
       
 

      

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί 

να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Γενική Εισαγωγή 
Η Συνεργατική Οικονομία ή Οικονομία Διαμοιρασμού αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς 

στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την κατανόηση 

αυτών των φαινομένων και την καλύτερη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της. Η 

Επιτροπή ορίζει τη Συνεργατική Οικονομία ή την Οικονομία Διαμοιρασμού ως 

επιχειρηματικά μοντέλα που πληρούν όλα τα κάτωθι κριτήρια ταυτόχρονα:1 

• Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μεταξύ τριών μερών - του παρόχου υπηρεσιών, της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του πελάτη. 

• Οι πάροχοι υπηρεσιών προσφέρουν προσωρινή πρόσβαση στα αγαθά, τις υπηρεσίες ή 

τους πόρους τους. 

• Τα αγαθά, οι υπηρεσίες ή οι πόροι που προσφέρει ο πάροχος υπηρεσιών δεν 

χρησιμοποιούνται κατά τα άλλα. 

• Τα αγαθά, οι υπηρεσίες και οι πόροι προσφέρονται με ή χωρίς αποζημίωση (δηλ. για 

κέρδος ή μη κερδοσκοπικό / κοινόχρηστο) 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μελέτη 2  που δημοσίευσε για τη μέτρηση του 

σημερινού μεγέθους της συνεργατικής οικονομίας στην ΕΕ των 28 στους κλάδους των 

μεταφορών, των καταλυμάτων, των χρηματοοικονομικών και των επιγραμμικών 

δεξιοτήτων, εκτιμά ότι ανέρχεται σε 26,5 δισ. Ευρώ (0,17% του ΑΕΠ της ΕΕ-28 το 2016). Οι 

μεγαλύτερες αγορές συνεργατικής οικονομίας βρίσκονται στη Γαλλία (6,5603 δισ. Ευρώ), 

Ηνωμένο Βασίλειο (4,6377 δισ. Ευρώ), Πολωνία (2,7366 δισ. Ευρώ) και Ισπανία (2,5243 δισ. 

Ευρώ). Γενικότερα, οι επτά μεγαλύτερες αγορές συνεργατικής οικονομίας στην ΕΕ (Γαλλία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία και Δανία) αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 80% των συνολικών συνεργατικών εσόδων της ΕΕ-28 το 2016. 

Τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης είναι τα εξής: Στον τομέα των μεταφορών της 

συνεργατικής οικονομίας, η Γερμανία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό συνεργατικών 

εγχώριων πλατφορμών με τις Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο να 

                                                      
1
A European Agenda for the Collaborative Economy, European Commission, 2016 

 
2
 Study to Monitor the Economic Development of the Collaborative Economy in the EU, Final Report, 

European Commission, 23 February 2018 
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ακολουθούν, ενώ δεν έχουν καταγραφεί πλατφόρμες εσωτερικής συνεργατικής οικονομίας 

στην Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία. Η Σλοβενία συγκεκριμένα δεν παρουσίασε ούτε 

εγχώριες ούτε διεθνείς πλατφόρμες στον τομέα των μεταφορών της κοινής οικονομίας. Ο 

κλάδος των καταλυμάτων είναι ο μικρότερος. Η σημαντικότερη πλατφόρμα είναι η Airbnb 

(προέλευσης ΗΠΑ), η οποία λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και αντιπροσωπεύει 

περίπου το 62% (4,5 δισ. Ευρώ) των εκτιμώμενων συνολικών εσόδων της ΕΕ (7,3 δισ. 

Ευρώ). Η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό 

πλατφορμών για εύρεση καταλυμάτων. Το νομοθετικό πλαίσιο στις χώρες αυτές 

υποστηρίζει τις συνεργατικές πλατφόρμες (με εξαίρεση την Ισπανία). Ωστόσο, σε ορισμένες 

πόλεις, όπως το Παρίσι, οι τοπικές αρχές άρχισαν να επιβάλλουν περιορισμούς, με 

αποτέλεσμα η λειτουργία σε τοπικό επίπεδο να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Οι δύο 

μεγαλύτερες χώρες, όσον αφορά τα έσοδα και τα κεφάλαια που αντλήθηκαν σε 

συνεργατικές πλατφόρμες, ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός εγχώριων πλατφορμών συγκέντρωσης κεφαλαίων βρέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(39), ακολουθούμενο από τη Γερμανία (35) και την Ιταλία (33). Ένας σχετικά μεγάλος 

αριθμός πλατφορμών φιλοξενείται επίσης στην Ολλανδία (24), τη Γαλλία (22), την Ισπανία 

(22) και την Πολωνία (13). 

Η μελέτη υπογραμμίζει περαιτέρω τη διαφοροποίηση στη συμπεριφορά των δημόσιων 

αρχών ανά την υφήλιο. Αν ωστόσο επικεντρωθούμε στις χώρες της εταιρικής σχέσης SHES 

εντοπίζονται τα εξής: ορισμένες κυβερνήσεις όπως η Γαλλία έχουν αναγνωρίσει τη σημασία 

της συνεργατικής οικονομίας και έχουν λάβει μέτρα για την ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα, 

υπάρχουν κεντρικές ή τοπικές κυβερνήσεις που είναι πιο ευαισθητοποιημένες σε ζητήματα 

σχετικά με τη συνεργατική οικονομία, για παράδειγμα η Ιταλία. Ορισμένες άλλες 

κυβερνήσεις όπως η Σλοβενία είναι μάλλον ουδέτερες και το επιχειρηματικό περιβάλλον 

δεν είναι τόσο ενθαρρυντικό, αλλά η συνεργασία φαίνεται να αναπτύσσεται με βραδύτερο 

ρυθμό. 

Η γνώση και η αντίληψη που έχει ο ευρωπαϊκός πληθυσμός για την Συνεργατική Οικονομία 

ποικίλλει επίσης. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο για τη Συνεργατική Οικονομία (2016)3, το 

χαμηλότερο ποσοστό ατόμων που δεν έχουν ακούσει ποτέ για την Οικονομία 

                                                      
3
 Flash Eurobarometer 438 The Use of Collaborative platforms, European Commission, June 2016 
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Διαμοιρασμού βρίσκεται στη Γαλλία (14%), ενώ οι άλλες χώρες της εταιρικής σχέσης SHES 

παρουσιάζουν υψηλότερα στατιστικά στοιχεία: στην Ισπανία το 42% του πληθυσμού δεν 

άκουσε ποτέ τον συγκεκριμένο όρο, στην Ιταλία το 52%, στην Ελλάδα το 64% και στη 

Σλοβενία το 68%. Το 9% του γαλλικού πληθυσμού χρησιμοποιεί την Οικονομία 

Διαμοιρασμού χρήσης, το 4% του ισπανικού πληθυσμού, το 3% του ελληνικού και ιταλικού 

πληθυσμού και το 1% του πληθυσμού της Σλοβενίας. 

 

Τα άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω είναι πιο πιθανό να μην έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ 

συνεργατικές πλατφόρμες σε σχέση με τους 25-39 ετών (88% έναντι 72%) ή ποτέ δεν έχουν 

ακούσει (55% έναντι 38%). Η γνώση και η χρήση συνεργατικών πλατφορμών εξαρτάται 

επίσης από το μορφωτικό επίπεδο. 

Σε γενικές γραμμές, το 41% των συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύει ότι η πρόσβαση σε 

αγαθά και υπηρεσίες οργανώνεται με καλύτερο τρόπο μέσω των πλατφορμών κοινής 

χρήσης, το 33% θεωρεί ότι οι υπηρεσίες είναι φθηνότερες (ή ότι είναι καλό ότι οι 

υπηρεσίες είναι δωρεάν), το 25% εκτιμά θετικά τη δυνατότητα ανταλλαγής αγαθών και 

υπηρεσιών αντί να πληρώνουν για αυτό και το 24% επισημαίνει ότι προσφέρονται 

διαφορετικές και νέες υπηρεσίες. Ωστόσο, εντοπίζονται διαφορές μεταξύ των χωρών. Στην 

Ισπανία, μόνο το 21% πιστεύει ότι οι υπηρεσίες οργανώνονται με βολικό τρόπο σε 

σύγκριση με το αντίστοιχο 42% στην Ελλάδα. Στη Σλοβενία, μόνο το 19% δηλώνει ότι 

προσφέρονται νέα και διαφορετικά αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με το 33% στην 

Ισπανία. 

Σε ό, τι αφορά τις προκλήσεις που παρουσιάζει η Συνεργατική Οικονομία, δεν υπάρχουν 

πολλές διαφορές μεταξύ των χωρών, έτσι θεωρήθηκε πιο χρήσιμο να παρουσιάσουμε τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο: το 41% ανησυχεί ότι δε γνωρίζει ποιος είναι ο υπεύθυνος στην 

περίπτωση τυχόν προβλημάτων, το 28% δεν εμπιστεύεται το διαδίκτυο για τις συναλλαγές, 

το 27% δεν εμπιστεύεται τον πάροχο ή τον πωλητή και το 17% θεωρεί ότι δεν έχει αρκετές 

πληροφορίες για τον πάροχο υπηρεσιών. 

 

Τώρα που παρουσιάσαμε σε ένα γενικό πλαίσιο την αιχμή της Συνεργατικής Οικονομίας 

στην Ευρώπη και την αντίληψη που έχουν οι Ευρωπαίοι γι 'αυτό, ο στόχος της παρούσας 

έκθεσης SHES είναι να επικεντρωθεί στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των 
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ηλικιωμένων στις πέντε χώρες-εταίρους: Τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και 

τη Σλοβενία, στο επίπεδο της ψηφιακής εκπαίδευσης αυτού του πληθυσμού, στο επίπεδο 

ανάπτυξης της συνεργατικής οικονομίας και στα αντιληπτά οφέλη και προκλήσεις της 

κοινής χρήσης της οικονομίας στις χώρες αυτές. Η μελέτη αυτή θα καθοδηγήσει την 

ανάπτυξη των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του έργου SHES. 

 

Μέρος 1: Η περίπτωση της Ισπανίας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Οικονομία Διαμοιρασμού ή η Συνεργατική Οικονομία περιλαμβάνει όλες τις 

δραστηριότητες που προϋποθέτουν την κατανομή αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ ατόμων με 

αντάλλαγμα μια συμφωνημένη αποζημίωση. Κύριος στόχος του είναι να επιτύχει την 

αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

Αυτό το πρόσφατο πρότυπο συνεπάγεται την προσωρινή κατανάλωση ή τη χρήση πόρων 

που συνήθως δεν χρησιμοποιούνται επειδή είναι μη χρησιμοποιήσιμοι ή επειδή δεν είναι 

επαρκώς κερδοφόροι. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο διαφέρει από το παραδοσιακό σύστημα που βασίζεται στην 

υπερκατανάλωση και την οριστική απόκτηση αγαθών. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό 

της είναι η χρήση ψηφιακών πλατφορμών που διευκολύνουν τη σύνδεση μεταξύ 

προμηθευτών και καταναλωτών, εξαλείφοντας τη συμμετοχή των ορθόδοξων 

διαμεσολαβητών και προωθώντας τις αποταμιεύσεις και τον παράγοντα εμπιστοσύνης. 

Η υφιστάμενη προσφορά σε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στη 

συνεργατική κατανάλωση περιλαμβάνει τόσο υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία που 

καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς όπως ιδιωτικές μεταφορές, διαμονή, υποδομές 

εργασίας, αναψυχή, ένδυση κ.λπ.. 

Αυτό το είδος δραστηριότητας εφαρμόζεται κυρίως δια των σχέσεων μεταξύ ατόμων, αλλά 

υπάρχουν και άλλα διαφορετικά μοντέλα. Τα συνηθέστερα είναι τα εξής: 
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 Peer-to-Peer (P2P): Μια συναλλαγή μεταξύ «ίσων» που επιδιώκει ένα όφελος από 

αχρησιμοποίητους πόρους-περιουσιακά στοιχεία. (Airbnb, BlaBlaCar ...) 

 Επιχειρήσεις προς καταναλωτές (Business to consumer- B2C): Οι εταιρείες 

επιδιώκουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας διευκολύνοντας την αναζήτηση 

των καταναλωτών μέσω μιας πλατφόρμας που συνδέει αγοραστές και πωλητές 

(Amazon, Expedia ...) 

 Επιχειρήσεις προς Επιχειρήσεις (Business to Business- B2B):  Λειτουργίες μεταξύ 

εταιριών για τον διαμοιρασμό συγκεκριμένων πόρων όπως υποδομές, μηχανήματα, 

αποθήκευση δεδομένων ή ορισμένες υπηρεσίες (Spacebee) 

Η εξέλιξη αυτού του τύπου επιχειρήσεων που βασίζεται στη συνεργατική οικονομία 

αποδείχθηκε στην περίπτωση της Ισπανίας μια σημαντική ανακάλυψη των τελευταίων 

ετών, η οποία οφείλεται στη συνεχή καινοτομία στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την άνθηση της συνεργατικής οικονομίας ήταν η 

οικονομική κρίση που υπέστησαν τα κράτη κατά τα τελευταία χρόνια. 

Διαμοιραζόμενη Οικονομία και ηλικιωμένοι στην Ισπανία 

Όσον αφορά τη δομή του πληθυσμού στην Ισπανία, μπορούμε να τονίσουμε ότι 

χαρακτηρίζεται από μια τάση γήρανσης. Σύμφωνα με το Στατιστικό Ισπανικό Εθνικό 

ινστιτούτο (INE) ο συνολικός αριθμός των γεννήσεων το 2018 ήταν 372.777, ενώ ο αριθμός 

των θανάτων για το ίδιο έτος ανήλθε σε 427.721. Όπως βλέπουμε στο πρώτο σχήμα, ο 

αριθμός των γεννήσεων μειώνεται προοδευτικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας 

αρνητικό το ισοζύγιο σε σύγκριση με τους θανάτους το 2017, όπου διαπιστώνεται ότι 

υπήρχαν 56.262 περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2, η 

ισπανική πληθυσμιακή πυραμίδα είναι επαναλαμβανόμενη, χαρακτηριζόμενη από την 

ύπαρξη στενότερης βάσης σε σύγκριση με την κεντρική ζώνη και υψηλού ποσοστού 

μεσήλικων ανθρώπων. Η διαφορά μεταξύ των νεότερων και των ηλικιωμένων μπορεί 

σαφώς να εκτιμηθεί.   
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Πηγή: Statistic Spanish National Institute (INE) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια παραμένουν παρόμοιες, καθώς το οικονομικό 

επίπεδο των νοικοκυριών συμμορφώνεται με μια δύσκολη κατάσταση και το προσδόκιμο 

ζωής αυξάνεται και σε ετήσια βάση. Το ποσοστό των ατόμων εξήντα πέντε ετών και των 

άνω των 65 ετών αντιστοιχεί στο 19,2% του συνολικού πληθυσμού και αναμένεται να 

αυξηθεί έως το 25,2% το 2033. 

Όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ITC), είναι γεγονός ότι, 

αν και υπήρξε μεγάλη αύξηση στη χρήση τους, ο ενήλικος πληθυσμός τους χρησιμοποιεί 

λιγότερο. Καθώς η ηλικία αυξάνεται η χρήση ψηφιακών πλατφορμών μειώνεται.  Όπως 

μπορούμε να δούμε στο σχήμα 3, η ηλικία των πενήντα πέντε αποτελεί το σημείο καμπής 

για τν χρήση των νέων τεχνολογιών και μειώνεται απότομα στα εξήντα πέντε. Υπάρχει ένα 

μεγάλο κενό μεταξύ αυτών των ηλικιών, καθώς και ένα μικρότερο χάσμα που παρατηρείται 

μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, η χρήση ψηφιακών πλατφορμών στο σύνολο του 

πληθυσμού στην Ισπανία είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, όπως 

αντικατοπτρίζεται στο σχήμα 4, που αφορά τους πολίτες από δεκαέξι έως εβδομήντα 

τεσσάρων ετών. 

  

Πηγή: Statistic Spanish National Institute (INE)  

Σχήμα 1: Εξέλιξη γεννήσεων και θανάτων στην Ισπανία Σχήμα 2: Ισπανική πληθυσμιακή πυραμίδα, 2018 
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I. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Τα συνταξιοδοτικά συστήματα στην Ισπανία 

Το σύστημα των δημόσιων συντάξεων στην Ισπανία συνίσταται από το σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης που καλύπτει ενδεχόμενα όπως τη συνταξιοδότηση, τον θάνατο (χηρεία, 

ορφανότητα) και τις ασθένειες (κυρίως μόνιμες ανικανότητες). Έχει δύο διαφορετικές 

δυναμικές. η πρώτη βασίζεται στη βοήθεια και η δεύτερη στην υποχρεωτική συνεισφορά. 

Η βοηθητική δυναμική είναι εκείνη που διέπει το συνταξιοδοτικό σύστημα γήρατος και το 

ποσό της συντάξεως εξαρτάται από το ιστορικό απασχόλησης του ατόμου 

(συνεισφερόμενα έτη και βάσεις). Επιπλέον το ύψος των συντάξεων δεν δύναται να 

Σχήμα 4: Σύγκριση χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας (ITC) στην Ισπανία και την ΕΕ 

Σχήμα 3: Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας (ITC) στην Ισπανία, 2019 

Πηγή: Survey about Equipment and Use of TIC in Spain. INE Πηγή: Statistics of societies of the information. EUROSTAT 
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υπερβαίνει το ανώτατο όριο που βάσει νόμου ορίζεται σε 2.651,41 Ευρώ ή να είναι 

χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο των 677,40 Ευρώ μηνιαίως. Η μηνιαία ανάθεση θα έχει 

ως βάση τα τελευταία είκοσι χρόνια, αντί να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της εργασιακής 

ζωής. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία ή η Σουηδία, απολαμβάνουν υπερβολικά 

συμπληρωματικά κεφάλαια, αν και στην Ισπανία η μέθοδος αυτή δεν περιλαμβάνεται στο 

δημόσιο σύστημα. 

Σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή ηλικία συνταξιοδότησης, η ισπανική ηλικία 

συνταξιοδότησης υπερβαίνει τον μέσο όρο. Από το 2013, η ηλικία πρόσβασης στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα είναι τα εξήντα επτά έτη ή εξήντα πέντε άτομα στην περίπτωση 

που εργάζονται και συνεισφέρουν τουλάχιστον τριάντα οκτώ έτη και έξι μήνες στο 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να 

προβλεφθεί η ελάχιστη ηλικία. 

Οι συνταξιοδοτικές παροχές είναι οι πιο συνηθισμένες στην Κοινωνική Ασφάλιση, 

δεδομένου ότι το 2019 ανέρχονται σε 9.535,52 εκατομμύρια ευρώ. περίπου το 40% του 

δημόσιου εισοδήματος κατευθύνεται σε τέτοιου είδους πληρωμές. Αυτές οι ποσότητες 

αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, καθώς ο αριθμός των συνταξιούχων 

αυξήθηκε προοδευτικά. 

Το βιοτικό επίπεδο των ηλικιωμένων στην Ισπανία 

Το προσδόκιμο ζωής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες που 

αντικατοπτρίζουν τις κύριες συνέπειες των πολιτικών κοινωνικής και οικονομικής υγείας 

μιας χώρας. 

Η Ισπανία χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό προσδόκιμο ζωής με μια αυξανόμενη τάση σε 

ολόκληρο τον 20ό αιώνα μέχρι σήμερα. Το 2018, οι γυναίκες είχαν διάρκεια ζωής περίπου 

86,1 έτη, ενώ οι άνδρες παρουσίασαν χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής, περίπου 80,6 χρόνια. 

Η Ισπανία αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς διαθέτει από τα υψηλότερα προσδόκιμα 

ζωής μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκοσμίως. Όσον αφορά τις 

γυναίκες, η Ισπανία απολαμβάνει τη δεύτερη θέση, πίσω από τη Γαλλία, αν και το 
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Πηγή: EUROSTAT, 2016. Consultation done in January 2019 

προσδόκιμο έτος ζωής των ανδρών είναι στον μέσο όρο, με άλλες χώρες όπως η Μάλτα, η 

Ιταλία, η Γαλλία ή η Σουηδία. 

 

 

 

 

 

 

 

Οι κύριες αιτίες αυτού του υψηλού προσδόκιμου ζωής είναι η μείωση του ποσοστού 

βρεφικής θνησιμότητας και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ηλικιωμένων, η οποία 

συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση του τρόπου ζωής ως συνέπεια της βελτίωσης των 

κοινωνικών, οικονομικές και περί υγείας συνθηκών της Ισπανίας.  

Η μέση σύνταξη και οι διαφορές εισοδήματος στην Ισπανία  

 Ένα αξιοσημείωτο γεγονός του ισπανικού συνταξιοδοτικού συστήματος είναι ότι σχεδόν 

όλοι οι ηλικιωμένοι λαμβάνουν κάποιο είδος οικονομικού οφέλους, άμεσα ή έμμεσα. Η 

μέση μηνιαία σύνταξη γήρατος είναι κατά προσέγγιση 1.140 ευρώ (για το έτος 2019) 

σύμφωνα με το ισπανικό Υπουργείο Απασχόλησης. Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές 

διαφορές ανάλογα με τον τύπο συντάξεως γήρατος αλλά και με τις διάφορες αυτόνομες 

κοινότητες, καθώς οι «βόρειοι» και η Μαδρίτη λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις, με μέσο 

όρο 1.400 ευρώ (κυρίως País Vasco, Asturias, Navarra και Huesca). Οι πλέον ζημιωμένοι 

είναι οι κάτοικοι του νότου (μεταξύ 800 και 900 ευρώ), όπως η Ανδαλουσία, η Μούρθια ή η 

Εξτρεμαδούρα (πηγή: ιστοσελίδα κοινωνικής ασφάλισης). 

Σχήμα 5: Το προσδόκιμο ζωής ανάλογα το φύλο στην 

ΕΕ, 2019 
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συντάξεις αυτές είναι υψηλότερες από τον ισχύοντα 

κατώτατο μισθό, ο οποίος ορίζεται στην Ισπανία σε 900€ μηνιαίως4 , γεγονός που 

υποδηλώνει την επάρκειά του για αξιοπρεπή διαβίωση. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι 

καταστάσεις ίδιες και διαπιστώνεται ότι ορισμένες συντάξεις είναι χαμηλότερες του 

κατώτατου μισθού, μετατοπίζοντας τους συγκεκριμένους συνταξιούχους στην κατηγορία 

ατόμων με χαμηλά εισοδήματα. 

Η χρήση του Διαδικτύου από τους ηλικιωμένους στην Ισπανία και η στρατηγική 

για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους 

Γενικά, το επίπεδο εκπαίδευσης των ηλικιωμένων στην πλειοψηφία των χωρών είναι 

χαμηλότερο από αυτό των νεότερων ατόμων. Τα ποσοστά αναλφαβητισμού που σήμερα 

στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες σχετίζονται με τους ηλικιωμένους, δεδομένου ότι 

εκείνη τη στιγμή, λόγω των διαφορετικών παραγόντων, δεν υπήρχαν οι ίδιες δυνατότητες 

πρόσβασης στην εκπαίδευση. Ωστόσο, αυτή η τάση αλλάζει σιγά-σιγά χάρη στις νέες 

εκπαιδευτικές πολιτικές, αν και τα ποσοστά αναλφαβητισμού εξακολουθούν να υφίστανται 

κυρίως για τους πιο ηλικιωμένους. 

Αυτός ο βαθμός αναλφαβητισμού ή το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των ηλικιωμένων 

συνεπάγεται επίσης μεγαλύτερες δυσκολίες στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Όπως 

φαίνεται στο σχήμα 3, υπάρχει μεγάλη μείωση στη χρήση του Διαδικτύου σε άτομα ηλικίας 

άνω των 55 ετών. Συνεπώς, υπάρχει μεγάλο κενό στη χρήση αυτών των τεχνολογιών 

μεταξύ ηλικιωμένων και νεότερων ατόμων.  

Επιπλέον, τα γηραιότερα άτομα έχουν υπερβεί τα συνήθη ηλικιακά όρια  της προσωπικής 

ανάπτυξης και αντιμετωπίζουν με φειδώ τις δυνατότητές τους για νέα γνώση, ενώ 

ταυτόχρονα υποβιβάζουν την ανάγκη ή τη χρησιμότητα της χρήσης αυτών των 

τεχνολογιών. Αυτή η γενιά ανθρώπων δεν έχει γεννηθεί στην τεχνολογική εποχή, επομένως 

δεν συνηθίζει να χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα στις καθημερινές της συνήθειες. Ταυτόχρονα 

                                                      
4
 Article 1 of the Royal Decree 1462/2018, of December 21, which sets the minimum interprofessional salary 

for 2019. 
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αμφισβητεί την αναγκαιότητα ύπαρξης των νέων τεχνολογιών, ακόμα και στην περίπτωση 

της συμπληρωματικής υποστήριξής τους στην παραδοσιακή καθημερινότητά τους. 

Παρά ταύτα, είναι γεγονός ότι κατά την τελευταία δεκαετία το χάσμα αυτό μειώνεται, 

καθώς οι νέες γενιές ηλικιωμένων είναι ήδη περισσότερο εξοικειωμένες στη χρήση του 

Διαδικτύου σε ορισμένες πτυχές της καθημερινής τους ζωής. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

παρόλο που η εξέλιξη κατά τη διάρκεια των ετών ήταν πολύ αισθητή, μεταξύ των ηλικιών 

55 και 74 ετών ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο το 2018 αυξήθηκε 

απότομα σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση το 2007, όπως φαίνεται στο σχήμα 6 . Σύμφωνα 

με τα στοιχεία του 2018 περίπου το 38% των ατόμων ηλικίας 65 έως 74 ετών είναι τακτικοί 

χρήστες του Διαδικτύου στην Ισπανία, αν και το συγκεκριμένο ποσοστό εξακολουθεί να 

είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σχεδόν 48%). 

 

 

 

Το «ψηφιακό χάσμα», ορίζεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ως τον «διαχωρισμό μεταξύ ατόμων, κατοικιών, οικονομικών και 

γεωγραφικών περιοχών με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά επίπεδα σε σχέση με τους 

την πρόσβαση σε ευκαιρίες για τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας καθώς και για 

Σχήμα 6: Σύγκριση ατόμων που έχουν χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο το 2007 και το 

2018 στην Ισπανία 

Πηγή: INE. Survey about Equipment and Use of TIC in Spain. 2007 and 2018 
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χρήση του Διαδικτύου» (OCDE, 2011, παραπομπή στο Abad, 2014). Το ψηφιακό χάσμα 

είναι μια σημαντική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση των διαφορών 

μεταξύ των γενεών σχετικά με την πρόσβασή τους στις ΤΠΕ, καθώς μια συνιστώσα αυτού 

συνδέεται με την ηλικία.  

Ο κύριος στόχος της Ισπανίας είναι να επιτύχει την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος 

μεταξύ των διαφόρων γενεών και γι 'αυτό το κράτος επενδύει σε ψηφιακά σχέδια και 

εκπαίδευση. Η παροχή διευκολύνσεων στην πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα θα μπορούσε 

επίσης να θεωρηθεί μεγάλη πρόοδος για τη χρήση των τεχνολογιών. 

 

II. ΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ 

ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ 

Οι απαιτήσεις για χρήση της Οικονομίας Διαμοιρασμού 

Οι απαιτήσεις για τη χρήση της οικονομίας διαμοιρασμού είναι κυρίως η πρόσβαση στις 

ψηφιακές πλατφόρμες και η αναγκαιότητα απόκτησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 

Το κύριο εμπόδιο που μπορούμε να εκτιμήσουμε σε σχέση με αυτούς τους δύο παράγοντες 

είναι πρώτον ότι οι ηλικιωμένοι συνήθως δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες, 

και δεύτερον δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ακόμα και αν τις περισσότερες φορές 

έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν μία σύνδεση, δεν βρίσκουν την ανάγκη 

να το πράξουν. Όσον αφορά το δεύτερο εμπόδιο, οι ηλικιωμένοι δεν έχουν κίνητρο να 

προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες και επομένως δεν εντοπίζουν τη 

χρησιμότητα του διαδικτύου. 

Μορφές χρήσης από τους ηλικιωμένους και οφέλη 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χρήση των ΤΠΕ προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες και 

οφέλη, όπως η σύνδεση με ανθρώπους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ή η στιγμιαία 

ενημέρωση-πρόσβαση σε ειδήσεις και γεγονότα που συμβαίνουν σε ένα άλλο μέρος στον 
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κόσμο. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει όλη η κοινωνία ίση πρόσβαση σε αυτές τις 

ευκαιρίες ή δεν προσλαμβάνει κάθε μέλος της κοινωνίας την αναγκαιότητα της χρήση τους. 

Η οικονομία διαμοιρασμού προσφέρει μεγάλη ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών, από των 

οποίων τη χρήση μπορούν να επωφεληθούν επίσης οι παλαιότερες γενιές. Μεταξύ της 

μεγάλης ποικιλίας πλεονεκτημάτων θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επικοινωνία με 

άλλους και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, 

την άσκηση των γνωστικών και μαθησιακών λειτουργιών, τη συμμετοχή του πολίτη και του 

κοινού και την εμπλοκή σε νέες μορφές ψυχαγωγίας και αναψυχής.  

Βελτίωση της καθημερινής ζωής των ηλικιωμένων με την Οικονομία 

Διαμοιρασμού 

Η Οικονομία Διαμοιρασμού προσφέρει οφέλη σε όλες τις γενιές. Εστιάζοντας στους 

γηραιότερους, μπορούμε να βρούμε μερικά παραδείγματα βελτιώσεων στις καθημερινές 

ρουτίνες: 

 Η συνεργατική στέγαση (collaborative housing), ως εναλλακτική λύση στην 

παραδοσιακή κατοίκηση για τους ηλικιωμένους, είναι μια πλατφόρμα που 

προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης ανθρώπων της ίδιας ηλικίας να ζουν μαζί 

και έτσι να αποφεύγουν τη μοναξιά, προωθώντας την ελευθερία και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. 

 Η χρήση εργαλείου για τις καθημερινές μετακινήσεις θα μπορούσε να 

αποτελέσει πολύ αποδοτικό εργαλείο για τους ηλικιωμένους, για παράδειγμα, 

το BlaBlaCar. Πρόκειται για μια εφαρμογή που επιτρέπει τη σύνδεση οδηγών και 

επιβατών που έχουν κοινό προορισμό προκειμένου να «μοιραστούν» ένα 

αυτοκίνητο. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για τους ηλικιωμένους που 

πρέπει να ταξιδεύουν και οι δημόσιες συγκοινωνίες μερικές φορές αποτελούν 

πρόκληση λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η απόσταση ή τα 

χρονοδιαγράμματα. Μέσω αυτού του μοντέλου μπορούν να επικοινωνήσουν 

άμεσα με τον οδηγό και να συμφωνήσουν σε ένα σημείο συλλογής το οποίο 

μπορεί να είναι πιο προσιτό για αυτούς. Το προστιθέμενο όφελος είναι ότι 
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επιτρέπει επίσης να συγχρωτιστούν με νέους ανθρώπους, συμβάλλοντας 

ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της Airbnb, επιτρέπει την 

βραχυπρόθεσμη μίσθωση δωματίων ή διαμερισμάτων με άμεσο όφελος την 

αποταμίευση ή ένα μικρό κέρδος από ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν το 

χρησιμοποιούν. Έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες χώρες ένα μεγάλο μέρος 

των ανθρώπων που προσφέρουν δωμάτια μέσω αυτής της πλατφόρμας 

Οικονομίας Διαμοιρασμού είναι ηλικιωμένα άτομα. Αυτό θα βελτίωνε την 

οικονομική τους ικανότητα, αποφέροντας πρόσθετα εισοδήματα ή, 

τουλάχιστον, μειώνοντας τα έξοδα των μη χρησιμοποιηθέντων ακίνητων 

περιουσιακών στοιχείων. 

 Εναλλακτικά, από την πλευρά των συνεργατικών μεταφορών, η πλατφόρμα 

Drivy επιτρέπει την ενοικίαση ενός αυτοκινήτου όσο ο ιδιοκτήτης δεν το 

χρησιμοποιεί. Αυτό προσφέρει επίσης ένα μικρό οικονομικό όφελος. Σε αυτή 

την περίπτωση, ευνοείται ένα μεγάλο μέρος των ηλικιωμένων, όπου διατηρεί το 

αυτοκίνητό του, αλλά δεν το χρησιμοποιεί τακτικά.  

Όπως προκύπτει, ολόκληρη η κοινωνία, ακόμη και οι ηλικιωμένοι, μπορούν να 

επωφεληθούν από τη χρήση των εφαρμογών που προωθούν την Οικονομία Διαμοιρασμού. 

Μέσα από αυτές, μπορούν να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν ορισμένα αγαθά με 

χαμηλότερη τιμή ή, αντίθετα, μπορούν να πουλήσουν αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούν 

πλέον και να αποκτήσουν ένα μικρό οικονομικό όφελος, συμβάλλοντας επίσης στην πιο 

υπεύθυνη κατανάλωση απέναντι στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα αποτελούν 

η ευκολία συνάντησης με άλλους ανθρώπους της ίδιας ηλικίας, τα χόμπι κ.λπ. Οι 

δυνατότητες είναι απεριόριστες, η πρόκληση είναι να διαδοθούν τα πλεονεκτήματα της 

Οικονομίας Διαμοιρασμού στις παλαιότερες γενιές. 

III. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ  
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Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί υπάρχει μεγάλο χάσμα στη χρήση του διαδικτύου μεταξύ 

νεότερων και παλαιότερων γενεών. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη δεδομένης της δημογραφικής γήρανσης στην ισπανική κοινωνία. Για αυτούς 

τους λόγους, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια που αποτρέπουν ή 

παρεμποδίζουν τη χρήση των πλεονεκτημάτων που προάγει η χρήση της τεχνολογίας από 

τους ηλικιωμένους. Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών είναι οι εξής: 

 Πρώτον, ορισμένοι φυσικοί περιορισμοί όπως η ικανότητα όρασης, η ακοή ή ακόμα και 

κινητικές δεξιότητες ή ο χειρισμός μικρών αντικειμένων όπως το ποντίκι. Ωστόσο, οι 

περιορισμοί αυτοί μπορούν να αντιμετωπιστούν και από τους νέους και, ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό να προσαρμοσθούν οι νέες τεχνολογίες για να διευκολυνθεί η χρήση 

τους και να καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει αυτού του είδους τους 

περιορισμούς. 

 Δεύτερον, οι πλειοψηφία των ηλικιωμένων επιβεβαιώνει ότι υποφέρει από το 

λεγόμενο "τεχνολογικό άγχος", φόβο και αβεβαιότητα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη γνώσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους καθώς 

και τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν στην 

καθημερινότητά τους. 

 Το μορφωτικό επίπεδο, όπως προκύπτει και από προηγούμενα κεφάλαια, αποτελεί 

βασικό παράγοντα που καθορίζει στις περισσότερες περιπτώσεις την έλλειψη 

εκπαίδευσης και γνώσης των συσκευών τεχνολογίας ή των πλατφορμών. 

 Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα ορισμένων ηλικιωμένων ατόμων και 

ταυτόχρονα το υψηλό κόστος που μπορεί να συνεπάγεται η αγορά ενός υπολογιστή ή 

ενός smartphone μπορεί να αποτελέσει επιπλέον εμπόδιο. Ωστόσο, δεν είναι το 

κυρίαρχο, καθώς υπάρχουν οικονομικές διευκολύνσεις και προωθήσεις για να 

διευκολυνθεί η απόκτηση μιας συσκευής νέας τεχνολογίας. 

 Τέλος, είναι πιθανό οι ηλικιωμένοι να παρουσιάσουν μια σχετική άρνηση, επειδή η 

γενικευμένη αντίληψη είναι ότι για να εκπαιδευτούμε για να χρησιμοποιούμε τις 

συσκευές απαιτεί περίπλοκη γνώση και μεγάλη προσπάθεια. Η απόρριψη ακόμη και 

της δυνατότητας εκμάθησης, ως μια ανέφικτη επιθυμία που συνδέεται με την αίσθηση 
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ότι δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τις νέες τεχνολογίες, μπορεί επίσης να 

δημιουργήσει αισθήματα απογοήτευσης και αυτο-αποκλεισμού, δημιουργώντας ακόμη 

μεγαλύτερο χάσμα. 

Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις παρούσες δυσκολίες προκειμένου 

να διευκολύνουμε και να ενθαρρύνουμε τη χρήση των ΤΠΕ στους ηλικιωμένους, ώστε να 

μπορούν να αισθάνονται μέρος της κοινωνίας και ταυτόχρονα να επωφελούνται από 

αυτές. 

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η προσαρμογή των ΤΠΕ στους πιθανούς φυσικούς 

περιορισμούς που μπορεί να έχει κάποιος, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι 

προσιτές σε όλους. Επιπλέον αυτές οι προσαρμογές θα βελτιώσουν τη χρησιμότητα 

οποιουδήποτε προσώπου. Από την άλλη πλευρά, μπορούν να πραγματοποιηθούν μικρές 

σειρές μαθημάτων ή δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της αντίληψης ότι οι 

ηλικιωμένοι αποφεύγουν το Διαδίκτυο, ώστε να εξαλειφθούν ορισμένες προκαταλήψεις 

και να διδαχθούν πώς να τις χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με εύκολο και διαδραστικό τρόπο. 

Τα προαναφερόμενα εμπόδια συνδέονται κυρίως με τους γηραιότερους ανθρώπους, 

παρόλο που αφορούν και επηρεάζουν και ένα μεγάλο μέρος του ενήλικου πληθυσμού. Οι 

ανωτέρω περιορισμοί θα μπορούσαν να συναντηθούν και στους ανθρώπους της μέσης 

ηλικίας, καθώς τα φυσικά προβλήματα, το τεχνολογικό άγχος ή τα χαμηλά εισοδήματα 

είναι καταστάσεις που μπορούν να τους επηρεάσουν. Ωστόσο αυτοί παράγοντες είναι 

λιγότερο συνηθισμένο να επηρεάσουν τις νεώτερες γενιές, με ενδεχόμενη εξαίρεση αυτή 

του εισοδήματος. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Είναι γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων που δεν 

αισθάνεται άνετα με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικών ή ακόμη αισθάνονται ότι 

δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Ωστόσο, η χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών 

συσκευών, αν και μπορεί να έχει κάποια μειονεκτήματα, μπορεί με υπεύθυνη χρήση να 

προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. 
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Η Οικονομία Διαμοιρασμού, σε ότι αφορά τους ηλικιωμένους, μπορεί να διευκολύνει τις 

δραστηριότητές τους με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, από την απόκτηση αγαθών και 

υπηρεσιών με μειωμένη τιμή σε μια εξατομικευμένη προσφορά μετακίνησης. Έτσι, η 

ενθάρρυνση της χρήσης αυτών των νέων εργαλείων πληροφόρησης μεταξύ των 

ηλικιωμένων θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει 

σημαντικά οφέλη για την αύξηση της ευημερίας τους.  

Η διάδοση των χρήσεων των ψηφιακών πλατφορμών στις παλαιότερες γενιές πρέπει να 

είναι ευρεία και να πραγματοποιείται με τη μορφή εργαστηρίων ή ενημερωτικών 

μαθημάτων, στα οποία μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν 

εμπιστοσύνη όσον αφορά τη χρήση αυτών των νέων εργαλείων. Η κύρια πρόκληση θα ήταν 

να επισημανθεί η χρηστικότητα και η διευκόλυνση που αυτά τα μέσα μπορούν να τους 

προσφέρουν, αναδεικνύοντάς τα ως συμπληρωματικά στις καθημερινές τους δράσεις. 

Ωστόσο, είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν και άλλα στοιχεία, προκειμένου να 

προσαρμοστούν οι διάφορες συσκευές στις προσωπικές τους ανάγκες και τις σωματικές 

αναπηρίες. 

Η Ισπανία και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες χαρακτηρίζονται από μια γήρανση του 

πληθυσμού που συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά, σε ετήσια βάση. Εν κατακλείδι, είναι 

πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή δημογραφική 

κατάσταση. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο τα κράτη να προωθήσουν και να διαδώσουν τα 

πλεονεκτήματα και τις διευκολύνσεις που μπορεί να προσφέρει η συνεργατική οικονομία 

σε όλα τα στάδια της κοινωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ομοιογενής 

ενσωμάτωση και ισότητα μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. 
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Μέρος 2: Η περίπτωση της Ιταλίας 

Εισαγωγή 

Η Ιταλία ιστορικά χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρουσες εμπειρίες κοινωνικών σχέσεων 

αμοιβαίου χαρακτήρα, όπως οι Κοινωνίες Αμοιβαίας Βοήθειας Εργαζομένων (Workers’ 

Mutual Aid Societies) που ιδρύθηκαν το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 

Στην αλλαγή της χιλιετίας, νέες πρωτοβουλίες προέκυψαν υπό την πίεση της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και τις περικοπές των δαπανών για την επίτευξη της θεσμικής  

ευημερίας. Περιλαμβάνουν: 

 Δεοντολογικοί όμιλοι αγορών 

 Κοινότητες ελεύθερου λογισμικού 

 συστέγαση 

 έργα αυτο-αναζωογόνησης 

παλαιών / εγκαταλελειμμένων 

κτιρίων 

 Ψηφιακά εργαστήρια (Fab Labs) 

και χώροι συνεργασίας 

 Χρονικό νόμισμα 

 Κοινωνικοί συνεταιρισμοί  

 Ηθική χρηματοδότηση 

 Αστικοί λαχανόκηποι;  

 Γυμναστήρια αυτό-οργάνωσης

 

Αυτές οι πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων κοινωνικών σχέσεων μαζί με 

εναλλακτικές μορφές οικονομίας και συνεργασίας. Οι περισσότερες από αυτές δεν 

επικεντρώνονται στις οικονομικές συναλλαγές, αλλά στην αμοιβαία υποστήριξη, στον 

εθελοντισμό και την αλληλεγγύη: πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι πολιτικά 

υποκινούμενες ή εμπνευσμένες. Ένα τέτοιο παράδειγμα μπορεί να είναι το Ambulatorio 



       
 

 

  21 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019-1-FR01-KA204-062096 

Medico Popolare (Λαϊκή Ιατρική Κλινική), με στόχο την αντιμετώπιση της ιδιωτικοποίησης 

του εθνικού συστήματος υγείας. 

Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ιταλικές πρωτοβουλίες 

της οικονομίας διαμοιρασμού που να επικεντρώνονται ειδικά στους ηλικιωμένους. Οι 

ηλικιωμένοι θεωρούνται απλά ως δικαιούχοι χρήσης τέτοιων πλατφορμών όπως όλες οι 

άλλες ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες που να αφορούν την 

ανταλλαγή υπηρεσιών, προϊόντων και δεξιοτήτων και να απευθύνονται σε συγκεκριμένες 

ηλικιακές ομάδες. Η χρήση πλατφορμών οικονομίας διαμοιρασμού στην Ιταλία δεν 

φαίνεται να διακρίνει τους χρήστες-στόχους ανάλογα με την ηλικία. 

Υπάρχουν πράγματι κάποιες πρωτοβουλίες Οικονομίας Διαμοιρασμού που μπορεί να 

φαίνεται πως απευθύνονται σε ηλικιωμένους πολίτες, αλλά είναι σημαντικό να 

επισημανθεί ότι αυτές παρέχουν απλά μια υπηρεσία στους ηλικιωμένους και δεν 

συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία κοινής χρήσης. Οι ηλικιωμένοι είναι απλώς τελικοί 

χρήστες της υπηρεσίας. Ορισμένες από αυτές τις πλατφόρμες είναι, για παράδειγμα: 

Village Care, πλατφόρμα όπου οι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας μπορούν να 

παρουσιάσουν τις δραστηριότητες και τις προσφορές τους. Οι οικογένειες και οι 

φροντιστές μπορούν να περιηγηθούν σε αυτό και να σχολιάσουν την εμπειρία τους. 

Badante Condominiale (Block Caregiver): οι ηλικιωμένοι που ζουν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων μπορούν να μοιράζονται τον ίδιο φροντιστή, πληρώνοντάς του ένα μικρό 

χρηματικό ποσό. 

Παρά την έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την Οικονομία Διαμοιρασμού στην 

Ιταλία, μπορούμε να διεξάγουμε κάποια ανάλυση από τις διαθέσιμες έρευνες και 

στατιστικές. Τα ευρήματα παρουσιάζουν μια νέα, αν και κάπως απροσδόκητη εικόνα, η 

οποία υπόσχεται ένα ενδιαφέρον μέλλον για την Οικονομία Διαμοιρασμού και την 

αφομοίωσή της από τους ηλικιωμένους πολίτες: 

 Τα άτομα άνω των 65 ετών θα αποτελούν όλο και μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής 

κοινωνίας. 

http://www.viallegcare.it/
https://www.confabitare.it/tools/la-badante-di-condominio-compie-cinque-anni-confabitare-soddisfatta-dei-risultati/
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 Παρόλα αυτά, οι ηλικιωμένοι έχουν θετική προσέγγιση στις ΤΠΕ και προτίθενται να 

ζήσουν ενεργητικά. 

 Οι σημερινές υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης δεν είναι ικανοποιητικές και οι 

πρωτοβουλίες Οικονομίας Διαμοιρασμού μπορούν να αντισταθμίσουν τυχόν 

ελλείψεις. 

 Ο πληθυσμός 65+ αναμένεται να αναβαθμίσει τις ΤΠΕ και την Συνεργατική 

Οικονομία και να συγκλίνει στα πρότυπα χρήσης ΤΠΕ των νέων. 

 Η Συνεργατική Οικονομία αναμένεται να αυξάνεται όλο και περισσότερο κάθε 

χρόνο και να καλύπτει όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του ιταλικού ΑΕΠ. 

 Οι πλατφόρμες Συνεργατικής Οικονομίας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

ατομικών υπηρεσιών βρίσκονται σε συνεχή ανάπτυξη και υποφέρουν λιγότερο από 

τον διεθνή ανταγωνισμό. 

 

I. Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των 

ηλικιωμένων στην Ιταλία 

1.1 Οικογένεια και Σπίτι 

Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η EuropAssistance για το Πανεπιστήμιο Boccony 

(Μιλάνο), η οποία περιλαμβάνει 1292 τηλεφωνικές συνεντεύξεις και 2 ομάδες εστίασης 

στο Μιλάνο, αναδεικνύει μια κατάσταση στην οποία οι πολίτες 65+ ζουν κυρίως σε μικρές 

οικογενειακές ομάδες 1-2 μελών (είτε μόνοι, είτε με σύζυγο /  γιο / κόρη). 
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Ταυτόχρονα, και πιθανότατα λόγω αυτού, σχεδόν το ήμισυ του ερωτηθέντος δείγματος 

δήλωσε ότι έχει καθημερινή επαφή με ένα μέλος της οικογένειας, με το ποσό αυτό να 

αυξάνεται στο 75% όταν εξετάζονται εβδομαδιαίες αλληλεπιδράσεις. Εντούτοις, αξίζει να 

σημειωθεί ότι το 15% των ερωτηθέντων έχει αλληλεπιδράσεις με τα μέλη της οικογένειας 

λιγότερο από μία φορά το μήνα, προκαλώντας ανησυχία για τον κίνδυνο να βρεθούν σε 

κατάσταση μοναξιάς ή / και κοινωνικής απομόνωσης. 

 

Ο πληθυσμός του δείγματος χρειάζεται εξωτερική υποστήριξη από μέλη ή μη μέλη της 

οικογένειας πολύ συχνά (82% τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα). Σχεδόν οι μισοί από 

τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι λαμβάνουν βοήθεια από ανεπίσημους ή μη επαγγελματίες 

What’s the	situation	now?

9 Istituto	per	Servizi	di	Ricovero	ed	Assistenza	agli	Anziani	

Con chi vive l’over 65

4

Numero componenti nucleo

familiare dell’over 65

Solo over 65

Nella maggioranza dei casi il nucleo familiare dell’over 65 è composto da due persone; 

è tuttavia frequente la possibilità che viva da solo (circa un quarto dei casi).

26

Con chi vive l’over 65

2 persone 51

3 persone 12

4 persone 7

Più d 4 persone 4

Da solo/da sola 26

Con mio marito/mia 

moglie
58

Con figlio/i grande/i 

(18 anni o più)
19

Con altri familiari 5

Con altri familiari

minorenni
1

Con una

badante/infermiera
1

© Europ Assistance Over 65 & family caregivers 12 aprile 2019

INDAGINE CONOSCITIVA 

OVER 65 E FAMILY CAREGIVER 

A CONFRONTO

Presentazione dei risultati.

Europ Assistance

Milano, Marzo 2019

Number of members in the 65+ 
person’s family group

Who is the 65+ person living 
with

Only	65+ Alone

With	1	or	more	adult	
son/daughter

2	people
With	husband	or	
wife

3 people

4	people

More	than	4	
people

With	other	family	
members

With	other	minor	
family	members

With	an	external	
caregiver

What’s the	situation	now?

10 Istituto	per	Servizi	di	Ricovero	ed	Assistenza	agli	Anziani	

5

In più del 75% dei casi l’over 65 s’incontra almeno una volta alla settimana con i familiari più 

stretti. Per il 15% tuttavia gli incontri avvengono meno frequentemente di 1 volta al mese.

Frequenza incontri over 65 
con familiari più stretti

Quotidianamente

Over 65

48%

Più volte a settimana17%

Una volta a settimana10%

75%

Due o tre volte al mese6%

Una volta al mese4%

Meno spesso di una 

volta al mese15%

© Europ Assistance Over 65 & family caregivers 12 aprile 2019

INDAGINE CONOSCITIVA 

OVER 65 E FAMILY CAREGIVER 

A CONFRONTO

Presentazione dei risultati.

Europ Assistance

Milano, Marzo 2019

Daily 2-3	times	per	month

Once	a	month

Once	a	week

More	than	once	a	week

Less	than	once	a	
month

Frequency of encounters between 65+ and family members
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φροντιστές, όπως καθαριστές σπιτιών, κηπουροί κ.λπ. Συγκρίνοντας αυτόν τον αριθμό 

(42%) με το μικρό ποσό που δηλώνει ότι λαμβάνει υποστήριξη από επίσημους φροντιστές 

ή νοσηλευτές (8%) είναι λογικό να υποθέσουμε ότι πολλοί από αυτούς τους ανεπίσημους 

φροντιστές είναι μη νόμιμοι φροντιστές που χρειάζονται ή πρέπει να παραμείνουν σε 

«παράνομη» επαγγελματική συνθήκη. 

 

Η βοήθεια στους 65+ από τα μέλη της οικογένειας αποδεικνύεται μια ευαίσθητη 

κατάσταση που επιβαρύνει τη ζωή της οικογένειας. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών 

της οικογένειας που βοηθάει τους ηλικιωμένους συγγενείς δήλωσε ότι έπρεπε να 

προχωρήσουν σε αναπροσαρμογές των προγραμμάτων, όπως διακοπές ή συγκατοίκηση με 

τους γονείς τους, προκειμένου να μπορέσουν να τους παρέχουν κατάλληλη βοήθεια. Σε 

μερικές περιπτώσεις αναλάμβαναν εκ περιτροπής την φροντίδα τα αδέλφια ή άλλα μέλη 

της οικογένειας, ενώ μόνο 7% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι προσέλαβαν νοσοκόμα ή 

επαγγελματία φροντιστή για να βοηθήσουν τους συγγενείς τους που χρειάζονται βοήθεια. 

What’s the	situation	now?
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6

Il 41% degli intervistati dichiara di avere un aiuto in casa, spesso dato da una 

figura esterna al nucleo familiare e per più di due volte alla settimana. 

Gli over 65 e l’organizzazione domestica

La persona che aiuta 

maggiormente over 65

Coniuge/familiari conviventi 36%

Familiari non conviventi 9%
V

Badante 7%

Infermiera/e o altra figura

socio-sanitaria
1%

Colf/Signora pulizie 42%

Amici/conoscenti/volontari 3%

Altro 2%

V

45%

Frequenza dell’aiuto ricevuto da parte 

di una persona non convivente

Quotidianamente 25%

Due o tre volte a settimana 25%
V

Una volta a settimana 32%

Due o tre volte al mese 7%

Una volta al mese 3%

Meno spesso di una volta 

al mese
8%

50%

Organization at home

The person who helps the 65+ 
the most

Frequency of help by a non-family 
member

Daily

2-3	times	per	week

Once	a	week

Cohabitant	partner/family	
member

Non-cohabitant	family	member

House-cleaner

Caregiver

2-3	times	a	month

Once	a	month

Less	than	once	a	month

Nurse	or	other	health	
service	provider

Friend	or	neighbour

Other
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Σε αυτό το πλαίσιο τα μέλη της οικογένειας δήλωσαν ότι το είδος της θεσμικής βοήθειας 

που θα εκτιμούσαν περισσότερο στο παρελθόν θα ήταν οργανωτικής φύσης και όχι 

οικονομικής ή ψυχολογικής υποστήριξης. Παρόμοια ποσοστά θεσμικής βοήθειας 

αντιστοιχίζονται στα πιθανά μελλοντικά σενάρια τέτοιων καταστάσεων. Αυτές οι 

πληροφορίες επισημαίνουν τον τρόπο με τον οποίο η συνεργατική προσέγγιση που 

προσφέρουν οι πλατφόρμες οικονομίας για την επίτευξη αμοιβαίων πλεονεκτημάτων θα 

μπορούσε να έχει καρποφόρο αντίκτυπο στις οικογένειες που παρέχουν υποστήριξη στους 

65+ συγγενείς τους. 

 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό ηλικιωμένων βρίσκεται σε 

δύσκολη οικονομική κατάσταση (και ως εκ τούτου θα ήταν δύσκολο να πληρώσει για 

What’s the	situation	now?
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I family caregiver e la gestione delle emergenze
Di frequente è stato necessario prendere permessi o ferie per gestire l’emergenza 

(47%). In quasi il 30% dei casi è intervenuto un altro familiare. Si è ricorso all’aiuto 

di una badante/infermiera nel 7% dei casi.

Ha preso giorni di ferie/permessi 

per assistere il genitore 47%

29%

13%

7%

4%

È intervenuto un altro familiare 

che ha gestito la situazione

È andato a vivere con il genitore/ 

ha ospitato il genitore a casa sua

Ha preso una persona (badante/  

infermiera)  per assistere il genitore

Altro…

Family caregivers and emergency management

Often	had	to	take	holidays	to	
assist	the	parent

Another	family	member	stepped	
in	and	managed	the	situation

Went	to	live	with	the	parent	or	
hosts	the	parent	at	home

Hired	a	nurse	or	caregiver	to	assist	
the	parent

Other

What’s the	situation	now?
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Supporto/sostegno che sarebbe 

stato utile in situazione di emergenza

Un supporto organizzativo 74%

Un supporto psicologico 14%

Un supporto nella gestione

della parte economica
12%

Un supporto organizzativo 75%

Un supporto psicologico 14%

Un supporto nella gestione

della parte economica
11%

Cosa potrebbe aiutare maggiormente 

in situazione d’emergenza 

I family caregiver e i loro needs: un supporto 
organizzato come priorità

Un supporto organizzativo sarebbe stato di gran lunga più utile di un supporto psicologico 

e/o economico, il che rimane la priorità anche guardando al futuro.
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What support would have been 

helpful in an emergency situation

What could help more in an 

emergency situation

Asking caregivers…

Organizational support

Psychological support Psychological support

Organizational support

Support in Finance Management 
activities

Support in Finance Management 
activities
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επιπλέον υπηρεσίες). Η συντριπτική πλειονότητα των 65+ ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν 

πράγματι ισχυρή και σταθερή οικονομική βάση, τόσο πολύ ώστε το 31% μπορεί ακόμη και 

να συμβάλει στην οικονομική κατάσταση των μελών της οικογένειάς του. 

 

1.2 Αυτό-Αντίληψη 

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν αφορούν στο θετικό πορτρέτο που 

οι γηραιότεροι ζωγραφίζουν για τον εαυτό τους με βάση την αυτο-αντίληψη. Δεδομένου 

ότι η Ιταλία είναι μία από τις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό ατόμων ηλικίας 65+ στην 

Ευρώπη και στον κόσμο, καθώς και μια χώρα με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής (ISTAT), η 

εικόνα που προκύπτει από τα διαφορετικά ευρήματα των δεδομένων είναι μία θετική 

στάση έναντι της γήρανσης. 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο Γήρανσης (Osservatorio Senior) σε 

συνεργασία με την TraiLab (Università Cattolica, Μιλάνο) το 15,3% των ανδρών δήλωσε ότι 

αισθάνονται πράγματι «πολύ γέροι», ενώ ένα εντυπωσιακό 43,9% δήλωσε ότι δεν 

αισθάνονται καθόλου ηλικιωμένοι. Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό των γυναικών 

ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι αισθάνονται «πολύ μεγάλες» είναι σχεδόν 2 φορές 

υψηλότερο από αυτό των ανδρών. 

What’s the	situation	now?
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10

Prevale l’eventualità che l’over 65 riesca a soddisfare le proprie necessità ma anche 

a concedersi qualche sfizio e, in circa il 30% dei casi, ad aiutare anche i propri familiari.

Gli over 65 e la gestione economica e finanziaria

Riesce a soddisfare le sue necessità, togliersi qualche sfizio e aiutare i suoi 

familiari31%

Riesce a soddisfare le sue necessità e concedersi qualche sfizio35%

Riesce a soddisfare le sue necessità ma non può concedersi sfizi26%

Non riesce a soddisfare le sue necessità e spesso è aiutato dai familiari7%

Non riesce a soddisfare le sue necessità e spesso è aiutato

da enti quali comune, regione…1%

66%

8%

© Europ Assistance Over 65 & family caregivers 12 aprile 2019

INDAGINE CONOSCITIVA 

OVER 65 E FAMILY CAREGIVER 

A CONFRONTO

Presentazione dei risultati.

Europ Assistance

Milano, Marzo 2019

Can	satisfy	their	own	necessities,	give	themselves	a	treat	and	help	their	
family	members

Can	satisfy	their	own	necessities	and	give	themselves	a	treat

Can	satisfy	their	own	necessities	but	cannot	give	themselves	a	treat

Cannot	satisfy	their	own	necessities	and	is	often	helped	by	family	
members

Cannot	satisfy	their	own	necessities	and	is	often	helped	by	institutions	
(Municipality,	Health	System…)

65+ and their economical and financial management
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Από ποιοτική άποψη, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε το υψηλό ποσοστό των 

ερωτηθέντων που θεωρούν τους εαυτούς τους περίεργους (47,8%), αισιόδοξους για το 

μέλλον (44,1%), ικανούς να γερνούν καλά (60,8% ) και πρόθυμους να βιώνουν νέες 

εμπειρίες στην ηλικία τους (29,6%). Αυτά τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από την BNP Paribas Cardif και αναδεικνύουν μια κατάσταση στην 

οποία οι ηλικιωμένοι σκέφτονται προληπτικά για το μέλλον τους, ίσως σε αντίθεση με το 

συνηθισμένο και παραδοσιακό πολιτισμικό στερεότυπο του αδύναμου και εύθραυστου ή 

«γκρινιάρη» ηλικιωμένου. Επιπλέον, αυτή η θετική στάση κατευθύνεται τόσο προς το 

εξωτερικό περιβάλλον (περιέργεια, νέες εμπειρίες) όσο και για ενδοσκόπηση (ενεργητική 

γήρανση, αισιοδοξία για το μέλλον), επιδεικνύοντας γενική ικανοποίηση με την προσωπική 

κατάσταση του ατόμου. 

 

Old	but…how old?

80

85

78

83

74

76

78

80

82

84

86

Men Women

Life	expectancy

Italy Eu

15,3

40,7

43,9

Men	65>74

28,8

33,7

37,6

Women	65>74

Very A	little Not	at	all

Do you feel old?

Source: ISTAT Source: Osservatorio Senior & TraiLab
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47,8 44,1

60,8

29,6

0

10

20

30

40

50

60

70

Curious Optimistic Capable	of	ageing	well Willing	to	do	new	

experiences

Do	you	feel...

Source: BNP Paribas Cardif
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Όσον αφορά το είδος των δραστηριοτήτων που οι 65+ επιθυμούν να εμπλέκονται, μεγάλο 

μέρος του δείγματος δήλωσε ότι ενδιαφέρονται για ταξίδια (54,2%), φροντίδα του εαυτού 

τους (49,1%), χόμπι και/ή αθλητισμός (45,7%) και παρακολούθηση ή συμμετοχή σε 

πολιτιστικές δραστηριότητες (43,3%). Συμπτωματικό αυτής της γενικής θετικής στάσης 

είναι το ποσοστό των ανθρώπων που βλέπουν τους εαυτούς τους να διεξάγουν τις ίδιες 

δραστηριότητες μέσα σε 5 χρόνια: όλες οι ανωτέρω δραστηριότητες επιτυγχάνουν έντονα 

υψηλότερες τιμές (εκτός από την φροντίδα του εαυτού που παραμένει σταθερή). Οι 

ερωτώμενοι φαίνεται να είναι πολύ σίγουροι και αισιόδοξοι σχετικά με τη μελλοντική 

ποιότητα ζωής τους σε σημείο που φαντάζονται να είναι πιο κοινωνικοί και σωματικά 

δραστήριοι μετά από πέντε έτη. 

 

Παρόμοια ευρήματα έχουν προκύψει από την Europ Assistance, δείχνοντας πως το 59% του 

δείγματος δήλωσε ότι κάνει κάποια δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο του, (19%), 

ταξίδια/σύντομα ταξίδια (17%), κινηματογράφος(16%), αλλά και κοινωνικός ακτιβισμό/ 

εθελοντισμό (14% ). 

Τα ταξίδια φαίνεται να είναι μία από τις προτιμώμενες δραστηριότητες των ηλικιωμένων. 

Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 45% των ερωτηθέντων ταξίδεψαν το τελευταίο έτος 

(2018), ενώ η μεγάλη πλειοψηφία επισκέφθηκε μόνο την Ιταλία και περίπου το ένα τρίτο 

επισκέφθηκε τοποθεσίες στο εξωτερικό. 

Old	but…how old?

54,2 49,1 45,7 43,3

0

10
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30

40

50

60

70

80

90

100

Travelling Take	care	of	
yourself

Hobbies/sport Cultural	
activities

What	do	you	like	to	do?

67,9

49,1 50,6 49,7

0
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90

100

Travelling Take	care	of	
yourself

Hobbies/sport Cultural	
activities

...and	what	would	you	like	to	do	in	5	
years?

Source: BNP Paribas Cardif
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II. Ηλικιωμένοι και Τεχνολογία 

Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα έχει προκύψει όσον αφορά τη σχέση των ηλικιωμένων με 

νέες και ψηφιακές τεχνολογίες. Η έρευνα του BNP Paribas Cardif διαπίστωσε ότι ένα 

μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων αισθάνονται πολύ σίγουροι για τη χρήση της τεχνολογίας 

και φτάνουν μέχρι και να δηλώσουν ότι «αγαπούν τις νέες τεχνολογίες» καθώς και τα 

κοινωνικά μέσα. Είναι δελεαστικό να διασταυρωθεί αυτό το γεγονός με το υψηλό ποσοστό 

των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είναι βαθιά ανικανοποίητοι από τις εθνικές υπηρεσίες 

φροντίδας και υγείας, υποδεικνύοντας πιθανές ευκαιρίες για την ανάπτυξη πλατφορμών 

οικονομίας διαμοιρασμού ώστε να παρέχουν μια λύση όπου οι υπηρεσίες αυτές δεν 

πληρούν τις προσδοκίες των ανθρώπων. 

What’s the	situation	now?
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Sono più numerosi coloro che svolgono attività nel tempo libero (59%, in particolare sport, gite fuori porta, cinema, 

ecc.) rispetto ai comunque molti che affermano di non svolgerne (41%). Quasi la metà dichiara di viaggiare.

Attività svolte nel tempo libero da over 65 

59%Svolge attività nel 

tempo libero

19%Sport (palestra, 

piscina…)

17%Gite fuori porta

16%Cinema

14%Volontariato/attività 

sociali/attività parrocchiali

13%Teatro

3%Corsi per adulti (lingue, 

tecnologia, creatività…)

14%Altro

41%
Non svolge attività nel 

tempo libero

Gli over 65 e il tempo libero

NO

55%

SÌ

45%

Solo in Italia65%

In Italia e all’estero24%

Solo all’estero11%

Over 65 vacanze/viaggi 

nell’ultimo anno e dove
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Kind of activities during spare time Holidays/travel in the last year and 
where

Yes

Just in Italy

In Italy and abroad

Just abroad

Sport	(gym,	pool…)

Small	trips

Cinema

Theatre

Course	(languages,	
technologies…)

Other

Social	activities	or	

volunteering
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Η EuropAssistance διαπίστωσε ότι μόνο το 56% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει σύνδεση 

στο διαδίκτυο στο σπίτι. Πρόκειται για μια ανησυχητική εικόνα που θα μπορούσε να 

αιτιολογηθεί από το μεγάλο αριθμό χωριών, ιδιαίτερα στις Άλπεις, στο Κέντρο και στον 

Νότο της Ιταλίας, που κατοικούνται κυρίως από τους ηλικιωμένους και ταυτόχρονα δεν 

γίνονται επενδύσεις σε νέες υποδομές. Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό η ερώτηση να 

έχει παρερμηνευθεί, καθώς τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν πλέον τη 

σύνδεση στο διαδίκτυο. Ενδεχομένως η ερώτηση να αναφερόταν στη σύνδεση στο 

διαδίκτυο μέσω οικιακών συσκευών όπως είναι ο δρομολογητής. 

 

Πράγματι, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι διαθέτουν τηλέφωνο ή 

smartphone, ενώ το 41% δηλώνει μάλιστα ότι διαθέτει και υπολογιστή. Οι πιο 

Digital	affection

66,2% 57,1%

Autonomous 
use of 

technology

Love social 
networks

4/10 older people in 
Italy declare that 

they love new 
technologies!

58,7% of older 
people find the 

available care and 
health services are 

not efficient or 

accessible

Source: BNP Paribas Cardif
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L’approccio alla tecnologia e le attività online

8

Over 65 ha/non ha una connessione

internet a casa

La maggioranza ha una connessione internet a casa ma circa il 40% 

afferma di non averla.

56%

Sì, ha una 

connessione 

internet a casa

1%

Non so

43%

No, non ha una

connessione

internet a casa
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65+ has/has not an internet 
connection at home

No, does not have 
internet connection at 

home

Yes, has internet 
connection at 

home

Don’t know
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αποτελεσματικές ηλεκτρονικές δραστηριότητες, μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο, είναι η περιήγηση (61%), το chat (54%), η αποστολή email (43%) και η χρήση 

κοινωνικών δικτύων (37%), δείχνοντας τον υψηλό βαθμό κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 

μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Παραδόξως, το 16% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 

πραγματοποιεί τραπεζικές συναλλαγές στο σπίτι, καθώς και δραστηριότητες που 

συσχετίζονται συνήθως με τις νεότερες γενιές, όπως αγορές (17%) και παρακολούθηση 

ταινιών (13%). 

 

III. Προοπτική της Οικονομίας Διαμοιρασμού 

Η απορρόφηση και η χρήση των πλατφορμών Οικονομίας Διαμοιρασμού στην Ιταλία 

υπόσχεται να αναπτυχθεί στο εγγύς μέλλον. Παρόλο που δεν υπάρχει ηλικιακή προσέγγιση 

για το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι το ποσοστό των 

ηλικιωμένων (ηλικίας 65 ετών και άνω) που θα χρησιμοποιούν πλατφόρμες Οικονομίας 

Διαμοιρασμού θα αυξηθεί κατά τον υπόλοιπο πληθυσμό. Μια έρευνα που διεξήχθη από το 

Πανεπιστήμιο της Pavia προβάλλει τρία διαφορετικά σενάρια σχετικά με την πιθανή 

ανάπτυξη της Οικονομίας Διαμοιρασμού και τη χρήση της από άτομα ηλικίας 65+. Το 

πρώτο από αυτά είναι το Σενάριο Βάσης, το οποίο προβάλλει πώς θα αναπτυχθεί η χρήση 

πλατφόρμων οικονομίας διαμοιρασμού εάν το κοινωνικοοικονομικό και τεχνολογικό 

περιβάλλον συνεχίσει να παρουσιάζει τις τρέχουσες συνθήκες (δηλαδή εάν δεν 

What’s the	situation	now?
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I dispositivi più comuni sono smartphone e computer, usati principalmente per 

navigare, chattare o mandare email. Ancora poco sviluppato l’home banking.

Telefono fisso 65

Smartphone 48

Computer 41

Con altri familiari 38

Con altri familiari

minorenni
18

Con una

badante/infermiera
4

Dispositivi posseduti ed utilizzati

Navigare su 

internet/cercare siti
61

Chattare/mandare 

messaggi 54

Mandare e ricevere 

emails
43

Usare i social networks 37

Shopping/acquisti

on line
17

Homebanking 16

Vedere video/film 13

Leggere/scrivere su 

forum o blogs
11
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film/musica/programmi
6
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Nessuna di queste 12

Attività on line svolte
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πραγματοποιούνται επενδύσεις στον τομέα ή / και δεν συμβαίνουν πολιτισμικές αλλαγές 

στην ιταλική κοινωνία). Το δεύτερο σενάριο, (Σενάριο Επιτάχυνσης), προβλέπει την 

ανάπτυξη της χρήσης διαδικτυακών πλατφορμών και της πλατφορμών οικονομίας 

διαμοιρασμού, σύμφωνα με την αύξηση του αριθμού των χρηστών οικονομίας 

διαμοιρασμού. Το τρίτο σενάριο, (Σενάριο ψηφιακής ανακοπής), είναι το πιο αισιόδοξο και 

υποθέτει την αύξηση του αριθμού των χρηστών της οικονομίας διαμοιρασμού εν μέσω 

μιας διεύρυνσης του αριθμού των χρηστών του Διαδικτύου, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, 

ως αποτέλεσμα των επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές. 

Είναι ενδιαφέρον ότι αυτές οι προβολές δείχνουν ότι, σε περίπτωση επενδύσεων σε 

ψηφιακές υποδομές, ο αριθμός των χρηστών της οικονομίας διαμοιρασμού μπορεί να 

υπερβεί τον αριθμό των χρηστών του Διαδικτύου το 2025 (Scenario Boost) ή να φθάσει το 

50%. 

 

Η ίδια έρευνα σταθμίζει τον πιθανό αντίκτυπο της οικονομίας διαμοιρασμού στο ιταλικό 

ΑΕΠ για καθένα από τα τρία σενάρια. Ξεκινώντας από το 2015, όταν η οικονομία 

διαμοιρασμού ανέρχεται στο 0,2% του εθνικού ΑΕΠ (κάτω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ), το 

σενάριο βάσης προβλέπει αύξηση της σημαντικότητας σε σχεδόν 0,8% του ΑΕΠ (λίγο κάτω 

από το € 15 δισ. Ευρώ). Το βέλτιστο σενάριο (Ψηφιακή Επιτάχυνση) εκτιμά μια οικονομία 

διαμοιρασμού στο 1,4% του ιταλικού ΑΕΠ μέχρι το 2025 (€ 25 δισ.). 

ICT	and	Sharing	Economy	Uptake
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users in 2025: 
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% SE users in 
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Source: Pavia University
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Η πιο πρόσφατη ανάλυση που διενήργησε η Sharitaly με την Collaboriamo και την TraiLab 

(Università Cattolica, Μιλάνο) δείχνει ότι από το 2015 έως το 2017 η χρήση πλατφορμών 

οικονομίας διαμοιρασμού με προσωπικές υπηρεσίες (με τη μορφή προσωπικής φροντίδας 

και υποστήριξης) είναι η μόνη κατηγορία που παρουσίασε αύξηση του αριθμού τους. Οι 

υπόλοιπες κατηγορίες (αθλητισμός, μεταφορές, τουρισμός, διατροφή κ.λπ.) παρουσίασαν 

μείωση του αριθμού των πλατφορμών στην αγορά και της διάθεσης στους χρήστες. 

 

Η ίδια έρευνα εξέτασε τις επιδόσεις κάθε κατηγορίας στην περίπτωση νέου, διεθνούς 

ανταγωνιστή που δραστηριοποιείται στον οικονομικό κλάδο, υπογραμμίζοντας τον τρόπο 

Weight	of	Sharing	Economy	in	GDP
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Source: Pavia University26 Istituto	per	Servizi	di	Ricovero	ed	Assistenza	agli	Anziani	

Growing personal	care	services

Crescono i servizi al la persona e  crol lano i t raspor t i

EVENTO A CURA DI:

Growth for General Services to Citizens
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με τον οποίο οι προσωπικές υπηρεσίες (φροντίδα / υποστήριξη) είναι οι μόνες που δεν 

πλήττονται, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες που υφίστανται απώλειες και σε ορισμένες 

περιπτώσεις παρατηρείται υψηλός βαθμός θνησιμότητας. 

 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, η έρευνα καταδεικνύει ότι, παρά την έλλειψη ηλικιακών δεδομένων 

σχετικά με τη χρήση πλατφορμών οικονομίας διαμοιρασμού, εξακολουθεί να είναι δυνατή 

η λεπτομερής ανάλυση του φαινομένου εξετάζοντας ξεχωριστές πτυχές του θέματος. Τα 

ευρήματα δείχνουν ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών στην Ιταλία είναι πιο πιθανό να 

ζουν μόνα τους ή σε μικρές οικογενειακές ομάδες, αλλά χρειάζονται ακόμα υποστήριξη 

από την οικογένειά τους ή από εξωτερικό φροντιστή, ο οποίος μπορεί να είναι 

επαγγελματίας ή άτυπος φροντιστής. Η παροχή φροντίδας στους ηλικιωμένους συχνά 

οδηγεί σε έντονες προσπάθειες από τα μέλη της οικογένειας, αλλά μερικές φορές μπορεί 

να αντισταθμιστεί από ένα γενικό οικονομικό επίδομα που επιτρέπει στους ηλικιωμένους 

να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες ή τις ανάγκες της οικογένειάς τους. 

Οι άνθρωποι ηλικίας 65+ έχουν μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για τον εαυτό τους και μια 

θετική προοπτική για το μέλλον τους. Προτίθενται να διεξάγουν ευτυχή, ενεργητική και 

δραστήρια ζωή, σχεδιάζοντας να ταξιδεύουν, να ασκούν σωματική δραστηριότητα, να 

International	Competitors	and	mortality

FABER-Fabbrica	Europa	

Istituto	per	Servizi	di	Ricovero	ed	Assistenza	agli	Anziani	
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παρακολουθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και να διατηρούν κοινωνικές σχέσεις. Δεν 

φοβούνται τις νέες τεχνολογίες, αντίθετα γοητεύονται από τις έξυπνες συσκευές και 

αγαπούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτόνομα και να αλληλεπιδρούν με τα μέλη της 

οικογένειας και άλλους γνωστούς μέσω των κοινωνικών δικτύων. 

Αυτή η θετική προσέγγιση της τεχνολογίας και η ενεργητική στάση που δείχνουν οι 

ηλικιωμένοι, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές που εγκλωβίζουν 

τις οικογένειες στον διαρκή αγώνα της παροχής φροντίδας, επιτρέπει να υποθέσουμε ότι οι 

πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού θα μπορούσαν πράγματι να προσφέρουν πρακτικές 

λύσεις στις ανάγκες των 65+. Οι ανάγκες αυτές συμπεριλαμβάνουν τις παραδοσιακές 

ανάγκες που συνδέονται με την ηλικία καθώς και με τις νέες αναδυόμενες (αυτές που 

σχετίζονται, για παράδειγμα, με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την πολιτιστική 

κατανάλωση). 

 

 

Μέρος 3: Η περίπτωση της Ελλάδας 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ο εργασιακός χώρος έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές με νέες μορφές 

οικονομίας να αναδύονται, οι οποίες αμφισβητούν το σημερινό οικονομικό και εργασιακό 

καθεστώς.  Η «Οικονομία Διαμοιρασμού» έχει ενσωματωθεί παράλληλα με άλλες μορφές 

οικονομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η «κοινωνική οικονομία», η «κυκλική 

οικονομία», η “πράσινη οικονομία”, η “οικονομία περιστασιακής απασχόλησης” (οικονομία 

gig). Πολλοί ορισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν την «Οικονομία 

Διαμοιρασμού», αλλά εκείνη που κυριαρχεί στη βιβλιογραφία φαίνεται να είναι αυτή που 

διατύπωσαν οι Botsman & Rogers (2010). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η «Οικονομία 

Διαμοιρασμού» είναι ένα "χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στην άμεση 

κατανομή των αγαθών ή των υπηρεσιών που είτε παρέχονται δωρεάν ή έναντι χρέωσης, 

για λογαριασμό ιδιωτών". 
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Ο όρος της οικονομίας διαμοιρασμού εμφανίστηκε το 2009 (Demary, 2015) και έκτοτε η 

χρήση του έχει εξαπλωθεί σε διεθνές επίπεδο, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος κοινά 

αποδεκτός ορισμός και ενιαία κατανόηση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει. 

Ανάλογα με το όραμα ή τους στόχους κάθε χρήστη, ο όρος της οικονομίας διαμοιρασμού 

μπορεί να περιγραφεί από διαφορετικές έννοιες. Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των 

εννοιών είναι συνήθως η διαμεσολάβηση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη σύνδεση 

των χρηστών με τους παρόχους των υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη χρήση 

(διανομή) των φυσικών ή ανθρώπινων πόρων. 

Η οικονομία του μοιράσματος επεκτείνεται σε περισσότερους τομείς και γίνεται αποδεκτή 

από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ο οποίος βρίσκει λύσεις σε καθημερινά 

προβλήματα. Οι "κοινές" πλατφόρμες καλύπτουν σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως 

οι μεταφορές, η στέγαση και το ενοίκιο, οι λιανικές πωλήσεις, η χρηματοδότηση και η 

αγορά εργασίας, επηρεάζοντας έτσι ολόκληρη την οικονομία. Πολλοί ακαδημαϊκοί (όπως οι 

Botsman και Rogers, 2010; Schor, 2014) περιγράφουν αυτή τη μορφή οικονομίας ως μια 

τρίτη βιομηχανική επανάσταση, επειδή η κοινή οικονομία επεκτείνεται σε μια νέα μορφή 

όσον αφορά την παραγωγή και την κατανάλωση, προκαλώντας τεχνολογικές αλλά και 

κοινωνικές αλλαγές. Ωστόσο, πολλοί από τους χρήστες της οικονομίας μοιράσματος δεν 

είναι απόλυτα ενημερωμένοι σε όλους τους κανόνες λειτουργίας της, δεδομένου ότι σε 

κάθε χώρα έχουν οριστεί διαφορετικοί όροι.  
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I. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΙΚΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ της προσφοράς και των απαιτήσεων της αναπτυσσόμενης 

αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι (60+) αποτελούν την ομάδα-στόχο των 

καταναλωτών, ορίζεται από τη λεγόμενη "ασημένια οικονομία". Σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015), η ασημένια οικονομία ορίζεται ως "οι οικονομικές ευκαιρίες 

που προκύπτουν από τις δημόσιες και καταναλωτικές δαπάνες που συνδέονται με τη 

γήρανση του πληθυσμού και τις ειδικές ανάγκες του πληθυσμού άνω των 50 ετών". 

Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ (2014) περιγράφει την ασημένια οικονομία ως « ένα περιβάλλον στο 

οποίο οι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών αλληλεπιδρούν και ευδοκιμούν στο χώρο εργασίας, 

συμμετέχουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, βοηθούν στην αγορά ως καταναλωτές και 

συμβάλλουν στην υγιή, ενεργή και παραγωγική ζωή». . Σύμφωνα με την τελευταία 

απογραφή πληθυσμού που διενεργήθηκε στην Ελλάδα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2011, ο 

πληθυσμός των ηλικιωμένων περιγράφεται στον Πίνακα 1. 

Table 1.Μόνιμος Πληθυσμός ανά ηλικιακή ομάδα. Απογραφή Πληθυσμού 2011 

Συνολικός Πληθυσμός στην  Ελλάδα 10.816.286 

50-59 ετών 1.391.854 

60-69 ετών 1.134.045 

70-79 ετών 1.017.242 

80+ ετών 583.334 

Συνολικός Πληθυσμός Ηλικιωμένων 50- 

80+ 

4.126.475 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.5  Απογραφή Πληθυσμού 2011, αναθεωρημένη έκδοση 12 Σεπτεμβρίου 2014 
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Οι ηλικιωμένοι δεν είναι προετοιμασμένοι και δε διαθέτουν τις δεξιότητες που 

απαιτούνται σε ένα σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον.6 Σε αυτό το πλαίσιο προστίθενται 

ορισμένοι ακόμη παράγοντες, όπως οι οικονομικές δυσκολίες, η απώλεια των αγαπημένων 

και η κοινωνική απόρριψη. Η κοινωνία μας χρειάζεται να αξιοποιήσει στο έπακρο τις 

δυνατότητες των ηλικιωμένων, την πολύτιμη εμπειρία τους και την ενεργό συμμετοχή τους. 

Χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω πλατφόρμων κοινής χρήσης / συνεργασίας - 

Ελλάδα και ΕΕ 

Η τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασμό με την άνοδο των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και 

την αυξανόμενη πρόσβαση των Ελλήνων στο Διαδίκτυο διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη των πλατφορμών οικονομίας κοινής χρήσης στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια (Αθανασίου και Κότσι, 2018). Η αναγνωσιμότητα της οικονομίας διαμοιρασμού και 

των σχετικών πλατφορμών, η χρήση των πλατφορμών και τα προφίλ των χρηστών στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη βασίζονται στις δύο σχετικές έρευνες που διενεργήθηκαν το 2016 

και το 2018 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού της ΕΕ-28 ηλικίας άνω των 15 

ετών 7 . Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών, κατά το 2018, το 22% των 

Ελλήνων δήλωσε ότι έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες των συνεργαζόμενων  

πλατφορμών. Το ποσοστό αυτό φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με το 

αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα το 2016 (9%), ενώ είναι πολύ κοντά στον μέσο όρο της 

ΕΕ-28 για το 2018 (23%). 

Όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης στην Ελλάδα, το 10% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει 

χρησιμοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες μία ή περισσότερες φορές (έναντι 2% το 2016 και 9% 

κατά μέσο όρο στην ΕΕ-28 το 2018), 7% περιστασιακά κάθε λίγους μήνες (έναντι 5% και 

10% αντίστοιχα) και 5% τακτικά μία φορά το μήνα ή συχνότερα (έναντι 1% και 4% 

                                                      
6

 https://www.lifelinehellas.gr/%CE%97-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AE-
%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF-
%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84/ 
 
7
 Η έρευνα του 2018 διεξήχθη τηλεφωνικά σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 26.544 ατόμων στα 28 κράτη μέλη 

της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 1.000 ατόμων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 23-30 / 4/2018. Η έρευνα του 
2016 διεξήχθη σε δείγμα 14.050 και 500 ατόμων, αντίστοιχα, κατά την περίοδο 15-16 / 3/2016. 

https://www.lifelinehellas.gr/%CE%97-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84/
https://www.lifelinehellas.gr/%CE%97-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84/
https://www.lifelinehellas.gr/%CE%97-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84/
https://www.lifelinehellas.gr/%CE%97-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AE-%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84/
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αντίστοιχα). Το 2018 ο αριθμός των καταχωρίσεων, η συχνότητα χρήσης και η αναγνώριση 

αυτών των πλατφορμών είχε αυξηθεί σημαντικά σε όλη την ΕΕ-28, σε σύγκριση με το 2016. 

Η χρήση των υπηρεσιών μέσω συνεργατικών πλατφορμών φαίνεται να ποικίλλει ανάλογα 

με τα χαρακτηριστικά των χρηστών. Στην Ελλάδα το 2018, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, οι 

γυναίκες ξεπερνούν τη συνολική χρήση των υπηρεσιών μέσω συνεργατικών πλατφορμών 

σε σχέση με τους άνδρες (24% των γυναικών έναντι 20% των ανδρών). Αντίθετα, οι άνδρες 

στις χώρες της ΕΕ-28 εμφάνισαν ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά χρήσης από τις γυναίκες 

(25% έναντι 23%, αντίστοιχα). Όσον αφορά την ηλικία, οι χρήστες των πλατφορμών της 

οικονομίας διαμοιρασμού, είναι κυρίως ηλικίας κάτω των 40 ετών. Συγκεκριμένα, στην 

Ελλάδα τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης παρατηρούνται σε άτομα ηλικίας 15-24 ετών (38%) 

και 25-39 ετών (33%), ενώ στον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-28 τα υψηλότερα ποσοστά 

χρήσης παρουσιάζονται από το ηλικία 25-39 ετών (38%) και 15-24 ετών (37%). 

Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών κάτω του μέσου όρου των ευρωπαϊκών χωρών 

όσον αφορά τον αριθμό των πλατφορμών κοινής χρήσης ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους 

(0,84%). Ωστόσο, καταδεικνύει ένα πολλά υποσχόμενο δυναμικό με την κατάταξη του 

μέσου όρου της ΕΕ στο επίπεδο των εσόδων σε σύγκριση με το εθνικό ΑΕΠ (0,2%). Επίσης, 

η Ελλάδα παρατίθεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της 

συνεργατικής οικονομίας στη συνολική εθνική απασχόληση (0,27%) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2018) 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018  
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1.1  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τα συστήματα συνταξιοδότησης στην Ελλάδα 

 Διανεμητικό σύστημα συνταξιοδότησης: Στο συγκεκριμένο σύστημα συνταξιοδότησης 

ένα μέρος των εισφορών που πληρώνουν οι υφιστάμενοι υπάλληλοι χρησιμοποιείται 

για την πληρωμή των ήδη συνταξιούχων. Ονομάζεται διανεμητικό, επειδή η σημερινή 

γενιά εργαζομένων «διανέμει» το εισόδημά της στις παλαιότερες γενιές για την 

καταβολή των συντάξεών τους. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι το κράτος επιβάλλει 

ασφαλιστικές εισφορές ως μία μορφή φόρου στους ασφαλισμένους και στους 

εργοδότες τους ενώ μέσω των εισπραχθέντων κεφαλαίων είναι σε θέση να 

καταβάλουν τη σύνταξη στους δικαιούχους. Το κράτος καθορίζει τους κανόνες και 

εγγυάται τη λειτουργία του συστήματος, με την ικανότητα όταν μεταβάλλονται οι 

συνθήκες να αλλάζουν και οι κανόνες (Γαγλιάς & Τσακολογλού, 2016). Το διανεμητικό 

σύστημα λειτουργεί όταν το εργατικό δυναμικό αυξάνεται με ικανοποιητικούς 

ρυθμούς των ροών συνταξιοδότησης. 

 Χρηματοδοτούμενο σύστημα: Οι εισφορές κάθε εργαζομένου συγκεντρώνονται σε ένα 

λογαριασμό, έτσι ώστε όταν συνταξιοδοτηθεί, να του επιστραφούν πίσω. Η σύνταξη 

που εισπράττει υπολογίζεται βάσει αυτού του ποσού και του προσδόκιμου ζωής. Οι 

ασφαλισμένοι πληρώνουν ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για αυτούς τους 

λογαριασμούς  οι οποίοι τίθενται στη διαχείριση ειδικών φορέων. Αυτές οι 

αποταμιεύσεις επενδύονται σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα ή κινητές 

αξίες) και χρηματοδοτούν τη σύνταξη του κατόχου τους στο μέλλον (Γαγλιάς & 

Τσακάλογλου, 2016). 

1ος Πυλώνας: Συντάξεις δημόσιου τομέα - Κρατικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης 

(υποχρεωτικός) 

Ο κύριος στόχος είναι η αποφυγή ή η ανασύσταση των εισοδημάτων από τη φτώχεια σε 

αντάλλαγμα των συνεισφορών. Το διανεμητικό σύστημα βασίζεται στις δημόσιες συντάξεις 

και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η αλληλεγγύη για την κάλυψη όλων των 

ασφαλισμένων. 
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2ος Πυλώνας: Επαγγελματικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο (συμπληρωματικό) 

Πρόκειται για επαγγελματικά ταμεία και μπορούν να αποτελούνται από μικτό σύστημα 

(δημόσιο και ιδιωτικό). Χρηματοδοτούνται από το σύστημα κεφαλαιοποίησης και 

προσφέρονται από τον εργοδότη στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης, ενώ επαγγελματικά 

σωματεία συμμετέχουν στη διοίκησή τους. Υπάρχει ένα στοιχείο αλληλεγγύης μεταξύ των 

μελών του κλάδου ή της επαγγελματικής ομάδας. 

3ος Πυλώνας: Ιδιωτική ασφάλιση-ατομικές συντάξεις (εθελοντικός) 

Είναι μια μορφή αποταμίευσης που υπολογίζεται βάσει μεμονωμένων λογαριασμών και 

εξατομικευμένων συμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση δεν υφίσταται η έννοια της 

αλληλεγγύης μεταξύ των ατόμων στην κοινωνία, δεδομένου ότι πρόκειται για μεμονωμένες 

συντάξεις. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του συστήματος κεφαλαιοποίησης, αλλά 

ενδέχεται να υπάρξει και κρατική ανάμειξη μέσω φορολογικών προνομίων (Tinios, 2010). 

Προκειμένου ένας Έλληνας πολίτης να έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης, θα πρέπει να έχει 

συμπληρώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό ημερών ασφάλισης. Το δικαίωμα να λαμβάνει 

μηνιαία σύνταξη μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή και μέχρι τότε ο ασφαλισμένος έχει 

το δικαίωμα να συνεχίσει να εργάζεται. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ορίζεται στα 67 

έτη και η ελάχιστη περίοδος ασφάλισης είναι 15 έτη (4.500 εργάσιμες ημέρες). Η γενική 

απαίτηση για πλήρη συνταξιοδότηση είναι να συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης (12.000 

εργάσιμες ημέρες) και να είναι 62 ετών. 

Η βασική σύνταξη αποτελείται από δύο μέρη: 

a) Από την εθνική σύνταξη, η οποία δεν χρηματοδοτείται από εισφορές αλλά απ’ 

ευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, 

b) από την  συμπληρωματική σύνταξη, η οποία υπολογίζεται με βάση το εισόδημα από 

το οποίο καταβλήθηκαν εισφορές από το κράτος. 

Η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων κατά τα προσεχή έτη εγείρει ανησυχίες για το πώς 

αυτή η ευάλωτη ομάδα θα έχει ποιοτική ζωή σήμερα. 

Οι παράμετροι που συμβάλλουν στην ευημερία των ηλικιωμένων είναι: 

 Η οικογένεια 
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 Η ύπαρξη ενός ευρέος κοινωνικού δικτύου 

 Η συμμετοχή στις δραστηριότητες και στην κοινότητα. 

Οι λύσεις δίνονται από την τεχνολογία που οδηγεί στη δημιουργία προϊόντων και 

προγραμμάτων που βοηθούν τους ηλικιωμένους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους 

στην καθημερινή ζωή. 

Πολλοί είναι οι ηλικιωμένοι που δεν γνωρίζουν τη νέα τεχνολογία και αυτό οφείλεται σε 

μεμονωμένους παράγοντες, αλλά και στην πολυπλοκότητα της ίδιας της τεχνολογίας. 

Επιπλέον, η αδύναμη εθνική στρατηγική από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, η 

έλλειψη κονδυλίων και η έλλειψη πολύτιμων προγραμμάτων συμβάλλουν σημαντικά στην 

έλλειψη τεχνολογικών δεξιοτήτων από τους ηλικιωμένους της σημερινής εποχής. 

II. ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ 

Τα τελευταία χρόνια, η Οικονομία Διαμοιρασμού έχει επεκταθεί σε όλο και περισσότερες 

περιοχές και χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, 

που βρίσκει ευκολότερη την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων. Οι "κοινές" 

πλατφόρμες καλύπτουν σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως η μεταφορά, η στέγαση 

και η ενοικίαση, η λιανική πώληση, η χρηματοδότηση και η αγορά εργασίας. Λειτουργούν 

στις κεφαλαιαγορές, στις αγορές εργασίας, αλλά και στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

και επηρεάζουν έτσι ολόκληρη την οικονομία. Η χρήση «κοινών» πλατφορμών προσφέρει 

στους καταναλωτές πρόσβαση στην ιδιοκτησία τους (δηλαδή ενοικίαση, εγγραφή) και 

συνεπάγεται βαθύτερη κοινωνική αλληλεπίδραση σε σχέση με τους παραδοσιακούς 

τομείς. 

Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους αυτές οι πλατφόρμες έχουν γίνει 

εξαιρετικά δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια είναι ότι επιτρέπουν στον χρήστη να κερδίσει 

την αναγνώριση και να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο χωρίς κόστος (Quinones & 

Augustine, 2015).  

Από την άλλη πλευρά, πολλοί χρήστες της οικονομίας διαμοιρασμού δεν γνωρίζουν 

πλήρως όλους τους κανόνες λειτουργίας της, κυρίως επειδή έχουν καθοριστεί διαφορετικές 
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συνθήκες σε κάθε χώρα. Οι περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες, αν και ενημερώνουν 

τον χρήστη για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν, δεν επεξεργάζονται ακριβώς 

ποιοι είναι αυτοί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορες παρερμηνείες όπως για 

παράδειγμα μεταξύ του διαχειριστή της πλατφόρμας και του χρήστη σε περίπτωση 

ανταλλαγών στο σπίτι ή έντονων διαμαρτυριών από τους οδηγούς ταξί, που συνέβη 

πρόσφατα και στη χώρα μας, με την πλατφόρμα Uber. 

Η οικονομία διαμοιρασμού προέκυψε εξαιτίας των εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας 

των πληροφοριών και επικοινωνιών οι οποίες αλλαγές έχουν συμβάλλει στη σημαντική  

μείωση του κόστος των συναλλαγών (Ινστιτούτο Δημόσιων Υποθέσεων, 2014). Για 

παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες μη χρησιμοποιηθέντων περιουσιακών στοιχείων μπορούν να 

βρουν πιο εύκολα χρήστες που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για τη διαχείριση των 

περιουσιακών στοιχείων τους, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση σε περισσότερους χρήστες 

σε όλο τον κόσμο. 

Οι πλατφόρμες παρέχουν επίσης σημαντικά οφέλη και μειώνουν το κόστος των 

διαπραγματεύσεων. Μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην επιβολή μέσω διαρθρώσεων 

και αυτορρυθμιστικών απαιτήσεων με σκοπό την ασφάλεια των χρηστών. 

Οι οικονομικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της κοινής οικονομίας 

προέρχονται από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 που επηρέασε τις 

καταναλωτικές συνήθειες, ενίσχυσε την ανάγκη για περισσότερο επιλεκτικές αγορές με 

βάση την ποιότητα και μετασχημάτισε τις εργασιακές σχέσεις με την αύξηση των ευέλικτων 

μορφών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). 

Η χρήση της οικονομίας διαμοιρασμού από τους ηλικιωμένους απαιτεί συνεχή εκπαίδευση 

στη χρήση των ΤΠΕ και του περιεχομένου που ενδιαφέρει τον χρήστη και καλύπτει τις 

ανάγκες του / της. Για (De Haan, 2004) και (van Dijk,2006,2012) οι απαιτήσεις της χρήσης 

της οικονομίας διαμοιρασμού είναι η πρόσβαση σε διαδοχικά επίπεδα: 

• Κίνητρο: πρόθεση να έχει και να χρησιμοποιεί ΤΠΕ 

• Υλικά: Πρόσβαση σε συσκευές ΤΠΕ 

• Δεξιότητες: Λειτουργικές δεξιότητες και πληροφοριακές δεξιότητες 
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Υπάρχουν σημαντικά οφέλη στη χρήση των τεχνολογικών δεξιοτήτων των ΤΠΕ, που 

συμβάλλουν σημαντικά στην ευημερία των ηλικιωμένων, την ενίσχυση της οικονομικής 

διαχείρισης, την αυτοεκτίμηση και την επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους. 

Μέσω των ΤΠΕ η χρήση της οικονομίας διαμοιρασμού προφέρει στους ηλικιωμένους τη 

δυνατότητα να γίνουν ανεξάρτητοι, λιγότερο κοινωνικά απομονωμένοι και πιο 

ευτυχισμένοι (Shapira, Barak, & Gal 2007). 

 

 

III. ΟΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ 

Γενικά μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι οι χρήστες που είναι ηλικιωμένοι συχνά 

αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες και εμπόδια από ό, τι οι νέοι ως προς την 

εκμάθηση και τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες επειδή η χρήση του 

Διαδικτύου από την άποψη της επικοινωνίας μπορεί να συμβάλει στη μείωση της 

κοινωνικής απομόνωσης και του αποκλεισμού, στον περιορισμό του αισθήματος της 

μοναξιάς και της κατάθλιψης στους ηλικιωμένους (Nimrod, 2014).  Επιπλέον, οι δεξιότητες 

ΤΠΕ για ηλικιωμένους μπορούν να τους βοηθήσουν να ενισχύσουν την επικοινωνία με τα 

μέλη της οικογένειας τους και τους φίλους τους, να διευρύνουν τις ευκαιρίες για δια βίου 

μάθηση, να διευρύνουν το δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης, να ασχοληθούν με τα 

προσωπικά ενδιαφέροντα τους και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την 

υγεία (McMellon and Sciffman, 2000). Όλοι οι παραπάνω τρόποι αποδεικνύουν ότι η χρήση 

του διαδικτύου μπορεί να βοηθήσει τους ηλικιωμένους σημαντικά ως προς τη βελτίωση 

της ποιότητας της ζωής τους και ως προς την αντιμετώπιση των ψυχικών και σωματικών 

δυσκολιών τους που είναι χαρακτηριστικές της ηλικίας τους (Shapira et al., 2007) 
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. 

 

 

 

Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των ηλικιωμένων ανησυχεί για τον τρόπο που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογικές συσκευές οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένες ψηφιακές 

δεξιότητες. Για το έτος 2018, το ποσοστό των ηλικιωμένων που χρησιμοποίησαν ΤΠΕ 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ήταν μόνο 22%, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος 

ήταν 60%. Ταυτόχρονα, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των ηλικιωμένων, κυρίως λόγω 

της εξέλιξης της ιατρικής, σε συνδυασμό με τη μείωση των γεννήσεων, συνέβαλε στην αύξηση 

αυτού του πληθυσμού σε σχέση με το σύνολο του γενικού πληθυσμού. 

Έτσι, οι αλλαγές που επιφέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας, η άγνοια των ηλικιωμένων με τις ΤΠΕ 

και η αύξηση του πληθυσμού, συμβάλλουν στην επιτακτική ανάγκη των ηλικιωμένων να 

εκπαιδευτούν σε νέες τεχνολογίες και να αποκτήσουν μια θετική στάση από την πλευρά τους 

προς αυτές, έτσι να βελτιώσουν την καθημερινή τους ζωή. Δυστυχώς στην Ελλάδα,, η έλλειψη 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικά για τους ηλικιωμένους, είναι περιορισμένη και 

τις περισσότερες φορές δεν προσαρμόζεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους. 

Αυτό καθίσταται πιο δύσκολο και αποτελεί πρόκληση για τους ηλικιωμένους να 

προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν όλη την τεχνολογική εξέλιξη που προτείνει η πρόσφατη 

γενιά και να εκπαιδευτεί αποτελεσματικά στη χρήση των τεχνολογιών των ΤΠΕ και, επιπλέον, 

στην οικονομία διαμοιρασμού. 

                                                      
8
 Η Rachel Botsman είναι ηγέτης σκέψης σχετικά με τη δύναμη της συνεργασίας. Είναι συνιδρυτής του 

Συνεργατικού Εργαστηρίου, ηγετική πηγή εμπειρογνωμοσύνης για εταιρείες και κυβερνήσεις. Είναι συν-

συγγραφέας του βιβλίου What's Mine is Yours: 

How Collaborative Consumption Is Changing The Way We Live 

“ Οι ηλικιωμένοι συχνά έχουν τεράστιο «πλούτο» και δεν αναφέρομαι σε κεφάλαια ή 

φυσικά περιουσιακά στοιχεία αλλά στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον χρόνο που έχουν”.- 

Rachel Botsman8 
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“Υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων γύρω από τη φροντίδα των ηλικιωμένων και η 

δυνατότητα ενθάρρυνσής τους των ατόμων από παλαιότερες γενιές. Πολλοί ηλικιωμένοι είναι 

κοινωνικά αποκλεισμένοι, ενώ μπορούν να εξαρτώνται από κεντρικά συστήματα που δεν 

εξυπηρετούν επαρκώς τις ανάγκες τους. Από την άλλη πλευρά, διαθέτετε μία κοινότητα η 

οποία μπορεί να κινητοποιηθεί και  να προσφέρει πολλά .” – Rachel Botsman  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Οικονομία Διαμοιρασμού διευκολύνει προσφέρει πιο 

ευέλικτες επιλογές απασχόλησης για τους συμμετέχοντες σε αυτή. Οι άνθρωποι είναι σε 

θέση να βελτιώσουν το εισόδημα τους από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 

εγκαίρως μέσω ενός τρόπου που τους ταιριάζει καλύτερα. Όλο και περισσότεροι 

ηλικιωμένοι αισθάνονται αυτοπεποίθηση για τη χρήση υπολογιστών και επωφελούνται 

από τη χρήση τους. 

Από την άλλη πλευρά, η ανασφάλεια που αισθάνονται πολλοί ηλικιωμένοι όσον αφορά τη 

χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ και την κατανομή της οικονομίας φτάνει σε υψηλό επίπεδο. 

Με βάση έρευνα (Carpenter & Buday, 2007), οι ηλικιωμένοι δεν γνωρίζουν τους τρόπους με 

τους οποίους η χρήση των ΤΠΕ θα μπορούσε να τους είναι χρήσιμη και περιορίζουν τη 

χρήση τους μόνο σε μερικές εφαρμογές ειδήσεων χωρίς να έχουν την κατάλληλη 

πληροφόρηση για το ευρύ φάσμα διαθέσιμων λειτουργιών και εφαρμογών που διαθέτουν 

αυτές οι τεχνολογίες. Έτσι, θα ήταν χρήσιμο να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα 

που θα φέρουν κοντά τους ηλικιωμένους και θα βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους. 

                                                      
9
 Ο Neal Gorenflo έχει ειδικευθεί στην οικονομία διαμοιρασμού. Έχει πραγματοποιήσει αρκετές διαβουλεύσεις 

με το Ινστιτούτο για το Μέλλον, το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ,  με την εταιρεία του Lowe και με πολλές 

νέες επιχειρήσεις. Είναι επίσης ένας από τους συνιδρυτές της Shareable - ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα του 

κινήματος  Sharing Economy Movement. 

“ Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Οι ηλικιωμένοι διαθέτουν σημαντική εμπειρία ζωής, η οποία 

μπορεί να διδάξει τους νεότερους καθώς και να μεταλαμπαδευθεί σε αυτούς η σοφία των 

ηλικιωμένων .” – Neal Gorenflo9 
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Η οικονομία διαμοιρασμού και των τεχνολογιών ΤΠΕ λειτουργούν προς όφελος των 

ηλικιωμένων και συμβάλλουν στην ευημερία τους και στον ανεξάρτητο τρόπο ζωής τους. 

Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι βρίσκουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μέσω αυτών των 

τεχνολογιών όπως είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες προϊόντων και χρήσιμες εφαρμογές που 

αναφέρονται στην ψυχική κατάσταση τους, οι υπηρεσίες ψυχαγωγία τους, η ενδυνάμωση 

σε γνωστικές λειτουργίες ασφάλειας ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που οι υπηρεσίες 

αυτές συμβάλλουν στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής των ηλικιωμένων. 

 

 

 

 

Μέρος 4: Η περίπτωση της Σλοβενίας 

Εισαγωγή 

Ο όρος οικονομία διαμοιρασμού (“delitvena ekonomija”, “ekonomija delitve”, also 

“ekonomija souporabe”) εισήχθη στη Σλοβενία κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. Στην 

αρχή συνδέθηκε με τη λεγόμενη «γκρίζα» οικονομία, η οποία δεν φορολογήθηκε ούτε 

παρακολουθήθηκε από την κυβέρνηση, ενώ μερικές φορές στιγματίστηκε ως δύσχρηστη. 

Έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια που ο όρος οικονομία διαμοιρασμού χρησιμοποιήθηκε 

για να περιγράψει πρωτοβουλίες και πρακτικές που βασίζονται στην ανταλλαγή ή την κοινή 

χρήση περιουσιακών στοιχείων, αντικειμένων, οχημάτων, αυτοκινήτων, σπιτιών, εργαλείων 

κ.λπ. οι οποίες παρέχονται μέσω σχετικών πλατφορμών. 

Το 2011 το βιβλίο που κυκλοφόρησε με τίτλο «Οικονομία διαμοιρασμού - μια πορεία προς 

μια δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία» από τον Rok Kralj προσφέρθηκε στους χρήστες μέσω του 

διαδικτύου υπό τους όρους Creative Commons. Το έργο αυτό ήταν το πρώτο που 

κυκλοφόρησε, ενώ εξακολουθεί να θεωρείται ως το πιο ολοκληρωμένο γραπτό έργο για 

την κατανομή της οικονομίας στη Σλοβενία.  



       
 

 

  49 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019-1-FR01-KA204-062096 

Από τότε, αναπτύχθηκαν πολλές πρωτοβουλίες σχετικά με την οικονομία διαμοιρασμού, οι 

οποίες εφαρμόστηκαν και δοκιμάστηκαν με επιτυχία και σε άλλες χώρες: Prevozi.org 

(συνεπιβατισμός), Zelemenjava (ανταλλαγή σπόρων, βλαστών και φυτών - λαχανικά), 

Menjalni krog (κύκλος ανταλλαγής), BicikeLJ (σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων με 

αυτοεξυπηρέτηση στη Λιουμπλιάνα), Knjižnica reči (βιβλιοθήκη πραγμάτων), Avant2Go 

(σύστημα κατανομής ηλεκτρικών αυτοκινήτων) και άλλα. Επίσης, πραγματοποιούνται 

εκδηλώσεις όπου οι άνθρωποι ανταλλάσσουν διάφορα αγαθά - ρούχα, παιχνίδια, εργαλεία 

κλπ, ενώ κάποιες από αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως πρωτοβουλίες σχετικά με την 

οικονομία διαμοιρασμού. Ορισμένες από αυτές είναι ιδιωτικές - δημόσιες επιχειρήσεις 

(π.χ. BicikeLJ) και άλλες είναι αμιγώς μη κερδοσκοπικές (π.χ. Zelemenjava). 

Σύμφωνα με τις δημογραφικές προβλέψεις, η διαδικασία γήρανσης του πληθυσμού στη 

Σλοβενία αναμένεται να είναι πιο έντονη από ό, τι σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το αυξανόμενο 

ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 ετών θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις 

δαπάνες για συντάξεις, στην υγειονομική περίθαλψη, στη μακροχρόνια περίθαλψη και σε 

άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη γήρανση. Παρά τα γεγονότα αυτά και τις 

προειδοποιήσεις εθνικών εμπειρογνωμόνων και θεσμικών οργάνων της ΕΕ, η κυβέρνηση 

της Σλοβενίας φαίνεται να έχει χάσει τον προσανατολισμό της και να μην ξέρει πώς να 

αντιμετωπίσει αυτή την κρίσιμη κατάσταση και να βρει τις κατάλληλες λύσεις. Οι σταδιακές 

μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία 

δεκαετία, μείωσαν τις συντάξεις και τα οφέλη και αύξησαν το συνταξιοδοτικό όριο ηλικίας. 

Από την άλλη πλευρά, όσοι γεννήθηκαν μετά το τέλος του πολέμου είχαν συνηθίσει να 

ζουν σε ευημερούσες περιόδους με περισσότερες ευκαιρίες, ελεύθερο χρόνο, καλή 

δουλειά, ταξίδια στο εξωτερικό κλπ. 

Η πρόκληση για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μετά τη συνταξιοδότησή τους, είναι να 

ξεπεράσουν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, να διατηρήσουν παρόμοιο τρόπο ζωής αλλά με 

πολύ χαμηλότερα εισοδήματα μετά τη συνταξιοδότηση, να παραμείνουν ενεργοί, να 

ακολουθήσουν την ταχεία ανάπτυξη των ΤΠΕ. Όμως, πώς μπορούν οι ενήλικες να 

παραμείνουν ενεργοί, ανεξάρτητοι, ασφαλείς, δραστήριοι, συνδεδεμένοι για να 

βελτιώσουν τη ζωή τους και ταυτόχρονα να συμβάλουν στην ευημερία των άλλων 

ανθρώπων, στην κοινωνία, στο περιβάλλον; 
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Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η οικονομία διαμοιρασμού και η φιλοσοφία αυτής υποστηρίζονται 

από τις ΤΠΕ (έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.), και θα μπορούσαν να είναι μια απάντηση.. 

I. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Οι όροι συνταξιοδότησης στη Σλοβενία αφορούν την ηλικία συνταξιοδότησης, τη 

διάρκεια της απασχόλησης και την ασφάλιση κατά τη λήξη. Υπάρχουν δύο γενικές 

απαιτήσεις συνταξιοδότησης - είτε η ηλικία των 60 ετών με 40 έτη απασχόλησης, είτε η 

ηλικία των 65 ετών με 15 έτη ασφάλισης συνταξιοδότησης. Οι συνθήκες 

συνταξιοδότησης δεν διαφέρουν για τους άνδρες και τις γυναίκες. Επίσης είναι δυνατό 

να συνταξιοδοτηθεί κάποιος, όταν δεν έχει ακόμη συμπληρώσει τα 40 χρόνια 

προϋπηρεσίας, αλλά στην περίπτωση αυτή οι πληρωμές για συνταξιοδότηση 

μειώνονται μόνιμα. Συνήθως, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα άτομα που 

εργάζονται στους χώρους εργασίας που θεωρούνται ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στην υγεία (π.χ. ανθρακωρύχοι, αστυνομικοί) ή σε χώρους εργασίας που θεωρείται ότι 

δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται έπειτα από ένα συγκεκριμένο ηλιακό όριο 

(π.χ. χορευτές, χορευτές, αθλητές) 

- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες, οι ηλικιωμένοι βρίσκονται σε μεινεκτική θέση 

όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο τους. Δεδομένου ότι ο αριθμός των συνταξιούχων 

αυξάνεται, παράλληλα αυξάνεται και το ποσοστό των ανέργων. Περίπου το 70% των 

συνταξιούχων ζουν σε νοικοκυριά, τα εισοδήματα των οποίων εξαρτώνται μόνο από τις 

συντάξεις τους, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τις συνθήκες 

διαβίωσης των ηλικιωμένων. Ανεξαρτήτως φύλου, οι ηλικιωμένοι διατρέχουν ιδιαίτερο 

κίνδυνο για το μη ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο τους. Περίπου 15% έως 20% των 

ηλικιωμένων ζουν σε κίνδυνο φτώχειας, το οποίο αυξάνεται με την ηλικία τους. 

Ωστόσο, σε σύγκριση με την ΕΕ, η φτώχεια μεταξύ των ηλικιωμένων στη Σλοβενία 



       
 

 

  51 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019-1-FR01-KA204-062096 

εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από ό, τι σε ορισμένες άλλες χώρες (π.χ. Κροατία, 

Ρουμανία, Λετονία, Μάλτα). 

Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσετε το βιοτικό επίπεδο τους είναι να τους 

ρωτήσετε για τη δική τους αντίληψη ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, ανεξάρτητα από 

τα αντικειμενικά κριτήρια. Το μερίδιο των ηλικιωμένων που αντιλαμβάνονται ότι έχουν 

σημαντικά προβλήματα στη διατήρηση της ποιότητας ζωής τους υπολογίζεται περίπου 

στο 30%. Στη μελέτη για τη γήρανση του Ινστιτούτου Anton Trstenjak το 2010, οι 

συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 50 ετών αποκάλυψαν ότι πάνω από το 25% δεν 

μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα για δραστηριότητες ή προϊόντα που επιθυμούν 

να αποκτήσουν με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου ζωής τους. 

- ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ– ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ? 

Τον τελευταίο καιρό, το ποσοστό των μισθωτών σε σχέση με τους συνταξιούχους στη 

Σλοβενία έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο, συνεπώς και οι πληρωμές για σύνταξη 

αυξήθηκαν ελαφρά. Η μέση σύνταξη είναι 640 EUR, η υψηλότερη είναι περίπου στα 

2.800 EUR και η χαμηλότερη υπολογίζεται στα 280 EUR. 

Ο λόγος της σύνταξης έναντι του μισθού μειώνεται και υπολογίζεται αυτή την στιγμή σε 

λιγότερο από 60%. Λόγω του χαμηλού ποσού σύνταξης που παίρνουν οι ηλικιωμένοι 

είναι δύσκολο για αυτούς να ακολουθήσουν τον τρόπο ζωής που είχαν συνηθίσει πριν 

από τη συνταξιοδότηση. Αυτός αποτελεί και έναν από τους βασικούς λόγους για τον 

οποίο πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότησή τους, 

αλλά πρέπει να προσέχουν έτσι ώστε να μην χάσουν τις συνταξιοδοτικές τους 

πληρωμές λόγω άλλων εισοδημάτων, καθώς οι νομοθεσίες είναι αυστηρές. 

Ως εκ τούτου, η Σλοβενία είναι, όπως και άλλες αναπτυγμένες χώρες, σε μια πορεία 

προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων γεγονός το οποίο εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την προσωπική τους αποταμίευση κατά την περίοδο που 

εργάζονταν. 

- ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΨΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
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Ο τρόπος ζωής των υψηλόμισθων ηλικιωμένων διαφέρει από εκείνον των 

χαμηλόμισθων.  Οι ηλικιωμένοι με υψηλό εισόδημα είναι συνήθως πιο μορφωμένοι, 

περισσότερο ενταγμένοι στην κοινωνία, έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις 

πληροφορίες, συμμετέχουν πιο συχνά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και μπορούν να 

ανταπεξέλθουν περισσότερο οικονομικά ως προς την αγορά αγαθών και την απόλαυση 

διακοπών. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ορισμένες εκδηλώσεις (π.χ. αθλητικές 

δραστηριότητες, εργαστήρια δημιουργικότητας, διαλέξεις, πολιτιστικές 

δραστηριότητες) για ηλικιωμένους που η πρόσβαση τους σε αυτές είναι δωρεάν ή με 

μειωμένη τιμή, αλλά η διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων πραγματοποιείται κυρίως 

σε μεγαλύτερες πόλεις, σε αντίθεση με την ύπαιθρο της Σλοβενίας στην οποία δε 

λαμβάνουν χώρα παρόμοια γεγονότα για τους ηλικιωμένους.  

 

- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

Η χρήση του διαδικτύου για την κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ηλικιωμένων έχει μεγάλη σημασία, καθώς παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες και έναν εύκολο τρόπο να βρίσκονται σε επαφή με την 

οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους τους και άλλους. Στις πόλεις της Σλοβενίας 

πολλοί ηλικιωμένοι είναι εξοικειωμένοι περισσότερο με τη χρήση των ΤΠΕ, αλλά ακόμα 

και αυτοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της ταχείας ανάπτυξης 

όλων των τεχνολογικών εφαρμογών και συσκευών, οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν 

τη ζωή τους πιο εύκολη ή πιο ευχάριστη. Ωστόσο, η πλειοψηφία των Σλοβένων 

ηλικιωμένων δεν χρησιμοποιεί ΤΠΕ, ενώ τα smart phones τους τα χρησιμοποιούν μόνο 

για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, για αυτό και είναι ανήσυχοι ή 

απρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη λειτουργία των τηλεφώνων τους. Η 

έρευνα του Ινστιτούτου Anton Trstenjak το 2010 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα της 

Σλοβενίας έδειξε ότι μεταξύ των ατόμων 50+ εξακολουθεί να υπάρχει το 70% εκείνων 

που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ. Σχεδόν μόνο το 20% από αυτούς 

εξέφρασαν ενδιαφέρον να μάθουν και να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες. Τα 

τελευταία στοιχεία σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ μεταξύ των ηλικιωμένων στη Σλοβενία 
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είναι πολύ υψηλότερα (βλ. Εικόνα παρακάτω), επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά την τελευταία δεκαετία. 

Στη Σλοβενία υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που παρέχουν μαθήματα σχετικά με τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και έξυπνων τεχνολογιών. Μερικοί πάροχοι όπως για 

παράδειγμα ο Δήμος της Λιουμπλιάνα, προσφέρουν μαθήματα για ηλικιωμένους 

δωρεάν. Ωστόσο, συχνά οι ηλικιωμένοι είναι λίγο απογοητευμένοι από αυτά τα 

μαθήματα, κυρίως επειδή δεν είναι εξατομικευμένα και προσωποποιημένα, όμως 

υπάρχουν έντονες διαφορές στο επίπεδο εκμάθησης του κάθε ατόμου . Αυτός είναι ο 

βασικός λόγος που το ίδρυμα Anton Trstenjak έλαβε την ιδέα για τη διεξαγωγή 

μαθημάτων που απευθύνονται σε ηλικιωμένα άτομα και μπορούν να διδάξουν τη 

χρήση της έξυπνης τεχνολογίας είτε μεμονωμένα, είτε σε ζευγάρια με έναν εθελοντή 

μαθητή γυμνασίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται  για μία ώρα την εβδομάδα ενώ  

το περιεχόμενο των μαθησιακών τάξεων μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα των ηλικιωμένων και το επίπεδο γνώσεων τους. 

 

 

- ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
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Δεν υπάρχουν ρητές εθνικές στρατηγικές για τους ηλικιωμένους και την τεχνολογία στη 

Σλοβενία. Παρ 'όλα αυτά, το συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρθηκε σε δύο σημαντικά μέρη 

της εθνικής στρατηγικής της Σλοβενίας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ενδιαφέρον για 

τη χρήση της τεχνολογίας από τους ηλικιωμένους. 

Το πρώτο μέρος της στρατηγικής σχετίζεται με την ενεργό γήρανση. Προτείνει μέτρα για 

την επίτευξη πιο υγιεινών, ανεξάρτητων και κοινωνικά συμπεριλαμβανόμενων τρόπων 

ζωής για τη γήρανση του πληθυσμού. Η αποδοτική χρήση της τεχνολογίας από τους 

ηλικιωμένους προτείνεται ως πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων αυτών, 

επιτρέποντάς τους να συμπεριληφθούν επαρκώς στην υγειονομική περίθαλψη (e-

health & e-care), την κοινωνική ζωή, την ασφάλεια και την ανεξάρτητη διαβίωση σε 

μεταγενέστερες ηλικίες, Το άλλο μέρος της στρατηγικής αφορά την πρόταση της 

νομοθεσίας περί μακροχρόνιας περίθαλψης, η οποία προτείνει μικρές επιχορηγήσεις 

για τη χρήση των ΤΠΕ για άτυπη περίθαλψη.  

Ωστόσο, υπάρχει ένα σχέδιο στρατηγικής με τίτλο Ψηφιακή Σλοβενία 2020 - Στρατηγική 

για την Κοινωνία της Πληροφορίας, το οποίο προωθεί την ψηφιοποίηση της Σλοβενίας 

με εντατική και καινοτόμο χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου σε όλους τους τομείς της 

κοινωνίας, αλλά δεν αναφέρεται ρητά στους ηλικιωμένους. 

 

II. ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ 

Στα τέλη της δεκαετίας πραγματοποιήθηκαν σταδιακές μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό 

σύστημα, όπως η μείωση των συντάξεων, οφέλη και αύξηση του συνταξιοδοτικού ορίου 

ηλικίας, επηρεάζοντας έτσι το βιοτικό επίπεδο εκείνων που γεννήθηκαν μεταξύ 1946 και 

1964 και πλησιάζουν να συνταξιοδοτηθούν. Αυτοί οι ηλικιωμένοι ζούσαν με ευημερία  

μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η οικονομία ήταν σε πολύ καλό επίπεδο, 

υπήρχαν πολλές διαθέσιμες θέσεις εργασίας, μπορούσαν να πάρουν δάνεια ενώ είχαν και 

άλλες ευκαιρίες. Κατά συνέπεια, το βιοτικό τους επίπεδο βελτιώθηκε σημαντικά. 
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Από την άλλη πλευρά, πολλοί είναι εκείνοι δεν έχουν αποταμιεύσει αρκετά χρήματα για τη 

συνταξιοδότησή τους, λόγω της μη σταθερής απασχόλησης τους έπειτα από την 

ανεξαρτησία της Σλοβενίας το 1991 και των συνεπειών της οικονομικής κρίσης μετά το 

2008 – πρόσφατα υπάρχουν ήδη κάποιοι συνταξιούχοι που δεν διαθέτουν επαρκείς 

οικονομικούς πόρους για την περίοδο της συνταξιοδότησης τους, ενώ τα επόμενα χρόνια 

θα υπάρξουν ακόμη περισσότεροι. 

Εναλλακτικές λύσεις, όπως η ανταλλαγή πρωτοβουλιών οικονομίας, μπορούν να είναι 

πιθανές απαντήσεις για να ξεπεραστεί η δύσκολη κατάσταση των ηλικιωμένων στη 

Σλοβενία. Η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες σχετικές με την οικονομία διαμοιρασμού 

μπορούν να λειτουργήσουν θετικά για να προσαρμοστούν οι ηλικιωμένοι στον νέο τρόπο 

ζωής και στον νέο τρόπο σκέψης. Η οικονομία διαμοιρασμού συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση χρημάτων, στην αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου, στη βελτίωση της 

κοινωνίας, στην κοινωνικοποίηση των ατόμων, στη δημιουργία εμπιστοσύνης και στη 

μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.  Είναι βιώσιμη εναλλακτική λύση από το 

παραδοσιακό μοντέλο της αγοράς. Η οικονομία διαμοιρασμού αποτελεί μία εναλλακτική 

λύση έναντι του παραδοσιακού μοντέλου αγοράς. 

Πιστεύουμε ότι στο πρόγραμμα κινήτρων που παρέχει η Σλοβενία σχετικά με την οικονομία 

διαμοιρασμού υπάρχουν πολλά οφέλη για τους ηλικιωμένους καθώς και πλεονεκτήματα. 

Οικονομικά πλεονεκτήματα- αποταμιεύσεις:  

Ένα προφανές όφελος της οικονομίας διαμοιρασμού είναι οικονομικό, καθώς τα αγαθά και 

οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού  είναι 

συνήθως πιο οικονομικά και με εύκολη πρόσβαση ως προς τους χρήστες σε σχέση με τα 

παραδοσιακά. Δεδομένου ότι οι συντάξεις των ηλικιωμένων αντιστοιχούν περίπου στο 60% 

του μισθού τους κατά την περίοδο εργασίας τους, το ποσό αυτό δεν επαρκεί , με 

αποτέλεσμα η ανεύρεση πόρων για δραστηριότητες αναψυχής, διάφορες υπηρεσίες ή 

αγορές προϊόντων είναι περιορισμένη. Ως εκ τούτου, αυτό ο λόγος μπορεί να είναι ο 

σημαντικότερος για την έναρξη της χρήσης αυτών των πρωτοβουλιών που εντάσσονται στο 

πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού. 
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Στήριξη της κοινότητας: 

Οι ηλικιωμένοι ενθουσιάζονται με την  αίσθηση ότι είναι μέρος μίας κοινότητας: η 

οικονομία διαμοιρασμού καθοδηγείται από την κοινότητά της και βασίζεται στην 

εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών και των παρόχων σε αυτή. 

Η οικονομία διαμοιρασμού παρέχει επίσης τη δυνατότητα να υποστηρίζει τη γήρανση με 

καινοτόμες εφαρμογές, ειδικά τα άτομα της "τέταρτης ηλικίας", ηλικίας 85 ετών και άνω, 

καθώς και τα άτομα που τους φροντίζουν. 

Είναι καλό η οικονομία διαμοιρασμού να εισέλθει σταδιακά στο πνεύμα της οικονομίας της 

Σλοβενίας και επίσης κατά την παρουσίασή της να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για κάτι 

συνηθισμένο και ότι δεν αφορά αποκλειστικά τους ηλικιωμένους. 

 

Συγκεκριμένα, πολλοί ηλικιωμένοι, μέλη της μεταπολεμικής γενιάς στη Σλοβενία, θεωρούν 

ότι από τα σημαντικότερα επιτεύγματά τους είναι η αγορά του αυτοκινήτου τους, του 

σπιτιού τους, των εξοχικών κατοικιών τους, κλπ., ενώ θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες 

αποκτήσεις αποτελούν απόδειξη μίας επιτυχημένης ζωής. Εάν κάποιος δεν έχει αυτοκίνητό 

και χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μένει σε ένα μικρότερο διαμέρισμα ή 

ενοικιάζει ένα δωμάτιο για να περάσει τις διακοπές του, αντί να διαμείνει σε ξενοδοχείο, 

θεωρείται από πολλούς ηλικιωμένους ως απόδειξη αποτυχίας, και οτι δεν έχει αρκετά 

χρήματα και όχι ως αποτέλεσμα διαφορετικού τρόπου ζωής ή διαφορετικής νοοτροπίας. 

Μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια ή ακόμα να περάσει και μια ολόκληρη γενιά για να 

αλλάξουν αυτά τα άτομα τη λογική τους και να υιοθετήσουν καινοτόμες λύσεις που 

προσφέρουν οι πρωτοβουλίες οικονομίας. Επομένως, θεωρούμε ότι η οικονομία 

διαμοιρασμού έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά τη ζωή των ηλικιωμένων στη 

Σλοβενία. 

Το 2018 η Eurostat διενήργησε μια έρευνα με τίτλο «Η χρήση της συνεργατικής 

οικονομίας» η οποία δημοσιεύτηκε στο Flash Eurobarometer 467. Τα περισσότερα από τα 

αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν την κατάσταση όλων των κρατών μελών, αλλά 

υπάρχουν ορισμένα αριθμητικά στοιχεία ξεχωριστά για κάθε χώρα εταίρο. Στη Σλοβενία 

ερωτήθηκαν 1000 άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω. 
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1. Μεταξύ των ερωτηθέντων που έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών των 

συνεργατικών πλατφορμών, οι απαντήσεις που έδωσαν ήταν οι ακόλουθες (σε %): 

Q6 Γενικά, θα προτείνατε σε άλλους να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες θεώρησης των 

καρτών διαμονής τους μέσω των πλατφορμών συνεργασίας? 

41% ναι, σίγουρα,  

48% ναι, έως ένα βαθμό, 

6% θα πρότεινα κάποιον τύπο υπηρεσιών , αλλά όχι όλεςl 

3% όχι 

2 % σίγουρα όχι 

1. Ερωτώμενοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι 

ειδικά διαμορφωμένες πλατφόρμες  (σε %): 

Q7 Σκέφτεστε να προσφέρετε ευκαιριακά υπηρεσίες ως ιδιώτες μέσω συνεργατικών 

πλατφορμών? 

20% ναι 

78% όχι 

2 % δεν ξέρω 

 

II. ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ  

 

Στάσεις, αντιλήψεις, στερεότυπα που βασίζονται στα υπάρχοντα μοντέλα της αγοράς και 

στην κοινωνία των καταναλωτών: η κατοχή παρά διαμοιρασμός, ατομικά και όχι ομαδικά 

κ.λπ. 

Ψηφιακές δεξιότητες: η ταχεία ανάπτυξη και ο αυξανόμενος ρόλος των ΤΠΕ στην 

καθημερινή ζωή επιφέρει ανισότητα μεταξύ όσων μπορούν και εκείνων - ιδιαίτερα των 

ηλικιωμένων - που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις νέες τεχνολογίες. Οι λόγοι 

είναι πολλοί και ποικίλουν: Στη Σλοβενία υπάρχουν πολλά μαθήματα ΤΠΕ για ηλικιωμένους, 

αλλά για βασικές δεξιότητες, όπως πώς να εργάζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πως 

να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν  τον υπολογιστή, πώς να ανοίγουν και να 

αποθηκεύουν ένα έγγραφο, πώς να διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. Τα 
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προγράμματα αυτών των μαθημάτων δεν έχουν αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ τα 

μαθήματα προσφέρουν προηγμένες δεξιότητες, όπως πως  να χρησιμοποιούν πλήρως την 

έξυπνη τεχνολογία σε όλες τις διαστάσεις της όπως, εφαρμογές, κοινωνικά δίκτυα κλπ. 

Προτάσεις: Θα πρέπει να υπάρξουν πιο προσαρμοσμένα, φιλικά προς τους ηλικιωμένους 

προηγμένα μαθήματα για ποικίλη χρήση των έξυπνων τηλεφώνων μαζί με την παρουσίαση 

της οικονομίας διαμοιρασμού και άλλων πλατφορμών, των εφαρμογών, των κοινωνικών 

δικτύων, του τρόπου πρόσβασης, του τρόπου χρήσης τους κλπ. Είναι επίσης σημαντικό να 

αναδειχθούν και να τονιστούν ζητήματα σχετικά με το τι χρειάζεται να αποφύγουν, με 

θέματα ασφαλείας, cookies κλπ. Τα μαθήματα πρέπει να είναι πολύ πρακτικά 

προσανατολισμένα, συνεχή, π.χ. να πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και  να 

παρέχουν τη δυνατότητα υποστήριξης στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν κάποιο 

πρόβλημα. 

Ανησυχίες: 

Δεδομένου ότι οι πρωτοβουλίες που αφορούν την οικονομία διαμοιρασμού είναι μάλλον 

καινούριες καθώς έχουν εισαχθεί πρόσφατα, οι κυβερνήσεις είναι απρόθυμες ή δεν 

μπορούν να αποφασίσουν να αγκαλιάσουν, να υποστηρίξουν την ανάπτυξη διαφόρων 

πλατφορμών, λόγω της ύπαρξης αθέμιτου ανταγωνισμού ως προς τα μέσα μεταφοράς, τη 

διαμονή, τη διανομή τροφίμων κ.λπ. Σε ορισμένες χώρες, θεωρούν ότι η οικονομία 

διαμοιρασμού είναι μια μορφή «γκρίζας» οικονομίας, καθώς δυσκολεύονται να  τη 

διαχειριστούν και να τη φορολογήσουν. 

Οι παραπάνω προκλήσεις δεν αφορούν συγκεκριμένα τους ηλικιωμένους, αλλά είναι 

πιθανότατα πιο σημαντικές γι 'αυτούς, καθώς επηρεάζουν κυρίως τη πληθυσμιακή ομάδα 

τους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους, οι οποίοι, λόγω έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων, 

συσκευών ή / και καμία πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τους 

άλλους και με την ανάπτυξη της κοινωνίας  τους (ψηφιακό χάσμα). 

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ 

Στη Σλοβενία δεν υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τα κίνητρα που παρέχει 

η οικονομία διαμοιρασμού τόσο για τους ηλικιωμένους όσο και για τις υπόλοιπες γενιές ή  

και πληθυσμιακές ομάδες. 
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Η βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στις πλατφόρμες που σχετίζονται με την 

οικονομία διαμοιρασμού ή σε δράσεις που εντάσσονται σε αυτές είναι η πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και η ύπαρξη  ψηφιακές δεξιοτήτων. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι να 

μάθει το κάθε άτομο να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω των 

πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού σχετικά με τις ανάγκες του, τις επιθυμίες του, 

τα χόμπι του κλπ. 

 

 

Μέρος 5: Η περίπτωση της Γαλλίας 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, το 2016, εννέα από τα δέκα άτομα 

δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει την οικονομία διαμοιρασμού τουλάχιστον μία φορά 

στη ζωή τους10. Η οικονομία διαμοιρασμού είναι ένα συνεργατικό οικονομικό μοντέλο που 

βασίζεται σε ανθρώπους που μοιράζονται αγαθά και υπηρεσίες είτε δωρεάν είτε έναντι 

πληρωμής, χρησιμοποιώντας συνήθως το διαδίκτυο με τρόπους που αποφέρουν 

οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πρακτικά οφέλη. 

Η οικονομική κρίση του 2008 και η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών οδήγησαν 

στην ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού στη δεκαετία του 2010, καθώς τα άτομα 

αναζητούσαν πρόσθετες αποταμιεύσεις και εισοδήματα. Σε ένα πλαίσιο υψηλής ανεργίας, 

όλο και περισσότερα από αυτά τα άτομα προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε 

τακτική βάση. Το 2013, ο κύκλος εργασιών της οικονομίας διαμοιρασμού εκτιμήθηκε σε 20 

δισ. ευρώ. Επίσης, ο κύκλος εργασιών της συγκεκριμένης οικονομίας αναμένεται να αγγίξει 

τα 302 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2025, αντιπροσωπεύοντας το μέσο ετήσιο ρυθμό 

ανάπτυξης + 36,4% και τον πολλαπλασιασμό της αγοράς πάνω από 20 φορές σε 10 

χρόνια.11 

                                                      
10 https://www.economie.gouv.fr/entreprises/chiffres-cles-economie-collaborative 

 
11

https://www.lsa-conso.fr/comment-l-economie-collaborative-transforme-t-elle-l-offre-de-service-des-magasins-

tribune,310291 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/chiffres-cles-economie-collaborative
https://www.lsa-conso.fr/comment-l-economie-collaborative-transforme-t-elle-l-offre-de-service-des-magasins-tribune,310291
https://www.lsa-conso.fr/comment-l-economie-collaborative-transforme-t-elle-l-offre-de-service-des-magasins-tribune,310291
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Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Γάλλοι είναι οι Ευρωπαίοι που 

χρησιμοποιούν περισσότερο την οικονομία διαμοιρασμού. Πράγματι, το 36% δήλωσε ότι 

χρησιμοποίησε μια πλατφόρμα συνεργασίας, με αυτό ποσοστό να είναι μεγαλύτερο από 

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (17%)12. Αυτός ο υψηλός ρυθμός οφείλεται στην κουλτούρα της 

γαλλικής αγοράς, η οποία αφορά κυρίως μεταχειρισμένα και ωθεί τους ανθρώπους να 

χρησιμοποιούν συνεργατικές πλατφόρμες για να κερδίσουν κάποια επιπλέον εισοδήματα. 

Μεταξύ των πολλών πλατφόρμων οικονομίας διαμοιρασμού, παρακάτω αναφέρονται  

μερικές γαλλικές πρωτοβουλίες  όπως:  

● BlaBlaCar, μια πλατφόρμα αυτοκινήτου που επιτρέπει στους επιβάτες να φτάσουν 

οικονομικά στον προορισμό τους και στους οδηγούς να εξισορροπήσουν το κόστος 

του ταξιδιού. 

● Le Bon Coin,  γνωστό ως "το γαλλικό E-Bay", όπου κάποιος μπορεί να βρει 

οτιδήποτε χρειάζεται (αυτοκίνητα, έπιπλα, τηλέφωνα, βιβλία, ρούχα κ.λπ.). 

● KissKissBankBank, μια πλατφόρμα που επιτρέπει στα άτομα να συλλέγουν χρήματα 

και να χρηματοδοτούν τα έργα τους. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού στη Γαλλία οδήγησε σε νομικά 

ζητήματα. Πράγματι, η ανάπτυξη αυτού του νέου επιχειρηματικού μοντέλου μπορεί να 

στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και να παρουσιάσει κινδύνους ως προς την προστασία των 

καταναλωτών. Ως εκ τούτου, η γαλλική κυβέρνηση δημιούργησε ένα νομικό πλαίσιο για 

την οικονομία διαμοιρασμού με την έκθεση Terasse (2016). Η παρούσα έκθεση στοχεύει: 

● Να αυξήσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή ως προς την οικονομία διαμοιρασμού 

● Να βελτιώσει την κοινωνική ασφάλιση όσων εργάζονται στην οικονομία 

διαμοιρασμού 

● Να εστιάσουν στον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της οικονομίας 

διαμοιρασμού μπορούν να συμβάλλουν στις δημόσιες δαπάνες 

● Να γίνει κατανοητό πως μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη για αυτές τις 

πλατφόρμες 

Με την οικονομία διαμοιρασμού να αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της γαλλικής 

οικονομίας, μπορούμε να αναρωτηθούμε πώς αυτή μπορεί να ωφελήσει τα άτομα, και 

                                                      
12

 https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20170428STO72971/infographie-le-poids-de-l-

economie-du-partage-dans-l-union-europeenne 
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κυρίως τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι (άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω) 

αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο του γαλλικού πληθυσμού και είναι ένας διαφορετικός 

πληθυσμός όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, αλλά γενικά τα έξοδα τους 

αντιπροσωπεύουν το 52% της συνολικής κατανάλωσης στη Γαλλία, ενώ οι περισσότερες 

δαπάνες των ηλικιωμένων αφορούν την  υγεία, τον οικιακό εξοπλισμό και την ασφάλισή 

τους. Η φτώχεια αποτελεί ένα ζήτημα που ανησυχεί πραγματικά τους ηλικιωμένους, αφού 

το 49% φοβούνται ότι βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και το 56% φοβούνται ότι δεν θα 

είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στα έξοδά τους και να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι13. 

Επομένως, η οικονομία διαμοιρασμού θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία για τους 

ηλικιωμένους να κερδίσουν κάποια επιπλέον χρήματα, να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους 

και τελικά να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους. 

I. Η οικονομική και κοινωνική θέση των ηλικιωμένων στη 

Γαλλία 

Στη Γαλλία, το σύστημα συνταξιοδότησης βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο 

πρόγραμμα αμοιβής, όπου κάθε γενιά καταβάλλει εισφορά για την προηγούμενη και 

λαμβάνει χρήματα από την επόμενη. Το 2015, συνταξιοδοτήθηκαν 17 εκατομμύρια άτομα. 

Το ελάχιστο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης είναι 62 ετών, αλλά για να λάβει κάποιος 

πλήρη σύνταξη, το ελάχιστο όριο ανεβαίνει στα 67 έτη. Καθώς η φτώχεια αποτελεί μεγάλη 

ανησυχία των ηλικιωμένων, ένας μεγάλος μέρος αυτών συνεχίζει να εργάζεται πέραν των 

62 ετών έτσι ώστε να αποκτήσει πλήρη σύνταξη. Η σύνταξη γήρατος μπορεί επίσης να 

συγχωνευθεί με την αμοιβή για την απασχόληση. Πρόκειται για το 7% των ηλικιωμένων 

ηλικίας 60-64 ετών και το 4,7% για τους ηλικιωμένους ηλικίας 65-69 ετών14 

Η μέση ακαθάριστη σύνταξη στη Γαλλία είναι 1 376 €. Για πολλούς ανθρώπους, 

αυτό το ποσό δεν είναι αρκετό και η σύνταξη συνεχίζει να αποτελεί μία μεγάλη ανησυχία 

στη Γαλλία. Το 74% των Γάλλων (συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων) πιστεύει ότι το 

                                                      
13

 http://www.france-silvereco.fr/wp-content/uploads/2018/09/Etat-des-lieux-Observatoire-Silver-Economie-25.09.2018.pdf 
14

 Ίδια με την προηγούμενη 

http://www.france-silvereco.fr/wp-content/uploads/2018/09/Etat-des-lieux-Observatoire-Silver-Economie-25.09.2018.pdf
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βιοτικό επίπεδο και η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων δεν είναι σε ικανοποιητικά 

επίπεδα και προβλέπουν μείωση για τις επόμενες γενιές.15  

Ωστόσο, οι στατιστικές δείχνουν ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των νέων 

ηλικιωμένων (ηλικίας 50-69 ετών) και των ηλικιωμένων (ηλικίας 69+) όσον αφορά το 

εισόδημα και την αγοραστική δύναμη. Πράγματι, οι νέοι ηλικιωμένοι κερδίζουν κατά μέσο 

όρο 2250 € το μήνα, ενώ οι ηλικιωμένοι που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία κερδίζουν 

1925 €. Το επίπεδο των συντάξεων υπερέχει από τα εισοδήματα των ατόμων που 

εργάζονται και είναι  ηλικίας 30-49 ετών, οι οποίοι κερδίζουν κατά μέσο όρο 1 923 €.16 

Επομένως, ειδικά οι νέοι συνταξιούχοι διαθέτουν ένα πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο. Αυτό 

οφείλεται σε διάφορους λόγους: 

● Μερικοί από αυτούς τους νέους ηλικιωμένους είναι ακόμη ενεργοί 

● Συσσώρευση εμπειρίας, δεξιοτήτων και γνώσεων 

● Το πιο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό τείνει να παραμείνει στην 

απασχόληση περισσότερο από ό, τι το λιγότερο εξειδικευμένο προσωπικό 

● Οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι επωφελήθηκαν από ένα ευνοϊκότερο 

οικονομικό κλίμα στην αρχή της σταδιοδρομίας τους 

Τούτου λεχθέντος, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 

69 ετών είναι σχετικά πιο μετριοπαθείς από τον μέσο όρο του πληθυσμού ενώ ενδέχεται 

να πληγούν περισσότερο από τη φτώχεια. 

Οι ηλικιωμένες γυναίκες αποτελούν επίσης μια κατηγορία που πλήττεται ιδιαίτερα από τη 

φτώχεια, καθώς η πλειοψηφία αυτών αντιμετωπίζουν εισοδηματικές ανισότητες καθ 'όλη 

τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Συνήθως, όσο πιο ηλικιωμένες είναι, τόσο 

περισσότερο τείνουν στη φτώχεια Πράγματι, οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας συνηθίζουν 

να ζουν μόνες, μερικές φορές είναι ακόμη και απομονωμένες ιδιαίτερα μετά το θάνατο των 

συζύγων τους, ενώ η σύνταξή τους είναι σχεδόν ισοδύναμη με το όριο της φτώχειας, το 

οποίο είναι περίπου 800 ευρώ το μήνα. Δυστυχώς, οι φτωχοί ηλικιωμένοι είναι αδύνατο να 

βελτιώσουν την κατάστασή τους με την πάροδο του χρόνου. 

                                                      
15

 Ίδια με την προηγούμενη 
16

 Ίδια με την προηγούμενη 
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Πίνακας 1 – Ποσοστό φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων ανά κατηγορία17 

Γενικός πληθυσμός 14,1% 

Άνω των  75 8,5% 

Από 65 έως 74 ετών 5,6% 

Συνταξιούχοι 7,6% 

 

Αυτές οι οικονομικές δυσκολίες επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας των 

ηλικιωμένων. Πράγματι, η υγεία αποτελεί κύρια δαπάνη για τους ηλικιωμένους (57%). Οι 

Επίσης, οι ηλικιωμένοι ξοδεύουν λιγότερα χρήματα για δραστηριότητες προκειμένου να 

περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους και προτιμούν να ξοδεύουν τα χρήματα τους για να 

ικανοποιούν τις ανάγκες τους. 

Χρήση του διαδικτύου και πρόσβαση στις υπηρεσίες ΤΠΕ  

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο αντιπροσωπεύει επίσης έναν από τους βασικούς λόγους 

κατανάλωσης των ηλικιωμένων. Το 2017, 11 εκατομμύρια ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών 

χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο οι οποίοι αντιπροσωπεύουν  το 24% του συνολικού αριθμού 

των χρηστών του Διαδικτύου. Οι ηλικιωμένοι που ανήκουν στην συγκεκριμένη 

πληθυσμιακή ομάδα θα περάσουν κατά μέσο όρο 14 ώρες την εβδομάδα online, κυρίως 

για να απλοποιήσουν τις καθημερινές τους εργασίες. Το 62% αυτών διαβάζει τα μηνύματά 

του, το 62% διαβάζει τα νέα, το 49% διαχειρίζεται τα οικονομικά του, το 29% χρησιμοποιεί 

τα κοινωνικά μέσα και το 17% χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο ως εργαλείο επικοινωνίας (Etude 

Les Seniorales, 2017).18  

Το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου στη Γαλλία ήταν πάντα πολύ συνδεδεμένο 

με τις συνδέσεις στο Διαδίκτυο από το σπίτι. Όσο νεότερο είναι ένα άτομο, τόσο πιο πιθανό 

είναι να είναι χρήστης του Διαδικτύου. Επιπλέον, το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου 

ανά ηλικιακή ομάδα στη Γαλλία αυξάνεται συνεχώς, ακόμη και μεταξύ των ηλικιωμένων 

                                                      
17

 Για τη δημιουργία του πίνακα χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από την εξής έρευνα: 

https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-augmente-chez-les-plus-jeunes-mais-n-epargne-pas-les-plus-ages 
18

 https://observatoire-des-seniors.com/82-des-seniors-consultent-la-meteo-sur-internet/ 

https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-augmente-chez-les-plus-jeunes-mais-n-epargne-pas-les-plus-ages
https://observatoire-des-seniors.com/82-des-seniors-consultent-la-meteo-sur-internet/
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της χώρας. Το 2019, το 62% των ηλικιωμένων ηλικίας από 60-70 ετών και το 42% των 

ηλικιωμένων ηλικίας 70 ετών και άνω κατείχε ένα smartphone. Το 76% των ηλικιωμένων 

ηλικίας 60-60 ετών και το 58% των ηλικιωμένων ηλικίας άνω των 70 ετών έχουν 

υπολογιστή. Το 81% των ηλικιωμένων ηλικίας 60-69 ετών και το 58% των ηλικιωμένων 

ηλικίας 70 ετών και άνω έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, το 65% των ηλικιωμένων ηλικίας 

60-69 ετών και  το 44% των ηλικιωμένων ηλικίας 70 και άνω χρησιμοποιούν internet κάθε 

μέρα. 19 

Εθνικές πολιτικές για τη διευκόλυνση της χρήση των ΤΠΕ 

Στη Γαλλία, το ψηφιακό σύστημα αποτελεί βασικό ζήτημα, το οποίο συνοδεύετεαι 

από παράγοντες που σχετίζονται με το κοινωνικό - επαγγελματικό καθεστώς, το 

εκπαιδευτικό καθεστώς και τις συνθήκες διαβίωσης. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η 

χρήση των ΤΠΕ, η γαλλική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει δημόσιους χώρους που 

επιτρέπουν στα άτομα να έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ και στο Διαδίκτυο, ονομάζονται 

Ψηφιακός Δημόσιος Χώρος (EPN). Στη Γαλλία υπάρχουν περισσότεροι από 4 000 Ψηφιακοί 

Δημόσιοι Χώροι. Παρ 'όλα αυτά, δεν επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην παροχή βοήθειας σε 

ηλικιωμένους. Μια άλλη δημόσια πολιτική που επικεντρώνεται στην προώθηση ψηφιακών 

εργαλείων για τους ηλικιωμένους είναι η "Δράση 27" του "Ψηφιακού Σχεδίου 2012"20, η 

οποία στοχεύει στην ουσιαστική βοήθεια σχετικά με τις ΤΠΕ σε ηλικιωμένους με 

προσαρμοσμένες τιμές και χαρακτηριστικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων πρόσβασης 

υλικού και φυσικής και ψυχολογικής προσβασιμότητας. Επίσης, πραγματοποιηθήκαν 

πολλές εκστρατείες ενημέρωσης εξοικείωσης των ηλικιωμένων με τα εργαλεία των ΤΠΕ. 21 

Τέλος, τον Μάιο του 201822, η γαλλική κυβέρνηση δημοσίευσε μια έκθεση για την ψηφιακή 

ένταξή της, η οποία υπογράμμισε την ανάγκη της χώρας για ενίσχυση της ψηφιακής 

διαμεσολάβησης και την ανάγκη της παροχής εργαλείων (π.χ. πλατφόρμες, κατάρτιση, 

εγχειρίδια) μέσω ψηφιακών βοηθών (δηλαδή δημόσιες αρχές, ενώσεις, εθελοντές) για τα 

άτομα τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση των ΤΠΕ, την ανάγκη να διευκρινιστούν 

                                                      
19

  ARCEP, Baromètre du Numérique 2019 https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-

num-2019.pdf 
20

 Besson E.,  France numérique 2012. Plan de développement de l'économie numérique, 2008 
21

 Riber J., Les pratiques numériques des seniors : une réponse à des pressions sociales de conformité, 2016,  

Sciences de l’information et de la communication. ffdumas-01382528 
22

 https://rapport-inclusion.societenumerique.gouv.fr/rapport_numerique_inclusif.pdf 

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-num-2019.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-num-2019.pdf
https://rapport-inclusion.societenumerique.gouv.fr/rapport_numerique_inclusif.pdf
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οι διατάξεις που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση ψηφιακού εξοπλισμού (δηλαδή οι έλεγχοι 

για τον πολιτισμό και τη ψηφιακή, η δημόσια οικονομική βοήθεια) και η ανάγκη για 

πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο. 

Αρχικό συμπέρασμα 

Οι ηλικιωμένοι στη Γαλλία είναι ένας διαφορετικός πληθυσμός ως προς την ηλικία, την 

οικονομική δραστηριότητα, το εισόδημα και ακόμη και την επιμόρφωση σχετικά με τη 

χρήση των ΤΠΕ. Παρ 'όλα αυτά, οι ηλικιωμένοι είναι αρκετά δραστήριοι, ενώ όλο και 

περισσότεροι συνδέονται στις ΤΠΕ. Το γεγονός αυτό αντιπροσωπεύει σημαντικά τη 

δυναμική των διαθέσιμων πλατφόρμων της οικονομίας διαμοιρασμού που είναι 

διαθέσιμες στη χώρα. 

II. Τα πιθανά πλεονεκτήματα των ηλικιωμένων από τη χρήση 

της οικονομίας διαμοιρασμού 

Ο ρυθμός χρήσης της οικονομίας διαμοιρασμού ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με 

την κατηγορία που είναι υψηλότερη για την αγορά και πώληση αντικειμένων και 

χαμηλότερη για τις μεταφορές. Σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις κατηγορίες, τα 

ποσοστά που εμφανίζουν οι ηλικιωμένοι είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με τον υπόλοιπο 

πληθυσμό. 

Πίνακας 2 – Τα χαρακτηριστικά της οικονομίας διαμοιρασμού ανάμεσα στον πληθυσμό 

της Γαλλίας 23 

Χαρακτηριστικά χρήσης 
οικονομίας διαμοιρασμού 

Γενικός Πληθυσμός της 
Γαλλίας 

Ηλικιωμένοι (65+) 

Πώληση/Αγορά/Ενοικίαση/
Δανεισμός ρούχων  

61% 47%  

Συνεπιβατισμός 30%  14%  

Ενοικίαση/Ανταλλαγή 
καταλύματος  

 26%  14%  

                                                      
23

 Για τη δημιουργία του πίνακα χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από την εξής έρευνα: ELABE, Les Echos, 

Institut Montaigne, Les Français et L’économie collaborative, August 2018  
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Μεταφορά  20%  10%  

 

Οι Γάλλοι διαθέτουν μία ιδιαίτερα ανοιχτή νοοτροπία σχετικά με την οικονομία 

διαμοιρασμού, ενώ υπάρχει μια αρκετά θετική εικόνα μεταξύ του γενικού πληθυσμού και 

των ηλικιωμένων πιο συγκεκριμένα καθώς η γνώμη τους δεν διαφέρει σημαντικά από τη 

γνώμη του γενικού πληθυσμού όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Συνοψίζοντας, είναι 

γενικά αποδεκτό ότι η οικονομία διαμοιρασμού μπορεί να ωφελήσει τα άτομα, ωστόσο 

υπάρχουν αρκετές αμφιβολίες όσον αφορά τα οφέλη ως προς την απασχόληση και ως προς 

την επιτυχία των εταιρειών που σχετίζονται με τομείς που επηρεάζονται από οικονομία 

διαμοιρασμού. 
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Πίνακας 3: Η αντίληψη της οικονομίας διαμοιρασμού από τον γαλλικό πληθυσμό 24 

Κατάσταση  Γενικός Πληθυσμός της 
Γαλλίας 

Ηλικιωμένοι (65+)  

Η οικονομία διαμοιρασμού 
είναι ένα θετικό στοιχείο 
για τον πληθυσμό  

63%  63%  

Η οικονομία διαμοιρασμού 
είναι αρνητική για τον 
πληθυσμό 

19%  Μη διαθέσιμο 

Η οικονομία διαμοιρασμού 
είναι θετική για τη γαλλική 
οικονομία 

54%  52%  

Η οικονομία διαμοιρασμού 
είναι αρνητική για τη 
γαλλική οικονομία 

23%  Μη διαθέσιμο 

Η οικονομία διαμοιρασμού 
είναι θετική για την 
απασχόληση στη Γαλλία 

45%  41%  

Η οικονομία διαμοιρασμού 
είναι αρνητική για την 
απασχόληση στη Γαλλία 

29%  Μη διαθέσιμο 

Η οικονομία διαμοιρασμού 
είναι θετική για τις γαλλικές 
εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε 
διαφορετικούς τομες 

38% 36%  

Η οικονομία διαμοιρασμού 
είναι αρνητική για τις 
γαλλικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε 
διαφορετικούς τομες 

39%  Μη διαθέσιμο  

 

Economic benefits  

                                                      
24

 Για τη δημιουργία του πίνακα χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από την εξής έρευνα: ELABE, Les Echos, 

Institut Montaigne, Les Français et L’économie collaborative, August 2018  
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Όπως είδαμε προηγουμένως, το 61% των Γάλλων και το 47% των ηλικιωμένων 

έχουν ασχοληθεί με την αγορά, την πώληση, το δανεισμό αντικειμένων ή ρούχων μέσω  

των συνεργατικών πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού. Αυτή η συμπεριφορά των 

ατόμων χαρακτηρίζεται από φόβο για το μέλλον και από  έλλειψη εμπιστοσύνης σχετικά με 

την προσωπική οικονομική κατάσταση τους. Με τις δημογραφικές αλλαγές να πιέζουν το 

συνταξιοδοτικό σύστημα, οι πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού αντιπροσωπεύουν 

τα αναγκαία και σημαντικά οικονομικά οφέλη για τα άτομα. Μια πλατφόρμα, η οποία 

ονομάζεται "Ηλικιωμένοι στη διάθεσή σας"25 επιτρέπει στους ηλικιωμένους να έχουν μια 

επιπλέον πηγή εισοδήματος μέσα από την προσφορά συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως η 

κηπουρική, η παιδική φροντίδα κλπ..  

Η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των γενεών και καταπολέμηση της μοναξιάς 

Η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των γενεών στη Γαλλία θεωρείται απαραίτητη για 

την εξασφάλιση ισχυρών κοινωνικών δεσμών. Σύμφωνα με έρευνα του TNS Soffres26 το 

2013, το 97% των Γάλλων ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε σε μια αλληλεγγύη μεταξύ των 

γενεών. Μεταξύ των ηλικιωμένων, το 52% βοηθά τα παιδιά τους και / ή τα εγγόνια τους. 

Ωστόσο, το 63% των ερωτηθέντων επιβεβαίωσε ότι ο δεσμός μεταξύ των γενεών είναι 

λιγότερο ανεπτυγμένος από ό, τι πριν από 20 χρόνια. Το 70% θα ήθελε να συμμετάσχει στη 

διαγενεακή ανταλλαγή γνώσεων. Ως εκ τούτου, οι Γάλλοι επιθυμούν να ασχοληθούν 

περισσότερο με τη συνεργασία μεταξύ των γενεών, η οποία αποδεδειγμένα μπορεί να 

προσφέρει σημαντικές δυνατότητες σχετικά με τις πλατφόρμες της οικονομίας 

διαμοιρασμού. Πολλές από τις διαθέσιμες πλατφόρμες επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να 

αξιολογήσουν τη ζωή και την εμπειρία τους και να ανταλλάξουν πληροφορίες με άλλες 

γενιές. Είναι η περίπτωση των Talents d'Alphonse27 που επιτρέπει στους ηλικιωμένους να 

παρέχουν αμειβόμενα μαθήματα σε διάφορα θέματα, όπως ράψιμο, κηπουρική, γλώσσες 

κ.λπ. 

Καταπολεμώντας τη μοναξιά 

                                                      
25

 https://www.seniorsavotreservice.com/ 
26

 https://www.tns-sofres.com/publications/les-francais-et-lintergenerationnel 
27

 https://www.lestalentsdalphonse.com/ 

https://www.seniorsavotreservice.com/
https://www.tns-sofres.com/publications/les-francais-et-lintergenerationnel
https://www.lestalentsdalphonse.com/
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Οι πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού προσφέρουν λύση για την καταπολέμηση της 

μοναξιάς, η οποία, σύμφωνα με την ένωση Petits Frères des Pauvres, επηρέασετο 201828 το 

27% των ηλικιωμένων. Επίσης, αυξάνουν περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και την 

αυτονομία των ηλικιωμένων. Η πλατφόρμα Paupiette29 επιτρέπει στους ηλικιωμένους να 

μαγειρεύουν  για σπουδαστές με μικρή αμοιβή. 

 

Κινητικότητα 

Το 51% των ηλικιωμένων εξακολουθούν να οδηγούν τα δικά τους οχήματα, το 78% 

χρησιμοποιεί δημόσιες μέσα μεταφοράς, το 60% επιθυμεί καλύτερη πρόσβαση στις 

μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης συχνότητας των δρομολογίων των 

δημόσιων μέσων μεταφορών, καλύτερη χωρική κάλυψη, χαμηλότερο κόστος και οχήματα 

περισσότερο προσαρμοσμένα σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία . Η βελτίωση της 

μετακίνησης των ηλικιωμένων είναι σαφώς μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί 

από τις δημόσιες αρχές. Οι πλατφόρμες που σχετίζονται με το συνεπιβατισμό όπως το 

Blablacar30 μπορούν ως εκ τούτου να είναι ελκυστικές για τους ηλικιωμένους και να 

φέρνουν λύσεις σε ζητήματα σχετικά με την μετακίνησή τους.  31  

Στέγαση  

Το 85% των ηλικιωμένων επιθυμεί να παραμείνει στο σπίτι τους όσο το δυνατόν 

περισσότερο, ακόμη και αν χρειάζονται βοήθεια32. Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα 

της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των γενεών του γαλλικού πληθυσμού και τις 

οικονομικές ανησυχίες που μπορεί να έχουν κάποιοι ηλικιωμένοι όταν συνταξιοδοτηθούν, 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι είτε να συγκατοικούν μαζί με άλλους έτσι ώστε να 

μοιράζονται το ενοίκιο είτε να νοικιάσουν ένα δωμάτιο του σπιτιού τους, προκειμένου να 

μειώσουν τα έξοδα διαβίωσής τους. Αυτές οι επιλογές των ηλικιωμένων προσφέρει πολλά 

πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων είναι η καταπολέμηση της μοναξιάς, η ανταλλαγή 

                                                      
28

 Petits Frères des Pauvres, CSA, “Solitude et isolement des personnes âgées en France, quels liens avec les 

territoires”, September 2019. 
29

 https://www.paupiette.co// 
30

 https://www.blablacar.fr/ 
31

  L’Observatoire Silver Eco, “Etats des lieux de la silver économie en France” , 2018 
32

 L’Observatoire Silver Eco, “Etats des lieux de la silver économie en France” , 2018  

https://www.paupiette.co/
https://www.blablacar.fr/
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γνώσεων και εμπειριών με τους άλλους ενώ με τον τρόπο αυτό αισθάνονται ασφαλέστεροι 

και πιο ήρεμοι στο σπίτι τους. Μεγάλη ποικιλία πλατφορμών επιτρέπει την επαφή 

ηλικιωμένων και νεότερων ατόμων:Un toit 2 générations33, Ensemble 2 générations34, 

Résau COSI35 and Le Pari Solidaire.36   

Οικονομία διαμοιρασμού για τους ηλικιωμένους και ψηφιακές δεξιότητες 

Αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες απαιτούν κάποιες ψηφιακές δεξιότητες 

(πρόσβαση στο διαδίκτυο, εγγραφή στην πλατφόρμα, επικοινωνία με τους άλλους μέσω  

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μορφών ΤΠΕ), αλλά το μεγαλύτερο μέρος των 

πρωτοβουλιών αυτών βασίζεται στην επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. 

 

III. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι 

χρησιμοποιώντας την οικονομία διαμοιρασμού 

Ψηφιακός αποκλεισμός των ηλικιωμένων (σε επίπεδο εξοπλισμού, χρήσης και 

υποβοήθησης)  

Στην Γαλλία σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σχετικά με τον ψηφιακό αποκλεισμό 

των ηλικιωμένων. Το 2008, το ποσοστό των ατόμων που δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

ανέρχονταν στο 50%, σε αντίθεση με το 2018 όπου το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε στο 

10%.37 Ωστόσο, στη χώρα, αυτοί που είναι ψηφιακά αποκλεισμένοι είναι περισσότερο οι 

ηλικωμένοι. Το 81% των ψηφιακά αποκλεισμένων είναι 60 ετών και άνω και από αυτούς το 

72% είναι συνταξιούχοι. Επιπλέον, το 60% είναι γυναίκες, το 59% δεν είναι κάτοχοι  

κάποιου διπλώματος και το 34% έχει χαμηλό εισόδημα. Το 14% των ηλικιωμένων 60 ετών 

και άνω έχει αποκλειστεί ψηφιακά (δεν διαθέτει ψηφιακό εξοπλισμό και δεν έχει 

πρόσβαση σε ψηφιακό εξοπλισμό ή σύνδεση), το 21% δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο 

από το σπίτι και το 44% δεν έχει smartphone. Μόνο το 35% των ηλικιωμένων που δήλωσαν 

                                                      
33

 http://untoit2generations.fr/ 
34

 https://ensemble2generations.fr/ 
35

 https://reseau-cosi.org/ 
36

 http://www.leparisolidaire.fr/wp/ 
37

 CSA, Petit Frères des Pauvres, L’Exclusion Numérique des personnes âgées en France, September 2018.  

http://untoit2generations.fr/
https://ensemble2generations.fr/
https://reseau-cosi.org/
http://www.leparisolidaire.fr/wp/
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ότι έλαβαν βοήθεια ή κατάρτιση για να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ, ενώ το 11% των 

ψηφιακά αποκλεισμένων ηλικιωμένων δεν εξέφρασαν την επιθυμία να λάβουν κατάρτιση 

και επομένως ορίζονται ως "ανυπάκουοι".  38 Επομένως, η μεγαλύτερη πρόκληση των 

ηλικιωμένων να χρησιμοποιήσουν πλατφόρμες ανταλλαγής είναι ο ψηφιακός αποκλεισμός 

που επηρεάζει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους στο σύνολό τους. Περαιτέρω μελέτες 

επισημαίνουν ότι υπάρχουν επιπρόσθετα εμπόδια σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ από τους 

ηλικιωμένους: ο ψηφιακός εξοπλισμός δεν είναι προσαρμοσμένος σε αυτούς σε όρους 

εργονομίας, στο επίπεδο του εισοδήματος και της κοινωνικής κατάστασης τους, των ζημιών 

που μπορούν να συμβούν κατά τη χρήση (οι ηλικιωμένοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη 

χρήση των ΤΠΕ και δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους) και σε 

περίπτωση αντι-συμβατικής συμπεριφοράς39. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στην 

εποχή μας ο ψηφιακός αποκλεισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός αλληλοσυνδέονται. 

Τα πνευματικά δικαιώματα ως εμπόδια του διαμοιρασμού (ανησυχία για την πνευματική 

ιδιοκτησία)  

Σύμφωνα με την έρευνα του CETELEM 40  η οποία αναφέρεται τόσο στους 

ηλικιωμένους της Γαλλίας όσο και στους υπόλοιπους της Ευρώπης, η πνευματική 

ιδιοκτησία φαίνεται να είναι ιερή για τον πληθυσμό ηλικίας άνω των 50 ετών. Μόνο το 9% 

των ηλικιωμένων μισθώνει εξοπλισμό (σκάφη, εξοπλισμό, εξοπλισμό κουζίνας, κ.ά.) ενώ το 

18% δανείζεται τον εξοπλισμό περιστασιακά ( 21% και 33% κάτω των 50 ετών αντίστοιχα). 

Οι απαντήσεις αυτές κινούνται σε μία λογική καθώς το μόνο που επιθυμούν και εύχονται 

είναι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους, τα εργαλεία ή το σπίτι τους 

χωρίς περιορισμούς. Τα δύο τρίτα των ηλικιωμένων έχουν δικό τους σπίτι. Με το που 

φεύγουν τα παιδιά τους από το σπίτι, οι ηλικιωμένοι έχουν αρκετό διαθέσιμο χώρο 

προκειμένου να αποθηκεύσουν τον εξοπλισμό τους. Στην ερώτηση αν είναι πρόθυμοι να 

αφήσουν κάποια από τα προϊόντα τους και να τα μοιραστούν με άλλους, οι ηλικιωμένοι 

δείχνουν να μην είναι ενθουσιασμένοι με αυτή την ιδέα, ενώ θα προτιμούσαν να 

μοιραστούν την παροχή υπηρεσιών. Λιγότερο από το 20% από αυτούς απάντησε ότι είναι 
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έτοιμοι να μοιραστούν το αυτοκίνητο τους. Το ποσοστό αυτό είναι δέκα μονάδες κάτω από 

το ποσοστό των νεότερων.  

Ανησυχίες σχετικά με θέματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης του διαδικτύου  

Ένα τελευταίο εμπόδιο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και επηρεάζει τους 

ηλικιωμένους που έχουν εμπειρία αλλά όχι στη χρήση των ΤΠΕ και τους διαδικτύου είναι το 

ζήτημα της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας. Το 51% των ηλικιωμένων ανησυχεί για την 

προστασία των δεδομένων, το 48% δεν δηλώνει άμεσο ενδιαφέρον για τη χρήση του 

διαδικτύου και το 27% είναι πολύ ενθουσιασμένο. Η συμμετοχή των ηλικιωμένων σε μία 

ηλεκτρονική κοινότητα  με τη χρήση του διαδικτύου. Ο καθησυχασμός των ηλικιωμένων 

σχετικά με την συμμετοχή τους στο διαδίκτυο είναι απαραίτητος . 41 

Συμπεράσματα 

Η Γαλλία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους χρήστες της οικονομίας διαμοιρασμού 

διαθέτοντας πολλές πλατφόρμες που προσφέρουν αρκετές υπηρεσίες όπως είναι ο 

συνεπιβατισμός, η στέγαση, η προσφορά αλληλεγγύης μεταξύ τους, τα μαθήματα 

μαγειρικής, η ανταλλαγής γνώσεων. Η νοοτροπία του γαλλικού πληθυσμού είναι επίσης 

αρκετά δεκτική στην οικονομία διαμοιρασμού αναγνωρίζοντας ότι προσφέρει πολλά οφέλη 

στους ανθρώπους. Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση βρίσκονται ακόμη σε 

συζήτηση και η χώρα επανεξετάζει επί του παρόντος τους νόμους της, ιδίως όσον αφορά τη 

φορολόγηση των εισοδημάτων που παράγονται από την οικονομία διαμοιρασμού. 

Οι ηλικιωμένοι στη Γαλλία συμμετέχουν ενεργά στην οικονομία της χώρας και 

αποτελούν βασικούς καταναλωτές της,  αλλά ανησυχούν ιδιαίτερα για το οικονομικό τους 

μέλλον λόγω του χαμηλού επιπέδου των συντάξεων. Η χρήση του διαδικτύου και της 

οικονομίας διαμοιρασμού εξαρτάται από την ηλικία, τον εξοπλισμό και την ψηφιακή 

παρέμβαση. Σήμερα, στη Γαλλία, οι ηλικιωμένοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του 

πληθυσμού που είναι κοινωνικά αποκλεισμένος. Προκειμένου οι ηλικιωμένοι να ενταχθούν 

στην οικονομία διαμοιρασμού, είναι απαραίτητο να καταπολεμηθεί ο ψηφιακός 
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αποκλεισμός και να τους δοθούν κίνητρα που θα ενισχύσουν την ψυχολογία τους (δηλαδή: 

μη συμβατότητα με την ψηφιακή κοινότητα, ζητήματα σχετικά με την πνευματική 

ιδιοκτησία και  ανησυχίες ως προς θέματα ασφάλειας). Η ψηφιακή εκπαίδευση και η 

εκπαίδευση για τη χρήση της οικονομίας διαμοιρασμού είναι απαραίτητες ενέργειες, για 

την άμεση κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων. 

Συνεπώς υπάρχει ένας σημαντικός ρόλος που πρέπει να αναληφθεί. Το πρόγραμμα  

SHES μπορεί να δράσει με σκοπό την εκπαίδευση, τη διαβεβαίωση και τη συμμόρφωση 

των ηλικιωμένων με βασικό σκοπό να κατανοήσουν οι ίδιοι ακόμη περισσότερο τα οφέλη 

που μπορούν να αποκομίσουν από τη χρήση της οικονομίας διαμοιρασμού έτσι ώστε να 

βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδό τους, την οικονομική τους κατάσταση και τις να ενισχύσουν 

τις προοπτικές που θα τους διατηρούν ενεργούς και υγιείς.   
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Γενικά Συμπεράσματα 
Στις πέντε χώρες που εντάσσονται στο πρόγραμμα SHES: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία 

και Σλοβενία, η συνεισφορά των ηλικιωμένων στην ανάπτυξη της χώρας τους αυξάνεται και 

η οικονομία διαμοιρασμού αποτελεί την κατάλληλη απάντηση στις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι. Και στις πέντε χώρες υπάρχουν κοινές ανησυχίες σχετικά 

με τη μείωση των εισοδημάτων των ηλικιωμένων και των συνταξιοδοτικών παροχών, τις 

οικονομικές ανισότητες και τη διατήρηση του τρόπου ζωής τους. Υπάρχουν επίσης κοινοί 

στόχοι για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των γενεών και για την 

ενθάρρυνση των ηλικιωμένων να παραμείνουν ενεργοί και να συμμετέχουν στην κοινωνία. 

Αν και το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των νεώτερων και των παλαιότερων γενιών τείνει να 

μειώνεται, παράλληλα το συγκεκριμένο ζήτημα λειτουργεί ως πρόκληση για όλες τις χώρες  

που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα SHES, ενώ όλοι οι εταίροι συμφωνούν ότι η ανάπτυξη 

ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρήση της οικονομίας 

διαμοιρασμού. Σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαπιστώθηκε ότι η 

άρνηση της χρήσης ψηφιακού εξοπλισμού και η ύπαρξη τεχνολογικής ανησυχίας (φόβος, 

αδυναμία κατανόησης, αβεβαιότητα) μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη χρήση της 

οικονομίας διαμοιρασμού. Επίσης, οι εταίροι προτείνουν ότι χρειάζεται να δοθεί έμφαση 

στην εξατομικευμένη βοήθεια των ηλικιωμένων κατά τη χρήση της οικονομίας 

διαμοιρασμού. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην ισπανική έκθεση, η ανάπτυξη 

ενεργειών σχετικά με την προσβασιμότητα στα ψηφιακά εργαλεία και τις πλατφόρμες της 

οικονομίας διαμοιρασμού είναι πολύ ουσιαστικές: οι πρωτοβουλίες που τελικά θα 

επιλεχθούν πρέπει να είναι συμβατές με πιθανά προβλήματα υγείας (όραση, ακρόαση, 

κινητικότητα) προκειμένου οι πλατφόρμες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

ηλικιωμένους. 

Αν οι εταίροι διαπιστώσουν την ύπαρξη ψηφιακού χάσματος και την ανάγκη για την 

ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό την τόνωση της χρήσης της 

οικονομίας διαμοιρασμού από τους ηλικιωμένους, οι διαφορές μεταξύ των χωρών εταίρων 

δείχνουν την αναγκαιότητα ενός ευέλικτου προγράμματος που θα λαμβάνει υπόψη τα 

διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης της οικονομίας διαμοιρασμού και τα διαφορετικά 
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επίπεδα ψηφιακής εκπαίδευσης των ηλικιωμένων. Στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη 

Σλοβενία, η οικονομία διαμοιρασμού είναι λιγότερο ανεπτυγμένη από ό, τι στην Ισπανία 

και τη Γαλλία. Υπάρχει επίσης μεγαλύτερη ανάγκη για βασική ψηφιακή εκπαίδευση στην 

Ισπανία και την Ελλάδα. Στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, η αντίληψη της οικονομίας 

διαμοιρασμού είναι επίσης πιο θετική από ό, τι στη Σλοβενία και την Ελλάδα. 

Αυτά τα συμπεράσματα θα καθοδηγήσουν τη μορφή (ευέλικτο, προσαρμόσιμο, 

εξατομικευμένο) και το περιεχόμενο (παρουσίαση των διαφόρων εναλλακτικών επιλογών 

οικονομίας και των οφελών τους, εργασία για την αντίληψη, εργασία για την ενεργό 

γήρανση) του αναπτυγμένου προγράμματος SHES. 
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