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Εισαγωγή 
Το πρόγραμμα SHES έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να κατανοήσουν 

καλύτερα τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας ΤΠΕ και να τις χρησιμοποιήσουν 

ως ένα μέσο που θα τους βοηθήσει να παραμείνουν ενεργοί και θα βελτιώσει την 

καθημερινότητά τους. Μία λύση που αναγνωρίστηκε είναι η οικονομία διαμοιρασμού, η 

οποία αποτελεί ένα συνεργατικό οικονομικό μοντέλο που βασίζεται σε ανταλλαγές μεταξύ 

των ανθρώπων οι οποίες σχετίζονται με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών είτε δωρεάν 

είτε έναντι αμοιβής, χρησιμοποιώντας συνήθως το διαδίκτυο με τέτοιον τρόπο ο οποίος 

αποφέρει οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πρακτικά οφέλη. Από το 2010, η 

οικονομία διαμοιρασμού έχει επεκταθεί σημαντικά παγκοσμίως. Μερικά από τα πιο 

ευρέως διαδεδομένα παραδείγματα από πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού είναι η 

AirBnB, η οποία χρησιμοποιείται για την ενοικίαση διαμερισμάτων ή σπιτιών από ιδιώτες ή 

η Uber, η οποία προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με τον διαμοιρασμό αυτοκινήτων. Ωστόσο, 

υπάρχουν και  άλλες πλατφόρμες, που είναι λιγότερο γνωστές, αλλά εξίσου χρήσιμες. 

Ως εκ τούτου, η κοινοπραξία των εταίρων του έργου SHES αποφάσισε να προβεί σε 

μια έκθεση υφιστάμενης κατάστασης και να αναλύσει τις πλατφόρμες της οικονομίας 

διαμοιρασμού που είναι διαθέσιμες στις χώρες τους, οι οποίες φαίνονται αρκετά χρήσιμες 

στον πληθυσμό-στόχο του έργου: τους ηλικιωμένους πολίτες. Για την επίτευξη αυτού, κάθε 

εταίρος επέλεξε από τρεις έως πέντε πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού οι οποίες 

προέκυψαν από τις ακόλουθες ερωτήσεις:  

1. Όνομα και περιγραφή της πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού 

συνδέσμου) 

2. Ποιο είναι το είδος της πλατφόρμας; (ιστοσελίδα, εφαρμογή, διαδικτυακός χώρος 

συνομιλίας, κ.ά.) 

3. Τοποθεσία (χώρα, περιοχή δραστηριότητας) 

4. Αν είναι εφικτό, παρακαλώ υποδείξτε τον αριθμό των ενεργών χρηστών στην 

πλατφόρμα  

5. Η διαχείριση της πλατφόρμας πραγματοποιείται από κάποιον επαγγελματία ή 

εθελοντικά; 
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6. Τι ανταλλάσσεται μέσω αυτής της πλατφόρμας; (υπηρεσίες, αγαθά, γνώσεις, 

παροχή βοήθειας, χρόνος, κ.ά.). Είναι μη κερδοσκοπική; 

7. Τι μέρος της διαδικασίας εγγραφής και συμμετοχής στην πλατφόρμα γίνεται εντός 

σύνδεσης και τι εκτός σύνδεσης; 

8. Πώς οι ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετέχουν στην πλατφόρμα; Απαιτούνται 

κάποιες εξειδικευμένες δεξιότητες (και γνώσεις σε ΤΠΕ);  

9. Ποια είναι τα οφέλη των ηλικιωμένων που συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις 

πλατφόρμες και πως αυτές συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη τους;  

10. Παρακαλούμε ονοματίστε πιθανά εμπόδια που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι 

ηλικιωμένοι κατά τη χρήση των πλατφορμών 

11. Ποιες πτυχές αυτής της πλατφόρμας μπορούν να χαρακτηριστούν ως βέλτιστες 

πρακτικές αυτής; 

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι διαθέσιμες πλατφόρμες ανά χώρα. 

 

1. Πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού στην 
Ισπανία 

Η οικονομία διαμοιρασμού ή η συνεργατική οικονομία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες που προϋποθέτουν την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ των ατόμων 

με αντάλλαγμα βάσει μίας συγκεκριμένης συμφωνίας. Κύριος στόχος της οικονομίας 

διαμοιρασμού είναι να επιτύχει την αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην Ισπανική οικονομία, ενώ η 

έλλειψη ενσωμάτωσης των ηλικιωμένων σε αυτές μπορεί να είναι η αιτία για τη 

δημιουργία χάσματος μεταξύ της κοινωνίας. Σε αυτή την έκθεση πρόκειται να αναλύσουμε 

πέντε παραδείγματα πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού οι οποίες μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως μερικές από τις καλύτερες πρακτικές της χώρας: 

- ComParko: Μία διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία προσφέρει υπηρεσίες μεταξύ των 

ιδιοκτητών χώρου στάθμευσης και των οδηγών, οι οποίοι επιθυμούν ή χρειάζονται 

να αυτούς αυτόν τον χώρο. Μέσω της πλατφόρμας, είναι δυνατή η αναζήτηση, 
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ενοικίαση ή κοινή χρήση χώρου στάθμευσης για μήνες, εβδομάδες, ημέρες ή και 

ώρες (https://www.comparko.com). Ξεκίνησε στην Ισπανία και τώρα εφαρμόζεται 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετάσχουν, 

δημιουργώντας ένα προφίλ στον ιστότοπο, ενώ το μόνο που χρειάζεται να 

διαθέτουν για τη συμμετοχή στην πλατφόρμα είναι ένας φορητός υπολογιστής ή 

κινητό τηλέφωνο με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν 

ως οδηγοί που αναζητούν χώρο στάθμευσης ή ως ιδιοκτήτες του χώρου, ενώ και 

στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να συνάψουν σχετική σύμβαση με την εταιρεία. 

Μπορούμε να επισημάνουμε ως βέλτιστη πρακτική της πλατφόρμας το γεγονός ότι  

οι υπηρεσίες της μπορούν να συνδεθούν με τις ανάγκες των ατόμων, καθώς και ότι 

διαθέτει θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μείωση κόστους κ.ά. 

- Leetchi: μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με παγκόσμια επιρροή. Η πλατφόρμα 

παρακινεί ομάδες ατόμων να μαζέψουν χρήματα γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια 

(https://www.leetchi.com/es).  Με περισσότερους από 12 εκ. χρήστες, η δράση της 

πλατφόρμας είναι παγκόσμια. Οι ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετάσχουν 

δημιουργώντας ένα ταμείο για την υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών ή για να 

συνεισφέρουν σε κάποιον που έχει ήδη δημιουργηθεί από άλλο άτομο. Οι 

ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετάσχουν εάν διαθέτουν ψηφιακά εργαλεία και 

δεξιότητες και θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα προφίλ στην ιστοσελίδα και, στη 

συνέχεια να μοιραστούν το ταμείο που δημιούργησαν στα κοινωνικά μέσα. Για τη 

συμμετοχή στην πλατφόρμα οι ηλικιωμένοι χρειάζεται να έχουν πολύ καλή γνώση 

διαφορετικών εργαλείων. Μπορούμε να διακρίνουμε ως καλή πρακτική ότι 

αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εξοικονόμησης και απόκτησης χρημάτων για τη 

χρηματοδότηση διαφορετικών έργων. 

- ValenBisi: μια πλατφόρμα διαμοιρασμού ποδηλάτων που προσφέρει στους πολίτες 

και τους επισκέπτες της χώρας συνολικά 2.750 ποδήλατα που διανέμονται σε 275 

σταθμούς, σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε διάφορα μέρη της πόλης. Οι 

πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις υπηρεσίες με την ανταλλαγή 

ποδηλάτων (http://www.valenbisi.com). Η ValenBisi δραστηριοποιείται στη 

Βαλένθια της Ισπανίας με 44.440 χρήστες, όμως οι περισσότερες πόλεις και χώρες 

έχουν τις δικές τους πλατφόρμες αντίστοιχες πλατφόρμες ανταλλαγής ποδηλάτων. 

https://www.leetchi.com/es
http://www.valenbisi.com/
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Οι ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετάσχουν με το να γίνουν χρήστες της πλατφόρμας 

και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων. Για να ενταχθούν στην 

πλατφόρμα χρειάζεται να εγγραφούν στην ιστοσελίδα και εκεί σε πρώτο στάδιο 

χρειάζεται να συμπληρώσουν  μία φόρμα με τις προσωπικές πληροφορίες τους, ενώ 

οι υπόλοιπες ενέργειες της εγγραφής μπορούν να γίνουν εκτός σύνδεσης. Η 

υπηρεσία είναι βιώσιμη και έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Επιπλέον, η 

μείωση του κόστους λόγω του ότι οι τιμές είναι χαμηλές, όπως και οι θετικές 

επιπτώσεις στον οργανισμό λόγω της άσκησης. 

- Tutellus: πρόκειται για μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες συνεργασίας EdTech 

στην Ισπανία. Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών βίντεο, ο καθένας 

μπορεί να μάθει, να διδάξει ή να προωθήσει τη γνώση (https://intl.tutellus.com). Η 

εταιρεία δραστηριοποιείται σε ισπανόφωνες χώρες, αλλά κυρίως στην Ισπανία. Οι 

ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετάσχουν με το να γίνουν χρήστες της πλατφόρμας 

και να ενταχθούν σε ένα από τα διαφορετικά προτεινόμενα προγράμματα 

παρακολούθησης. Μπορούν να δημιουργήσουν το προφίλ τους και να 

συμπληρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να συμμετέχουν ως δάσκαλοι ή 

μαθητές. Οι απαιτούμενες δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι ηλικιωμένοι 

είναι κυρίως ψηφιακές. Οι βέλτιστες πρακτικές που μπορούμε να αναφέρουμε για 

αυτή την πλατφόρμα είναι ότι υπάρχουν πολλά πιθανά οφέλη και λειτουργίες που 

μπορούν να προστεθούν στις ζωές των ηλικιωμένων, η διαδικασία εκμάθησής τους 

μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε κατάσταση και η ευκαιρία αυτής της ομάδας 

ανθρώπων να μάθουν αρκετά εύκολα και αποτελεσματικά. Επιπλέον, η 

εξατομίκευση των εκπαιδευτικών  είναι μία επιβράβευση και για τους 

ηλικιωμένους.   

- Wallapop: είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους ανθρώπους να αγοράζουν και 

να πωλούν μεταχειρισμένα αντικείμενα, ρούχα κ.ά. (https://es.wallapop.com). Έχει 

20.000.000 χρήστες στην Ισπανία και 70.000 ημερήσιες συναλλαγές. Οι ηλικιωμένοι 

μπορούν να συμμετάσχουν κατεβάζοντας την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο τους 

ή πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας για δημιουργήσουν το προφίλ 

τους. Στη συνέχεια, αν επιθυμούν να ψάξουν για αντικείμενα, απλά πρέπει να 

αναφέρουν την περιγραφή του συγκεκριμένου αντικειμένου στο πλαίσιο 

https://intl.tutellus.com/
https://es.wallapop.com/
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αναζήτησης και στη συνέχεια να μιλήσουν στον πωλητή από την εσωτερική 

συνομιλία. Εάν θέλουν να πουλήσουν οτιδήποτε, πρέπει να φωτογραφήσουν το 

αντικείμενο και να το ανεβάσουν στην πλατφόρμα με μια περιγραφή η οποία θα 

τοποθετηθεί κάτω από αυτό. Οι βέλτιστες πρακτικές που προκύπτουν από αυτή την 

οικονομία διαμοιρασμού είναι η κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων, η ευκαιρία να 

χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα αντικείμενα για δεύτερη φορά και η δυνατότητα 

σύνδεσης των ατόμων  με παρόμοιες ανάγκες. 

2. Πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού στην 
Ιταλία 

Τέσσερις πλατφόρμες σχετικές με την οικονομία διαμοιρασμού έχουν επιλεγεί για να 

αναλύσουν την περίπτωση της Ιταλίας. Συνολικά, φαίνεται ότι η οικονομία διαμοιρασμού 

χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τους Ιταλούς, κυρίως για την κινητικότητα των 

ντόπιων και το μίσθωμα καταλυμάτων διακοπών με μερικούς διεθνείς μεγάλους παίκτες 

που κυριαρχούν στην αγορά. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν πολλά ιταλικά παραδείγματα 

πλατφόρμων οικονομίας διαμοιρασμού που απευθύνονται σε διάφορους τομείς και σε 

εθνικό επίπεδο με θετικά αποτελέσματα που τις οδήγησαν από απλές νεοσύστατες 

εταιρίες σε εδραιωμένες επιχειρήσεις στην αγορά. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι πολλά 

ενδιαφέροντα παραδείγματα, τα οποία εξακολουθούν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο ως 

ενεργά, αποκαλύφθηκαν ότι στην πραγματικότητα δε λειτουργούσαν ή ότι προχώρησαν 

στην αλλαγή των βασικών δραστηριοτήτων τους λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων που 

απέφεραν. 

- Italian Stories: Η πλατφόρμα Italian Stories φέρνει σε επαφή τεχνίτες με ανθρώπους 

που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στην πλατφόρμα οι τεχνίτες 

μπορούν σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά τους να οργανώσουν εργαστήρια και 

επισκέψεις μελέτης στα εργαστήριά τους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μέσω της 

περιήγησης μπορούν να δουν ποιες είναι οι δραστηριότητες που προσφέρονται και 

που μπορούν να τις παρακολουθήσουν (https://www.italianstories.it/it/home). Η 

εταιρεία εδρεύει στο Riva del Garda (επαρχία Trento). Ο τομέας δραστηριότητας της 

πλατφόρμας καλύπτει ολόκληρη την εθνική επικράτεια, παρόλο που φαίνεται ότι με 

https://www.italianstories.it/it/home
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βάση την προσφορά η δραστηριότητά της επικεντρώνεται κυρίως στο Βορρά και το 

Κέντρο της Ιταλίας. Οι ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα 

προσφέροντας τις ιδιαίτερες ικανότητές τους (π.χ.: κηπουρική, μεταλλοτεχνία, 

ξυλουργική, πλέξιμο κ.λπ.) ή μπορούν να αποφασίσουν σε ποια από τα διαθέσιμα 

εργαστήρια θα συμμετάσχουν. Δε χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις χρήσης των 

ΤΠΕ για να πλοηγηθούν οι ηλικιωμένοι στον ιστότοπο της πλατφόρμας Italian 

Stories και την αγορά της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που επιθυμούν. Η πλατφόρμα 

επιτρέπει στους ηλικιωμένους να αξιολογήσουν τους τεχνίτες και τους μάστορες οι 

οποίοι μπορούν να προσθέσουν αξία στις προσωπικές και επαγγελματικές τους 

ιστορίες, συνδέοντάς τους με ένα κοινό που διαφορετικά δε θα μπορούσαν να είχαν 

πρόσβαση στις γνώσεις και τις δραστηριότητές τους. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα 

Italian Stories επιτρέπει στους ανθρώπους να συνδέονται με συγκεκριμένα χόμπι 

και δραστηριότητες που στο παρελθόν ήταν δύσκολο να έχουν πρόσβαση ή δεν 

βρίσκονταν στα ενδιαφέροντά τους. 

- Affitto Giardino: μοιάζει πολύ σε άλλες πλατφόρμες, όπως η AirBnB, η οποία 

επιτρέπει τη μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να 

μείνουν σε αυτά και να πληρώσουν για τη διαμονή τους. Η ενοικίαση αφορά  

αποκλειστικά κήπους και εξωτερικούς χώρους γεγονός που σημαίνει ότι η 

συγκεκριμένη υπηρεσία είναι κατάλληλη για άτομα που επιθυμούν να 

διοργανώσουν εκδηλώσεις ή για άτομα που διαθέτουν μεγάλους υπαίθριους 

χώρους και επιθυμούν να τους ενοικιάσουν για να αυξήσουν τα έσοδά τους ή 

επιθυμούν να γνωρίσουν νέα άτομα. (https://affittogiardino.it/). Η έδρα της 

εταιρείας είναι στην Μπολόνια (περιοχή Εμίλια-Ρομάνια) και δραστηριοποιείται σε 

όλη την Ιταλία, παρόλο που η μεγαλύτερη προσφορά εμφανίζεται στο κέντρο της 

Ιταλίας (Μπολόνια, Τοσκάνη, Ρώμη και Νάπολη). Οι ηλικιωμένοι μπορούν είτε να 

προσφέρουν τον δικό τους κήπο / υπαίθριο χώρο σε κάποιον άλλον που 

ενδιαφέρεται, είτε αν δεν έχουν να ενοικιάσουν οι ίδιοι έναν τέτοιο χώρο για την 

οργάνωση πάρτι, εκδηλώσεων, οικογενειακών συγκεντρώσεων ή άλλων 

δραστηριοτήτων. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες ΤΠΕ πέραν της 

δυνατότητας πλοήγησης στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας και οριστικοποίησης μιας 

ηλεκτρονικής συναλλαγής. Η πλατφόρμα επιτρέπει την κοινή χρήση μόνο του 

https://affittogiardino.it/
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εξωτερικού μέρους της ιδιωτικής κατοικίας δίνοντας έμφαση στη φύση και στην 

κοινωνικότητα. Μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για άτομα που επιδιώκουν να 

αυξήσουν το εισόδημά τους και για ανθρώπους που επιθυμούν να συναντήσουν 

νέους ανθρώπους ή να δοκιμάσουν νέες δραστηριότητες προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τη μοναξιά και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

- Ugo: μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους ηλικιωμένους πολίτες και την οικογένειά 

τους να βρουν μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θα τους φροντίζουν. Η ομάδα αυτών 

των ατόμων θα εγκρίνεται εκ των προτέρων από την ομάδα της πλατφόρμας Ugo 

και θα προσφέρει συντροφιά και βοήθεια σε ηλικιωμένα άτομα ή σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες που επιθυμούν ή πρέπει να συμμετέχουν σε διάφορες 

δραστηριότητες στην πόλη. (https://hellougo.com/). Περίπου 500 χρήστες είναι 

ενεργοί στην παρούσα πλατφόρμα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ορισμένες 

μεγάλες πόλεις (Μιλάνο, Τορίνο, Γένοβα, Ρώμη και Λέτσε), αλλά και σε αρκετές 

μικρές που σχετίζονται με συγκεκριμένα έργα. Βασικός στόχος της πλατφόρμας  

είναι να καλύψει σύντομα ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Οι ηλικιωμένοι 

μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της 

πλατφόρμας και της ειδικής ομάδας φροντίδας ατόμων, η οποία τους παρέχει τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα ήταν δύσκολο να 

πραγματοποιήσουν μόνοι τους ή χωρίς τη βοήθεια ενός μέλους της οικογένειας 

τους; ή μπορούν να προσφέρουν τον χρόνο και τις υπηρεσίες τους σε άλλους 

ανθρώπους μέσω της πλατφόρμας Ugo. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρέχει μια 

ακόμη ευκαιρία στους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους να έχουν πρόσβαση 

στις υπηρεσίες βοήθειας που παρέχονται από την ειδική ομάδα φροντίδας ατόμων 

οι οποίοι προσφέρουν στους ηλικιωμένους υποστήριξη σε διάφορες 

δραστηριότητες (πραγματοποίηση τακτικών και καθημερινών καθηκόντων στην 

πόλη). Από την άλλη πλευρά, επιτρέπει στους ανθρώπους που διαθέτουν ελεύθερο 

χρόνο να παραμείνουν δραστήριοι, τόσο σωματικά όσο και κοινωνικά. 

- Village Care:  λειτουργεί ως πλατφόρμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

(ηλικιωμένων και οικογενειών) και προσφέρει (πάροχοι υπηρεσιών). Η πλατφόρμα 

λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών (όπως η 

AirBnB και η Booking.com). Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στην πλατφόρμα 

https://hellougo.com/
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και να αναζητήσουν νοσοκομεία, κέντρα μέριμνας και Αλτσχάιμερ, μονάδες 

υποβοηθούμενης διαβίωσης στην επικράτειά τους, καθώς και να βρουν 

επαγγελματίες που να φροντίζουν συγκεκριμένα άτομα στο σπίτι 

(https://www.villagecare.it/). Η εταιρεία εδρεύει στο Μιλάνο (περιοχή της 

Λομβαρδίας) και δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο. Η πλατφόρμα επιτρέπει 

στους ηλικιωμένους, τις οικογένειες τους και τα άτομα που τους φροντίζουν να 

αποκτήσουν πλήρη γνώση μέσω των διαθέσιμων υπηρεσιών που παρέχει η 

πλατφόρμα. Η ευρεία προσφορά ευκαιριών που διατίθενται από την πλατφόρμα  

θα διευκολύνει σημαντικά την αναζήτηση και την εύρεση βοήθειας με σκοπό τη 

διατήρηση ενός ενεργού τρόπου ζωής των ατόμων έναντι της κοινωνικής 

απομόνωσης. Η υπηρεσία παρέχει έναν ολοκληρωμένο και καλά δομημένο 

κατάλογο για οικογένειες και ηλικιωμένους που αναζητούν να βρουν στην ευρύτερη 

περιοχή τους ευκαιρίες για φροντίδα, ιατρική υποστήριξη και επιλογές κατοικίας. 

Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει μια υπηρεσία παροχής συμβουλών και 

προσανατολισμού σε χρήστες και επαγγελματίες. 

3. Πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού στην 
Ελλάδα 

Η οικονομία διαμοιρασμού είναι ένας επερχόμενος τομέας και καλύπτει διαφορετικές 

ανάγκες της καθημερινότητας Το γεγονός ότι έχει γίνει αποδεκτή και υιοθετείται από ένα 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη ένταξης των 

ηλικιωμένων σε αυτή την νοοτροπία. Η οικονομία διαμοιρασμού ή η «ασημένια 

οικονομία» αναφέρεται σε "κοινόχρηστες" πλατφόρμες σχετικά με τις μεταφορές, τη 

στέγαση και το μίσθωμα, τις λιανικές πωλήσεις, τη χρηματοδότηση και την αγορά εργασίας 

κ.λπ. και επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία. Για το λόγο αυτό, η εταιρική σχέση SHES έχει 

συγκεντρώσει τις βέλτιστες πρακτικές από κάθε χώρα εταίρο που περιλαμβάνει την 

ανταλλαγή πρωτοβουλιών στην εκάστοτε περιοχή. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνέλεξε 

τέσσερις (4) κοινές βέλτιστες πρακτικές οικονομίας διαμοιρασμού στην Ελλάδα. Αυτές οι 

πρακτικές καλύπτουν τους τομείς των μεταφορών, τη διαδικτυακή κράτηση εισιτηρίων και 

τον τομέα της υγείας.  

https://www.villagecare.it/


       
 

 

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

- Ticket Services: ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατήσεων εισιτηρίων για θέατρα, 

συναυλίες και φεστιβάλ. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν 

επερχόμενες εκδηλώσεις κοντά στην περιοχή τους και να κλείσουν τα εισιτήριά τους 

online. Η αγορά εισιτηρίων από τον ιστότοπο προϋποθέτει την εγγραφή 

(δημιουργία λογαριασμού χρήστη). Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης της 

επιλογής του χρήστη. Δεδομένου ότι οι χρήστες έχουν δημιουργήσει έναν 

λογαριασμό, μπορούν να συνδεθούν όποτε το επιθυμούν, για να 

πραγματοποιήσουν κρατήσεις ή απλά για να δουν ιστορικό συναλλαγών κ.λπ. 

(http://www.ticketservices.gr). Καλύπτει εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, οι 

περισσότερες εκ των οποίων ωστόσο λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. Οι ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετέχουν στην πλατφόρμα πολύ 

εύκολα καθώς απαιτούνται μόνο βασικές ψηφιακές δεξιότητες, πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο και smartphone ή υπολογιστή. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αποτελέσει 

εμπόδιο για τους ηλικιωμένους που δεν ασχολούνται με τη σύγχρονη τεχνολογία. Οι 

ηλικιωμένοι έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις δυνατότητες ψυχαγωγίας 

στην περιοχή τους και με αυτόν τον τρόπο παραμένουν ενεργά και κοινωνικά 

ενεργοί. Ως ηλεκτρονική υπηρεσία, προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές στα εισιτήρια 

και την επιλογή κράτησης συγκεκριμένων θέσεων. 

- Beat: η εταιρία Beat ανέπτυξε την εφαρμογή εύρεσης ταξί, για έξυπνα τηλέφωνα 

και κινητές συσκευές. Τα κεντρικά γραφεία της Beat βρίσκονται στην Αθήνα, όπου 

είναι η εφαρμογή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους κατοίκους 

(https://thebeat.co/en/?intl=1). Η εφαρμογή είναι προς το παρόν διαθέσιμη στην 

Ελλάδα, τη Χιλή, το Περού, την Κολομβία, το Μεξικό και την Αργεντινή. Η 

πλατφόρμα απαιτεί βασικές δεξιότητες ΤΠΕ και πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σε γενικές 

γραμμές, όλοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν καθώς θεωρείται φιλική προς το 

χρήστη. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι οι ηλικιωμένοι χρήστες δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τα smartphones και προτιμούν τον παραδοσιακό τρόπο κλήσης 

ενός ταξί. Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να κάνουν μία γρήγορη βόλτα σε 

προσιτή τιμή, βρίσκοντας με ευκολία διαθέσιμο ταξί. Υπάρχει τέλος η δυνατότητα 

να μοιραστούν τη διαδρομή, συνεπώς και τα έξοδα της διαδρομής. 

http://www.ticketservices.gr/
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- Doctoranytime: Όλοι οι χρήστες, ακόμα και οι ηλικιωμένοι, έχουν τη δυνατότητα να 

αναζητήσουν κάθε είδους γιατρό που ενδέχεται να χρειαστούν. Ο ιστότοπος έχει 

φίλτρα αναζήτησης για όλες τις ιατρικές ειδικότητες και για διάφορες περιοχές της 

χώρας. Οι ηλικιωμένοι έχουν τη δυνατότητα να δουν το προφίλ του γιατρού και να 

διαβάσουν πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία και τις υπηρεσίες που παρέχει. Όταν ο 

χρήστης επιλέξει τον γιατρό που επιθυμεί να επισκεφθεί, μπορεί να κλείσει ραντεβού 

σε λίγα λεπτά δωρεάν. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας 

και μια σύντομη επεξήγηση των λόγων της επίσκεψης (https://www.doctoranytime.gr ). 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δικτυακού τόπου, περιέχει 5000 γιατρούς, 394000 

εγγεγραμμένους χρήστες, 120 διαγνωστικά κέντρα, 65 ιατρικές ειδικότητες και 40 

πόλεις στην Ελλάδα. Αυτή η πλατφόρμα παρέχει έναν σύγχρονο τρόπο αναζήτησης 

ιατρών. Με αυτό τον τρόπο οι ηλικιωμένοι μπορεί να αισθάνονται πιο κοντά στη 

νεότερη γενιά. Επιπλέον, διερευνούν νέους τρόπους πλοήγησης και δεν ακολουθούν 

τους παραδοσιακούς τρόπους κράτησης ραντεβού με τους γιατρούς και τα ιατρικά 

κέντρα. Το γεγονός ότι οι χρήστες είναι σε θέση να αναζητήσουν διαδικτυακά γιατρό 

και να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρει μπορεί να θεωρηθεί ως βέλτιστη 

πρακτική, καθώς και η δυνατότητα ραντεβού χωρίς χρηματικό κόστος. 

- Bike your city: είναι μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και συσκευές που προωθεί 

την βιώσιμη κινητικότητα με ποδήλατο. Η δημιουργία της εφαρμογής «Bike your 

city» προέρχεται από την ιδέα ότι η «ποδηλασία στην πόλη» ταυτίζεται με 

ημερήσιες διαδρομές μικρής διάρκειας (από 1-5 χλμ.), δεδομένου ότι περίπου το 

80% των ημερήσιων διαδρομών στις σύγχρονες πόλεις θεωρούνται αποστάσεις 

μικρότερες των 5 χλμ. . Σκοπός της εφαρμογής είναι να υπογραμμιστεί η σημασία 

του "όλοι κάνουν λίγα χιλιόμετρα, συμβάλλοντας σε έναν κοινό στόχο" 

(http://bikeyourcity.gr/). Η εφαρμογή στοχεύει στην αύξηση της χρήσης ποδηλάτων 

στην πόλη από συνηθισμένους καθημερινούς χρήστες, προκειμένου να 

δημιουργηθεί μια «κοινότητα» πολιτών που κατανοούν ότι η βελτίωση της 

καθημερινότητας είναι πολύ σημαντική. Αυτή η εφαρμογή ενθαρρύνει τη σωματική 

δραστηριότητα και οι ηλικιωμένοι θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και 

την υγεία τους. Η προστιθέμενη αξία έγκειται στο γεγονός ότι οι χρήστες 

ενθαρρύνονται να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να είναι ενεργοί. 

https://www.doctoranytime.gr/
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4. Πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού στην 
Σλοβενία 

Επιλέξαμε πέντε πρωτοβουλίες οικονομίας διαμοιρασμού. Τέσσερις από τις αυτές είναι 
εθνικές ή τοπικές και μία είναι διεθνής. Καλύπτουν διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος: 
κινητικότητα, τρόφιμα, καταλύματα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Κάποιες είναι μη 
κερδοσκοπικές και ορισμένες στοχεύουν στο κέρδος, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι 
οικονομικά προσιτές για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων. 

- Prevoz: Βρείτε κάποιον που πηγαίνει προς την κατεύθυνση σας για να φτάσετε πιο 

γρήγορα στο σπίτι σας και εξοικονομήστε τα χρήματα των καυσίμων". (από την 

ιστοσελίδα τους) 

 Το Prevoz.org είναι μια σλοβενική ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα εύρεσης 

αυτοκινήτων για μετακίνηση κοινής χρήσης (carpooling). Το Carpooling είναι ο 

διαμοιρασμός των διαδρομών με το ίδιο αυτοκίνητο. Όσο πιο πολλοί άνθρωποι 

χρησιμοποιούν ένα αυτοκίνητο, τόσο μειώνεται το κόστος ταξιδιού κάθε επιβάτη - 

καύσιμα, διόδια και το άγχος της οδήγησης καθώς και το αποτύπωμα άνθρακα, η 

συμφόρηση στους δρόμους και η ανάγκη νέων χώρων στάθμευσης 

(https://prevoz.org/). Η πλατφόρμα καλύπτει τις μεταφορές σε όλη την επικράτεια 

της Σλοβενίας. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών που προσφέρονται 

είναι μεταξύ των μεγαλύτερων πόλεων. Στην πλατφόρμα υπάρχει επίσης ένα τμήμα 

που προσφέρει μετακινήσεις από τη Σλοβενία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πίσω, 

κυρίως προς/από γειτονικές χώρες - Ιταλία, Αυστρία, Κροατία. Η πλατφόρμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από όλους τους έχοντες βασικές δεξιότητες ΤΠΕ και γνώσεις 

πρόσβασης στο διαδίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι φιλικό προς το χρήστη, καθώς η 

πλοήγηση είναι απλή και διαισθητική, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 

οδηγίες, π.χ. "Πώς λειτουργεί" (τμήμα ερωτήσεων-απαντήσεων, θέματα ασφάλειας 

κ.λπ.) Επομένως, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεξιότητες που 

απαιτούνται. Από την άλλη πλευρά αυτό που μπορεί να αποτελεί μειονέκτημα ως 

προς τη χρήση της πλατφόρμας από τους ηλικιωμένους είναι τα θέματα της 

ασφάλειας που ενδεχομένως ανακύπτουν αλλά και το γεγονός ότι η πλατφόρμα δεν 

χρησιμοποιείται με σκοπό την ανταλλαγή πρωτοβουλιών. Αυτό που μπορεί να 

θεωρηθεί ως βέλτιστη πρακτική είναι η πτυχή της κινητικότητας: οι ηλικιωμένοι 
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μπορούν να βρουν μια μετακίνηση με λογικό κόστος, σε προορισμούς που ίσως δεν 

συνδέονται με τις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος 

μετακίνησης ανά επιβάτη, το αποτύπωμα άνθρακα, τη συμφόρηση στους δρόμους 

και την αναγκαιότητα χώρων στάθμευσης. 

- Avant2Go:  είναι μια πλατφόρμα ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου οι άνθρωποι 

ενοικιάζουν αυτοκίνητα για μικρά χρονικά διαστήματα, συχνά με την ώρα. Η 

πληρωμή πραγματοποιείται ανάλογα με την απόσταση και την διάρκεια της χρήσης 

του αυτοκινήτου. Διαφέρει από την παραδοσιακή ενοικίαση αυτοκινήτου, καθώς 

επιτρέπει την περιστασιακή χρήση ενός οχήματος. Η κοινή χρήση αυτοκινήτων 

αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης κοινής κινητικότητας, επιτρέποντας στον 

χρήστη να μειώσει το κόστος της μετακίνησής του, καθώς δεν υπάρχει πλέον η 

οικονομική επιβάρυνση από την κατοχή ενός οχήματος. Οι ηλικιωμένοι μπορούν να 

συμμετάσχουν όπως οποιοσδήποτε χρήστης. Απαιτείται ωστόσο προηγμένη γνώση 

των ΤΠΕ. Η πλατφόρμα είναι επωφελής για την ενεργό γήρανση, καθώς όταν οι 

ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητο κοινής χρήσης, πληρώνουν μόνο τα 

πραγματικά έξοδα, τα οποία είναι λιγότερα σε σχέση με το αν ήταν κάτοχοι του 

αυτοκινήτου. Η κοινή χρήση αυτοκινήτων επιτρέπει στους ηλικιωμένους να 

μειώσουν το κόστος κινητικότητας, να παραμείνουν ανεξάρτητοι και ενεργοί. 

- Knjižnica reči: σημαίνει "βιβλιοθήκη των πραγμάτων". Πρόκειται για μια 

πρωτοβουλία κοινής χρήσης, βασισμένη στην ίδια φιλοσοφία με τη βιβλιοθήκη, 

όπου οι χρήστες μπορούν να δανειστούν βιβλία. Σε αυτή την περίπτωση, οι χρήστες 

μπορούν να δανειστούν διάφορα πράγματα, όπως όλα τα είδη εργαλείων, μουσικά 

όργανα, σκεύη κουζίνας, αθλητικά είδη και εξοπλισμός κατασκήνωσης, παιχνίδια, 

διάφορα gadget κ.λπ. για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Προς το παρόν 

υπάρχουν πάνω από 250 αντικείμενα που μπορούν να δανειστούν 

(https://www.knjiznicareci.si/). Οι ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετάσχουν όπως οι 

υπόλοιποι χρήστες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες ακόμη 

και αν δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ούτε καν ένα έξυπνο τηλέφωνο, απλώς 

ερχόμενοι στη βιβλιοθήκη. Οφέλη από την κοινή χρήση των πραγμάτων: οι 

άνθρωποι κάνουν αποταμίευση (χρήματα, χώρος), ενώ συμμετέχουν στην 

κοινότητα με το να μοιράζονται και να μένουν ενεργοί στην γειτονιά τους. Οι 
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άνθρωποι που εκτελούν "διαμοιρασμό πραγμάτων" οργανώνουν επίσης τοπικές 

κοινωνικές εκδηλώσεις, για όλες τις γενιές, εκδηλώσεις αφήγησης, μαθήματα tai chi 

κ.λπ. Αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως καλύτερη πρακτική είναι ότι υπάρχουν 

λιγότερα αντικείμενα, gadgets, πράγματα, σκουπίδια, κατά συνέπεια λιγότερη 

ρύπανση. Η κοινωνική πτυχή είναι επίσης πολύ σημαντική. 

- Zelemenjava: είναι μια αυτο-οργανωμένη δημόσια πρωτοβουλία για την ανταλλαγή 

πλεονασματικών σπόρων, φυτών και καλλιεργειών από τους σπιτικούς κήπους, που 

επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες να τρώνε καλύτερα, να εξοικονομούν 

χρήματα, να μειώνουν τα απόβλητα τροφίμων και να συναντούν τους γείτονες. Οι 

συμμετέχοντες είναι άνθρωποι που καλλιεργούν λαχανικά για δική τους χρήση, ενώ 

προέρχονται από όλες τις γενιές και τα κοινωνικά στρώματα. Ο μόνος κανόνας της 

πρωτοβουλίας είναι ότι τα χρήματα δεν είναι αποδεκτά ως νόμισμα ανταλλαγής, 

προωθώντας έτσι την αυτάρκεια και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της τοπικής 

κοινότητας (http://www.zelemenjava.si/). Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται σε 

περισσότερες από 30 σλοβενικές πόλεις από τοπικούς διοργανωτές. Δημοσιεύουν 

την εκδήλωση στο δικτυακό τόπο της zelemenjava και την προωθούν στα τοπικά 

μέσα ενημέρωσης. Οι ηλικιωμένοι συμμετέχουν συχνά σε εκδηλώσεις ανταλλαγής 

καλλιεργειών και σπόρων. Οι ακτιβιστές της Zelemenjava εκτιμούν ότι περισσότεροι 

από τους μισούς συμμετέχοντες είναι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών, οι οποίοι 

επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος, να ανταλλάξουν προϊόντα, αλλά μόνο λίγοι είναι 

πρόθυμοι να συμμετάσχουν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων. Αυτό που μπορεί να 

θεωρηθεί ως ορθή πρακτική είναι η bottom up προσέγγιση, όπου οι συμμετέχοντες 

προωθούν τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, την προώθηση της αλληλεγγύης, την 

υγιεινή διατροφή και τρόπο ζωής, την αυτάρκεια κ.λπ. 

- HomeExchange: επίσης γνωστή ως ανταλλαγή σπιτιών, είναι ένας οικονομικός και 

άνετος τρόπος να ταξιδέψετε. Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δηλώνει τη 

διαθεσιμότητά της στην ιστοσελίδα και οι ταξιδιώτες επιλέγουν να διαμείνουν σε 

αυτήν μέσω της σελίδας.. Ως εκ τούτου, το κόστος διαμονής σχεδόν μηδαμινό, 

καθώς πληρώνεται μόνο η εγγραφή στην ιστοσελίδα. Μπορεί κανείς να δει όλες τις 

διαθέσιμες προσφορές διαμονής σε αυτή την ιστοσελίδα, αλλά δεν μπορεί να 

αποκτήσει πρόσβαση στα προφίλ των ιδιοκτητών εκτός αν εγγραφεί, κάνει το δικό 
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του προφίλ με περιγραφή της κατοικίας (με φωτογραφίες, τοποθεσία κ.λπ.) και 

πληρώνει την ετήσια συνδρομή των 100 Ευρώ (διαφορετικά πακέτα) 

(https://www.homeforexchange.com/). Για τους ηλικιωμένους, η ανταλλαγή 

κατοικιών μπορεί να είναι ένας πολύ ενδιαφέρων και προσιτός τρόπος να βρουν 

καταλύματα για τα ταξίδια και τις διακοπές τους, καθώς το κόστος είναι πολύ 

χαμηλότερο από ό,τι στην αγορά διακοπών σε εμπορικές πλατφόρμες (Airbnb, 

Κρατήσεις κ.λπ.). ή μέσω ταξιδιωτικών γραφείων. Παρόλα αυτά, απαιτούνται 

βασικές δεξιότητες ΤΠΕ. Αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει την λογική διαχείριση της 

ιδιοκτησίας ενός ατόμου και ταυτόχρονα του επιτρέπει να παραμείνει ενεργός και 

να ταξιδεύει περισσότερο πληρώνοντας λιγότερα. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, 

είναι ότι με την ανταλλαγή σπιτιών, οι ηλικιωμένοι μπορούν να βιώσουν την 

αυθεντική τοπική κουλτούρα, παραμένοντας στο επίκεντρο των πραγμάτων. 

 

5. Πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού στην 
Γαλλία 

- L’Accorderie:  μια τράπεζα χρόνου. Είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους 

πολίτες να προσφέρουν και να λαμβάνουν υπηρεσίες και να γνωρίζουν πώς 

σχετίζονται με τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα χόμπι τους. Ο καθένας πρέπει να 

προσφέρει κάτι και να λάβει κάτι, ενώ το το νόμισμα ανταλλαγής είναι η ώρα. Η 

ιδέα ξεκίνησε στο Κεμπέκ και έχει εφαρμοστεί πλέον σε σημαντικό αριθμό γαλλικών 

πόλεων (http://www.accorderie.fr/). Πάνω από 4.000 άτομα εμπλέκονται σε όλες 

τις τοποθεσίες. Οι ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετάσχουν προσφέροντας 

δεξιότητες και τεχνογνωσία καθώς και μαθήματα και γνώσεις. Μπορούν επίσης να 

λάβουν μαθήματα και να μάθουν νέες δεξιότητες, προσφέροντας αντίστοιχα μια 

ποικιλία από χόμπι και ικανότητες. Τα μέλη έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των 

άλλων μελών της τοπικής Accordie, καθώς και στις δραστηριότητες συλλογικής 

ανταλλαγής, δηλαδή στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος για όλα τα μέλη. 

Απαιτούνται δεξιότητες και γνώσεις χρήσης του διαδικτύου για να εγγραφούν στην 

πλατφόρμα και να διαχειριστούν τις τραπεζικές πιστώσεις χρόνου. Όμως υπάρχει 
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και η δυνατότητα να υλοποιηθεί εκτός σύνδεσης, αν οι ηλικιωμένοι δεν είναι σε 

θέση να το κάνουν αποκλειστικά online. Αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως βέλτιστη 

πρακτική είναι: η αποτίμηση του χρόνου, η αποτίμηση διαφορετικών δεξιοτήτων 

και τεχνογνωσίας, η τόνωση των ανταλλαγών, εναλλακτικών κοινωνικών και 

οικονομικών σχέσεων (ο χρόνος είναι το νόμισμα, η αλληλεγγύη είναι το κύριο 

αποτέλεσμα), κοινωνική δέσμευση, τοπική εφαρμογή και ενίσχυση της κοινότητας, 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καταπολέμηση της μοναξιάς, 

διαγενεακή ανάμειξη, ανάμειξη υποστήριξης σε απευθείας σύνδεση και εκτός 

σύνδεσης. 

- Un toit 2 Générations: φέρνει σε επαφή ανθρώπους προκειμένου να βρεθεί μια 

ευκαιρία για τη διαδοχή μεταξύ των γενεών (http://untoit2generations.fr/). 

Λειτουργεί στο Metz και στη Nancy. Φιλοξενώντας έναν φοιτητή, ο ηλικιωμένος 

μπορεί να κοινωνικοποιηθεί περισσότερο, να μοιραστεί τις γνώσεις και τα χόμπι 

του, να μάθει νέα πράγματα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι αναζωογονητική 

και τονωτική. Οι στόχοι της πλατφόρμας είναι να προωθήσουν την επικοινωνία 

μεταξύ των γενεών και να καταπολεμήσουν την αυξανόμενη κοινωνική απομόνωση 

των ηλικιωμένων. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες ΤΠΕ, εκτός από την ύπαρξη 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη συμπλήρωση εντύπου εγγραφής. Αυτό που 

μπορεί να θεωρηθεί ως ορθή πρακτική είναι η απλότητα της εγγραφής, το φόρουμ 

επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών και η προσωπική παρακολούθηση από την 

ομάδα της πλατφόρμας. 

- Les Talents d' Alphonse: μια συνεργατική πλατφόρμα που αποσκοπεί στην 

προώθηση της σύνδεσης μεταξύ των γενεών και στη μεταφορά τεχνογνωσίας 

μεταξύ συνταξιούχων και νεότερων ατόμων 

(https://www.lestalentsdalphonse.com). Οι ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετάσχουν 

με τη μετάβαση στο http://www.lestalentsdalphonse.com/je-transmets/ και να 

επιλέξουν την τεχνογνωσία που επιθυμούν να μεταδώσουν, καθώς και τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους. Οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας θα επικοινωνήσουν με τον 

ηλικιωμένο για να ολοκληρώσουν την εγγραφή στην κοινότητα Alphonse. Μόλις 

καταχωρηθεί ο ηλικιωμένος, θα συζητήσει και θα καθορίσει τον αριθμό των ωρών 

με τον ενδιαφερόμενο. Κατά συνέπεια, οι ηλικιωμένοι πρέπει να γνωρίζουν πώς να 

https://www.lestalentsdalphonse.com/
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χρησιμοποιούν υπολογιστή και διαδίκτυο. Αυτό που μπορεί να θεωρηθεί καλή 

πρακτική είναι ότι η σύνδεση διαφορετικών γενεών είναι μια έννοια που μπορεί να 

αναπαραχθεί εύκολα σε οποιαδήποτε χώρα ή σε οποιοδήποτε έργο. 

- BlaBlaCar: είναι μια πλατφόρμα κοινής χρήσης αυτοκινήτων. Φέρνει τους οδηγούς 

με εφεδρικές θέσεις στα αυτοκίνητά τους σε επαφή με τους επιβάτες που 

ταξιδεύουν προς την ίδια κατεύθυνση (https://www.blablacar.fr/). Αρχικά 

δημιουργήθηκε στη Γαλλία, αλλά έχει ασκήσει τη δραστηριότητά της σε είκοσι 

άλλες χώρες και έχει 80 εκατομμύρια χρήστες. Όταν ένας οδηγός προτείνει μια 

διαδρομή, η πλατφόρμα συνιστά την τιμή ανά επιβάτη βάσει της διανυθείσας 

απόστασης. Ο οδηγός είναι στη συνέχεια ελεύθερος να μειώσει ή να αυξήσει την 

τιμή. Είτε πρόκειται για οδηγούς είτε για επιβάτες, οι ηλικιωμένοι έρχονται σε 

επαφή με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα. Δημιουργεί ένα μοναδικό 

χώρο κατά τη διάρκεια μιας μετακίνησης που επιτρέπει συζητήσεις μεταξύ 

ανθρώπων που πιθανότατα δεν θα είχαν συναντήσει διαφορετικά. Επομένως, η 

κοινή χρήση μιας μετακίνησης εξαλείφει εμπόδια, δημιουργεί κοινωνικούς δεσμούς 

και επιτρέπει στους ηλικιωμένους να ταξιδεύουν με μειωμένο κόστος. Αυτό που 

μπορεί να θεωρηθεί ως ορθή πρακτική είναι η σύνδεση των ανθρώπων από 

διαφορετικούς ορίζοντες, ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και η αμοιβαία βοήθεια. 

- KissKissBankBank: είναι μια γαλλική πλατφόρμα που επιτρέπει στους ανθρώπους 

να χρηματοδοτούν τα δημιουργικά, συνεταιριστικά ή επιχειρηματικά τους σχέδια 

από ιδιώτες (https://www.kisskissbankbank.com/). Έχει 1381670 εγγεγραμμένους 

χρήστες και 20000 χρηματοδοτούμενα έργα από το 2009 (από την δημιουργία της 

πλατφόρμας). Οι ηλικιωμένοι έχουν δύο διαφορετικούς τρόπους να συμμετάσχουν 

σε αυτήν την πλατφόρμα: είτε ως χρηματοδότες, εάν βλέπουν ένα έργο που τους 

αρέσει, μπορούν να δώσουν χρήματα για να το χρηματοδοτήσουν ή ως υπεύθυνοι 

υλοποίησης ενός έργου, εάν έχουν μια ιδέα και θέλουν να την εφαρμόσουν. Και 

στις δύο περιπτώσεις το crowd funding μπορεί να είναι μια χρήσιμη επιλογή για την 

άντληση χρημάτων. Αυτή η πλατφόρμα είναι μια βέλτιστη πρακτική, καθώς 

επιτρέπει σε έργα κάθε είδους να χρηματοδοτηθούν από την κοινότητα. Τέλος 

επιτρέπει στους ανθρώπους να ανακτήσουν τη δημιουργικότητά τους και ως εκ 

τούτου το ατομικό και συλλογικό τους πεπρωμένο. 
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Συμπέρασμα 
Οι πλατφόρμες που αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν παραπάνω δείχνουν ότι υπάρχει ένα 

ευρύ φάσμα δυνατοτήτων της Οικονομίας Διαμοιρασμού που μπορούν να συμμετάσχουν 

οι ηλικιωμένοι. 

Στην Ισπανία, η οικονομία διαμοιρασμού αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό σύστημα 

στην τρέχουσα πραγματικότητα. Είναι σημαντικό να αισθάνονται πλήρεις όλοι οι πολίτες 

και οι κοινωνικές ομάδες και να έχουν την ευκαιρία να βρουν και να απολαύσουν οφέλη 

στην καθημερινότητά τους. 

Στην Ιταλία, η διαχείριση των πλατφορμών οικονομίας που έχουν κατορθώσει να 

εδραιωθούν σε εθνικό επίπεδο αποτελούν μέρος επαγγελματικής διαχείρισης, ενώ οι 

πλατφόρμες που λειτουργούν σε εθελοντική βάση είναι μάλλον τοπικές. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι πολλές στατιστικές, δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας που σχετίζονται με 

αυτές τις πλατφόρμες οικονομίας κοινής χρήσης είναι δύσκολα προσβάσιμες στο 

διαδίκτυο. 

Στην Ελλάδα, υπάρχει μια ποικιλία πλατφόρμων και δυνατοτήτων κοινής χρήσης που 

δύνανται να εμπλέκονται οι ηλικιωμένοι. Αυτές οι πλατφόρμες επιτρέπουν στους 

ηλικιωμένους να κοινωνικοποιούνται με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, καθώς 

ταυτόχρονα τους δίνεται η ευκαιρία να εξερευνήσουν γεγονότα και φεστιβάλ γύρω από την 

πόλη τους. Μπορούν επίσης να μοιράζονται ένα αυτοκίνητο για την μετακίνησή τους ή 

ακόμα και το ποδήλατό τους θέτοντας παράλληλα στόχους άσκησης. Τέλος έχουν την 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες ακόμη και στην περίπτωση που απλά 

χρειάζεται α αναζητήσουν και να κλείσουν ραντεβού με έναν γιατρό. 

Στη Σλοβενία επίσης υπάρχουν πλατφόρμες οικονομίας κοινής χρήσης στις οποίες μπορούν 

να εμπλακούν οι ηλικιωμένοι. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πλατφόρμες, οι ηλικιωμένοι 

μένουν ενεργοί, ανεξάρτητοι και δημιουργικοί, συναντούν ανθρώπους όλων των ηλικιών, 

συμμετέχουν στη ζωή της κοινότητας, μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα και συνεπώς 

μπορούν ευκολότερα να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην καθημερινότητά τους. 
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Στη Γαλλία, αν οι ηλικιωμένοι θέλουν να μοιραστούν ένα αυτοκίνητο, να μοιραστούν το 

διαμέρισμά τους ή ακόμα να διδάξουν ένα μάθημα, είναι δυνατόν και αυτό μπορεί να 

αποτελέσει και μια επιπλέον μικρή πηγή εισοδήματος. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι 

πλατφόρμες αυτές επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να παραμείνουν δραστήριοι, να 

συναντήσουν ανθρώπους και να ξεπεράσουν τη μοναξιά που αισθάνονται πολλοί εξ αυτών 

όταν συνταξιοδοτηθούν. 

Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, η συμμετοχή σε αυτές τις πλατφόρμες απαιτεί βασικές 

έως μέτριες ψηφιακές δεξιότητες και την κατοχή ενός κινητού νέας τεχνολογίας ή ενός 

υπολογιστή. Κατά συνέπεια οι ηλικιωμένοι πρέπει να ενισχύσουν τις ικανότητες και τις 

δεξιότητές τους όσον αφορά τις ΤΠΕ. 


