης στην εργασία και την
απασχόληση ανεξαρτήτως ηλικίας
(σελίδες 5 και 6).
Η κατάργηση της αναγκαστικής
παύσης εργασίας συνήθως στα 60
ή 65, παράλληλα µε τη διατήρηση
του δικαιώµατος συνταξιοδότησης
σε αυτή την ηλικία. Η άρση της
επιβολής ορίου ηλικίας στο
οποίο όλοι πρέπει να σταµατήσουν
να εργάζονται, δεν σηµαίνει ότι όλοι
θα επιλέξουν να εργάζονται µέχρι
τα 70 ή 75 και έτσι θα µειωθούν οι
θέσεις για τους νέους. Τα όρια
ηλικίας για την παύση της εργασίας
καθιερώθηκαν σε µιά άλλη εποχή,
όταν το προσδόκιµο όριο
επιβίωσης ήταν πολύ πιο χαµηλό
και οι πιο πολλοί συνταξιούχοι δεν
ζούσαν πολλά χρόνια µετά την
παύση της εργα-σίας. Τώρα όµως
στην Ευρώπη όπως και στην Ελλά-



Παρόλο όµως που όλες αυτές οι
ενδείξεις έχουν αρχίσει να συσ-
σωρεύονται και ενώ ταυτόχρονα τρία
κράτη µέλη (Βέλγιο, Φιλλανδία και
Ιρλανδία) έχουν θεσµοθετήσει την
κατάργηση των ηλικιακών διακρί-
σεων στην ιατρική περίθαλψη καθώς
και σε άλλες υπηρεσίες και αγαθά, η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµα
δραστηριοποιηθεί ανάλογα. Τέτοια
δραστηροποίηση θα σήµαινε χρη-
µατοδότηση επιστηµονικών ερευ-
νών που αφορούν τις ηλικιακές
διακρίσεις στη πρόσβαση στην
περίθαλψη (ή και σε άλλες υπηρεσίες
και αγαθά) και διατύπωση ρητής

οδηγίας που να αναγκάζει όλα τα
κράτη µέλη να καταργήσουν τις
ηλικιακές διακρίσεις σε υπηρεσίες και
αγαθά. 

Η Ευρωπαϊκή οµάδα εµπειρο-
γνωµόνων σε θέµατα ηλικιακών
διακρίσεων (ADEG), στην οποία
συµµετέχει και η κ. Κωνσταντίνα
Σαφιλίου ως εκπρόσωπος της
50+Ελλάς, έχει ετοιµάσει µία
εµπεριστατωµένη πρόταση για τη
διατύπωση παρόµοιας ευρωπαϊκής
οδηγίας. Η οδηγία θα κατατεθεί
επίσηµα στην αρµόδια επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τον επόµενο
µήνα. Η έλλειψη όµως σχετικών
εµπειρικών δεδοµένων από
επιστηµονικές έρευνες σε διάφορες

ευρωπαϊκές χώρες παραµένει µια
σηµαντική αδυναµία.
Τελευταία, οι αρµόδιες επιτροπές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισαν
τις επιπτώσεις των πολλαπλών
διακρίσεων που προέρχονται από το
γεγονός ότι πολλά άτοµα µεγα-
λύτερης ηλικίας υφίστανται επιπρό-
σθετες διακρίσεις λόγω και άλλων
χαρακτηριστικών τους, όπως το φύλο
τους, την ενδεχόµενη αναπηρία τους,
τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις,
το γενετήσιο προσανατολισµό τους
ή/και τη φυλετική ή εθνοτική
καταγωγή τους. Γι' αυτό το λόγο θα
εξαγγείλουν µέσα στους επόµενους

µήνες πρόσκληση
υποβολής προτά-
σεων για έρευνες
σχετικά µε τη δυνα-
µική των πολλαπλών
διακρίσεων. Τέτοιου
είδους έρευνα στην
Ελλάδα θα είναι πολύ
σηµαντική γιατί θα
επιτρέψει να εξετά-
σουµε ποια χαρα-
κτηριστικά, εκτός της
ηλικίας, οδηγούν σε
καθοριστικές δια-
κρίσεις όσον αφορά
την πρόσβαση στην
ιατρική περίθαλψη
και σε άλλες υπη-
ρεσίες και αγαθά. 

Πληροφορίες σχετι-
κά µε Ευρωπαϊκές
πολιτικές σε θέµατα

απασχόλησης και εργαζόµένων άνω
των 50 µπορείτε να αντλήσετε από
την ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/dgs/emplo
yment social/ 

Επίσης για πληροφορίες στην Ευρω-
παϊκή Ένωση σχετικά µε υπηρεσίες
για άτοµα άνω των 50 που αφορούν
ταξίδια, εκπαίδευση και νοµοθεσία
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/europedirect
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Τον Ιανουάριο του 2005 ψη-
φίστηκε στη χώρα µας ο Νόµος

3304 σχετικά µε την "Εφαρµογή
της ίσης µεταχείρισης ανε-
ξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλ-
λων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετησίου προσανα-
τολισµού", νόµος ο οποίος όµως
περιορίζεται µόνο στο τοµέα της
απασχόλησης και της εργασίας. ”Ο
νόµος απαγορεύει τις άµεσες και
έµµεσες ηλικιακές διακρίσεις. Επι-
πλέον, θεωρεί ως διάκριση και την
παρενόχληση ή κάθε άλλη προσ-
βλητική ενέργεια, η οποία εκδη-
λώνεται µε ανεπιθύµητη συµπε-
ριφορά που σχετίζεται µε την ηλικία
και έχει σκοπό ή αποτέλεσµα την
προσβολή της αξιοπρέπειας προσώ-
που και τη δηµιουργία εκφοβιστικού,
εχθρικού, εξευτελευστικού, ταπεινω-
τικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.
Επίσης, απαγορεύονται τα αντίποινα,
δηλαδή η κακή ή διαφορετική µετα-
χείριση κάποιου επειδή υπέβαλε
καταγγελία για εις βάρος του ηλικιακή
διάκριση ή υποστήριξε κάποιο συνά-
δελφο που υπέβαλε καταγγελία.

∆εν συνιστά όµως διάκριση όταν
οι εργοδότες χρειάζονται να πάρουν ή
να διατηρήσουν ειδικά µέτρα µε σκο-
πό την πρόληψη ή την αντιστάθµιση
µεινονεκτηµάτων λόγω ηλικίας. 

Η απαγόρευση των διακρίσεων
ισχύει τόσο στο δηµόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τοµέα και αφορά τους όρους
πρόσ-βασης στην εργασία και την
απασχόληση εν γένει. Αφορά επίσης
την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα
τα επίπεδα επαγγελµατικού προσα-
νατολισµού, επαγγελµατικής κατάρ-
τισης, επιµόρφωσης και επαγ-
γελµατικού αναπροσανατολισµού,
τους όρους και τις συνθήκες εργασίας
και απασχόλησης συµπεριλαµβανο-

συνέχεια στη σελίδα 6......
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Η νέα νοµοθεσία σχετικά µε
την αρχή της ίσης
µεταχείρισης στην

απασχόληση

50και Ελλάς

              για τα άτοµα άνω των 50



συνέχεια από σελίδα 5.....
µένων και αυτών που αφορούν τις
απολύσεις και τις αµοιβές, την
ιδιότητα του µέλους και τη συµµετοχή
σε οργάνωση εργαζοµένων ή
εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε
επαγγελµατική οργάνωση, την
κοινωνική προστασία συµπεριλαµ-
βανοµένης της κοινωνικής ασφά-
λισης και της υγειονοµικής περί-
θαλψης, τις κοινωνικές παροχές, την
πρόσβαση στη διάθεση και την πα-
ροχή αγαθών και υπηρεσιών που
διατίθενται στο κοινό συµπε-
ριλαµβανοµένης της στέγης”.

Η νοµοθεσία απαιτεί από
τα κράτη µέλη να παρέχουν
στα θύµατα διακρίσεων το
δικαίωµα να υποβάλλουν
καταγγελία µέσω δικαστικής ή
διοικητικής διαδικασίας και να
επιβάλλουν τις κατάλληλες
κυρώσεις σε όσους προβαί-
νουν σε διακρίσεις. Οι κανόνες
προβλέπουν επίσης το µοί-
ρασµα του βάρους της απο-
δείξεως σε διαφορές αστικού
και διοικητικού δικαίου. Με τον
τρόπο αυτό τα άτοµα που
έχουν υποστεί διακρίσεις θα
µπορούν να το αποδείξουν
πιο εύκολα.

Υπάρχουν όµως αρκετές
εξαιρέσεις που λόγω της
ηλικίας δικαιολογούν τη
διαφορετική µεταχείριση στην
εργασία και την απασχόληση.
Αυτές θα διευκρινιστούν µετά
από την εφαρµογή της κείµενης
νοµοθεσίας, τις ενστάνσεις σε
περιπτώσεις διακρίσεων που
αµφισβητούνται από εργοδότες και τα
αποτελέσµατα διοικητικών, νοµικών
κρίσεων και αποφάσεων σχετικά µε
το νόηµα των δικαιολογηµένων
ηλικιακών διακρίσεων.

Στις περιπτώσεις όπου παρα-
βιάζεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης
από δηµόσιες υπηρεσίες, υπεύθυνος
φορέας είναι ο Συνήγορος του Πολίτη.
Οταν όµως αυτή η αρχή παραβιάζεται
από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
αρµόδιος φορέας είναι η Επιτροπή
Ίσης Μεταχείρισης, η οποία ήδη
συστάθηκε στο Υπουργείο ∆ικαιο-
σύνης και απαρτίζεται από τον Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιο-

σύνης, τέσσερα τακτικά και δύο
αναπληρωµατικά µέλη µε υψηλή
επιστηµονική κατάρτιση ή επαγ-
γελµατική εµπειρία. 

Οταν η αρχή της ίσης µεταχείρισης
παραβιάζεται στον τοµέα απασχό-
λησης και εργασίας απο φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα ο αρµόδιος φορέας

είναι το Σώµα Επιθεώρησης Εργα-
σίας (Σ.ΕΠ.Ε). Για την επιστηµονική
υποβοήθηση του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας, έχουν ήδη
συσταθεί στο Τµήµα Ισότητας Ευκαι-
ριών της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας του Υπουργείου Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας, πέντε θέσεις µόνιµου
προσωπικού. Βασικός σκοπός η
εξέταση καταγγελιών για παράβαση
της αρχής της ίσης µεταχείρισης, η
διενέργεια προσπάθειας συµφιλίω-

σης, η σύνταξη και η υποβολή
στο Σ.ΕΠ.Ε. πορίσµατος σε
περίπτωση αποτυχίας της
συµφιλιωτικής δράσης, καθώς
και η πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση εν γένει µε
στόχο την κοινωνική σύγκλιση.

Στις 20 ∆εκεµβρίου του
2005, το Τµήµα Ισότητας
Ευκαιριών του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, διοργάνωσε
ηµερίδα µε θέµα: "Η
Εφαρµογή της Αρχής της Ίσης
Μεταχείρισης στον Τοµέα της
Απασχόλησης και της Εργα-
σίας", αποσκοπώντας στην
πληροφόρηση και ευαισθητο-
ποίηση των µελών του Σώ-
µατος Επιθεώρησης Εργα-
σίας σχετικά µε την νοµοθεσία
της αρχής της ίσης µεταχεί-
ρισης. Στην ηµερίδα αυτή
έλαβαν µέρος εκπρόσωποι της
πολιτικής ηγεσίας, καθώς και

πολλών εµπλεκόµενων φο-ρέων.
Στην ηµερίδα αυτή η παρουσίαση της
κ. Κωνσταντίνας Σαφιλίου, µέλους
του διοικητικού συµβουλίου της 50+
Ελλάς, εστίαστηκε στις "Ηλικιακές
∆ιακρίσεις και τη Νέα Νοµοθεσία
Ισότητας στην Απασχόληση".
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Που µπορούµε να απευθυνθούµε



Ζούµε πια όλοι περισσότερα
χρόνια… Το προσδόκιµο

ζωής των Ελλήνων είναι γύρω
στα 79 έτη, ενώ οι Ελληνίδες
αναµένεται να ζουν µέχρι τα 83
τους! 

Κανείς όµως δεν επιθυµεί να
ζήσει παρατεταµένα γηρατειά
όντας ανήµπορος σωµατικά και
πνευµατικά λόγω χρονίων νοση-
µάτων και κακής σωµατικής
υγείας. Όλοι θέλουµε µεγαλώνο-
ντας να µένουµε δραστήριοι, να
αισθανόµαστε ευτυχισµένοι και να
µπορούµε να πραγµατοποιούµε τα
σχέδιά µας. Θέλουµε να συµ-
µετέχουµε στην οικογενειακή και
κοινωνική µας ζωή και να είµαστε
παραγωγικά µέλη της κοινωνίας
µας. Όταν µεγαλώνουµε µε καλή
υγεία, τότε µπορούµε και να
επιτύχουµε καλύτερη ποιότητα
ζωής. 

Χάρη στην εκτεταµένη έρευνα
για τα γηρατειά που πραγ-
µατοποιήθηκε τα τελευταία 50
χρόνια, µπορούµε πλέον να
µάθουµε πώς µπορεί κανείς, όχι
µόνο να ζήσει περισσότερο, αλλά
και πώς να επιτύχει και να
διατηρήσει καλή υγεία στο
"δεύτερο κοµµάτι" της ζωής του.

Τα µηνύµατα που µας έρχονται
από την επιστήµη και την έρευνα
είναι ξεκάθαρα και αναµφισβήτητα.
Και παρ' όλο που τα θεµέλια για
µια υγιή µεγαλύτερη ηλικία τα
θέτουµε νωρίς στη ζωή µας, στις
επόµενες εκδόσεις αυτού του
εντύπου, καθώς και στον
διαδικτυακό τόπο της οργάνωσης
"50+ Ελλάς" www.50plus.gr, θα
επικεντρωθούµε κυρίως στο τί
µπορούµε να κάνουµε για τον
εαυτό µας και για τους άλλους
ώστε να βελτιώνουµε την υγεία
µας και την ποιότητα ζωής µας

καθώς µεγαλώνουµε.
Θα ασχοληθούµε κυρίως µε 3

βασικούς παράγοντες που
συµβάλλουν στο να µεγαλώνουµε
µε υγεία: 

Κάθε ένας από τους παρα-
πάνω παράγοντες είναι σηµα-
ντικός από µόνος του, αλλά είναι ο
συνδυασµός και των τριών ο
οποίος πραγµατικά αντιπροσω-
πεύει το τι εννοούµε όταν λέµε
επιτυχηµένα και υγιή γηρατειά.
Πολλοί ηλικιωµένοι, για πολλούς
λόγους, ασχολούνται µε πολύ
λιγότερα πράγµατα από όσα είναι
σε θέση να κάνουν. Για να έχουµε
καλά γηρατειά χρειάζεται να
ξεπερνάµε τις ικανότητές µας και
να δραστηριοποιούµαστε µε
ενεργή συµµετοχή στη ζωή. 

Είναι επίσης σηµαντικό να επι-

σηµάνουµε ότι τα καλά γηρατειά
δεν σχετίζονται τόσο µε την ιατρική
διάγνωση και θεραπεία, αλλά
κυρίως µε την πρόληψη και τις
στρατηγικές προώθησης καλής
υγείας καθώς και µε κάποιες
αλλαγές στην σωµατική, διανοη-
τική και κοινωνική µας ζωή. 

Μερικά παραδείγµατα ακο-
λουθούν: 

Παρόλα αυτά, το να ξέρουµε τί
πρέπει να κάνουµε δεν είναι το ίδιο
µε το να ξέρουµε πώς να το
κάνουµε. Έτσι, στις επόµενες
εκδόσεις αυτού του εντύπου θα
προτείνουµε και θα συζητήσουµε
µαζί πρακτικές εφαρµογές των
παραπάνω.
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Θέµατα Υγείας

Μεγαλώνοντας µε υγεία

"Είναι αδύνατον να εµποδίσουµε το γήρας. Μπορούµε όµως να το καθυστερήσουµε" 
Γαληνός

�

�

�

�

�

Πώς µπορούµε να το
πετύχουµε; 

�

�

�

Τη πρόληψη συγκεκριµένων
ασθενειών ή χρόνιων νοση-
µάτων που συσχετίζονται µε
την αναπηρία.

Τη διατήρηση και τη βελτίωση
των σωµατικών και πνευ-
µατικών µας ικανοτήτων
καθώς και της λειτουργικής
µας ικανότητας, µειώνοντας
έτσι τον κίνδυνο να βρεθούµε
εξαρτώµενοι µεγαλώνοντας.

Τη συνέχιση και τη διατήρηση
της συµµετοχής στις οικο-
γενειακές και φιλικές σχέσεις,
στις κοινωνικές συνανα-
στροφές καθώς και στη ζωή
της γειτονιάς και της κοινό-
τητας.

Η διακοπή του καπνίσµατος, σε
οποιαδήποτε ηλικία έχει θετικές
συνέπειες στην υγεία µας και
µειώνει τον κίνδυνο εµφάνισης
διαφόρων παθήσεων όπως
καρκίνος των πνευµόνων και
καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η σταδιακή αύξηση της
καθηµερινής µας δραστη-
ριότητας και άσκησης, για
παράδειγµα το περπάτηµα ή
ένα ελαφρύ πρόγραµµα
γυµναστικής, για 30 λεπτά την
ηµέρα. 

Η σωστή και υγιεινή διατροφή
και η µείωση του σωµατικού
βάρους.

Η διατήρηση της πνευµατικής
δραστηριότητας και η εκµά-
θηση καινούργιων δεξιοτήτων
π.χ. η χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

Η διατήρηση των οικο-
γενειακών και κοινωνικών µας
δεσµών και επαφών και η
δηµιουργία νέων φίλων.
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Tα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη
έχει παρατηρηθεί µια γενική τάση

µεγαλύτερης συµµετοχής ατόµων
τρίτης ηλικίας σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα. Το γεγονός αυτό
οφείλεται αφενός στην αύξηση της
ηλικιακής οµάδας 50+ µε ανώτατα
επίπεδα εκπαίδευσης, αφετέρου στην
γενικότερη ζήτηση υπηρεσιών
ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας για
εκπαιδευτικές υπηρεσίες, µε στόχο
την καλύτερη αξιοποίηση και
διαχείριση του ελεύθε-
ρού τους χρόνου.

Στην Ελλάδα σήµερα
λαµβάνονται µέτρα κατα-
πολέµησης του αποκλει-
σµού από την αγορά
εργασίας του ενήλικου
πληθυσµού, µέσα από
την υλοποίηση προ-
γραµµάτων βασικής
εκπαίδευσης και ανα-
λφαβητισµού, προγραµ-
µάτων συνεχούς κατά-
ρτισης, κοινωνικής - πο-
λιτιστικής εκπαίδευσης,
καθώς και πρωτο-
βουλιών χρηµατοδο-
τούµενες από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο) για την προώ-
θηση της δια βίου
εκπαίδευσης. 

Ωστόσο η εξ' αποστάσεως εκπαί-
δευση η οποία αποτελεί µία από τις
κύριες µεθόδους εκπαίδευσης των
ενηλίκων στην Ευρώπη, δεν έχει
δυστυχώς αντίστοιχη ανταπόκριση
στην χώρα µας. Σύµφωνα µε έρευνα
του CEDEFOP (2003)για τη δια βίου

εκπαίδευση, πάνω από τα 3/5 των
Ελλήνων ερωτηθέντων δεν κατέχουν
ικανότητες χρήσης νέων τεχνολογιών,
κάτι που άλλωστε διαφάνηκε και από
την Senior Watch study (έρευνα
παρακολούθησης της τρίτης ηλικίας)
(2002) http://www.empirica.com η
οποία ανέφερε ότι το 2001 στις Νότιες
χώρες, υπήρξε πολύ χαµηλή χρήση
του internet, µε την Ελλάδα να
βρίσκεται τρίτη από το τέλος της
αντίστοιχης λίστας. Στην έρευνα αυτή,

η χρήση του internet ήταν έντονα
συγκεντρωµένη στις ηλικίες µεταξύ
50 και 59 µε υψηλά επίπεδα
µόρφωσης. Παράλληλα, υπήρχαν
περισσότεροι Έλληνες που θεω-
ρούσαν τη δια βίου εκπαίδευση
ασήµαντη (21%) και αντιλαµβάνονταν
τη δια βίου εκπαίδευση ως µέτρο

αποζηµίωσης για αυτούς που δεν
είχαν καλή εξέλιξη στο σχολείο (61%).
Μικρός αριθµός ερωτηθέντων ανέ-
φερε ότι εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο
χρόνο, αλλά δε διέφεραν από άλλους
Ευρωπαίους στο να δηλώνουν ότι
µαθαίνουν καλύτερα σε ανεπίσηµο
περιβάλλον. Τοπικά κέντρα πηγών
και βιβλιοθήκες σπάνια αναφέρονταν
ως τόποι εκµάθησης κυρίως λόγω της
φτωχής υποδοµής των δηµόσιων
βιβλιοθηκών. Τέσσερις στους πέντε

Έλληνες ερωτηθέντες
δεν είχαν συµµετάσχει
σε προγράµµατα εκπαί-
δευσης/ κατάρτισης τον
τελευταίο χρόνο και οι
µισοί από αυτούς δη-
λώνουν ότι δεν
ενδιαφέρονται ιδιαίτερα.
Από την άλλη, είναι πιο
πιθανό να ξεκινήσουν
δοµηµένα προγράµ-
µατα εκµάθησης µε
δικιά τους πρωτοβουλία
(54%) και περίπου
µισοί από αυτούς ήταν
πρόθυµοι να πληρώ-
σουν για να συµ-
µετάσχουν σε εκπαι-
δευτικές υπηρεσίες.
Ένας στους πέντε
Έλληνες πολίτες δεν
ήθελε να ξεκινήσει

πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρ-
τισης στο µέλλον, µε το 29% να
δηλώνει οικογενειακές υποχρεώσεις
ως το κύριο εµπόδιο, το µεγαλύτερο
ποσοστό από όλες τις χώρες που
µετείχαν στην έρευνα.

θέµατα απασχόλησης

∆ια βίου εκπαίδευση και άτοµα άνω των 50 στην Ελλάδα

Στο επόµενο τεύχος θα γίνει αναφορά στα θέµατα του συνεδρίου “50και Ελλάς” που θα πραγµατοποιηθεί τον
Οκτώβριο του 2006..

Περιµένουµε τις ιδέες σας και τις απόψεις σας στο e-mail: info@50plus.gr για τη διαµόρφωση της ύλης και την
ανάδειξη των θεµάτων που σας ενδιαφέρουν. Επίσης πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο
www.50plus.gr.

Το όνειρό µας είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων και των ευκαιριών των ατόµων άνω των 50 στη χώρα
µας, το οποίο δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς την ενεργή συµµετοχή όλων µας.




