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Σύνοψη 
 
Οι δηµογραφικές αλλαγές έως το 2060 στην ΕΕ των 27 προβλέπεται να 
οδηγήσουν σε συρρίκνωση του πληθυσµού των νέων κατά 9% και του 
πληθυσµού σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών) κατά 15%· επιπλέον, αναµένεται 
δραστική αύξηση (79%) του αριθµού των ηλικιωµένων. Το αυξανόµενο 
ποσοστό των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας και το µειούµενο ποσοστό των 
ατόµων σε ηλικία εργασίας στο σύνολο του πληθυσµού θα έχει κοινωνικές, 
οικονοµικές και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. Η προσφορά εργασίας και η 
απασχόληση θα συρρικνωθούν, δηµιουργώντας προκλήσεις όσον αφορά την 
οικονοµική µεγέθυνση, ενώ η ζήτηση υπηρεσιών από τον γηράσκοντα 
πληθυσµό θα αυξηθεί. 
 
Οι τάσεις αυτές, αν και δεν επηρεάζουν οµοιόµορφα όλες τις περιφέρειες του 
συνόλου της Ευρώπης, απαιτούν µια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
ενεργό γήρανση η οποία να «δηµιουργεί περισσότερες ευκαιρίες ώστε οι 
ηλικιωµένοι να συνεχίσουν να εργάζονται, να παραµένουν υγιείς επί µακρύτερο 
χρονικό διάστηµα και να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στην κοινωνία µε άλλους 
τρόπους». Οι προκλήσεις που συνδέονται µε τη γήρανση πρέπει να µετατραπούν 
σε ευκαιρίες για αυξηµένη συµµετοχή στην αγορά εργασίας και ενισχυµένη 
παραγωγικότητα, για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στο πεδίο της υγείας και 
των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και για τη δηµιουργία νέων αγορών, έτσι 
ώστε να διαµορφωθεί µια «αργυρή οικονοµία» η οποία θα περιλαµβάνει ευρύ 
φάσµα οικονοµικών δραστηριοτήτων: από προϊόντα και υπηρεσίες υγείας και 
φροντίδας έως µέτρα προώθησης της κινητικότητας και της υποβοηθούµενης 
από το περιβάλλον αυτόνοµης διαβίωσης – η οποία, µε άλλα λόγια, δεν θα 
περιορίζεται σε συγκεκριµένους κοινωνικούς τοµείς της αγοράς. 
 
Στην παρούσα έκθεση, οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσµού αναλύονται 
σε συνάρτηση µε πέντε βασικούς τοµείς πολιτικής: απασχόληση, πρόσβαση σε 
κοινωνικές υπηρεσίες, κινητικότητα και προσβασιµότητα των µέσων µεταφοράς, 
προσαρµοσµένη στέγαση και κοινωνική ένταξη. 
 
Στο Μέρος I δίδεται µια γενική εικόνα των κύριων τάσεων όσον αφορά τις 
δηµογραφικές αλλαγές (κεφάλαιο 1) και τους επιµέρους τοµείς πολιτικής 
(κεφάλαια 2 έως 6), τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική 
άποψη· επισηµαίνονται, όπου είναι διαθέσιµες, οι µεσοπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες προβλέψεις και οι µείζονες προκλήσεις που ενδέχεται να 
αντιµετωπίσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές (ΤΠΑ). ∆ιενεργούνται 
αναλύσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και αξιοποιούνται περιφερειακά 
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δεδοµένα µε όσο το δυνατόν εκτενέστερο τρόπο προκειµένου να καταδειχθεί η 
ανοµοιογένεια που επικρατεί ανά την Ευρώπη. Καθώς η διαθεσιµότητα και η 
διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας µπορεί να αποτελεί, ή να καταστεί, 
εµπόδιο στο εσωτερικό καθενός από τους υπό εξέταση τοµείς πολιτικής, στο 
κεφάλαιο 7 υπογραµµίζεται ο ρόλος των ΤΠΕ σε σχέση µε τους πέντε 
εξεταζόµενους τοµείς πολιτικής. 

 
Το Μέρος II επικεντρώνεται στις λύσεις που υιοθετήθηκαν σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται 
µε τη γήρανση. Καταρχάς, περιγράφεται συνοπτικά µια τυπολογία των 
περιφερειών, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οµάδες µε παρόµοια γνωρίσµατα σε 
σχέση µε ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά (κεφάλαιο 8), συγκεκριµένα: (i) 
οικονοµική µεγέθυνση και καινοτοµία (Navarro κ.ά., 2008), µε διάκριση σε 
τρεις κατηγορίες: υψηλή/µέση/χαµηλή· (ii) δείκτης εξάρτησης ηλικιωµένων 
(στοιχεία Eurostat), πάνω ή κάτω από τον µέσο όρο της ΕΕ· (iii) ακαθάριστος 
ρυθµός αύξησης του πληθυσµού (στοιχεία Eurostat), θετικός ή αρνητικός· και 
(iv) αναλογία αστικού/αγροτικού πληθυσµού (µεθοδολογία της ΕΕ, µε βάση τη 
µεθοδολογία του ΟΟΣΑ). Σύµφωνα µε τους δείκτες αυτούς, περιγράφονται επτά 
τύποι περιφερειών, οι οποίοι κυµαίνονται από περιφέρειες µε ισχυρή οικονοµική 
µεγέθυνση, αυξανόµενο πληθυσµό και σχετικά χαµηλό δείκτη εξάρτησης 
ηλικιωµένων έως περιφέρειες στις οποίες επικρατούν κακές οικονοµικές 
συνθήκες, ενώ καταγράφεται µείωση και γήρανση του πληθυσµού. ∆εύτερον, 
παρουσιάζονται περίπου 35 παραδείγµατα λύσεων που έχουν υιοθετηθεί από 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί µέσω 
βιβλιογραφικής αναζήτησης (κεφάλαιο 9). Για κάθε παράδειγµα, αναφέρονται οι 
προκλήσεις που επιδιώκεται να αντιµετωπιστούν, η δοµή διακυβέρνησης και οι 
πηγές χρηµατοδότησης. Τέλος, µε βάση την τυπολογία και τα παραδείγµατα που 
έχουν συγκεντρωθεί, δίδεται µια επισκόπηση των τοπικών και περιφερειακών 
λύσεων και συνάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε την πιθανή συσχέτιση µεταξύ 
των τύπων περιφερειών αφενός και των επικρατέστερων λύσεων αφετέρου 
(κεφάλαιο 10). 

 
Υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης µιας δηµογραφικής διάστασης στο πλαίσιο της 
περιφερειακής και τοπικής πολιτικής, καθώς οι διαδικασίες δηµογραφικής 
αλλαγής πρέπει να λαµβάνονται όλο και περισσότερο υπόψη στην εδαφική 
ανάπτυξη, ανεξάρτητα από τον τύπο της αντίστοιχης περιφέρειας. Επιπλέον, 
ακόµη και αν οι δηµογραφικές αλλαγές έχουν αντίκτυπο σε επιµέρους τοµείς, 
συνήθως αντιµετωπίζονται µέσω τοµεακών στρατηγικών. 
 
Η κοινωνική ένταξη των ηλικιωµένων είναι ένας τοµέας πολιτικής στον οποίο 
δεν έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές διαφορές µεταξύ των επιµέρους τύπων 
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περιφερειών όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί. Οµοίως, όλες 
οι περιφέρειες, περιλαµβανοµένων των περιφερειών µε σχετικά χαµηλό δείκτη 
εξάρτησης ηλικιωµένων, αναζητούν λύσεις µε βάση τις ΤΠΕ για την παροχή 
υπηρεσιών υγείας και µακροχρόνιας φροντίδας. Οι περιφέρειες που 
χαρακτηρίζονται από δυναµική οικονοµική µεγέθυνση (τύποι 1 και 2) 
εφαρµόζουν συχνότερα πρακτικές επιχειρηµατικής καινοτοµίας και παρέχουν 
υπηρεσίες οι οποίες ενσωµατώνουν τις συναφείς πρωτοβουλίες, προάγοντας την 
αποτελεσµατικότητα µέσω της ενσωµάτωσης διαδικασιών και συµπράξεων. Οι 
περιφέρειες µε πληθυσµούς που χαρακτηρίζονται από γήρανση και µείωση 
(τύποι 5 και 6) τοποθετούν στην κορυφή της ηµερήσιας διάταξής τους τις 
προσπάθειες διατήρησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά 
εργασίας, και το ίδιο πράττουν οι περιφέρειες του τύπου 7, αν και, στη δική 
τους περίπτωση, η ελλιπής προσφορά εργατικού δυναµικού οφείλεται συχνά σε 
οικονοµική µετανάστευση. Τα προγράµµατα προσαρµοσµένης στέγασης συχνά 
υλοποιούνται στο πλαίσιο ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών και κοινοτικών 
µοντέλων βάσει των οποίων η προσφορά στέγης συνδυάζεται µε την παροχή 
υπηρεσιών. Σε µερικές περιπτώσεις, οι διαθέσιµες κατοικίες µισθώνονται σε 
ειδικές τιµές, προσαρµοσµένες στις οικονοµικές δυνατότητες των ενοικιαστών, 
γεγονός που σηµαίνει ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα είναι 
προσανατολισµένα περισσότερο στην επίτευξη κοινωνικών παρά 
επιχειρηµατικών στόχων. Οι περιφέρειες µε εκτεταµένες αγροτικές περιοχές 
(ιδίως οι περιφέρειες τύπου 4) καλούνται να αντιµετωπίσουν ιδιαίτερες 
προκλήσεις και τα µέτρα τα οποία λαµβάνουν συχνά εντάσσονται σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης. 
 
Σε γενικές γραµµές, έχει παρατηρηθεί ότι οι ΤΠΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό 
ρόλο και στους πέντε τοµείς πολιτικής στους οποίους εστιάζεται η παρούσα 
έκθεση, καθώς διευκολύνουν την εκπαίδευση των ενηλίκων και τη διά βίου 
µάθηση, παρέχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αποτελούν τον 
κεντρικό άξονα του οικιακού αυτοµατισµού, στηρίζουν την καινοτοµία όσον 
αφορά την κινητικότητα και µπορούν να αποτρέψουν τον κοινωνικό αποκλεισµό, 
εφόσον αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη µείωση του ψηφιακού χάσµατος 
µεταξύ των γενεών. Επίσης, το κοινωνικό χάσµα µεταξύ των πιο ηλικιωµένων 
πρέπει να ληφθεί υπόψη, έτσι ώστε να προσφέρονται σε όλους, και όχι µόνον σε 
λίγους, ίσες ευκαιρίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
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ΜΕΡΟΣ 1 - Προκλήσεις τις οποίες 
αντιµετωπίζουν οι ΤΠΑ στις τρέχουσες 
συνθήκες κρίσης στην ΕΕ των 27 
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1. Εισαγωγή 
 
1.1. Γήρανση του πληθυσµού: επισκόπηση 
 
Η γήρανση του πληθυσµού δεν είναι νέο φαινόµενο στην Ευρώπη· από τα 
διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει σαφώς ότι έχουν σηµειωθεί σηµαντικές αυξήσεις 
από τη δεκαετία του ’90, τόσο της µέσης ηλικίας του πληθυσµού όσο και του 
ποσοστού των ατόµων ηλικίας 65 ετών και άνω (∆ιαγράµµατα 1 και 2). 
 
∆ιάγραµµα 1 – Μέση ηλικία του 
πληθυσµού, σε έτη, το 1990 και 

µεταβολή την περίοδο 1990-2009 

∆ιάγραµµα 2 – Ποσοστιαία µεταβολή 
του ποσοστού του πληθυσµού ηλικίας 

65 ετών και άνω µεταξύ των ετών 1990 
και 2009 

 
Πηγή: Eurostat, στατιστικά στοιχεία για τη 
διάρθρωση του πληθυσµού και τη γήρανση 
(Population structure and ageing). 

Πηγή: Eurostat, στατιστικά στοιχεία για τη 
διάρθρωση του πληθυσµού και τη γήρανση 
(Population structure and ageing). 

 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις EUROPOP2008 1 , αυτή η τάση γήρανσης 
αναµένεται να συνεχιστεί τις προσεχείς δεκαετίες λόγω των εξελίξεων στους 
τοµείς της γονιµότητας, του προσδόκιµου ζωής και της συνολικής καθαρής 
µετανάστευσης. Συνολικά: (α) το µέγεθος του πληθυσµού της ΕΕ δεν 
αναµένεται να µεταβληθεί σηµαντικά έως το 2060 (+2% µεταβολή)· αλλά (β) η 
ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσµού της ΕΕ προβλέπεται να µεταβληθεί 

                                      
1 Οι συγκεκριµένες πληθυσµιακές προβολές αναφέρονται σε ένα «σενάριο σύγκλισης» σύµφωνα µε το οποίο τα 
δηµογραφικά δεδοµένα θεωρείται ότι συγκλίνουν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα λόγω της σταδιακής µείωσης των 
κοινωνικοοικονοµικών και πολιτισµικών διαφορών µεταξύ των κρατών µελών. Ως έτος σύγκλισης έχει οριστεί 
το 2150. Τα λεπτοµερή στοιχεία όσον αφορά τις υποθέσεις που διατυπώνονται για τις τρεις δηµογραφικές 
συνιστώσες που εξετάζονται σε αυτές τις προβολές (γονιµότητα, θνησιµότητα και µετανάστευση) παρέχονται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γ∆ ECFIN) και την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής (AWG), 2008. 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing&stable=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing&stable=1
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σηµαντικά. Ειδικότερα, αναµένεται γήρανση του πληθυσµού σε όλα τα κράτη 
µέλη της ΕΕ, λόγω της υφιστάµενης διάρθρωσης του πληθυσµού, της µείωσης 
των επιπέδων γονιµότητας σε σχέση µε τους ρυθµούς αντικατάστασης, και της 
σταθερής αύξησης του προσδόκιµου ζωής (∆ιάγραµµα 3). 
 
 
 
 

 
Οι µεγαλύτερες αυξήσεις της µέσης ηλικίας του πληθυσµού προβλέπεται να 
καταγραφούν σε διάφορα νέα κράτη µέλη όπως η Σλοβακία, η Πολωνία, η 
Ρουµανία, η Λιθουανία, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Μάλτα και η Ουγγαρία· στην 
Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία θα σηµειωθούν επίσης σηµαντικές 
αυξήσεις, που ανέρχονται σε επίπεδα πολύ πάνω από τον µέσο όρο της ΕΕ των 
27, ενώ ως προς τη γήρανση των πληθυσµών της Ιταλίας και της Γερµανίας θα 
συνεχιστούν οι σηµερινές τάσεις. Στον Πίνακα 1 γίνεται µια επισκόπηση των 
προβλεπόµενων αλλαγών έως το 2060 όσον αφορά το µέγεθος και την ηλικιακή 
διάρθρωση του πληθυσµού. Παρατηρούνται οι ακόλουθες βασικές τάσεις: (i) το 
µέγεθος του πληθυσµού των νέων αναµένεται να συρρικνωθεί κατά 9% σε 
επίπεδο ΕΕ των 27, ενώ οι µεγαλύτερες µειώσεις θα συµβούν στα νέα κράτη 
µέλη και τη Γερµανία· (ii) το µέγεθος του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας (15-64 
ετών) αναµένεται να συρρικνωθεί κατά 15% σε επίπεδο ΕΕ των 27, καθώς σε 
20 χώρες θα σηµειωθούν αρνητικοί ρυθµοί αύξησης· οι µειώσεις είναι και πάλι 
υψηλότερες και άνω του ευρωπαϊκού µέσου όρου στα νέα κράτη µέλη, καθώς 
και στη Γερµανία, την Ελλάδα και την Ιταλία· και (iii) η ηλικιακή οµάδα των 
ηλικιωµένων (65+) προβλέπεται να αυξηθεί δραστικά στο επίπεδο της ΕΕ των 

∆ιάγραµµα 3 – Προβλεπόµενη µέση ηλικία του πληθυσµού, σε έτη, το 2008 
και το 2060 

 
Πηγή: Giannakouris, 2008. 
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27 (+79%), οι δε αυξήσεις θα είναι πιο οµοιόµορφα κατανεµηµένες ανάµεσα 
στις χώρες της ΕΕ των 15 και της ΕΕ των 12· οι υψηλότερες ποσοστιαίες 
µεταβολές αναµένονται στην Κύπρο, την Ιρλανδία, τη Σλοβακία, το 
Λουξεµβούργο, τη Μάλτα, την Ισπανία, την Πολωνία και την Τσεχική 
∆ηµοκρατία. 



 

Πίνακας 1 – Προβλεπόµενες µεταβολές στο µέγεθος του πληθυσµού και την ηλικιακή διάρθρωση, σε εκατοµµύρια 
και ποσοστά 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων (2010)· στοιχεία της Eurostat. 
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Η αύξηση του ποσοστού των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας και η µείωση του 
ποσοστού των ατόµων σε ηλικία εργασίας σε σχέση µε τον συνολικό πληθυσµό 
έχει κοινωνικές, οικονοµικές και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις (Β.1). Οι δηµόσιες 
αρχές καλούνται να διαθέτουν ή/και να προσφέρουν περισσότερες/υψηλότερης 
ποιότητας υπηρεσίες στον γηράσκοντα πληθυσµό τους, χρηµατοδοτώντας 
ταυτόχρονα την υγειονοµική περίθαλψη και τις συντάξεις αυξανόµενου αριθµού 
ατόµων, µια κατάσταση η βιωσιµότητα της οποίας καθίσταται ολοένα και πιο 
επισφαλής λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης· θα βρεθούν επίσης 
αντιµέτωπες µε τη µείωση της προσφοράς εργατικού δυναµικού και της 
απασχόλησης, εξελίξεις που θα επηρεάσουν εν γένει αρνητικά την οικονοµική 
µεγέθυνση. 
 
Η στρατηγική της Ευρώπης για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων σε 
σχέση µε τη γήρανση εστιάζεται, µεταξύ άλλων, στην ανάγκη µεταρρύθµισης 
των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και των συστηµάτων υγειονοµικής 
περίθαλψης και µακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και στην ανάγκη λήψης 
µέτρων για την προώθηση της απασχόλησης, αποβλέποντας ιδίως στο «να 
βοηθηθεί και να ενθαρρυνθεί η γηράσκουσα γενιά της µεταπολεµικής 
δηµογραφικής έκρηξης να παραµείνει στην αγορά εργασίας και να µη 
συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, όπως είχαν την τάση να κάνουν οι προηγούµενες 
γενιές» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009). 2  Γι’ αυτό άλλωστε διατυπώνεται το 
αίτηµα της «ενεργού γήρανσης», µε στόχο να δηµιουργηθούν «περισσότερες 
ευκαιρίες ώστε οι ηλικιωµένοι να συνεχίσουν να εργάζονται, να παραµένουν 
υγιείς επί µακρύτερο χρονικό διάστηµα και να συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην 
κοινωνία µε άλλους τρόπους» (Γ∆ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ένταξης, 2010), και να µετατραπούν οι προκλήσεις που σχετίζονται µε τη 
γήρανση σε ευκαιρίες για: αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας και, ως 
εκ τούτου, της παραγωγικότητας· δηµιουργία θέσεων εργασίας στους τοµείς της 
υγείας και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών· ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
καινοτόµων υπηρεσιών η οποία θα συνεπάγεται το άνοιγµα νέων αγορών (Β.2). 
Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η γήρανση πρέπει 
να προσφέρει επίσης ευκαιρίες «ενίσχυσης της κοινωνικής, οικονοµικής και 
εδαφικής συνοχής» (Επιτροπή των Περιφερειών, 2010). 
 

                                      
2 Η γενιά της µεταπολεµικής δηµογραφικής έκρηξης περιλαµβάνει τα άτοµα που γεννήθηκαν την περίοδο 1945-
1964 και σήµερα πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησής τους. 
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«Πρόσφατες αναλύσεις επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ένα “παράθυρο ευκαιρίας”, 
δηλαδή ένα χρονικό διάστηµα δέκα περίπου ετών κατά το οποίο το εργατικό 
δυναµικό θα εξακολουθήσει να αυξάνεται, ενόψει των διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων που πρέπει να υλοποιήσουν οι γηράσκουσες κοινωνίες» 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009). Υπό το πρίσµα αυτού ακριβώς του «παραθύρου 
ευκαιρίας» προτάθηκε το «Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης (2012)», µε 
σκοπό να συµβάλει στη δυναµική προώθησης των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων 
και µέτρων. 

Β.1 Σχετιζόµενες µε την ηλικία δαπάνες
 
Το 2009 δηµοσιεύθηκαν οι προβλέψεις της Επιτροπής Οικονοµικής 
Πολιτικής για τις σχετιζόµενες µε την ηλικία δαπάνες (2008-2060) στην ΕΕ 
των 27, οι οποίες στη συνέχεια εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο ECOFIN. Οι 
εν λόγω προβλέψεις, οι οποίες στηρίζονται στις δηµογραφικές προβολές της 
EUROPOP που εκπονήθηκαν από τη Eurostat το 2008 και σε σειρά 
µακροοικονοµικών υποθέσεων και µεθοδολογιών προβολής, αναφέρονται σε 
πέντε βασικούς τοµείς δαπανών: συντάξεις, υγειονοµική περίθαλψη, 
µακροχρόνια φροντίδα, εκπαίδευση και ανεργία. Τα κύρια ευρήµατα της 
Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής ήταν τα ακόλουθα: (i) η µείωση του 
πληθυσµού σε ηλικία εργασίας και η προοδευτική µείωση της καθαρής 
µετανάστευσης κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου θα οδηγήσει σε 
µείωση της προσφοράς εργατικού δυναµικού και της απασχόλησης, µε 
συνολικά αρνητικό αντίκτυπο στην οικονοµική µεγέθυνση· (ii) οι 
σχετιζόµενες µε την ηλικία δηµόσιες δαπάνες αναµένεται να αυξηθούν 
σηµαντικά στο επίπεδο της ΕΕ των 27 (αύξηση 4,7% του ΑΕγχΠ έως το 
2060), ιδίως όσον αφορά τις συντάξεις (αύξηση 2,4% του ΑΕγχΠ), την 
υγειονοµική περίθαλψη (αύξηση 1,5% του ΑΕγχΠ) και τη µακροχρόνια 
φροντίδα (αύξηση 1,1% του ΑΕγχΠ), αν και αναµένονται σηµαντικές 
αποκλίσεις µεταξύ των κρατών µελών. Ειδικότερα, η αύξηση των δηµοσίων 
δαπανών αναµένεται να είναι: πολύ σηµαντική στο Λουξεµβούργο, την 
Ελλάδα, τη Σλοβενία, την Κύπρο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, τη Ρουµανία, 
την Ισπανία και την Ιρλανδία, µε αύξηση του ΑΕγχΠ 7% ή 
περισσότερο· σηµαντική στο Βέλγιο, τη Φινλανδία, την Τσεχική 
∆ηµοκρατία, τη Λιθουανία, τη Σλοβακία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη 
Γερµανία και την Ουγγαρία, µε αύξηση του ΑΕγχΠ µεταξύ 4 και 7%· και 
περιορισµένη στη Βουλγαρία, τη Σουηδία, την Πορτογαλία, την Αυστρία, τη 
Γαλλία, τη ∆ανία, την Ιταλία, τη Λετονία, την Εσθονία και την Πολωνία, µε 
αύξηση του ΑΕγχΠ 4% ή λιγότερο. Πηγές: Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (2009)· Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γ∆ ECFIN) και Επιτροπή 
Οικονοµικής Πολιτικής (AWG) (2008)· Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009). 
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Β.2 Η «αργυρή οικονοµία»
Η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσµού θα µπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για 
οικονοµική µεγέθυνση, καθώς τα µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα είναι δυνατόν να 
δηµιουργούν ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες· ενώ, όµως, οι επιβαρύνσεις που 
σχετίζονται µε τη γήρανση του πληθυσµού καταγράφονται µε επάρκεια, η 
οικονοµική δυναµική και οι ευκαιρίες επενδύσεων που ενδέχεται να απορρέουν 
από αυτό το φαινόµενο είναι λιγότερο καλά καταγεγραµµένες. Από το 2005, 
συγκροτήθηκε το δίκτυο SEN@ER (Silver Economy Network of European 
Regions - ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Αργυρή Οικονοµία) µε κοινή 
πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών περιφερειών και υπό την ηγεσία της περιφέρειας 
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας της Γερµανίας. Στη Γερµανία, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα ερευνών είχαν προβλεφθεί «πάνω από 900.000 εργαζόµενοι στην 
“αργυρή οικονοµία” εντός των προσεχών δύο δεκαετιών», και ειδικότερα για τη 
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία «περίπου 100.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2010…» 
(Ferry M., Vironen H., 2010), αυξάνοντας τα φορολογικά της έσοδα κατά ποσό που 
υπερβαίνει το 1,2 δισ. ευρώ στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Το δίκτυο SEN@ER 
«αντιµετωπίζει τη γήρανση της κοινωνίας µας όχι ως απειλή αλλά µάλλον ως 
πρόκληση και ευκαιρία για περιφερειακή οικονοµική µεγέθυνση και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης» και προάγει «την ανάπτυξη και προώθηση στην 
αγορά καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών που στοχεύουν σε αυτό το νέο τµήµα 
της αγοράς, συνεισφέροντας έτσι στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας» (ιστότοπος SEN@ER). Σε γενικές γραµµές, ο όρος «αργυρή 
οικονοµία» αναφέρεται σε ευρύ φάσµα οικονοµικών δραστηριοτήτων, από 
προϊόντα και υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, έως τοµείς όπως η κινητικότητα και 
η υποβοηθούµενη από το περιβάλλον αυτόνοµη διαβίωση, αγγίζοντας έτσι όχι 
µόνον τµήµατα της κοινωνικής αγοράς αλλά και τους τοµείς της ευεξίας, της καλής 
φυσικής κατάστασης, του ελεύθερου χρόνου, των ταξιδιών, του πολιτισµού, των 
επικοινωνιών, της ψυχαγωγίας και, συνεπώς, των ΤΠΕ. Οι υποθέσεις στις οποίες 
στηρίζεται η έννοια της αργυρής οικονοµίας περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: (i) οι 
συνταξιούχοι της γενιάς της µεταπολεµικής δηµογραφικής έκρηξης θα είναι 
πλουσιότεροι από τις προηγούµενες γενιές· (ii) το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 
των µελλοντικών συνταξιούχων, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι είναι 
συνηθισµένοι σε υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών από τις προηγούµενες γενιές, 
αναµένεται να αυξήσει τη ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας· και (iii) η 
αύξηση των ενεργών συνταξιούχων θα έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση και τη 
χρήση. Ωστόσο, σηµειώνεται επίσης ότι, ενώ η αγοραστική δύναµη ενδέχεται να 
διευκολύνει τη διαδικασία αποκατάστασης του σεβασµού για την τρίτη ηλικία, από 
µια άποψη υπάρχει όντως κίνδυνος, µέσω της εστίασης στην ηλικία µόνο ως 
οικονοµικό παράγοντα, επιδείνωσης των κοινωνικών ανισοτήτων «εφόσον υπάρξει 
εστίαση κυρίως στους προνοµιούχους ηλικιωµένους µε αυξηµένη αγοραστική 
δύναµη» (Heinze R.G., Naeg G., 2009). Ως εκ τούτου, οι στρατηγικές ανάπτυξης 
της αργυρής αγοράς πρέπει να λαµβάνουν υπόψη αυτές τις κοινωνικοοικονοµικές 
και πολιτισµικές διαφορές, καθώς και τις κοινωνικές αποκλίσεις στο εσωτερικό της 
γενιάς των ηλικιωµένων. Πηγές: Ferry M., Vironen H. (2010), Heinze R.G., Naeg G. 
(2009), Kunz J. (2007). 
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1.2 Βασικά στοιχεία σχετικά µε τη γήρανση του πληθυσµού 
σε περιφερειακό επίπεδο3

 
 
Προβλέπεται γήρανση του πληθυσµού στις 274 από τις 281 περιφέρειες της ΕΕ 
των 27. Μάλιστα, έως το 2030, µόνον µία περιφέρεια στην Αυστρία (Βιέννη) 
και από δύο περιφέρειες στη Γερµανία (Αµβούργο και Τριέρη), την Ελλάδα 
(Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος) και το Ηνωµένο Βασίλειο (West Midlands 
και Βορειοανατολική Σκωτία), δεν θα υποστούν αύξηση της µέσης ηλικίας του 
πληθυσµού τους. 
 
Στην ΕΕ των 27, ο µέσος όρος της µέσης ηλικίας του πληθυσµού αναµένεται να 
αυξηθεί από 40,4 το 2008 σε 45,4 το 2030 και σε 47,9 το 2060. Σε περιφερειακό 
επίπεδο, η µέση ηλικία του πληθυσµού θα ποικίλλει από 34,2 έτη έως 57 έτη το 
2030, παρουσιάζοντας ευρύτερες αποκλίσεις από αυτές που καταγράφονται στα 
στοιχεία του 2008 (από 32,9 έτη έως 47,8 έτη). Επιπλέον, το 2030, «σχεδόν σε 
µία στις τέσσερις περιφέρειες η µέση ηλικία του πληθυσµού ενδέχεται να 
υπερβαίνει τα 48 έτη». Στο διάγραµµα 4 συγκρίνονται οι προβλέψεις για την 
υψηλότερη και τη χαµηλότερη µέση ηλικία σε περιφερειακό επίπεδο· οι δέκα 
υψηλότερες τιµές προβλέπονται για επτά γερµανικές, δύο ιταλικές και µία 
ισπανική περιφέρεια· αρκετές πρωτεύουσες (Βρυξέλλες, Λονδίνο, Île de France, 
και Greater Manchester) συγκαταλέγονται µεταξύ των περιφερειών για τις 
οποίες προβλέπονται οι δέκα χαµηλότερες τιµές. 
 
∆ιάγραµµα 4 – Περιφερειακή υψηλότερη και 
χαµηλότερη µέση ηλικία, 2008 και 2030 

Χάρτης 1 – ∆είκτης 
εξάρτησης 

ηλικιωµένων, 2030, 
NUTS 2 

Πηγή: Giannakouris, 2010. Πηγή: Giannakouris, 2010. 

                                      
3 Βάσει της έρευνας Giannakouris, 2010. 
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Το ποσοστό του συνολικού 
πληθυσµού ηλικίας 65 ετών και 
άνω στην ΕΕ των 27 
προβλέπεται να αυξηθεί από 
17,1% το 2008 σε 23,5% το 
2030· σε περιφερειακό επίπεδο, 
το ποσοστό αυτό θα ποικίλλει 
από 10,4% έως 37,3%, 
σηµειώνοντας αύξηση σε 
σύγκριση µε τα στοιχεία του 
2008 (από 9,1% έως 26,8%). 
Επιπλέον, όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 1,4 στο επίπεδο της ΕΕ 
των 27 το ποσοστό των 
ηλικιωµένων που πρέπει να 
υποστηρίζονται από τα άτοµα 
σε ηλικία εργασίας 
(υπολογιζόµενο µε βάση τον 

δείκτη εξάρτησης των ηλικιωµένων) αναµένεται να αυξηθεί από 25,4% το 2008 
σε 38% το 2030, κυµαινόµενο µεταξύ 14,8% και 70,2% σε περιφερειακό 
επίπεδο (έναντι αντίστοιχων ποσοστών 12,7% και 43,3% σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του 2008). Ανά την Ευρώπη, ο εν λόγω δείκτης είναι χαµηλότερος στις 
περιφέρειες της ανατολικής Ευρώπης, στην Εσθονία, τη Λετονία και τη 
Λιθουανία, καθώς και στις νότιες περιφέρειες της Ισπανίας. Οι υψηλότεροι 
δείκτες καταγράφονται σε περιφέρειες της ηπειρωτικής Ευρώπης, στις 
σκανδιναβικές χώρες, στις βόρειες περιφέρειες της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας, καθώς και σε πολλές περιφέρειες της Ιταλίας, από τον Βορρά έως 
τον Νότο. 
 
Στο διάγραµµα 5 εκτίθενται τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία της Eurostat, 
καθώς και οι προβλέψεις EUROPOP2008, για την κατανοµή των NUTS2 σε 
τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες σε σχέση µε τις ηλικίες «65 ετών και 
άνω»· το 2009, η κατηγορία που εκπροσωπείτο στον µεγαλύτερο αριθµό 
περιφερειών NUTS2 ήταν η κατηγορία «15%-19%», ακολουθούµενη από τις 
κατηγορίες «20%-24%» και «14% ή λιγότερο». Το 2030, λόγω της γήρανσης 
του πληθυσµού, θα υπάρχουν ελάχιστες NUTS2 στην κατηγορία «14% ή 
λιγότερο»· η κατηγορία «15%-19%» θα εκπροσωπείται επίσης ελάχιστα, καθώς 

                                      
4 Γλωσσάριο της Eurostat: Ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωµένων είναι ο λόγος του αριθµού των ατόµων σε 
ηλικία στην οποία είναι εν γένει οικονοµικώς ανενεργά (ήτοι ηλικίες 65 ετών και άνω) προς τον αριθµό των 
ατόµων σε ηλικία εργασίας (ήτοι µεταξύ 15-64 ετών). 

∆ιάγραµµα 5 – Περιφερειακή κατανοµή 
του πληθυσµού ηλικίας 65 ετών και άνω, 

το 2009 και το 2030 

 
Πηγή: στοιχεία της Eurostat. Τελευταία ενηµέρωση 
των δεδοµένων: 3/12/2010. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Old-age-dependency_ratio
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στις περισσότερες από τις περιφέρειες NUTS2 πάνω από το 20% του 
πληθυσµού θα είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. 
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2. Απασχόληση εργαζοµένων µεγαλύτερης 
ηλικίας 
 
Οι προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές 
όσον αφορά τον αντίκτυπο της γήρανσης του πληθυσµού στην απασχόληση 
µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων πρέπει να εξεταστούν στο ευρύτερο 
πλαίσιο της τρέχουσας οικονοµικής αναδιάρθρωσης. Η εν λόγω διαδικασία 
αναδιάρθρωσης είναι σήµερα συνεχής λόγω ορισµένων σηµαντικών 
παραγόντων, οι οποίοι στο σύνολό τους επηρεάζουν τη συµµετοχή και την 
παραγωγικότητα των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας, 
όπως, µεταξύ άλλων: 
 
 Η καινοτοµία και οι τεχνολογικές εξελίξεις, κυρίως λόγω της ταχείας 
ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 Η παγκοσµιοποίηση και 
η ελευθέρωση του 
εµπορίου, οι οποίες 
συχνά συνδέονται µε τη 
µεταφορά της 
παραγωγής και της 
απασχόλησης σε 
οικονοµίες χαµηλού 
κόστους 
(«µετεγκατάσταση» σε 
άλλες περιοχές, ή 
«µετεγκατάσταση» σε 
άλλες χώρες) και την 
εµφάνιση νέων 
µεγάλων (υπερεθνικών) 
οικονοµικών 
περιφερειών, οι οποίες 
έχουν αντίκτυπο τόσο 
στις αποφάσεις των εργαζοµένων όσον αφορά τις µετακινήσεις τους, δηλαδή 
την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, όσο και στην εµφάνιση 
διαρθρωτικής ανεργίας. Ο χάρτης 2 δείχνει ότι οι πιο ευάλωτες στις 
συνέπειες της παγκοσµιοποίησης περιφέρειες είναι αυτές που βρίσκονται 
στις νότιες και ανατολικές περιοχές της Ευρώπης, ενώ η ευπάθειά τους 
οφείλεται κυρίως στην εξάρτηση από οικονοµικές δραστηριότητες χαµηλής 
προστιθέµενης αξίας, στο ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό τους και στις 
δυσκολίες προσέλκυσης επενδύσεων ή διατήρησης των επιχειρήσεων στη 
συγκεκριµένη περιφέρεια. 

Χάρτης 2 – ∆είκτης ευπάθειας όσον αφορά την 
παγκοσµιοποίηση, 2020 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008. 
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 Οι διαρθρωτικές οικονοµικές αλλαγές τις οποίες επέφερε η σοβαρή 
οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση και η συνακόλουθη ύφεση που 
πλήττει τον ανεπτυγµένο κόσµο. Το µέγεθος της οικονοµικής και 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης, από την άποψη της απώλειας θέσεων εργασίας, 
κατέστη εµφανές στα στατιστικά στοιχεία της Eurostat για το 2009, 
σύµφωνα µε τα οποία τα ποσοστά ανεργίας το 2009 αυξήθηκαν δραστικά σε 
σύγκριση µε τα αντίστοιχα ποσοστά του 2008· αυτό αποτελεί γενική τάση 
για όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ5 και για την ΕΕ των 27 στο σύνολό της. 

 Οι κυρίαρχες κοινωνικές µεταβολές, όπως η γήρανση του πληθυσµού (Β.3). 
 

 
 
2.1 Κατάσταση και προβλέψεις όσον αφορά την ΕΕ των 27 
 
Η σύγκριση του ποσοστού απασχόλησης των ατόµων ηλικίας 55-64 ετών µε τον 
συνολικό πληθυσµό παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τον πιθανό αριθµό των 
«εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας», δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη ηλικιακή 
κατηγορία θεωρείται η πιο ηλικιωµένη κατηγορία των ατόµων σε ηλικία 
εργασίας, η οποία θεωρείται συµβατικά ότι περιλαµβάνει τα άτοµα από 15 έως 
64 ετών. Εντός της ΕΕ των 27 σε εθνικό επίπεδο, το ποσοστό αυτό κυµαίνεται 
µεταξύ 10% (στην Ιρλανδία και τη Λιθουανία) και 14% (στη Μάλτα και τη 
Φινλανδία)· οι περιφερειακές διαφοροποιήσεις είναι πιο εκτεταµένες, και 

                                      
5 Η µόνη εξαίρεση, σε εθνικό επίπεδο, είναι το Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου, του οποίου το ποσοστό 
ανεργίας παρέµεινε σταθερό στο 5,1% τόσο το 2008 όσο και το 2009. 

Β.3 Ο αντίκτυπος της γήρανσης του πληθυσµού στις τοπικές και 
περιφερειακές αγορές εργασίας 
Η γήρανση του πληθυσµού επηρεάζει τις τοπικές και περιφερειακές αγορές 
εργασίας µε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους, δεδοµένου ότι καθορίζει την 
προσφορά και τη ζήτηση στις τοπικές και περιφερειακές αγορές εργασίας, 
καθώς και τη σύνθεση του εργατικού δυναµικού. Σε µια εµπειρική ανάλυση 
του αντικτύπου της γήρανσης του εργατικού δυναµικού στα ποσοστά 
ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο στη Γερµανία, ο Ochsen (2009) 
καταδεικνύεται ότι τα περιφερειακά ποσοστά ανεργίας αυξάνονται όταν 
αυξάνεται το ποσοστό των νέων έναντι των ηλικιωµένων εργαζοµένων. Αυτό 
ενδέχεται να οφείλεται είτε στην πλευρά της προσφοράς, καθώς οι νέοι 
τείνουν να προσανατολίζονται σε τοµείς µε σχετικά χαµηλά ποσοστά 
ανεργίας, είτε στην πλευρά της ζήτησης, καθώς οι επιχειρήσεις ενδέχεται να 
προτιµούν να απασχολούν νεότερης ηλικίας εργαζοµένους· είναι επίσης 
σαφές ότι ο αφανισµός θέσεων εργασίας είναι υψηλότερος σε περιφέρειες 
στις οποίες κυριαρχούν οι εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας. 



 19

κυµαίνονται µεταξύ 7% και 16% (στις περιφέρειες Inner London και Itä-Suomi 
αντιστοίχως). 

 
Το διάγραµµα 6 δείχνει το ποσοστό απασχόλησης των τριών βασικών ηλικιακών 
οµάδων το 2009, ως ποσοστό του εθνικού επιπέδου απασχόλησης. Σε όλα τα 
κράτη µέλη, τα υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης µπορούν να εντοπιστούν 
µεταξύ των ατόµων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Συνολικά, το ποσοστό 
απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών) είναι 
υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των νέων (15-24 ετών), αν και έχουν 
καταγραφεί εξαιρέσεις στην Αυστρία, τη ∆ανία, τη Μάλτα και τις Κάτω Χώρες. 
Η Σλοβενία παρουσιάζει ποσοστά απασχόλησης τα οποία είναι παρόµοια και 
για τους νέους και για τους ηλικιωµένους εργαζοµένους. 
 
Οι προβλέψεις όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ των 27 
παρουσιάζουν ανοδική τάση. Ειδικότερα, «... τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης 
(των ατόµων ηλικίας 15 έως 64 ετών) στην ΕΕ προβλέπεται να αυξηθούν από 
65,5% το 2007 σε 69% το 2020, και να φτάσουν σχεδόν το 70% το 2060...» «Το 
ποσοστό απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας θα αυξηθεί... από 
44,9% το 2007 σε 54,5% το 2020 και, περαιτέρω, σε 59,8% το 2060.» 6 
 
Το διάγραµµα 7 δείχνει τις προβλέψεις όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης 
στην ηλικιακή κατηγορία των 55-64 ετών. Από τα στοιχεία αυτά, µπορούν να 
ανιχνευθούν ορισµένες βασικές τάσεις: (i) κατά µέσο όρο, το ποσοστό 
απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας αναµένεται να αυξηθεί σε 
                                      
6 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γ∆ ECFIN) και Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής (AWG) (2008). 

∆ιάγραµµα 6 – Ποσοστά απασχόλησης ανά ηλικιακή οµάδα, 2009, ποσοστά 
% 

 
Πηγή: προσαρµοσµένα στατιστικά στοιχεία της Eurostat σχετικά µε την απασχόληση.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics
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όλα τα κράτη µέλη µε εξαίρεση τη Ρουµανία, τη Λετονία και τη Λιθουανία· (ii) 
σηµαντική αύξηση αναµένεται στην Πολωνία, τη Μάλτα, την Αυστρία,  

την Ιταλία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Ισπανία, τη ∆ανία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο· (iii) το 2020, 15 χώρες θα επιτύχουν τον στόχο της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την απασχόληση όσον αφορά την απασχόληση των 
µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων σε ποσοστό τουλάχιστον 50%· και (iv) το 
2060, 9 κράτη µέλη θα συνεχίσουν να εµφανίζουν ποσοστό απασχόλησης των 
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας κάτω του 50%. 
 
2.2 Περιφερειακά στοιχεία και προκλήσεις που 
αντιµετωπίζουν οι ΤΠΑ όσον αφορά την αγορά εργασίας 
 
Το ποσοστό απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας είναι γενικά 
υψηλότερο στις περιφέρειες του Βορρά παρά στις περιφέρειες του Νότου, αν 
και υπάρχουν ορισµένες εξαιρέσεις στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την 
Ελλάδα (Χάρτης 3). Ωστόσο, η συµµετοχή της ηλικιακής οµάδας των 55-64 
ετών στην αγορά εργασίας διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ των επιµέρους 
περιφερειών. 
 
Τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν µεταξύ των ετών 2008 και 2009 στο 90% των 
271 περιφερειών NUTS2 της ΕΕ των 27, αλλά ο αριθµός των µεγαλύτερων σε 
ηλικία εργαζοµένων (55-64 ετών) µειώθηκε σε µόνο 87 NUTS2 την ίδια 
χρονική περίοδο, ιδίως στη Βουλγαρία (4), την Τσεχική ∆ηµοκρατία (6), τη 
∆ανία (3), την Ιρλανδία, την Ελλάδα (4), την Ισπανία (11), τη Γαλλία (7), τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Αυστρία (4), τη Φινλανδία (3), τη 
Σουηδία (5) και το Ηνωµένο Βασίλειο (22). 

∆ιάγραµµα 7 - Προβολές όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης, ηλικιακή 
οµάδα 55-64 ετών, 2020 και 2060, ποσοστά % 

 
Πηγή: «The 2009 Ageing Report» (Έκθεση του 2009 για τη δηµογραφική γήρανση) – 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γ∆ ECFIN) και Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής (AWG) (2008). 
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Ανάµεσα στις σηµαντικές επιπτώσεις που αναµένονται από την τρέχουσα 
διαδικασία αναδιάρθρωσης των περιφερειακών οικονοµιών είναι η αυξανόµενη 
σηµασία των υπηρεσιών και, ειδικότερα, των υπηρεσιών που στηρίζονται στη 
γνώση και που χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση γνώσης οι οποίες 
σχετίζονται µε τη στροφή από την ανειδίκευτη στην υψηλότερης ειδίκευσης 
απασχόληση (Haahr κ.ά., 2006). Στο πλαίσιο αυτό, η διά βίου µάθηση, η οποία 
επιτρέπει στους εργαζόµενους να προσαρµόζονται και να διατηρούν την 
απασχολησιµότητά τους, αποκτά ζωτική σηµασία. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι τα 
στοιχεία σχετικά µε τη διά βίου µάθηση καταδεικνύουν περιορισµένες 
περιφερειακές διαφοροποιήσεις (Χάρτης 4). 

Χάρτης 3 – Ποσοστό απασχόλησης 
των εργαζοµένων µεγαλύτερης 

ηλικίας, NUTS2, ποσοστά %, 20097 
 

Χάρτης 4 – ∆ιά βίου µάθηση, ανά 
περιφέρεια NUTS2, 2008, 

εκπεφρασµένη ως ποσοστό % του 
ενήλικου πληθυσµού ηλικίας 25-64 
ετών που ήταν ενταγµένος στο 
σύστηµα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης τις τέσσερις 

εβδοµάδες που προηγήθηκαν της 
έρευνας 

 
Πηγή: χάρτης που έχει δηµιουργηθεί µε 
λογισµικό της Eurostat και µε βάση στοιχεία 
της Eurostat. Τελευταία ενηµέρωση των 
δεδοµένων: 16/2/2011. Ηµεροµηνία 
δηµιουργίας του χάρτη: 28/2/2011. 

Πηγή: Eurostat, «Στατιστικά στοιχεία για 
την εκπαίδευση σε περιφερειακό επίπεδο». 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Education_statistics_at_regional_level
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Education_statistics_at_regional_level
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Η συµµετοχή στη διά βίου µάθηση είναι υψηλή στη ∆ανία, τις Κάτω Χώρες, τη 
Σλοβενία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, χωρίς 
περιφερειακές διαφοροποιήσεις, αν και «Στο εσωτερικό των χωρών, τα 
υψηλότερα ποσοστά ένταξης στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης συχνά 
καταγράφονται γύρω από τις µεγαλύτερες πόλεις...». (Eurostat, 2010). 
 
Η διάσταση του φύλου όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης των εργαζοµένων 
µεγαλύτερης ηλικίας είναι εµφανής. Η απασχόληση των µεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζοµένων ανδρών είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε τις γυναίκες 
συναδέλφους τους. Κατά µέσο όρο, στο επίπεδο της ΕΕ των 27, το 58% των 
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας είναι άνδρες και το 42% είναι γυναίκες, αλλά 
σε επίπεδο NUTS2 οι διαφορές αυτές ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό. Οι πιο 
σηµαντικές διαφορές των ποσοστών απασχόλησης µεταξύ ανδρών και γυναικών 
εντοπίζονται στη Μάλτα, τις περιφέρειες Warminsko-Mazurskie και Opolskie 
στην Πολωνία, καθώς και στην Κεντρική Μακεδονία στην Ελλάδα, όπου το 
ποσοστό των εργαζοµένων ανδρών µεγαλύτερης ηλικίας κυµαίνεται µεταξύ 
80% και 71%. Από την άλλη πλευρά, η Εσθονία, η Λετονία και οι περιφέρειες 
Picardie και Poitou-Charentes στη Γαλλία παρουσιάζουν το µεγαλύτερο 
ποσοστό γυναικών εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας (58%, 57%, 56% και 55% 
αντιστοίχως). 
 
Σύµφωνα µε τις παραπάνω αναλύσεις των δεδοµένων, οι βασικές προκλήσεις 
που συνδέονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας 
είναι: (i) ο µετριασµός του αντικτύπου στις πιο ευάλωτες κατηγορίες 
εργαζοµένων σηµαντικών παραγόντων όπως η οικονοµική ύφεση και η ταχεία 
µετάβαση σε µια κοινωνία µε βάση τη γνώση, ή σε µια κοινωνία έντασης 
γνώσης, οδηγώντας σε αυξανόµενη ζήτηση ειδικευµένου εργατικού 
δυναµικού· (ii) η ανάγκη διατήρησης των µεγαλύτερης ηλικίας εργαζοµένων 
στην αγορά εργασίας λόγω της µείωσης του ενεργού πληθυσµού αλλά και 
συνεπεία των µεταβολών στην πληθυσµιακή δυναµική· (iii) η µελέτη ευέλικτων 
µηχανισµών προσαρµογής των συνθηκών εργασίας σε µεγαλύτερης ηλικίας 
εργατικό δυναµικό· και (iv) η πρόληψη του κινδύνου φτώχειας που διατρέχουν 
οι ευάλωτες κατηγορίες εργαζοµένων. 
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3. Πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες 
(υγεία και µακροχρόνια φροντίδα) 
 
Η πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες εξετάζεται σε σχέση µε µια σειρά 
καθοριστικών παραγόντων, όπως: οι δαπάνες για την υγεία, ο αριθµός των 
διαθέσιµων επαγγελµατιών και η πρόοδος ως προς την υλοποίηση του δικτύου 
ηλεκτρονικής υγείας eHealth. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα του θεσµικού πλαισίου 
για την υγεία και των κοινωνικών συστηµάτων στα διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ 
και το γεγονός ότι στο εσωτερικό αυτών των συστηµάτων οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές ενδέχεται να έχουν αναλάβει διαφορετικές ευθύνες για 
θέµατα υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, ανάλογα µε τον βαθµό 
αποκέντρωσης των συναφών εξουσιών και αρµοδιοτήτων, σηµαίνουν ότι αυτοί 
οι παράγοντες µπορούν να ληφθούν υπόψη µόνον ενδεικτικά για την ευρύτερη 
κατανόηση του επιπέδου πρόσβασης στις υπηρεσίες. 
 
3.1 Κατάσταση και προβλέψεις όσον αφορά την ΕΕ των 27 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 2008, οι υψηλότερες συνολικές (δηµόσιες 
και ιδιωτικές) κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία καταγράφηκαν στο 
Λουξεµβούργο και την Αυστρία, ενώ έπονται η Ιρλανδία, η Γερµανία, οι Κάτω 
Χώρες, η Γαλλία, το Βέλγιο και η ∆ανία, χώρες οι οποίες στο σύνολό τους 
δαπανούν πάνω από 3.000 ευρώ ανά άτοµο. Στις χώρες που δαπανούν ποσά τα 
οποία υπολείπονται του µέσου όρου της ΕΕ, ήτοι 2.192 ευρώ κατά κεφαλήν, 
περιλαµβάνονται τα νέα κράτη µέλη και η Πορτογαλία (∆ιάγραµµα 8). Οι 
δηµόσιες δαπάνες είναι υψηλότερες από τις ιδιωτικές σε όλες τις χώρες εκτός 
από την Κύπρο· ωστόσο, στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Λετονία οι 
ιδιωτικές δαπάνες ανέρχονται περίπου στο 40% των συνολικών δαπανών. Ως 
ποσοστό του ΑΕγχΠ, το µεγαλύτερο ποσοστό δαπανάται στη Γαλλία (11,2%), 
ενώ έπονται η Αυστρία, η Γερµανία και το Βέλγιο, χώρες οι οποίες στο σύνολό 
τους διαθέτουν πάνω από το 10% του ΑΕγχΠ τους για την υγεία (∆ιάγραµµα 9). 
Όλα τα νέα κράτη µέλη, καθώς και το Λουξεµβούργο (7,2%), διαθέτουν 
πιστώσεις κατώτερες του ευρωπαϊκού µέσου όρου του 8,3%.



 

 
∆ιάγραµµα 8 – ∆ηµόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την 

υγεία κατά κεφαλήν, 2008 
∆ιάγραµµα 9 – Συνολικές (δηµόσιες και ιδιωτικές) 
δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕγχΠ 

Πηγή: προσαρµοσµένα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2010). Πηγή: προσαρµοσµένα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2010). 
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∆ιαπιστώνεται ότι «οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία αυξήθηκαν 
γρηγορότερα από το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ µεταξύ των ετών 1998 και 2008, µε 
αποτέλεσµα στις περισσότερες χώρες να διατίθεται για την υγεία αυξανόµενο 
µερίδιο της οικονοµίας» (ΟΟΣΑ, 2010). Επιπλέον, εξαιτίας της οικονοµικής 
κρίσης και της ύφεσης, το ποσοστό των δαπανών για την υγεία σε σχέση µε το 
ΑΕγχΠ αυξήθηκε κατακόρυφα το 2008, έναντι του 2007, ακολουθώντας τη 
συρρίκνωση της οικονοµικής µεγέθυνσης σε συνδυασµό µε σταθερές ή 
αυξανόµενες δαπάνες για την υγεία. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, οι 
δηµόσιες δαπάνες για την υγεία και τη µακροχρόνια περίθαλψη ως ποσοστό του 
ΑΕγχΠ αναµένεται να αυξηθούν σε βάθος χρόνου, ακόµη και να διπλασιαστούν, 
κατά µέσο όρο και στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2005-2050. 
 
Στο ίδιο πλαίσιο, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν επίσης 
αύξηση των δαπανών για την υγεία. Υπό το πρίσµα των τρεχουσών 
δηµογραφικών και κοινωνικών εξελίξεων, η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και 
Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµοσίευσε 
προσφάτως τα αποτελέσµατα µιας σηµαντικής άσκησης πρόβλεψης όσον αφορά 
τις δηµόσιες δαπάνες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, µε στόχο την εξεύρεση 
κατάλληλων πολιτικών λύσεων µε βάση την άποψη ότι οι δαπάνες υγειονοµικής 
περίθαλψης έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στα δηµόσια οικονοµικά. Οι 
προβλέψεις, ωστόσο, δεν στηρίζονται µόνο σε δηµογραφικές υποθέσεις, αλλά 
και σε µια σειρά άλλων παραγόντων αύξησης των δαπανών που σχετίζονται 
τόσο µε την προσφορά όσο και µε τη ζήτηση στον τοµέα της υγειονοµικής 
περίθαλψης. Ορισµένοι από αυτούς τους παράγοντες είναι: η κατάσταση της 
υγείας των ανθρώπων, οι κοινωνικές παράµετροι της υγείας (περιβάλλον και 
συνθήκες διαβίωσης), η υγειονοµική συµπεριφορά και η αύξηση των 
εισοδηµάτων, όσον αφορά τη ζήτηση· και η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ιατρική 
έρευνα, η εισροή πόρων (ανθρώπινων και οικονοµικών), ο ανταγωνισµός στην 
αγορά και τα συστήµατα ασφάλισης, όσον αφορά την προσφορά. Εξετάστηκαν 
διαφορετικά σενάρια ως δοκιµές ευαισθησίας όσον αφορά τον αντίκτυπο των 
επιµέρους παραγόντων, σε συνδυασµό µε ένα «σενάριο αναφοράς» το οποίο 
βασίστηκε σε σειρά περιορισµένων και σχετικά γνωστών παραγόντων που 
άπτονται κυρίως της πλευράς της ζήτησης (δηµογραφικές αλλαγές, κατάσταση 
της υγείας και εισοδηµατική ελαστικότητα). Σύµφωνα µε αυτό το σενάριο 
αναφοράς, το 2060 προβλέπεται «µέση αύξηση των δηµοσίων δαπανών για την 
υγεία της τάξης του 1,7% του ΑΕγχΠ στα κράτη µέλη της ΕΕ των 27, κάτι που 
ισούται περίπου µε το 25% του αρχικού (2007) επιπέδου. Η ποσοστιαία αύξηση 
ποικίλλει σηµαντικά από χώρα σε χώρα, από 11% στη Σουηδία και 15% στη 
Γαλλία έως και 45% στη Σλοβακία και 71% στη Μάλτα. Η σχετική αύξηση είναι 
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κατά µέσο όρο ελαφρώς υψηλότερη στις χώρες της ΕΕ των 12 (30%) από ό,τι στις 
χώρες της ΕΕ των 15 (23%)». 8 
 
Όσον αφορά την κατανοµή των δαπανών για την υγεία µεταξύ των διαφόρων 
κατηγοριών υπηρεσιών και προϊόντων υγείας, παρουσιάζονται µεγάλες 
διαφορές µεταξύ των χωρών. Οι παράγοντες που ενισχύουν αυτές τις διαφορές 
περιλαµβάνουν τις θεσµικές ρυθµίσεις για την παροχή υπηρεσιών, τη 
διαθεσιµότητα πόρων (υποδοµές, προσωπικό) και τον βαθµό πρόσβασης σε νέες 
τεχνολογίες. 
 
Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 10, η ∆ανία και το Βέλγιο διαθέτουν τα 
υψηλότερα ποσοστά δαπανών για τη µακροχρόνια περίθαλψη (21% και 19% 
αντιστοίχως), πράγµα που σηµαίνει ότι υφίστανται επίσηµες υποδοµές για τη 
φροντίδα των ηλικιωµένων· όπου οι αντίστοιχες υποδοµές έχουν πιο ανεπίσηµο 
χαρακτήρα, καταγράφονται χαµηλότερα ποσοστά δαπανών µακροχρόνιας 
φροντίδας, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της Πορτογαλίας (1%). 
 

 
Οι δηµόσιες δαπάνες για τη µακροχρόνια φροντίδα προβλέπεται επίσης να 
αυξηθούν κατά 1,1% του ΑΕγχΠ έως το 2060, λόγω, µεταξύ άλλων, αύξησης 

∆ιάγραµµα 10 – ∆απάνες για την υγεία ανά κατηγορία, 2008 

Πηγή: προσαρµοσµένα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2010). 
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του ποσοστού των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας στον γενικό πληθυσµό, 
αλλαγών στη δοµή της οικογένειας, αύξησης του ποσοστού των εργαζοµένων 
γυναικών και αύξησης της κινητικότητας, ήτοι λόγω παραγόντων οι οποίοι 
επηρεάζουν δυνητικά τη διαθεσιµότητα της άτυπης φροντίδας (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2009). 
 
Εκτός από τις οικονοµικές συνιστώσες, η ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς του 
ανθρώπινου παράγοντα µπορεί να συµβάλει στην κατανόηση του τρόπου 
παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο κοινό. Ειδικότερα, ο αριθµός των 
απασχολουµένων στον τοµέα της υγείας είναι ενδεικτικός των πόρων που 
διατίθενται για την παροχή υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης. Τα στοιχεία 
σχετικά µε το προσωπικό που απασχολείται στον τοµέα της υγειονοµικής 
περίθαλψης ποικίλλουν σηµαντικά µεταξύ των επιµέρους κρατών µελών. 
Παραδείγµατος χάριν, ο αριθµός των «νοσοκόµων και µαιών» ποικίλλει µεταξύ 
344 ανά 100.000 κατοίκους στην Ελλάδα και 1.486 ανά 100.000 κατοίκους στις 
Κάτω Χώρες· ο δε αριθµός των ιατρών ποικίλλει µεταξύ 216 ανά 100.000 
κατοίκους στην Πολωνία και 555 ανά 100.000 κατοίκους στην Ελλάδα 
(στοιχεία της Eurostat, διαθέσιµα στο διαδίκτυο). 
 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις και, πιο συγκεκριµένα, οι εφαρµογές ΤΠΕ για την 
υγεία (ή «eHealth») µπορούν να µεταβάλουν ριζικά τον τρόπο παροχής των 
υπηρεσιών υγείας, συµβάλλοντας έτσι: (i) στην αύξηση της αποδοτικότητας 
όσον αφορά τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών· (ii) στη µείωση του χρόνου 
παραµονής στα νοσοκοµεία· (iii) στην ενίσχυση των δυνατοτήτων παροχής 
µακροχρόνιας φροντίδας εξ αποστάσεως· (iv) στη βελτίωση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες και, συνεπώς, στη µείωση των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας· και 
(v) στη βελτίωση της ποιότητας µέσω µείωσης του αριθµού των σφαλµάτων, 
εξορθολογισµού των διαδικασιών και παρεµβάσεων και λήψης µέτρων 
άµβλυνσης των διοικητικών επιβαρύνσεων που δηµιουργούν προβλήµατα στους 
επαγγελµατίες του χώρου της υγείας. 
 
Σε γενικές γραµµές, στις χώρες που δαπανούν µεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕγχΠ 
τους για την υγειονοµική περίθαλψη οι εθνικές αρχές έχουν πιο µακρά 
παράδοση προτεραιότητας στην εφαρµογή ηλεκτρονικών λύσεων στον τοµέα 
της υγείας («eHealth»).9 Η βασική εξαίρεση είναι η Ρουµανία, η οποία, αν και 
παρουσιάζει το χαµηλότερο επίπεδο δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης στην 
ΕΕ, δηµοσίευσε την πρώτη της εθνική στρατηγική για την υγεία µε βάση τις 
τεχνολογίες της πληροφορίας ήδη από το 1991. Άλλες χώρες οι οποίες 
συµπεριέλαβαν από νωρίς (τη δεκαετία του ’90) ως στόχους των συστηµάτων 
υγείας τους τις ηλεκτρονικές λύσεις είναι η ∆ανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η 
Γερµανία, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες. Από τα 27 κράτη µέλη της ΕΕ, 11 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthcare_staff_statistics_at_regional_level
http://www.ehealth-era.org/database/database.html
http://www.ehealth-era.org/database/database.html
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υλοποίησαν στρατηγική eHealth το 2005 ή το 2006. Μόνον η Κύπρος ενέκρινε 
εθνικό σχέδιο στον τοµέα της ηλεκτρονικής υγείας για πρώτη φορά το 2008.10 
 
3.2 Περιφερειακά δεδοµένα και προκλήσεις τις οποίες 
αντιµετωπίζουν οι ΤΠΑ σε σχέση µε τις κοινωνικές 
υπηρεσίες 
 
Ο αριθµός του υγειονοµικού προσωπικού ανά περιφέρεια ποικίλλει σηµαντικά 
στην ΕΕ. Στους πίνακες 2 και 3 εκτίθενται οι δέκα περιφέρειες µε τον 
υψηλότερο και τον χαµηλότερο αριθµό ιατρών και «νοσηλευτών και µαιών» 
ανά 100.000 κατοίκους. Σε πολλές περιφέρειες πρωτευουσών εντοπίζεται 
αυξηµένος αριθµός ιατρών, ενώ µεταξύ των πρώτων δέκα περιφερειών 
περιλαµβάνονται τρεις περιφέρειες NUTS2 του Βελγίου. Ο µικρότερος αριθµός 
ιατρών καταγράφεται στις περιφέρειες της Πολωνίας και της Ρουµανίας. Οι 
νοσοκόµες και οι µαίες είναι περισσότερες σε αρκετές περιφέρειες του 
Ηνωµένου Βασιλείου, ενώ οι χαµηλότεροι αριθµοί απαντώνται σε εννέα 
περιφέρειες της Ελλάδας και στις Βρυξέλλες. 
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Σύµφωνα µε απογραφή που διενεργήθηκε  για λογαριασµό της Επιτροπής των 
Περιφερειών σχετικά µε τις πρωτοβουλίες eHealth που έχουν αναληφθεί από 
τοπικές και περιφερειακές αρχές 11 , οι χώρες µε κεντρικά συστήµατα 
υγειονοµικής περίθαλψης επενδύουν περισσότερο σε «πρωτοβουλίες στήριξης» 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από ό,τι χώρες µε πιο αποκεντρωµένα 
συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης, καθώς οι «πρωτοβουλίες στήριξης» 
προωθούνται στο 43% των περιπτώσεων (έναντι 34% στα αποκεντρωµένα και 
30% στα µερικώς αποκεντρωµένα συστήµατα). Η παροχή «υπηρεσιών» 
αποτελεί σηµαντικό µερίδιο των πρωτοβουλιών που αναλαµβάνονται σε 
«µερικώς αποκεντρωµένα» και «αποκεντρωµένα» συστήµατα υγειονοµικής 
περίθαλψης (40% και 32% αντιστοίχως). «Πρωτοβουλίες για υποδοµές γνώσης 
στον τοµέα της υγείας» έχουν αναληφθεί σχεδόν στον ίδιο βαθµό στα κεντρικά 
και τα αποκεντρωµένα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης (19% και 21% 
αντιστοίχως), ενώ οι «υποδοµές τεχνολογιών της πληροφορίας» είναι πιο 
ανεπτυγµένες σε κεντρικά από ό,τι σε αποκεντρωµένα συστήµατα (19% έναντι 
13% των αντιστοίχων πρωτοβουλιών).12 

Πίνακας 2 – Μεγαλύτερος και µικρότερος αριθµός ιατρών/παθολόγων σε 
περιφερειακό επίπεδο ανά 100.000 κατοίκους, 2008 

 
Πίνακας 3 – Μεγαλύτερος και µικρότερος αριθµός νοσοκόµων και µαιών 
σε περιφερειακό επίπεδο ανά 100.000 κατοίκους, 2008 

Πηγή: Στοιχεία της Eurostat. Τελευταία ενηµέρωση των δεδοµένων: 1/2/2011. 
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Οι βασικές προκλήσεις που σχετίζονται µε την υγειονοµική περίθαλψη και τη 
µακροχρόνια φροντίδα δεν καθορίζονται µόνο από τις δηµογραφικές µεταβολές 
και τις δηµοσιονοµικές συνέπειές τους για τις δηµόσιες δαπάνες, αλλά και από 
τη συχνά κακή οικονοµική κατάσταση των ηλικιωµένων (βλ. κεφάλαια 4.1 και 
5.1 για πληροφορίες σχετικά µε το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τους 
ηλικιωµένους και ορισµένες γενικές εκτιµήσεις σχετικά µε τα συνταξιοδοτικά 
συστήµατα). Οι προκλήσεις αυτές περιλαµβάνουν: (i) την αύξηση των 
δηµοσίων δαπανών για την υγεία και τη µακροχρόνια φροντίδα ως συνέπεια της 
αύξησης του αριθµού των ατόµων που χρειάζονται τέτοιου είδους φροντίδα, την 
αύξηση του προσδόκιµου ζωής και την αυξηµένη ζήτηση υπηρεσιών 
µακροχρόνιας περίθαλψης, καθώς και τη µείωση του αριθµού των «ενεργών» 
ατόµων· (ii) την αυξηµένη ζήτηση (ποιοτικών) υπηρεσιών· και (iii) την έλλειψη 
προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών (Β.4). 
 

 
 

Β.4 Ανάγκη περισσότερου εργατικού δυναµικού µε γνώµονα τη ζήτηση 
στον τοµέα της κοινωνικής µέριµνας 
Η αυξανόµενη ανάγκη για υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας αντικατοπτρίζεται 
στην αύξηση των απασχολούµενων στους τοµείς της υγειονοµικής και 
κοινωνικής περίθαλψης: «Στην ΕΕ των 27, πάνω από 21 εκατοµµύρια άτοµα 
απασχολούνται σε υγειονοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό αντιστοιχεί σε 
αύξηση 24% από το 2000 και σε ποσοστό 10% του συνολικού εργατικού 
δυναµικού το 2009. Μάλιστα, παρά την κρίση, η απασχόληση στον τοµέα 
συνέχισε να αυξάνεται το 2009». Τα επίπεδα απασχόλησης στους τοµείς της 
υγειονοµικής και κοινωνικής περίθαλψης κυµαίνονται από ποσοστό άνω του 
18% στη ∆ανία έως 4% στην Κύπρο και τη Ρουµανία, και είναι εν γένει 
υψηλότερα στις βορειότερες και δυτικότερες περιοχές της Ευρώπης. Οι 
περισσότεροι εργαζόµενοι στον τοµέα της φροντίδας (78,5%) είναι γυναίκες, 
ενώ σε µεγάλο ποσοστό είναι µετανάστες. Η έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP) καταλήγει 
στο συµπέρασµα ότι ο τοµέας πρέπει να προσανατολίζεται περισσότερο στη 
ζήτηση µέσω µηχανισµών µε βάση την αγορά και ότι, αντί για ειδικευµένο 
προσωπικό, απαιτούνται γενικές ικανότητες. Πηγή: Cedefop, 2010. 
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4. Κινητικότητα και δυνατότητες 
πρόσβασης στα µέσα µεταφοράς 
 
Η γήρανση του πληθυσµού αναµένεται να µεταβάλει τα πρότυπα κινητικότητας. 
Τα επόµενα χρόνια θα επέλθει γήρανση των γενιών που έχουν συνηθίσει σε 
τρόπους ζωής που χαρακτηρίζονται από εντατικές µετακινήσεις· συνεπώς, 
αναµένεται ότι, ανάλογα µε τις προσωπικές οικονοµικές δυνατότητες και την 
κατάσταση της υγείας τους, τα άτοµα αυτών των γενιών θα προσπαθήσουν να 
διατηρήσουν την αυξηµένη κινητικότητά τους και στη µετέπειτα ζωή τους. 
Αυτό έχει ποικίλες συνέπειες για το σύστηµα µεταφορών, όπως: µεγαλύτερη 
ζήτηση από τους ηλικιωµένους για συλλογικές µορφές µεταφορών, εµπορικά 
µέσα ατοµικής µεταφοράς (όπως ταξί) και δυνατότητες τεχνολογικά 
υποβοηθούµενης οδήγησης αυτοκινήτων· αύξηση της σηµασίας των θεµάτων 
ασφάλειας· αυξηµένες ανάγκες βελτίωσης των δυνατοτήτων πρόσβασης στις 
δηµόσιες µεταφορές και υποδοµές (όπως αύξηση του χρόνου λειτουργίας των 
φαναριών για τη διάβαση πεζών, και περιορισµός των αποστάσεων µεταξύ των 
ενδιάµεσων στάσεων)· αυξανόµενη ανάγκη παροχής ιατρικών υπηρεσιών και 
ειδικών υπηρεσιών υποστήριξης σε αεροδρόµια και σιδηροδροµικούς σταθµούς. 
 
4.1 Κατάσταση στην ΕΕ των 27 και προβλέψεις και κοινές 
προκλήσεις για τις ΤΠΑ 
 
Οι αλλαγές στην ηλικιακή δοµή του πληθυσµού της ΕΕ θα έχουν αντίκτυπο 
στην κινητικότητα. Τα περισσότερα από τα στοιχεία σχετικά µε τις µεταφορές 
είναι διαθέσιµα σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο και δεν διακρίνουν µεταξύ των 
ηλικιακών οµάδων των επιβατών ή των ιδιοκτητών οχηµάτων. Μόνο τα 
στοιχεία που αφορούν τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήµατα είναι διαθέσιµα 
ανά ηλικιακή οµάδα σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, συνολικά, τα στοιχεία 
επιβεβαιώνουν την αύξηση της κινητικότητας των πολιτών, καθώς η χρήση των 
αεροπορικών µεταφορών παρουσιάζει διαρκή αύξηση· πιο συγκεκριµένα, ο 
ρυθµός αύξησης των αεροπορικών ταξιδιών την τελευταία δεκαετία «έως το 
2008, ήταν µεγαλύτερος από όλα τα υπόλοιπα µέσα µεταφοράς (37%) και το 2008 
θα µπορούσε να προσθέσει έως και 10% στη συνολική ζήτηση για µεταφορά 
επιβατών» (ΕΟΠ, 2011α). 
 
Τα ιδιωτικά οχήµατα και οι µοτοσικλέτες είναι τα πιο περιζήτητα µέσα 
µεταφοράς, ενώ έπονται οι εναέριες, οι δηµόσιες οδικές και οι σιδηροδροµικές 
µεταφορές, καθώς και, µε πολύ µικρό µερίδιο της ζήτησης όσον αφορά τις 
µεταφορές, η εσωτερική ναυσιπλοΐα (∆ιάγραµµα 11). 
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Η ζήτηση για αεροπορικές και 
σιδηροδροµικές µεταφορές 
προβλέπεται να αυξηθεί έως το 
2030, ενώ η ζήτηση για 
ιδιωτικές και δηµόσιες 
µεταφορές αναµένεται να 
µειωθεί ελαφρώς το 2030 σε 
σύγκριση µε το 2010. Σε γενικές 
γραµµές, το µερίδιο των 
δηµοσίων συγκοινωνιών έχει 
αυξηθεί σε ολόκληρη την 
Ευρώπη κατά την τελευταία 
δεκαετία, αλλά οι 
συγκεκριµένες τάσεις 
παρουσιάζουν σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις µεταξύ της ΕΕ 
των 15 και της ΕΕ των 12. 
Ειδικότερα, την τελευταία 
δεκαετία η ζήτηση για 
µεταφορές µε λεωφορεία 
αυξήθηκε κατά 10% στην ΕΕ 

των 15 και µειώθηκε κατά 4% στην ΕΕ των 12, κατά πάσα πιθανότητα λόγω της 
αύξησης των ποσοστών ιδιοκτησίας και χρήσης ιδιωτικών οχηµάτων. Οµοίως, η 
ζήτηση για σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών αυξήθηκε κατά σχεδόν 30% 
στην ΕΕ των 15 τη δεκαετία πριν από το 2008, και µειώθηκε κατά περίπου 20% 
στην ΕΕ των 12 την ίδια περίοδο (ΕΟΠ, 2011α). 

Τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας αναµένεται να «αποτελέσουν µεγαλύτερο 
ποσοστό των οδηγών οχηµάτων έναντι του γενικού πληθυσµού σε σύγκριση µε το 
παρελθόν» (Tetraplan A/S κ.ά., 2009), ενώ αυξάνεται επίσης σηµαντικά ο 
αριθµός των γυναικών ιδιοκτητριών οχηµάτων και αδειών οδήγησης. Κατά την 
περίοδο 2005-2009, η ιδιοκτησία αυτοκινήτων αυξήθηκε σε όλες τις χώρες της 
ΕΕ εκτός από την Κύπρο. Οι αυξήσεις είναι της τάξεως του 1-5% για τις χώρες 
της ΕΕ των 15 και υψηλότερες για τις χώρες της ΕΕ των 12, ενώ οι υψηλότερες 
αυξήσεις καταγράφονται στη Ρουµανία και τη Βουλγαρία (+22% και +24% 
αντιστοίχως). 13  Σύµφωνα µε το πρότυπο IEA/SMP για τον τοµέα των 
µεταφορών (ΕΟΠ, 2010), η ιδιοκτησία αυτοκινήτων αναµένεται να αυξηθεί 
κατά 46% την περίοδο 2000-2050 στις χώρες της Ευρώπης που εντάσσονται 
στον ΟΟΣΑ. 
 
 

∆ιάγραµµα 11 – Προοπτικές όσον αφορά 
τη ζήτηση στον τοµέα της µεταφοράς 
επιβατών, ανά µέσο µεταφοράς, 2010, 

2020, 2030, ΕΕ των 25 

 
Πηγή: ΕΟΠ, Trends and outlook for the demand for 
transport in the different modes of transport (Τάσεις 
και προοπτικές ως προς τη ζήτηση στον τοµέα των 
µεταφορών ανά µέσο µεταφοράς). 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/trends-and-outlooks-in-transport
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/trends-and-outlooks-in-transport
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Η κινητικότητα κοστίζει. Το διάγραµµα 12 δείχνει το επίπεδο των δαπανών για 
την ατοµική κινητικότητα ως ποσοστό των δαπανών του νοικοκυριού, ενώ τα 
δεδοµένα ταξινοµούνται µε βάση την αύξηση των δαπανών για τις υπηρεσίες 
µεταφορών. Το κόστος των υπηρεσιών µεταφοράς είναι παράγοντας που πρέπει 
να λαµβάνεται υπόψη από τις δηµόσιες αρχές, καθώς αυξανόµενο ποσοστό 
ηλικιωµένων ατόµων ζουν µόνα λόγω των µεταβολών στη δοµή της οικογένειας, 
και στηρίζονται σε προσωπικά εισοδήµατα ή συντάξεις· επιπλέον, οι 
ηλικιωµένοι «αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση µε τον 
γενικό πληθυσµό. Το 2008, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τα άτοµα ηλικίας 
65 ετών και πάνω ήταν 19% στην ΕΕ των 27. Τα υψηλότερα ποσοστά 
καταγράφηκαν στη Λετονία (51%), την Κύπρο (49%), την Εσθονία (39%) και τη 
Βουλγαρία (34%), και τα χαµηλότερα στην Ουγγαρία (4%), το Λουξεµβούργο (5%) 
και την Τσεχική ∆ηµοκρατία (7%).» (Eurostat, 2010). 
 

 

∆ιάγραµµα 12 – ∆απάνες για προσωπική κινητικότητα, ποσοστό του 
συνολικού εισοδήµατος των νοικοκυριών, 2008 

 
Πηγή: ΕΟΠ, 2011β. 
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Η γήρανση του πληθυσµού θα έχει επίσης συνέπειες στην ασφάλεια, καθώς τα 
κινητικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την ηλικία δηµιουργούν λειτουργικούς 
περιορισµούς κατά την οδήγηση. Από τα δεδοµένα (∆ιαγράµµατα 13 και 14) 
συνάγεται ότι οι µεγαλύτερης ηλικίας οδηγοί (65 ετών και άνω) έχουν σχετικά 
υψηλό ποσοστό θνησιµότητας, πιθανώς λόγω της σωµατικής αδυναµίας τους. 
Τα ποσοστά θανάτων των ηλικιωµένων οδηγών είναι πάνω από 1 στους 4 στη 
Μάλτα, τις Κάτω Χώρες και την Αυστρία· ενώ στη Μάλτα οι θάνατοι 
συµβαίνουν µόνο στο αστικό περιβάλλον, στις Κάτω Χώρες και την Αυστρία οι 
θάνατοι είναι συχνότεροι στις αγροτικές περιοχές, όπως συµβαίνει επίσης στην 
Ισπανία και τη Γαλλία. Στην Ιταλία καταγράφεται ο υψηλότερος αριθµός 
θανάτων ηλικιωµένων οδηγών, ενώ έπονται η Γερµανία, η Γαλλία και η 
Πολωνία. 



 

 

∆ιάγραµµα 13 – Θανατηφόρα τροχαία δυστυχήµατα για 
άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω, 2009* 

∆ιάγραµµα 14 – Κατανοµή των θανατηφόρων τροχαίων 
ατυχηµάτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές, για άτοµα 

ηλικίας 65 ετών και άνω, 2009* 

 
Πηγή: Βάση δεδοµένων CARE. * Σηµείωση: 2008 για: BE, DK, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LV, LU, PT, SE· 2004 για: CY. Τελευταία ενηµέρωση 
των δεδοµένων: 2010. 
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Οι κυριότερες προκλήσεις όσον αφορά την κινητικότητα και τις µεταφορές των 
ηλικιωµένων αφορούν (i) τις δυνατότητες πρόσβασης στα µέσα µεταφοράς· (ii) 
τη διαθεσιµότητα µέσων µεταφοράς σε λιγότερο εξυπηρετούµενες περιοχές 
όπως οι αγροτικές και αποµακρυσµένες περιοχές· και (iii) τη λειτουργία 
συστηµάτων δηµοσίων µεταφορών µε γνώµονα τη ζήτηση, για αυξανόµενο 
µερίδιο των ηλικιωµένων πελατών. 
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5. Προσαρµοσµένη στέγαση για τον 
ηλικιωµένο πληθυσµό 
 
Οι πιο ολοκληρωµένες πληροφορίες σχετικά µε την προσαρµοσµένη στέγαση 
προέρχονται από µια έκθεση που συντάχθηκε το 2007 από την Ευρωπαϊκή 
Συνοµοσπονδία Οικοδοµικών και Στεγαστικών Εταιρειών (UEPC) και τη 
Γερµανική Οµοσπονδία Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ακινήτων και Στέγασης. 
Εκτός από διάσπαρτα στοιχεία τα οποία µπορούν να συγκεντρωθούν από 
εθνικές εκθέσεις, δεν υπάρχουν άλλες λεπτοµερείς 
επισκοπήσεις· συγκεντρώνονται µεν στατιστικά στοιχεία για τα κατασκευαστικά 
υλικά στην ΕΕ των 27, αλλά δεν γίνεται διάκριση µεταξύ προσαρµοσµένων, µη 
προσαρµοσµένων και, ενδεχοµένως, προσαρµόσιµων κατοικιών. Επιπλέον, η 
προσαρµογή προορίζεται συνήθως για άτοµα µε προβλήµατα κινητικότητας ή 
αναπηρίες, αλλά η «στέγαση ηλικιωµένων» έχει διαφορετικούς στόχους και 
χαρακτηριστικά και πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ξεχωριστή κατηγορία. 
 
5.1 Κατάσταση στην ΕΕ των 27, εθνικά στοιχεία και κοινές 
προκλήσεις για τις ΤΠΑ 
 
Σύµφωνα µε την έκθεση της UEPC, «Ο τοµέας των απαλλαγµένων από εµπόδια 
κατοικιών ή των προσαρµοσµένων στις ανάγκες των ηλικιωµένων κατοικιών 
αντιστοιχεί κατά µέσο όρο στο ένα τοις εκατό περίπου των συνολικών κατοικιών 
στις ευρωπαϊκές χώρες, µε ανοδικές τάσεις. Στη Γερµανία, το ποσοστό των 
κατοικιών που είναι κατάλληλες για ηλικιωµένους είναι περίπου ένα τοις εκατό, 
ενώ προπορεύονται το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες µε δύο και πέντε τοις εκατό 
αντίστοιχα.» Άλλωστε, στις Κάτω Χώρες, το 50% των νέων κατοικιών 
σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι «προσαρµόσιµες» 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες οικοδοµικούς κανονισµούς. Στη µελέτη, η οποία 
βασίστηκε σε έρευνα που διεξήχθη σε 12 χώρες της ΕΕ συν την Τουρκία, 
αναφέρεται ότι χωρίς εµπόδια ή µε λίγα εµπόδια κατοικίες, οι οποίες είναι 
προσαρµοσµένες στις ανάγκες των ηλικιωµένων, υπάρχουν στην Αυστρία, το 
Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία, 
τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία και τη Σουηδία, ενώ εξακολουθούν να 
απουσιάζουν στη Ρουµανία και τη Λετονία. Υπάρχουν δύο βασικά πρότυπα 
προσαρµοσµένης στέγασης: ενδονοσοκοµειακές µονάδες νοσηλείας, ή 
«πρότυπα φροντίδας», και στεγαστικές κοινότητες, ή «πρότυπα στέγασης», οι 
οποίες είναι εγκατεστηµένες σε κανονικές ζώνες κατοικίας και είναι ελαφρώς 
προσαρµοσµένες στις ανάγκες των ηλικιωµένων και συνδυάζονται µε την 
παροχή ορισµένου επιπέδου υπηρεσιών. Η προσαρµογή αναφέρεται ότι 
«επιδοτείται από τις εθνικές κυβερνήσεις είτε άµεσα είτε στο πλαίσιο της 
φορολογικής νοµοθεσίας» και, συνήθως, όταν παρέχεται υποστήριξη από τις 
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δηµόσιες αρχές, υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες οι οποίοι πρέπει να 
τηρούνται κατά την κατασκευή ή την προσαρµογή. 
 
Οι προσαρµοσµένες κατοικίες ή οι κατοικίες ηλικιωµένων θεωρούνται δυνητικά 
σηµαντική αγορά, η οποία αναπτύσσεται εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσµού. 
Σύµφωνα µε τη µελέτη της UEPC, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η 
αυξανόµενη ζήτηση, οι δηµόσιες προσπάθειες πρέπει να συµπληρώνονται από 
πρωτοβουλίες του κατασκευαστικού τοµέα. 
 

 
Μεταξύ των παραγόντων που µπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη 
προσαρµοσµένων κατοικιών, εκτός από ειδικές πολιτικές και δηµόσια κίνητρα, 
περιλαµβάνονται η ιδιόκτητη κατοικία και το εισοδηµατικό επίπεδο των 
ηλικιωµένων. Γενικώς, από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι όσο αυξάνεται 
η ηλικία τόσο µειώνεται το ποσοστό ιδιοκτησίας, ενώ οι διαφορές µεταξύ των 
ηλικιακών οµάδων είναι εντονότερες στις βόρειες χώρες παρά στη νότια 
Ευρώπη (∆ιάγραµµα 15). Όπως αναφέρεται στην ενότητα 4.1, σχεδόν 1 στα 5 
άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω διατρέχει κίνδυνο φτώχειας. Κατά την περίοδο 
2007-2009, ο µέσος όρος έκθεσης σε κίνδυνο φτώχειας για τα άτοµα ηλικίας 65 
ετών και άνω µειώθηκε κατά 2,4% σε επίπεδο ΕΕ των 27. Ωστόσο, αυτή η µέση 
µείωση αντιστοιχεί σε µείωση στις χώρες της ΕΕ των 15 (από 20,2% το 2007 σε 
17,8% το 2009) και αύξηση στις χώρες της ΕΕ των 12 (από 16% το 2007 σε 
17,9% το 2009). 
 
Οι ηλικιωµένοι που ζουν µόνοι είναι από τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες από 
οικονοµική άποψη, και στο εσωτερικό αυτής της οµάδας οι γυναίκες «είναι 
ιδιαίτερα εκτεθειµένες σε κίνδυνο φτώχειας, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 
συντάξεις των γυναικών είναι σηµαντικά µικρότερες από εκείνες των ανδρών. 
Επιπλέον, οι γυναίκες έχουν πιο σύντοµη επαγγελµατική σταδιοδροµία και 

∆ιάγραµµα 15 – Ιδιοκτήτες ανά ηλικιακή οµάδα 

 
Πηγή: Ινστιτούτο ∆ηµογραφίας της Βιέννης και Αυστριακή Ακαδηµία Επιστηµών (2010). 
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χαµηλότερες αµοιβές κατά την ενεργό ζωή τους...» (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
Κοινωνικής Στέγασης, 2008). Ο αριθµός των ηλικιωµένων που ζουν µόνοι 
αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά τις επόµενες δεκαετίες· πιο συγκεκριµένα, ο 
αριθµός των ατόµων ηλικίας 60 ετών και άνω που ζουν µόνα τους αναµένεται 
να αυξηθεί από 32,3 εκατοµµύρια το 2001 σε περίπου 51,6 εκατοµµύρια το 
2050· η πλειονότητα αυτών των ηλικιωµένων που ζουν ανεξάρτητα θα 
βρίσκεται στα κράτη µέλη της ΕΕ των 15 (Πίνακας 4). Μεγαλύτερη αύξηση 
αναµένεται ως προς τον αριθµό των ατόµων ηλικίας 80 ετών και άνω που ζουν 
µόνα τους, από 6,1 εκατοµµύρια το 2001 σε 22,5 εκατοµµύρια το 2050. 
 
 
 
 
Πίνακας 4 – Ηλικιωµένοι, σύνολο και µεµονωµένα άτοµα, το 2001 και το 

2050, σε εκατοµµύρια 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Ίσων Ευκαιριών, 2009. 

 
Ο πλούτος των σηµερινών και των µελλοντικών συνταξιούχων εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από τον αντίκτυπο των τρεχουσών µεταρρυθµίσεων των 
συνταξιοδοτικών συστηµάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η συνολική 
µεταρρυθµιστική προσπάθεια είναι πολύπλοκη λόγω του γεγονότος ότι έχει 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε επιµέρους χώρα, αν και στηρίζεται σε ένα 
κοινό πλαίσιο της ΕΕ για την εκµάθηση των πολιτικών (την κοινωνική ανοικτή 
µέθοδο συντονισµού) και τη δηµοσιονοµική πολιτική (το Σύµφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης). Επιπλέον, η χρηµατοπιστωτική κρίση και η 
οικονοµική ύφεση ανέδειξαν περαιτέρω την ανάγκη εξεύρεσης µιας χρυσής 
τοµής µεταξύ των δηµοσίων µη κεφαλαιοποιητικών συστηµάτων (pay-as-you-
go) και των συµπληρωµατικών συλλογικών ή ιδιωτικών συστηµάτων, µε άλλα 
λόγια µεταξύ των τριών κυρίων συµβατικών πυλώνων των συνταξιοδοτικών 
συστηµάτων.14 
 
Ορισµένες µείζονες προκλήσεις που αντιµετωπίζονται µε µεταρρυθµίσεις των 
συνταξιοδοτικών συστηµάτων, όπως υπογραµµίζεται στην κοινή έκθεση του 
2010 για τις συντάξεις, συνοψίζονται στο πλαίσιο Β.5. Οι µεταρρυθµίσεις 
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υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, παρότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές 
µπορούν να συµβάλλουν στις προσπάθειες άµβλυνσης του κινδύνου να 
περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας ευπαθείς κατηγορίες ατόµων, µέσω της 
παροχής κινήτρων υπέρ επικουρικών συνταξιοδοτικών ταµείων. 
 

 
Στο διάγραµµα 16, η σύγκριση µεταξύ των εθνικών επιπέδων κινδύνου 
φτώχειας για τους ηλικιωµένους και των συνταξιοδοτικών δαπανών 
καταδεικνύει την αποτελεσµατικότητα των συνταξιοδοτικών δαπανών ως προς 
την καταπολέµηση της φτώχειας. Λίγες µόνο χώρες επιτυγχάνουν σχετικά 
χαµηλό ποσοστό κινδύνου φτώχειας σε συνδυασµό µε µειωµένες 
συνταξιοδοτικές δαπάνες, αλλά πρέπει να σηµειωθεί ότι τα επίπεδα φτώχειας 
λαµβάνουν υπόψη µόνο το χρηµατικό εισόδηµα, εξαιρώντας έτσι την ιδιοκτησία 
σπιτιού, τις ιδιωτικές αποταµιεύσεις και άλλες µη χρηµατικές παροχές, όπως η 
επιδοτούµενη ή δωρεάν ιατρική περίθαλψη· πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι, για 
παράδειγµα, τα µειωµένα επίπεδα δαπανών µπορεί να οφείλονται σε σηµαντική 
αύξηση του ΑΕγχΠ, ιδίως σε χώρες της ΕΕ των 10, καθώς οι δαπάνες 
εκφράζονται ως ποσοστό του ΑΕγχΠ. 
 

∆ιάγραµµα 16 – ∆είκτης κινδύνου φτώχειας για άτοµα ηλικίας 65+ και 
συνταξιοδοτικές δαπάνες στα κράτη µέλη της ΕΕ, 2007 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών 
Υποθέσεων, 2010β. 
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Τέλος, εκτός από τις οικονοµικές παραµέτρους, η στάση των ηλικιωµένων όσον 
αφορά τις αλλαγές και την κινητικότητα (ήτοι κατά πόσον εγκαθίστανται σε νέα 
κατοικία η οποία έχει σχεδιαστεί εξαρχής έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες ηλικιωµένων) πρέπει να λαµβάνεται εξίσου υπόψη κατά τον σχεδιασµό 
της προσαρµογής των κατοικιών: «ορισµένοι πιστεύουν ότι πρέπει να επιτρέπεται 
στους ηλικιωµένους να συνεχίσουν να διαµένουν στα σπίτια τους, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η απώλεια της σχέσης τους µε το φυσικό, κοινωνικό και ψυχολογικό 
περιβάλλον τους. Παραδείγµατος χάριν, η στρατηγική του Ηνωµένου Βασιλείου 
σχετικά µε τις “κατοικίες εφ’ όρου ζωής” στοχεύει στην παροχή προσαρµόσιµων 
“κατοικιών για µια ζωή”» (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Στέγασης, 
2008). 
 
Οι δηµογραφικές αλλαγές και οι οικονοµικές παράµετροι είναι οι βασικοί 
παράγοντες επίτασης των προκλήσεων στις οποίες θα κληθούν προσεχώς να 
αντεπεξέλθουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, ειδικότερα: (i) η ύπαρξη 
αυξηµένου αριθµού ηλικιωµένων οι οποίοι επιθυµούν να ζήσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο σπίτι τους· (ii) η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και οικονοµικών ευκαιριών τόσο για παρόχους φροντίδας όσο και για 
κατασκευαστικές εταιρείες· και (iii) η δυνητική αύξηση των ανισοτήτων όσον 
αφορά την ποιότητα ζωής µεταξύ των ηλικιωµένων που έχουν την οικονοµική 
δυνατότητα να προσαρµόσουν τις κατοικίες τους και όσων δεν έχουν τέτοια 
δυνατότητα, λόγω των εν γένει ευάλωτων χαρακτηριστικών της κατηγορίας 

Β.5 Ορισµένες σοβαρές προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά 
συστήµατα 
Μεταξύ των προκλήσεων στις οποίες καλούνται να αντεπεξέλθουν οι 
µεταρρυθµίσεις των συνταξιοδοτικών συστηµάτων στις χώρες της ΕΕ 
περιλαµβάνονται: (i) η επέκταση της κάλυψης σε ευάλωτες κατηγορίες όπως 
οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούµενοι και οι γυναίκες µε περιορισµένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα· (ii) η λήψη µέτρων για την καλύτερη 
εξειδίκευση των προγραµµάτων στους ρόλους των φύλων, για παράδειγµα 
µέσω του συνυπολογισµού των ετών παροχής φροντίδας· ή στις 
µεταβαλλόµενες αγορές εργασίας, στις οποίες επικρατούν περισσότερο 
άτυπες σταδιοδροµίες και βραχυπρόθεσµες συµβάσεις· (iii) η αύξηση των 
ελάχιστων συντάξεων και των συµπληρωµατικών επιδοµάτων· (iv) οι 
προσαρµογές για περιόδους ανεργίας, µειωµένες συνεισφορές και 
χαµηλότερες αποδόσεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές –ιδίως συνεπεία της 
τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης– οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τον 
σηµερινό ενεργό πληθυσµό και τα συνταξιοδοτικά του δικαιώµατα. Πηγή: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών 
Υποθέσεων (2010β). 
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στόχου από σωµατική (ενδεχοµένως επίσης κοινωνική και ψυχολογική) και 
συχνά οικονοµική άποψη. 



 43

6. Συµµετοχή σε κοινοτικές 
δραστηριότητες 
 
Πληροφορίες σχετικά µε τη συµµετοχή των ηλικιωµένων στις δραστηριότητες 
των τοπικών κοινοτήτων τους διατίθενται µέσω των κοινοτικών στατιστικών για 
το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC). Το 2006, στις στατιστικές 
αυτές συµπεριλήφθηκε ειδική ενότητα για την κοινωνική συµµετοχή, στο 
πλαίσιο της οποίας συλλέγονται πρόσθετες πληροφορίες. 
 
6.1 Κατάσταση στην ΕΕ, εθνικά στοιχεία και κοινές 
προκλήσεις για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
 
Η κοινωνική αποµόνωση διαπιστώνεται ότι αυξάνεται όσο αυξάνεται η 
ηλικία· µε την πάροδο του χρόνου, µειώνεται ο αριθµός των φίλων των 
ηλικιωµένων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η δυσκολία σύναψης νέων σχέσεων. 
Ειδικότερα, «στα δύο τρίτα των χωρών, πάνω από 1 στα 10 άτοµα ηλικίας 65 
ετών και άνω δεν έχουν φίλους ή δεν συναντιούνται ποτέ µε αυτούς. Το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται σε πάνω από 1 στα 4 άτοµα στις περιπτώσεις της Ουγγαρίας και 
της Λετονίας, γεγονός που δείχνει ότι µεγάλο ποσοστό των ηλικιωµένων είναι 
αποµονωµένοι.», (Eurostat, 2010γ). Το διάγραµµα 17 παρουσιάζει το ποσοστό 
των ατόµων ηλικίας µεταξύ 18 και 64 ετών και των ατόµων ηλικίας 65 ετών και 
άνω χωρίς φίλους έναντι του συνολικού πληθυσµού· αυτή η αναλογία είναι 
πολύ υψηλότερη για τα µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα, ενώ τα υψηλότερα 
ποσοστά καταγράφηκαν στη Σλοβακία, την Κύπρο, τη Λιθουανία και τη ∆ανία. 
 
∆ιάγραµµα 17 – Ποσοστό των ατόµων χωρίς φίλους σε σύγκριση µε το 

σύνολο του πληθυσµού, 2006 

 
Πηγή: Eurostat 2010γ 
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Βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα EU-SILC για το 
2006, διαπιστώνεται ότι, κατά µέσο όρο, σχεδόν 1 στα 4 άτοµα ηλικίας 65 ετών 
και άνω συµµετέχει σε συναθροίσεις που σχετίζονται µε τη θρησκεία· 1 στα 5 
συµµετέχει σε ψυχαγωγικές ή παρόµοιες οµάδες· και µόνο ελάχιστα άτοµα 
συµµετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες, αν και παρατηρούνται σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των επιµέρους χωρών. Στην Κύπρο και την Πολωνία 
καταγράφονται πολύ υψηλά ποσοστά συµµετοχής σε θρησκευτικές εκδηλώσεις, 
87% και 69% αντίστοιχα, ενώ έχει ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι σε αυτές τις 
δύο χώρες ισχύουν εξίσου υψηλά ποσοστά για όλες τις ηλικιακές οµάδες· τα 
χαµηλότερα επίπεδα συµµετοχής σε θρησκευτικές εκδηλώσεις καταγράφονται 
στη Γαλλία (2,3%) και την Ουγγαρία (4,3%). Τα υψηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής σε ψυχαγωγικές οµάδες καταγράφονται στις Κάτω Χώρες (42,5%) 
και στο Ηνωµένο Βασίλειο (37,9%), ενώ τα χαµηλότερα στην Πολωνία (1,7%) 
και τη Λιθουανία (2,5%). Όσον αφορά τη συµµετοχή σε πολιτικές 
δραστηριότητες, τα ποσοστά σε όλη την Ευρώπη κυµαίνονται κάτω από το 9% 
– τα υψηλότερα καταγράφονται στη ∆ανία (8,2%) και την Κύπρο (7,3%) και τα 
χαµηλότερα στη Λιθουανία και την Ελλάδα (1,4% και στις δύο χώρες).



 

 
 

 

Πίνακας 5 – Συµµετοχή σε κοινοτικές δραστηριότητες, ανά ηλικιακή οµάδα και είδος δραστηριότητας, 2006, 
ποσοστά % 

Εκκλησίες και άλλες θρησκευτικές 
οργανώσεις 

Πολιτικά κόµµατα και συνδικάτα Ψυχαγωγικές οµάδες και 
οργανώσεις 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, 2009. 
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Ορισµένα δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί µέσω του προγράµµατος SHARE 
(Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη) 
καταδεικνύουν ότι τα άτοµα ηλικίας 50 ετών και άνω µετέχουν συχνά σε 
«άτυπες» δραστηριότητες όπως ο εθελοντισµός, η φροντίδα ενηλίκων, η 
φροντίδα ανηλίκων, φιλανθρωπικές δραστηριότητες ή άλλες κοινωνικές 
πρωτοβουλίες, αν και τα ποσοστά συµµετοχής ποικίλλουν σηµαντικά µεταξύ 
των 12 ευρωπαϊκών χωρών που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. 
 
Ο κοινωνικός αποκλεισµός καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες, από 
οικονοµικές παραµέτρους έως τη διαρθρωτική οργάνωση της κοινωνίας, καθώς 
και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η πρώτη πρόκληση την οποία αντιµετωπίζουν οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι ότι οι ηλικιωµένοι είναι πιο ευάλωτοι 
στον κίνδυνο αποµόνωσης και ότι η ευπάθεια αυτή οξύνεται λόγω κοινών 
τάσεων που εµφανίζονται σε όλη την Ευρώπη, όπως η µείωση των ευκαιριών 
για οικογενειακή φροντίδα, η µεταβολή των οικογενειακών δοµών και η 
διεύρυνση του χάσµατος των γενεών εξαιτίας του διαδικτύου και των νέων 
τεχνολογιών. Η κακή οικονοµική κατάσταση µπορεί να επιτείνει τους 
προαναφερθέντες παράγοντες, καθιστώντας πραγµατικό κίνδυνο την επιδείνωση 
του κοινωνικού χάσµατος στο εσωτερικό της γενιάς των ηλικιωµένων πολιτών. 
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7. Το οριζόντιο πεδίο των ΤΠΕ 
 
Η διαθεσιµότητα και η διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας µπορεί να 
αποτελέσει εµπόδιο για καθέναν από τους υπό εξέταση τοµείς πολιτικής. 
Ειδικότερα, µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο για: (i) την περιφερειακή και τοπική 
οικονοµική µεγέθυνση, καθώς και την πρόσβαση στη διά βίου µάθηση· (ii) την 
πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες· (iii) τις τεχνολογικές καινοτοµίες όσον 
αφορά την κινητικότητα· και (iv) την αυτοµατοποίηση της κατοικίας, των 
οικιακών εργασιών και των εργασιών συντήρησης. Επιπλέον, (v) το ψηφιακό 
χάσµα µπορεί να καταστήσει οξύτερο τον κοινωνικό αποκλεισµό. 
 

 
Οι διαφορές µεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τη διαθεσιµότητα και τη 
διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας είναι τεράστιες. Η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο κυµαίνεται από 90% στην περιφέρεια Noord-Holland (Κάτω Χώρες) 
έως 17% στην περιφέρεια Severozapaden (Βουλγαρία). Η πρόσβαση σε 
ευρυζωνική σύνδεση κυµαίνεται από 79% στις περιφέρειες Groningen και 
Noord-Holland (και οι δύο στις Κάτω Χώρες) έως 12% στην περιφέρεια 

Πίνακας 6 – Υψηλότερο και χαµηλότερο επί τοις εκατό ποσοστό 
πρόσβασης νοικοκυριών στο διαδίκτυο µέσω ευρυζωνικής σύνδεσης σε 

περιφερειακό επίπεδο, 2010 
 

 

 
Πηγή: Eurostat. Στοιχεία της 18/2/2011. Τελευταία ενηµέρωση των δεδοµένων: 4/2/2011. 
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Severozapaden (Βουλγαρία): «Οι έξι κορυφαίες περιφέρειες όσον αφορά την 
πρόσβαση στο διαδίκτυο βρίσκονται όλες στις Κάτω Χώρες, ενώ οι έξι 
περιφέρειες µε τα χαµηλότερα ποσοστά πρόσβασης βρίσκονται στη Βουλγαρία και 
την Ελλάδα.» (Eurostat, 2010). 
 
Η πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο µέσω ευρυζωνικής σύνδεσης είναι 
υψηλότερη στις σουηδικές και ολλανδικές περιφέρειες και χαµηλότερη στις 
ρουµανικές και βουλγαρικές περιφέρειες (Πίνακας 6)· γενικά, έχουν εντοπιστεί 
γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, µε υψηλότερα ποσοστά πρόσβασης στη βόρεια 
έναντι της νότιας Ευρώπης, καθώς και στην κεντρική έναντι της ανατολικής και 
δυτικής Ευρώπης (Χάρτης 5). 
 

 
Ενώ ο ρόλος των ΤΠΕ είναι προφανής όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, όπως η τηλεϊατρική και η τηλεπερίθαλψη, ή τους οικιακούς 
αυτοµατισµούς, όπως οι έξυπνες κατοικίες, ο αντίκτυπος των ΤΠΕ στην 
ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο 
διερευνήθηκε προσφάτως στο πλαίσιο της µελέτης Barrios κ.ά. (2008). Οι 
συγγραφείς της εν λόγω µελέτης διαπίστωσαν ότι η βιοµηχανία των ΤΠΕ είναι 
συγκεντρωµένη γεωγραφικά τόσο στις πλούσιες περιφέρειες όπου είχε 
αναπτυχθεί αρχικά, όσο και σε λιγότερο πλούσιες περιφέρειες, 

Χάρτης 5 – Ποσοστό νοικοκυριών µε πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
ευρυζωνική σύνδεση, NUTS 2, 2008 

 
Πηγή: Eurostat, 2010. 
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περιλαµβανοµένων περιφερειών των νέων κρατών µελών, όπως η Πολωνία, η 
Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία, στις οποίες, όπως έχει 
επισηµανθεί, η συγκέντρωση αυτή αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαετία. Αν και 
µε βάση στοιχεία τα οποία προκύπτουν από περιορισµένα εµπειρικά δεδοµένα, 
η βιοµηχανία των ΤΠΕ φαίνεται να συµβάλλει στην περιφερειακή σύγκλιση και 
οικονοµική µεγέθυνση, επιπλέον διαπιστώνεται ότι ο τοµέας των ΤΠΕ διαθέτει 
υψηλότερο ποσοστό µορφωµένων εργαζοµένων σε σύγκριση µε άλλους 
οικονοµικούς τοµείς, ενώ προσελκύεται από την παρουσία τοπικών ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ΤΠΕ καθώς και δεξιοτήτων µεταξύ του 
εργατικού δυναµικού. 
 
Τέλος, η έλλειψη ψηφιακής παιδείας είναι πιθανό να αυξήσει τον κοινωνικό 
αποκλεισµό εάν συµβάλει, παραδείγµατος χάριν, στην πρόωρη έξοδο 
εργαζοµένων µεγάλης ηλικίας από την αγορά εργασίας ή σε αδυναµία επαφής, 
επικοινωνίας ή συναναστροφής µε συγγενείς ή φίλους. Αν και το ψηφιακό 
χάσµα µεταξύ των γενεών αναµένεται να µειωθεί µε την πάροδο του χρόνου 
καθώς θα γερνούν τα άτοµα που είναι σήµερα εξοικειωµένα µε τις νέες 
τεχνολογίες, η τάση µείωσης της χρήσης του διαδικτύου όσο αυξάνεται η ηλικία 
είναι, ωστόσο, εµφανής (∆ιάγραµµα 18). 
 
∆ιάγραµµα 18 - Χρήση του διαδικτύου ανά ηλικιακή οµάδα, ΕΕ των 27, 

2004 και 2007, ποσοστά % 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ίσων Ευκαιριών, 2009. 
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ΜΕΡΟΣ 2 – Ανάπτυξη σειράς πρότυπων 
περιφερειακών προσεγγίσεων για την 
ενεργό γήρανση 
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8. Τυπολογία των περιφερειών 
  
8.1 Μεθοδολογική προσέγγιση: εξετασθέντα κριτήρια 
 
Η προτεινόµενη τυπολογία των περιφερειών της ΕΕ έχει περιγραφεί βάσει 
τεσσάρων κριτηρίων: 

1. Επίπεδο οικονοµικής µεγέθυνσης/καινοτοµίας (Navarro κ.ά., 2008). 
2. ∆είκτης εξάρτησης ηλικιωµένων (στοιχεία Eurostat). 
3. Ακαθάριστος ρυθµός αύξησης του πληθυσµού (στοιχεία Eurostat). 
4. Αναλογία αστικού/αγροτικού πληθυσµού (µεθοδολογία της ΕΕ, µε βάση 

τη µεθοδολογία του ΟΟΣΑ) 
 
Κριτήριο 1: περιφερειακό επίπεδο οικονοµικής µεγέθυνσης και καινοτοµίας 
Προκειµένου να εξεταστούν πολλαπλές µεταβλητές οι οποίες συµβάλλουν στην 
οικονοµική µεγέθυνση, έχει εξεταστεί µια υφιστάµενη τυπολογία για τον 
προσδιορισµό του επιπέδου καινοτοµίας µιας περιφέρειας, υπολογιζόµενο ως 
ικανότητα απορρόφησης και παραγωγής γνώσης και µετατροπής της Ε&Α σε 
οικονοµική µεγέθυνση. Η εν λόγω τυπολογία αντλείται από το Navarro κ.ά. 
(2008) και αναπτύσσεται µε βάση 21 δείκτες, καλύπτει 25 κράτη µέλη της ΕΕ 
και δίνει µεγάλη έµφαση στην απασχόληση, καθώς έξι από τους δείκτες 
αφορούν τα ποσοστά απασχόλησης (συνολική απασχόληση και απασχόληση 
στους κύριους οικονοµικούς τοµείς – γεωργία, κτηνοτροφία και 
αλιεία· βιοµηχανία· επιχειρήσεις και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες· υπηρεσίες 
µεσαίας και υψηλής τεχνολογίας· και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας)· επιπλέον, 
εξετάζεται ένας δείκτης προσβασιµότητας και δίνεται έµφαση στην Ε&Α (µε 
πέντε δείκτες) καθώς και στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της τυπολογίας αυτής 
περιγράφονται επτά βασικοί τύποι περιφερειών: 

 G1: Αναδιάρθρωση βιοµηχανικών περιφερειών µε σοβαρές αδυναµίες. Οι 
περιφέρειες αυτές χαρακτηρίζονται συνήθως από υψηλή ειδίκευση στον 
τοµέα της µεταποίησης (µε εξαίρεση την Εσθονία), µε «χαµηλά επίπεδα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, διά βίου µάθησης, προσβασιµότητας, 
ανθρώπινων πόρων στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας και 
δαπανών για Ε&Α». 

 G2: Περιφέρειες µε χαµηλές οικονοµικές και τεχνολογικές επιδόσεις, που 
ως επί το πλείστον εξαρτώνται από τον τοµέα των υπηρεσιών (τουρισµός) 
ή από τη γεωργία. Οι περιφέρειες αυτές διαθέτουν χαµηλό κατά κεφαλήν 
εισόδηµα, µειωµένη προσβασιµότητα, χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού και 
µειωµένη «ένταση Ε&Α, τριτοβάθµια εκπαίδευση, ποσοστό απασχόλησης, 
διά βίου µάθηση και ανθρώπινους πόρους στους τοµείς της επιστήµης και 
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της τεχνολογίας». 
 G3: Περιφέρειες µε µέτριες οικονοµικές και τεχνολογικές επιδόσεις. Αυτή 
η οµάδα περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό περιφερειών, από όλες τις χώρες 
της ΕΕ των 15, µε εξαίρεση τη Σλοβενία, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
ευρύ φάσµα παραγωγικών υποδοµών (βιοµηχανική παραγωγή έως 
υπηρεσίες και γεωργία). 

 G4: Προηγµένες περιφέρειες, µε ορισµένο βαθµό βιοµηχανικής 
εξειδίκευσης. Ιστορικά, µε βάση τον βιοµηχανικό τοµέα, ορισµένες από 
τις περιφέρειες που ανήκουν σε αυτήν την οµάδα έχουν καταφέρει να 
«στηρίξουν τη βιοµηχανία τους σε µεταποιητικές δραστηριότητες 
ενδιάµεσης και υψηλής τεχνολογίας, µε ισχυρή ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων Ε&Α», ενώ άλλες έχουν προσανατολίσει τις βιοµηχανίες 
τους σε νέους τοµείς. «Κατά µέσο όρο, αυτές οι περιφέρειες 
χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο προσβασιµότητας, υψηλή 
πληθυσµιακή πυκνότητα και αυξηµένες δαπάνες στον τοµέα της Ε&Α». 

 G5: Καινοτόµες περιφέρειες, µε υψηλό επίπεδο οικονοµικής και 
τεχνολογικής ανάπτυξης. Αυτή είναι η µικρότερη οµάδα και περιλαµβάνει 
δέκα περιφέρειες, οι οποίες βρίσκονται όλες στη βόρεια Ευρώπη. Οι εν 
λόγω περιφέρειες διαθέτουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και διά βίου 
µάθησης, αυξηµένες δαπάνες στον τοµέα της Ε&Α και αυξηµένη 
παραγωγή διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

 G6: Περιφέρειες πρωτευουσών, µε ορισµένο βαθµό εξειδίκευσης σε 
υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας. Αυτή η οµάδα περιλαµβάνει τις 
πρωτεύουσες των κρατών µελών της ΕΕ των 15 και της ΕΕ των 10 (τις 
λεγόµενες «ανανεωµένες πρωτεύουσες» που «θεωρούνται πρωταγωνιστές 
της οικονοµικής µετάβασης και ατµοµηχανές της οικονοµικής 
δραστηριότητας» στα νέα κράτη µέλη), µε καλούς ρυθµούς οικονοµικής 
ανάπτυξης και επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης ανώτερο του ευρωπαϊκού 
µέσου όρου, κυρίως λόγω του υψηλού επιπέδου της Ε&Α. Οι περιφέρειες 
«µε αυξηµένη συγκέντρωση ιδιωτικών και δηµοσίων ερευνητικών 
δραστηριοτήτων και υψηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης» ανήκουν 
επίσης σε αυτήν την κατηγορία: χαρακτηρίζονται από αυξηµένη 
πληθυσµιακή πυκνότητα και υψηλό εισοδηµατικό και µορφωτικό επίπεδο, 
µε ορισµένο βαθµό εξειδίκευσης σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, 
χρηµατοπιστωτικές και επιχειρηµατικές υπηρεσίες. 

 G7: Καινοτόµες περιφέρειες πρωτευουσών. Οι εν λόγω περιφέρειες 
ειδικεύονται σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας. Σε αυτήν 
ανήκουν οι πρωτεύουσες και οι περιφέρειες που έχουν µετατραπεί σε 
«κόµβους γνώσης». ∆ιαθέτουν «υψηλό εισοδηµατικό επίπεδο και επίπεδο 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και διά βίου µάθησης και αυξηµένη 
προσβασιµότητα, πληθυσµιακή πυκνότητα και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας», 
καθώς και αυξηµένα επίπεδα δαπανών στον τοµέα της Ε&Α. «Η τοµεακή 
τους εξειδίκευση είναι οι υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και οι 
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χρηµατοπιστωτικές και επιχειρηµατικές υπηρεσίες, οι οποίες στο σύνολό 
τους ενισχύουν τις δραστηριότητες καινοτοµίας». 

 
Πρέπει να επισηµανθεί ότι, συγκρίνοντας την τυπολογία που εφαρµόζεται στο 
Navarro κ.ά. µε την κατάταξη των περιφερειών σύµφωνα µε τους στόχους της 
σύγκλισης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, υπάρχει σχετικά 
ευθεία αντιστοιχία µεταξύ αφενός των περιφερειών G1 και G2 και αφετέρου 
των περιφερειών σύγκλισης· καθώς και µεταξύ αφενός των περιφερειών G3 και 
G7 και αφετέρου των περιφερειών ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. 
 
Κριτήριο 2: δείκτης εξάρτησης ηλικιωµένων 
Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωµένων είναι ο λόγος του αριθµού των ηλικιωµένων 
(65 ετών και άνω) προς τον αριθµό των ατόµων σε ηλικία εργασίας (ήτοι 15-64 
ετών) σε έναν πληθυσµό. Αποτελεί δείκτη του βαθµού στον οποίο ο ενεργός 
πληθυσµός πρέπει να υποστηρίζει τον ηλικιωµένο πληθυσµό. Οι υψηλότερες 
τιµές του δείκτη µπορεί να συνδυάζουν αύξηση του ποσοστού των ηλικιωµένων 
µε µείωση του ποσοστού των ατόµων σε ηλικία εργασίας. Ο εν λόγω δείκτης 
εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό.15 
 
Κριτήριο 3: ακαθάριστος ρυθµός αύξησης του πληθυσµού 
Ο ακαθάριστος ρυθµός αύξησης του πληθυσµού ισούται µε την ακαθάριστη 
γεννητικότητα µείον την ακαθάριστη θνησιµότητα (ή φυσική µεταβολή) συν τον 
συνολικό καθαρό ρυθµό µετανάστευσης, δηλαδή τη διαφορά µεταξύ 
εισερχόµενων και εξερχόµενων µεταναστευτικών ροών. Ο ακαθάριστος ρυθµός 
αύξησης του πληθυσµού είναι «ο λόγος της συνολικής αύξησης του πληθυσµού 
κατά τη διάρκεια του έτους προς τον µέσο πληθυσµό της εξεταζόµενης περιοχής το 
ίδιο έτος». 16  Εκφράζεται σε ποσοστό επί χιλίων κατοίκων (‰). Ο ρυθµός 
αύξησης είναι δείκτης για την παρακολούθηση του µεγέθους του πληθυσµού. 
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Κριτήριο 4: αναλογία αστικού/αγροτικού πληθυσµού 
 

Για τη διάκριση των 
περιφερειών µε βάση 
την αναλογία 

αστικού/αγροτικού 
πληθυσµού, έχει 
χρησιµοποιηθεί η 
τυπολογία που 
αναπτύχθηκε από τη 
Γ∆ Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 
τη Eurostat, το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών 
(ΚΚΕρ) και τη Γ∆ 

Περιφερειακής 
Πολιτικής. Η 
τυπολογία αυτή 
στηρίζεται σε µια 
παραλλαγή της 
µεθοδολογίας του 
ΟΟΣΑ και επιτρέπει 
την ταξινόµηση των 
περιφερειών σε 
επίπεδο NUTS3 
(Χάρτης 6). Βάσει 
αυτής της τυπολογίας 
προσδιορίζονται τρεις 

κύριες κατηγορίες: (i) κατ’ εξοχήν αστικές περιφέρειες, µε αγροτικό πληθυσµό 
µικρότερο από το 20% του συνολικού πληθυσµού (κόκκινες περιοχές στον 
χάρτη)· (ii) ενδιάµεσες περιφέρειες, µε αγροτικό πληθυσµό µεταξύ 20 και 50% 
του συνολικού πληθυσµού (κίτρινες περιοχές)· και (iii) κατ’ εξοχήν αγροτικές 
περιφέρειες, µε αγροτικό πληθυσµό 50% ή περισσότερο του συνολικού 
πληθυσµού (πράσινες περιοχές). 

Χάρτης 6 – Τυπολογία αστικού/αγροτικού 
πληθυσµού, NUTS3 

 
Πηγή: ιστότοπος Eurostat. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Urban-rural_typology
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8.2 Περιγραφή των τύπων 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, οι επτά κατηγορίες που 
παρουσιάζονται στο Navarro κ.ά. συνενώθηκαν αρχικά σε τρεις οµάδες ως εξής: 
(i) περιφέρειες που ανήκουν στις κατηγορίες G1 και G2 και χαρακτηρίζονται 
από ασθενή οικονοµική ανάπτυξη (ΑΣΘΕΝΗΣ)· (ii) περιφέρειες που ανήκουν 
στην κατηγορία G3 και χαρακτηρίζονται από µέτρια ανάπτυξη (ΜΕΤΡΙΑ) και 
(iii) περιφέρειες που ανήκουν στις κατηγορίες G4, G5, G6 και G7 και 
χαρακτηρίζονται από ισχυρή ανάπτυξη (ΙΣΧΥΡΗ)17. 
Όσον αφορά τον δείκτη εξάρτησης ηλικιωµένων, οι περιφέρειες χωρίστηκαν σε 
δύο οµάδες: (i) στις περιφέρειες µε δείκτη χαµηλότερο από τον µέσο όρο της ΕΕ 
των 27, ήτοι 25,9% (ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ)· και (ii) στις περιφέρειες µε 
λόγο ανώτερο από τον µέσο όρο της ΕΕ των 27, ήτοι 25,9% (ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ). 
 
Σε σχέση µε τον ακαθάριστο ρυθµό αύξησης του πληθυσµού, οι περιφέρειες 
χωρίστηκαν σε δύο οµάδες: (i) περιφέρειες µε αρνητικό ή µηδενικό ρυθµό 
αύξησης (ΜΕΙΩΣΗ)· και (ii) περιφέρειες µε θετικό ρυθµό αύξησης (ΑΥΞΗΣΗ). 
 
Οι σχεδιαστές της τυπολογίας µε βάση τον αστικό και αγροτικό πληθυσµό έχουν 
υποστηρίξει ότι η οµαδοποίηση σε επίπεδο NUTS2 θα µετέβαλλε ουσιαστικά 
την τυπολογία· γι’ αυτό, αντί της οµαδοποίησης των δεδοµένων, ο κυρίαρχος 
τύπος των µονάδων NUTS3 θεωρήθηκε ότι χαρακτηρίζει έναν τύπο περιφέρειας 
ως «κατ’ εξοχήν αστικό» (U), «κατ’ εξοχήν αγροτικό» (R) ή «ενδιάµεσο» (IN). 
Στην πράξη, για κάθε περιφέρεια, µετρήθηκαν οι µονάδες NUTS3 µε τις 
ενδείξεις PU (κυρίως αστική), IN (ενδιάµεση) ή PR (κυρίως αγροτική) και η 
σχετική περιφέρεια χαρακτηρίστηκε µε βάση την πλέον κατάλληλη περιγραφή. 
 
8.3 Προτεινόµενη τυπολογία των περιφερειών 
 
Στον πίνακα 7 συνοψίζεται η προτεινόµενη τυπολογία σύµφωνα µε τα κριτήρια 
και την προσέγγιση που παρουσιάζονται στις ενότητες 8.1 και 8.2. Στο πλαίσιο 
της προτεινόµενης τυπολογίας διακρίνονται επτά τύποι περιφερειών. 
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Πίνακας 7 – Προτεινόµενη τυπολογία των περιφερειών 
 

 Οικονοµικ
ή 

µεγέθυνση 
και 

καινοτοµία 

∆είκτης 
εξάρτησης 
ηλικιωµένω

ν 

Ακαθάριστος 
ρυθµός 

αύξησης του 
πληθυσµού 

Αριθ. 
περιφε
ρειών 

Αστικός/αγροτικός 
χαρακτήρας 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

1 

ΙΣΧΥΡΗ ΝΕΑΝΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜ

ΟΣ 

ΑΥΞΗΣΗ 51 Κυριαρχία 
ΑΣΤΙΚΩΝ (30) και 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ 
(15) περιφερειών – 
λίγες ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 
περιφέρειες (6). 
Οµάδα Navarro: 
4,5,6,7 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

2 

ΙΣΧΥΡΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕ
ΝΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜ
ΟΣ 

ΑΥΞΗΣΗ 50 Κυριαρχία 
ΑΣΤΙΚΩΝ (22) και 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ 
(20) περιφερειών – 
λίγες ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 
περιφέρειες (8). 
Οµάδα Navarro: 
4,5,6,7 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

3 

ΜΕΤΡΙΑ Ή  
ΑΣΘΕΝΗΣ 

ΝΕΑΝΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜ

ΟΣ 

ΑΥΞΗΣΗ 24 Κυριαρχία 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ 
(13) και 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ (9) 
περιφερειών. ∆ύο 
ΑΣΤΙΚΕΣ 
περιφέρειες. 
Οµάδα Navarro: 
1,2,3 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

4 

ΜΕΤΡΙΑ Ή 
ΑΣΘΕΝΗΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕ
ΝΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜ
ΟΣ 

ΑΥΞΗΣΗ 42 Κυριαρχία 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ (31) 
περιφερειών· έποντ
αι οι 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ 
(11). 
Οµάδα Navarro: 2 
και 3. 
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 Οικονοµικ
ή 

µεγέθυνση 
και 

καινοτοµία 

∆είκτης 
εξάρτησης 
ηλικιωµένω

ν 

Ακαθάριστος 
ρυθµός 

αύξησης του 
πληθυσµού 

Αριθ. 
περιφε
ρειών 

Αστικός/αγροτικός 
χαρακτήρας 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

5 ΙΣΧΥΡΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕ
ΝΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜ
ΟΣ 

ΜΕΙΩΣΗ 30 Κυριαρχία 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ 
(21) περιφερειών. 
Οµάδα Navarro: 
4,5,6 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

6 

ΜΕΤΡΙΑ Ή 
ΑΣΘΕΝΗΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕ
ΝΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜ
ΟΣ 

ΜΕΙΩΣΗ 23 Κυριαρχία 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ (16) 
περιφερειών· έποντ
αι οι 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ (6) 
+ 1 ΑΣΤΙΚΗ. 
Οµάδα Navarro: 2 
και 3, και λίγες 1. 
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 Οικονοµικ
ή 

µεγέθυνση 
και 

καινοτοµία 

∆είκτης 
εξάρτησης 
ηλικιωµένω

ν 

Ακαθάριστος 
ρυθµός 

αύξησης του 
πληθυσµού 

Αριθ. 
περιφε
ρειών 

Αστικός/αγροτικός 
χαρακτήρας 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

7 

ΑΣΘΕΝΗΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜ

ΟΣ 

ΜΕΙΩΣΗ 43 Κυριαρχία 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ (27) 
και ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ 
(11) περιφερειών. 
Λίγες ΑΣΤΙΚΕΣ 
περιφέρειες (2). 
Οµάδα Navarro: 1 
και 2. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε 
αυτόν τον τύπο 
περιλαµβάνονται 
τρεις περιφέρειες οι 
οποίες διαθέτουν 
ΝΕΑΝΙΚΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ο 
οποίος σηµειώνει 
ΜΕΙΩΣΗ, αλλά 
διαθέτουν ΜΕΣΗ ή 
ΙΣΧΥΡΗ 
οικονοµική 
µεγέθυνση και 
καινοτοµία, ήτοι: 
Vzhodna Slovenija 
(SI), Nord - Pas-de-
Calais (FR) και 
Lorraine (FR) 

    263 18 

 
Οι τύποι 1 και 2 περιλαµβάνουν περιφέρειες µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης 
και καινοτοµίας, καθώς και αυξανόµενο πληθυσµό. Οι περιφέρειες αυτές 
χαρακτηρίζονται κατ’ εξοχήν αστικές ή ενδιάµεσες (µε λίγες εξαιρέσεις 
αγροτικών περιοχών). Όλες οι περιφέρειες G7 (ταξινόµηση Navarro) και οι 
περισσότερες περιφέρειες G6 ανήκουν σε αυτούς τους δύο τύπους. Οι δύο τύποι 
διαφέρουν ως προς την τιµή του δείκτη εξάρτησης ηλικιωµένων – κάτω από τον 
µέσο όρο της ΕΕ των 27 όσον αφορά τον τύπο 1 και πάνω από τον µέσο όρο της 
ΕΕ των 27 όσον αφορά τον τύπο 2. 
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Οι τύποι 3 και 4 περιλαµβάνουν τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από 
αυξανόµενο πληθυσµό και ασθενείς ή µέτριους ρυθµούς οικονοµικής 
µεγέθυνσης και καινοτοµίας. Οι περιφέρειες αυτές είναι κατά κύριο λόγο 
αγροτικές ή ενδιάµεσες (µε λίγες εξαιρέσεις αστικών περιοχών)· συγκεκριµένα, 
οι αγροτικές περιφέρειες συµπίπτουν κατά κανόνα µε τις περιοχές στις οποίες ο 
δείκτης εξάρτησης ηλικιωµένων είναι υψηλός. Οι περιφέρειες των τύπων 3 και 4 
ανήκουν στις κατηγορίες G1, G2 και G3 (ταξινόµηση Navarro). Οι δύο τύποι 
διαφέρουν ως προς την τιµή του δείκτη εξάρτησης ηλικιωµένων – κάτω από τον 
µέσο όρο της ΕΕ των 27 όσον αφορά τον τύπο 3 και πάνω από τον µέσο όρο της 
ΕΕ των 27 όσον αφορά τον τύπο 4. 
 
Οι τύποι 5, 6 και 7 χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους από τη συρρίκνωση του 
πληθυσµού τους. Στο σύνολο αυτών των τριών τύπων, η οικονοµική µεγέθυνση 
είναι από ασθενής έως ισχυρή· δύο τύποι (5 και 6) διαθέτουν ποσοστό 
εξάρτησης ηλικιωµένων το οποίο υπερβαίνει τον µέσο όρο της ΕΕ των 27. Ο 
τύπος 5 περιλαµβάνει µόνο ενδιάµεσες περιφέρειες· οι τύποι 6 και 7 είναι 
κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες. 

 
Οι περιφέρειες ανά τύπο αναφέρονται στον πίνακα 4 και περιγράφονται υπό 
µορφή εικόνας στον χάρτη 7. 
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Πίνακας 4 – Περιφέρειες ανά τύπο 
 

Τύπος Περιφέρειες 
ΤΥΠΟΣ 

1 
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Prov. 
Limburg (BE), Prov. Brabant Wallon, Prov. Hainaut, Prov. Liège, 
Prov. Luxembourg (BE), Prov. Namur, Praha, Hovedstaden, 
Midtjylland, Attiki, Comunidad de Madrid, Île de France, Picardie, 
Haute-Normandie, Alsace, Rhône-Alpes, Luxembourg, Közép-
Magyarország, Groningen, Friesland (NL), Overijssel, Gelderland, 
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, 
Wien, Vorarlberg, Mazowieckie, Bratislavský kraj, Etelä-Suomi, 
Pohjois-Suomi, Stockholm, Tees Valley and Durham, Greater 
Manchester, South Yorkshire, West Yorkshire, Derbyshire and 
Nottinghamshire, Leicestershire, Rutland and Northamptonshire, 
West Midlands, Bedfordshire and Hertfordshire, Inner London, Outer 
London, Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, 
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area, East Wales, Eastern 
Scotland, South Western Scotland, North Eastern Scotland 

ΤΥΠΟΣ 
2 

PrProv. Antwerpen, Prov. Oost-Vlaanderen, Prov. Vlaams-Brabant, 
Prov. West-Vlaanderen, Sjælland, Syddanmark, Nordjylland, 
Karlsruhe, Oberbayern, Niederbayern, Berlin, Bremen, Hamburg, 
Weser-Ems, Köln, Trier, Rheinhessen-Pfalz, Franche-Comté, Midi-
Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
Piemonte, Lombardia, Lazio, Drenthe, Lisboa, Länsi-Suomi, Östra 
Mellansverige, Sydsverige, Västsverige, Northumberland and Tyne 
and Wear, Cumbria, Cheshire, Lancashire, Merseyside, East 
Yorkshire and Northern Lincolnshire, North Yorkshire, Lincolnshire, 
Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire, Shropshire and 
Staffordshire, East Anglia, Essex, Surrey, East and West Sussex, 
Hampshire and Isle of Wight, Kent, Dorset and Somerset, Cornwall 
and Isles of Scilly, Devon, West Wales and The Valleys, Highlands 
and Islands. 

ΤΥΠΟΣ 
3 

Border, Midland and Western, Southern and Eastern, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Zahodna 
Slovenija, Northern Ireland (UK), Strední Cechy, Jihozápad, Νότιο 
Αιγαίο, Illes Balears, Andalucía, Región de Murcia, Canarias (ES), 
Campania, Κύπρος, Malta, Malopolskie, Wielkopolskie, Pomorskie, 
Norte, Východné Slovensko. 
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ΤΥΠΟΣ 
4 

Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, ∆υτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Κρήτη, Castilla-la Mancha, Extremadura, Corse, 
Burgenland (AT), Algarve, Centro (PT), Alentejo, Schleswig-
Holstein, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragón, 
Centre (FR), Basse, Normandie, Bourgogne, Pays de la Loire, 
Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, Auvergne, Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aoste, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, 
Provincia Autonoma Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, 
Umbria, Marche, Abruzzo, Niederösterreich, Steiermark, Åland, 
Småland med öarna, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland. 

ΤΥΠΟΣ 
5 

Stuttgart, Freiburg, Tübingen, Oberpfalz, Oberfranken, 
Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben, Brandenburg – Nordost, 
Brandenburg – Südwest, Darmstadt, Gießen, Kassel, Mecklenburg, 
Vorpommern, Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Düsseldorf, 
Münster, Detmold, Arnsberg, Koblenz, Saarland, Chemnitz, Dresden, 
Leipzig, Thüringen, Zeeland, Limburg (NL), Övre Norrland. 

ΤΥΠΟΣ 
6 

Sachsen-Anhalt, País Vasco, Champagne-Ardenne, Liguria, Friuli-
Venezia Giulia, Kärnten, Itä-Suomi, Severozapaden, Severen 
tsentralen, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ∆υτική Μακεδονία, 
Θεσσαλία, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Galicia, Principado de Asturias, 
Castilla y León, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Sardegna. 

ΤΥΠΟΣ 
7 

Severoiztochen, Yugoiztochen, Yugozapaden, Yuzhen tsentralen, 
Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, 
Moravskoslezsko, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Közép-Dunántúl, 
Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-
Alföld, Dél-Alföld, Lódzkie, Slaskie, Lubelskie, Podkarpackie, 
Swietokrzyskie, Podlaskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, 
Dolnoslaskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warminsko-
Mazurskie, Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud – Muntenia, 
Bucuresti – Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Vest, Západné Slovensko, 
Stredné Slovensko. 
Εξαιρέσεις: Vzhodna Slovenija (SI), Nord - Pas-de-Calais (FR) και 
Lorraine (FR). 
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Χάρτης 7 – Προτεινόµενη τυπολογία, NUTS2 
 

Πηγή: Progress Consulting S.r.l. 
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9. Περιφερειακές και τοπικές λύσεις ανά 
τοµέα πολιτικής και τύπο περιφέρειας 
 
Για τους τοµείς πολιτικής που εξετάζονται στα παρακάτω παραδείγµατα 
χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα αρκτικόλεξα, τα οποία τοποθετούνται πριν από 
τον τίτλο: EMPL = απασχόληση· CARE = πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες 
(υγεία και µακροχρόνια φροντίδα)· TRAN = κινητικότητα και 
προσβασιµότητα· HOUS = προσαρµοσµένη στέγαση· και PART = συµµετοχή σε 
δραστηριότητες της κοινότητας. 
 
EMPL - Συντονισµένο σχέδιο δράσης για την ίση πρόσβαση στην εργασία 
στην περιφέρεια Île-de-France – Τύπος περιφέρειας: 1 
Προκλήσεις:  σηµαντικές ανισότητες στο εσωτερικό της περιφέρειας οι οποίες 
απαιτούν αυξηµένη κοινωνική συνοχή προκειµένου να δηµιουργηθεί 
σταθερότητα και οικονοµική µεγέθυνση υψηλότερο περιφερειακό ποσοστό 
ανεργίας των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας (6,6%) σε σύγκριση µε τον 
εθνικό µέσο όρο (5,2%) 
Περιγραφή. Το 2010, οι ενδιαφερόµενοι δηµόσιοι και κοινωνικοί φορείς στην 
περιφέρεια Île-de-France συµφώνησαν επί ενός σχεδίου δράσης για την 
καταπολέµηση των ανισοτήτων στην περιφερειακή αγορά εργασίας. Το σχέδιο 
θέτει τέσσερις βασικούς στόχους: (i) ισότητα των φύλων· (ii) πρόσβαση και 
δυνατότητα παραµονής των ατόµων µε αναπηρίες στην αγορά εργασίας· (iii) 
µέτρα καταπολέµησης των διακρίσεων σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο· και (iv) προσπάθειες διατήρησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης 
ηλικίας στην αγορά εργασίας. Το σχέδιο αποτελεί συνέχεια σειράς 
περιφερειακών µέτρων µε στόχο τη διευκόλυνση της απασχόλησης των 
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας, περιλαµβανοµένης της πιλοτικής 
πρωτοβουλίας για τις δεξιότητες των ηλικιωµένων, η οποία ξεκίνησε το 2006 
και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, βάσει του άρθρου 6 για τις καινοτόµες 
δράσεις. Το σχέδιο θα υπόκειται σε τακτική αξιολόγηση. Έχουν αναληφθεί 
πολλές πρωτοβουλίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι οποίες αφορούν 
ζητήµατα όπως η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και επαγγελµατικών 
υπηρεσιών κατάρτισης (από το 2010) για τη διοργάνωση φόρουµ µε σκοπό τη 
διευκόλυνση των επαφών µεταξύ των ηλικιωµένων ανέργων και των 
επιχειρήσεων (από το 2009 – µέχρι στιγµής έχουν διοργανωθεί δύο τέτοια 
φόρουµ), καθώς και η παροχή συµβουλών και η ευαισθητοποίηση 
επιχειρηµατιών έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν να διατηρήσουν τους 
εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας. 
∆οµή διακυβέρνησης.Το σχέδιο έχει συµφωνηθεί από την περιφερειακή αρχή 
της Île-de-France και τις ακόλουθες περιφερειακές οργανώσεις (συνδικάτα και 
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επιχειρηµατικές ενώσεις): UR (union régionale) CFTC, UR CFE CGC, UR 
CFDT, UR CGT, UPA, CGPME (Confédération Générale des Petites et 
Moyennes Entreprises), MEDEF (Mouvement des entreprises de la région). Οι 
συνυπογράφοντες τη συµφωνία θα είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την 
πιλοτική εφαρµογή των πρωτοβουλιών, καθώς και για τη διαχείριση των 
κονδυλίων. 
Χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση διατίθεται µέσω περιφερειακών και 
κρατικών κονδυλίων. 
Πηγή: Ιστότοπος του σχεδίου δράσης. 

 
EMPL - ∆ίκτυο για την απασχόληση εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας (Older 
Workers Employment Network, OWEN), East Yorkshire και Northern 
Lincolnshire (Ηνωµένο Βασίλειο) – Τύπος περιφέρειας: 2 
Προκλήσεις  δυσκολία επανένταξης των µεγαλύτερης ηλικίας εργαζοµένων 
στην αγορά εργασίας 
Περιγραφή. Το δίκτυο ξεκίνησε το 2004 µε οικονοµική υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). Την περίοδο 2006-2009 το δίκτυο 
εξασφάλισε περαιτέρω χρηµατοδότηση από τον περιφερειακό αναπτυξιακό 
φορέα Yorkshire Forward υπό την αιγίδα του προγράµµατος 
απασχολησιµότητας MORE (Making Opportunities Realistic For Everyone – 
Ας προσφέρουµε ρεαλιστικές ευκαιρίες σε όλους). Το δίκτυο υποστηρίζει 
κυρίως άτοµα ηλικίας 45 ετών και άνω που αναζητούν εργασία, παρέχοντάς 
τους δεξιότητες απασχολησιµότητας µέσω µαθηµάτων, συµβουλών και 
προγραµµάτων κατάρτισης· «Παρέχεται στήριξη µε τη µορφή εργαστηρίων τα 
οποία περιλαµβάνουν τη σύνταξη βιογραφικών σηµειωµάτων, την καλλιέργεια 
αυτοπεποίθησης και κινήτρων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων για συµµετοχή σε 
συνεντεύξεις, την αναζήτηση θέσεων εργασίας και τη συµπλήρωση αιτήσεων 
πρόσληψης. Κάθε πελάτης που εντάσσεται στο δίκτυο OWEN αποκτά 
προσωπικό σύµβουλο OWEN: Οι δηµόσιες αρχές συνεργάζονται στενά µε τους 
πελάτες από τη στιγµή που εντάσσονται στο δίκτυο και καθ’ ολη τη διάρκεια του 
προγράµµατος, παρέχοντας πληροφορίες, συµβουλές και καθοδήγηση.» Το 
δίκτυο OWEN έχει προταθεί για βραβείο εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο 
των βραβείων που θα απονεµηθούν το 2011 από το NIACE (National Institute 
of Adults Continuing Education, Εθνικό Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων). 
∆οµή διακυβέρνησης. Τη διαχείριση του προγράµµατος ασκεί οµάδα η οποία 
περιλαµβάνει διοικητικό προσωπικό, έναν συντονιστή/εκπαιδευτή «ήπιων 
δεξιοτήτων», προσωπικούς συµβούλους και προσωπικό µάρκετινγκ. 
Χρηµατοδότηση. Το έργο χρηµατοδοτείται επί του παρόντος στο East 
Yorkshire από το Yorkshire East Riding Council και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο, και στο North East Lincolnshire από το πρόγραµµα Change. 
Πηγές: Ιστότοπος του δικτύου OWEN. 

http://www.egaliteeniledefrance.fr/seniors/page/les-coulisses-du-plan
http://www.owenproject.co.uk/welcome/
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EMPL - Εδαφικό Σύµφωνο Απασχόλησης, Tyrol (AT) – Τύπος περιφέρειας: 3 
Προκλήσεις:  πρόληψη και καταπολέµηση της ανεργίας ενίσχυση 
εργαζοµένων που υφίστανται τις συνέπειες διαδικασιών αναδιάρθρωσης 
Περιγραφή. Το σύµφωνο απασχόλησης του Τιρόλου είναι ένα πλαίσιο 
περιφερειακής δικτύωσης για τις πολιτικές απασχόλησης στην περιφέρεια του 
Τιρόλου, κύριος στόχος του οποίου είναι να καταστεί πιο προσιτή η αγορά 
εργασίας σε ευάλωτα άτοµα, µέσω µιας ολοκληρωµένης εταιρικής σχέσης σε 
περιφερειακό επίπεδο, η οποία θα αποβλέπει στην αποτελεσµατική και 
αποδοτική χρήση όλων των διαθέσιµων πόρων. Οι εργαζόµενοι µεγαλύτερης 
ηλικίας περιλαµβάνονται στις οµάδες-στόχους της πρωτοβουλίας. Τα 
σχεδιαζόµενα µέτρα περιλαµβάνουν τη µάθηση, την πρακτική άσκηση, την 
επαγγελµατική κατάρτιση και την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας. Το 
τρέχον σύµφωνο ισχύει για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον 
∆εκέµβριο του 2015. 
∆οµή διακυβέρνησης.Μια διευθύνουσα οµάδα είναι υπεύθυνη για τον 
στρατηγικό σχεδιασµό· περιλαµβάνει στους κόλπους της εκπροσώπους της 
επαρχιακής κυβέρνησης του Τιρόλου, της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, 
του Οµοσπονδιακού Γραφείου Κοινωνικής Μέριµνας, του Οικονοµικού 
Επιµελητηρίου, του Εργατικού Επιµελητηρίου, της Αυστριακής 
Συνοµοσπονδίας Συνδικάτων, της Οµοσπονδίας Αυστριακών Βιοµηχανιών, 
του Επιµελητηρίου Εργαζοµένων στον Γεωργικό Τοµέα, του Γεωργικού 
Επιµελητηρίου του Τιρόλου, της Ένωσης ∆ήµων, της Αυστριακής Ένωσης 
∆ήµων και Κοινοτήτων, και άλλων περιφερειακών φορέων. Μια οµάδα 
συντονισµού του συµφώνου είναι επιφορτισµένη µε τα επιχειρησιακά 
καθήκοντα και τη συνεργασία µεταξύ των εταίρων. 
Χρηµατοδότηση. Το σύµφωνο έχει χρηµατοδοτηθεί µε 74 εκατ. ευρώ ανά 
έτος· µέρος της χρηµατοδότησης διατίθεται επίσης µέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου. 
Πηγές: Ιστότοπος του Συµφώνου. 

 
EMPL - Cayado y Zurrón, Extremadura (ES) – Τύπος περιφέρειας: 4 
Προκλήσεις:  διατήρηση επαγγελµατιών στον τοµέα της εκτροφής 
αιγοπροβάτων αντιµετώπιση σοβαρής τοµεακής κρίσης  αποκατάσταση της 
αξιοπρέπειας τοµεακών εργαζοµένων οι οποίοι ανήκουν συχνά σε ευάλωτες 
κατηγορίες 
Περιγραφή. Στην περιφέρεια Extremadura της Ισπανίας υπάρχουν αρκετές 
περιοχές οι οποίες ασχολούνται µε την εκτροφή αιγοπροβάτων. Ωστόσο, η 
συγκεκριµένη επαγγελµατική δραστηριότητα δεν θεωρείται αξιοπρεπής και 
δεν είναι οικονοµικά αποδοτική. Το πρόγραµµα, το οποίο υλοποιείται κατά τη 
διάρκεια των ετών 2008-2010, στοχεύει στη διατήρηση των επαγγελµατιών 
στον τοµέα µέσω της παροχής κινήτρων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και 
ειδικότερα σε: γυναίκες, µετανάστες, άτοµα ηλικίας 45 ετών και άνω και 

http://www.pakte.at/teps/pakt/7/5730.html
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ανειδίκευτους εργάτες. Οι στόχοι του προγράµµατος ήταν: η βελτίωση της 
απασχόλησης στον τοµέα· η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων µέσω 
προγραµµάτων κατάρτισης, σεµιναρίων, εξατοµικευµένης υποστήριξης 
κ.λπ.· και η ενίσχυση της δηµιουργίας οικονοµικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιµων και πιο σύγχρονων επιχειρήσεων. 
∆οµή διακυβέρνησης. Η Dirección General de Desarrollo Rural de la 
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural είναι υπεύθυνη για το σύνολο 
του έργου. 
Χρηµατοδότηση. Ο προϋπολογισµός του έργου ανήλθε σε 523.510 ευρώ, εκ 
των οποίων το 80% χρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ µέσω του προγράµµατος 
Empleaverde του Ινστιτούτου Βιοποικιλότητας, ενώ το 20% της 
χρηµατοδότησης διατέθηκε από την περιφερειακή κυβέρνηση (Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura). 
Πηγή: Ιστότοπος Cayado y Zurrón 

 
EMPL - Πρόγραµµα «Akademie 50plus», οµόσπονδο κράτος του 
Βρανδεµβούργου (DE) – Τύπος περιφέρειας: 5 
Προκλήσεις:  χαµηλά ποσοστά απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης 
ηλικίας, κυρίως των γυναικών. Το 2001, οι εργαζόµενοι άνδρες µεγαλύτερης 
ηλικίας αντιπροσώπευαν το 6% του συνολικού εργατικού δυναµικού, έναντι 
ποσοστού 3% των εργαζοµένων γυναικών σε σχέση µε το σύνολο του εργατικού 
δυναµικού· Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της Eurostat, τα ποσοστά αυτά 
ανήλθαν σε 8% και 7% αντιστοίχως για τους άνδρες και τις γυναίκες το 2009 
ανταπόκριση στην έκκληση της ΕΕ για προώθηση της ενεργού γήρανσης 

Περιγραφή. Το πρόγραµµα «Akademie 50plus» έχει ως στόχο να βοηθήσει 
τους µεγαλύτερης ηλικίας ανέργους να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. 
Καθώς η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη, αποφασίστηκε να θεσπιστεί ποσόστωση ως προς τη συµµετοχή των 
δύο φύλων: 60% για τις γυναίκες και 40% για τους άνδρες συµµετέχοντες. Η 
βασική επιδίωξη στην οποία αποβλέπει αυτό το πρόγραµµα είναι η 
αξιοποίηση, διατήρηση και καλλιέργεια των δεξιοτήτων ατόµων µεγαλύτερης 
ηλικίας και, συνεπώς, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, µέσω της παροχής 
των ακολούθων υπηρεσιών: (i) οργάνωση και υλοποίηση υπηρεσιών 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρµοσµένων στις ανάγκες 
της περιφερειακής οικονοµίας και στις απαιτήσεις απόδοσης· (ii) κατάρτιση 
και µετέπειτα παρακολούθηση, εάν χρειάζεται, των συµµετεχόντων στο 
πρόγραµµα µετά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας· (iii) συνεργασία µε 
τους εργοδότες και τους φορείς της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες· (iv) 
παροχή ατοµικών συµβουλών στους συµµετέχοντες, καθώς και κινήτρων και 
ψυχολογικής υποστήριξης ώστε να βοηθηθούν στη διαδικασία ένταξής 
τους· και (v) δηµόσιες σχέσεις και σχέσεις µε τα µέσα ενηµέρωσης για την 
προώθηση της περιφερειακής/τοπικής ανταλλαγής απόψεων σχετικά µε τους 

http://www.rurex.es/cayado/proyecto.php?txtid=proyecto_presentacion
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«εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας και την απασχόληση στο δηµόσιο». Το 
πρόγραµµα ξεκίνησε το 2001 και έχει παραταθεί µέχρι τον Απρίλιο του 2011. 
Μεταξύ 2001 και 2008, προσέφερε στήριξη σε περισσότερα από 8.000 
άτοµα· το 2008, 217 άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας επανεντάχθηκαν στην αγορά 
εργασίας. 
∆οµή διακυβέρνησης.Τη διαχείριση του προγράµµατος ασκεί το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Οικογένειας του κράτους του 
Βρανδεµβούργου· η εφαρµογή του ενθαρρύνεται, µέσω προσκλήσεων έργων, 
σε όλες τις περιφέρειες του εν λόγω οµόσπονδου κράτους. Οι υπηρεσίες 
παρέχονται µέσω τοπικών γραφείων απασχόλησης. Μεταξύ των δήµων που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα είναι οι: Cottbus, Eberswalde, Frankfurt (Oder), 
Neuruppin και Potsdam. 
Χρηµατοδότηση. Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Οικογένειας του οµόσπονδου 
κράτους του Βρανδεµβούργου και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
(ΕΚΤ). 
Πηγές: Ιστότοπος της Κρατικής Υπηρεσίας Υποδοµών και Εργασίας (LASA), Brandenburg 
GmbH: Förderung von Projekten "Akademie 50 plus"· ιστότοπος του προγράµµατος 
«Akademie50plus». 

 
EMPL - Από την Πρόνοια στην Εργασία, περιφέρεια Puglia – Τύπος 
περιφέρειας: 6 
Προκλήσεις:  άµβλυνση του αντικτύπου της οικονοµικής κρίσης και των 
συνακόλουθων απολύσεων από επιχειρήσεις  υψηλά ποσοστά ανεργίας 
παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε ευάλωτα άτοµα 

Περιγραφή. Τον Ιούλιο του 2009, η περιφέρεια της Puglia εντάχθηκε στο 
πρόγραµµα δράσης µε τίτλο «Από την Πρόνοια στην Εργασία» το οποίο 
προωθεί η εθνική κυβέρνηση µέσω της υποβολής πρότασης εφαρµογής στην 
οποία περιγράφονταν οι αντίστοιχες περιφερειακές προτεραιότητες και οµάδες 
στόχευσης. Το πρόγραµµα «Από την Πρόνοια στην Εργασία» που 
εφαρµόζεται στην Puglia αποβλέπει στη χορήγηση ατοµικών υποτροφιών για 
την αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις µε σκοπό τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης ατόµων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες στην 
αγορά εργασίας. Όλες οι πρωτοβουλίες θα υλοποιηθούν στην περιφέρεια. Η 
επιχορήγηση (25.000 ευρώ) απευθύνεται σε άτοµα τα οποία είναι άνεργα για 
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 24 µηνών, καθώς και σε ανέργους ηλικίας 45 
ετών και άνω. Εγκαινιάστηκε στις αρχές του 2010 µε λήξη της προθεσµίας 
υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο του 2010. 
∆οµή διακυβέρνησης. Τη διαχείριση του µέτρου, περιλαµβανοµένης της 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ασκεί η Περιφέρεια της Puglia.Τεχνική βοήθεια 
παρέχεται από την Italia Lavoro S.p.a. 
Χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από εθνικούς πόρους, αλλά η 

http://www.lasa-brandenburg.de/Akademie-50plus.666.0.html
http://www.akademie50plus.info/seite2.htm
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διαχείριση ασκείται σε περιφερειακό επίπεδο. Για την υλοποίηση του έργου 
διατίθενται συνολικά 3.195.000 ευρώ. 
Πηγή: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.32 del 18 febbraio 2010. 

 
EMPL - Τοπικό σχέδιο δράσης «Ηλικία και Οικονοµία» του δήµου Dobrich, 
Severoiztochen (BG) – Τύπος περιφέρειας: 7 
Προκλήσεις:  αυξανόµενο ποσοστό ηλικιωµένων στον συνολικό πληθυσµό, 
λόγω αρνητικών µεταναστευτικών ροών που ως επί το πλείστον αφορούν άτοµα 
ηλικίας 20 έως 39 ετών και συρρίκνωση του πληθυσµού λόγω αρνητικής 
φυσικής αύξησης του πληθυσµού  αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης η οποία 
έχει προκαλέσει διαρθρωτικές αλλαγές στα ποσοστά απασχόλησης, µε µαζικές 
απολύσεις  ελάχιστες ευκαιρίες επανένταξης των µεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζοµένων στην αγορά εργασίας µετά την απόλυση, λόγω ανεπαρκών 
προσόντων, προκαταλήψεων και δυσµενούς νοµοθεσίας η οποία ενθαρρύνει την 
πρόωρη συνταξιοδότηση 

Περιγραφή. Σύµφωνα µε το αναπτυξιακό του πρόγραµµα για την περίοδο 
2007-2013, το οποίο ενηµερώνεται σε ετήσια βάση κατά τον καθορισµό των 
στόχων και των οικονοµικών πόρων για την εφαρµογή, στις αρχές του 2010 ο 
δήµος του Dobrich εκπόνησε το πρώτο τοπικό σχέδιο δράσης του µε τίτλο 
«Ηλικία και Οικονοµία», στο οποίο περιγράφονται τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν τα άτοµα ηλικίας 45 ετών και άνω όσον αφορά την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και την εκ νέου κατάρτισή τους. 
Γενικός στόχος του σχεδίου είναι να «δηµιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για 
την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ατόµων ηλικίας 45 ετών και 
άνω από την πόλη του Dobrich και να προωθηθεί πιο ενεργά η συµµετοχή τους 
στον δηµόσιο βίο και να µειωθεί η φτώχεια στον δήµο µέσω της βελτίωσης των 
ευκαιριών συµµετοχής στην οικονοµική διαδικασία και ειδικότερα στην αγορά 
εργασίας». Το σχέδιο περιλαµβάνει συγκεκριµένους στόχους και 
δραστηριότητες: (i) βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης για άτοµα ηλικίας 
45 ετών και άνω (45+) µέσω ανάλυσης αναγκών, υποστηρικτικής κατάρτισης 
και παροχής εξατοµικευµένων υπηρεσιών· (ii) διευκόλυνση της παραµονής 
τους στην αγορά εργασίας βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους µέσω 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όσον αφορά τη γνώση και χρήση 
ΤΠΕ· (iii) προώθηση της επιχειρηµατικότητας µέσω κατάρτισης στον τοµέα 
της ανάπτυξης επιχειρήσεων· και (iv) δηµόσιο διάλογο και εκστρατείες 
σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι µέσω της 
σύστασης ενός δηµοτικού συµβουλίου στο οποίο θα µετέχουν εκπρόσωποι 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων, ιδρυµάτων, καθώς και 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
∆οµή διακυβέρνησης. Το σχέδιο εκπονήθηκε από τον δήµο του Dobrich, που 
είναι και ο κύριος εταίρος, σε συνεργασία µε το τοπικό γραφείο ευρέσεως 
εργασίας της Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης, ένα επιχειρηµατικό κέντρο 
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και µια ιδιωτική εταιρεία συµβούλων. 
Χρηµατοδότηση. Τα κονδύλια κατανέµονται ανά δραστηριότητα και είναι της 
τάξης των µερικών χιλιάδων ευρώ, αν και δεν ποσοτικοποιούνται όλες οι 
δαπάνες στο πλαίσιο του προγράµµατος. Οι πηγές περιλαµβάνουν τον 
προϋπολογισµό έργων του δήµου και τον προϋπολογισµό του τοπικού 
γραφείου ευρέσεως εργασίας. 
Πηγές: Τοπικό σχέδιο δράσης, µέρος I, δήµος του Dobrich, Active A.G.E., Πρώτη 
Εργαλειοθήκη Ενεργού Μάθησης: «Ηλικία και Οικονοµία». 

 
CARE - Πρόγραµµα «CaringTV», Etelä-Suomi (FI) – Τύπος περιφέρειας: 1 
Προκλήσεις:  αύξηση των αναγκών των ηλικιωµένων µείωση του αριθµού 
των παρόχων φροντίδας  µεταβολή της διάρθρωσης των φορέων πρόνοιας 
και των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών, η οποία απαιτεί νέες µεθόδους 
εργασίας και συνεργασίας, δικτύωση των διαφόρων τύπων υπηρεσιών και 
ενοποίηση των υπηρεσιών 
Περιγραφή. Το πρόγραµµα «CaringTV» (HyvinvointiTV) είναι ένα παράδειγµα 
επιχειρηµατικής καινοτοµίας και τηλεπερίθαλψης στο πλαίσιο του οποίου οι 
ΤΠΕ υποστηρίζουν τη µεταβίβαση ιατρικών πληροφοριών και επιτρέπουν την 
παροχή κλινικών υπηρεσιών κατ’ οίκον σε ασθενείς ή/και ηλικιωµένους. Από 
τεχνολογική άποψη, το δίκτυο CaringTV στηρίζεται σε ένα δικάναλο σύστηµα 
διαδραστικής τηλεόρασης το οποίο χρησιµοποιεί µια ασφαλή ευρυζωνική 
σύνδεση για την παροχή υπηρεσιών· οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση 
στο σύστηµα µέσω ενός προσαρµοσµένου στις ανάγκες του πελάτη 
συστήµατος διεπαφής το οποίο συνδέεται µε τον τηλεοπτικό τους δέκτη, 
αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε µια αµφίδροµη σύνδεση βίντεο η οποία 
επιτρέπει και στον αποστολέα και στον παραλήπτη να βλέπουν και να ακούν ο 
ένας τον άλλον ταυτόχρονα. Το σύστηµα καθιστά παρέχει στους ηλικιωµένους 
τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης υψηλής ποιότητας µε κοινωνικούς 
λειτουργούς και επαγγελµατίες του τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, 
καθώς και µε συγγενείς ή/και φίλους τους. Το σύστηµα CaringTV έχει 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος Finn Well/InnoElli Senior, µιας 
«καινοτόµου δράσης» την οποία διαχειρίζεται η Περιφερειακή Συµµαχία της 
Νότιας Φινλανδίας και έχει ως στόχο τη δηµιουργία ολοκληρωµένων 
προτύπων παροχής υπηρεσιών τα οποία να επιτρέπουν σε δηµόσιους, 
ιδιωτικούς και µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς να υιοθετούν νέες µεθόδους 
εργασίας και να παρέχουν υπηρεσίες µε βάση τις ΤΠΕ στον τοµέα της 
φροντίδας των ηλικιωµένων κατά τρόπο οικονοµικά αποδοτικό. Το σύστηµα 
είχε ως στόχο την παροχή στήριξης, καθοδήγησης και συµβουλών σε 
ηλικιωµένους πολίτες οι οποίοι ζουν στο σπίτι τους ή έχουν λάβει εξιτήριο 
από νοσοκοµείο, καθώς και σε άτοµα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο 
ασθένειας. Οι κυριότερες κατηγορίες ψηφιακών υπηρεσιών που εντοπίστηκαν 
αφορούσαν υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας, διατροφής, αποκατάστασης, 

http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Active_A_G_E_/outputs_media/Dobrich_Local_Action_Plan_last.pdf
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κοινωνικής µέριµνας και φροντίδας. Μετά από µια πιλοτική φάση, η 
εφαρµογή συµπεριλήφθηκε και σε αρκετά άλλα έργα του προγράµµατος 
«InnoElli Senior». 
∆οµή διακυβέρνησης. Το εγχείρηµα είναι µια συλλογική προσπάθεια µεταξύ 
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Το φινλανδικό πανεπιστήµιο εφαρµοσµένων 
επιστηµών Laurea είναι υπεύθυνο για την έρευνα και την ανάπτυξη της ιδέας 
του προγράµµατος CaringTV, καθώς και για τη συµµετοχική παραγωγή 
περιεχοµένου, ενώ δύο ιδιωτικές εταιρείες, οι TDC Song και Videra Oy Ltd, 
παρέχουν την τεχνολογία· οι συµµετέχουσες δηµοτικές αρχές (Espoo, Vantaa, 
Laitila, Lappeenranta και Turku) παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης και 
υποστήριξης. Ειδικότερα, ο δήµος του Espoo συγκαταλέγεται µεταξύ όσων 
προώθησαν και ανέπτυξαν αυτήν τη διαδραστική τεχνολογία. 
Χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση αντλείται σε τοπικό επίπεδο από τις 
δηµοτικές αρχές που συµµετέχουν στο εγχείρηµα, καθώς και από ιδιωτικούς 
φορείς. Το πιλοτικό πρόγραµµα υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης µέσω του προγράµµατος InnoELLI SENIOR. 
Πηγές: Σεµινάριο του Ελσίνκι για τα «ζωντανά εργαστήρια» (2007), Caring TV· Videra Oy 
Ltd, ιστότοπος· ΤΠΕ & Γήρανση – Ευρωπαϊκή µελέτη σχετικά µε τους χρήστες, τις αγορές 
και τις τεχνολογίες - HyvinvointiTV®: A learning environment for client-driven service 
development [HyvinvointiTV®: Ένα περιβάλλον µάθησης για την ανάπτυξη υπηρεσιών µε 
βάση τον χρήστη]· Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ζωντανών Εργαστηρίων – ένα πρώτο βήµα προς την 
κατεύθυνση ενός νέου συστήµατος καινοτοµίας, ∆ίκτυο Ζωντανών Εργαστηρίων.  

 
CARE - «Η φροντίδα µου, επιλογή µου», Royal Borough of Windsor and 
Maidenhead, Berkshire (UK) – Τύπος περιφέρειας: 1 
Προκλήσεις: ζήτηση ευέλικτων υπηρεσιών ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων 
ενόψει των µεταβαλλόµενων απαιτήσεων όσον αφορά τα πρότυπα υπηρεσιών σε 
συνεργασία µε τους παρόχους 
Περιγραφή. Η πρωτοβουλία προωθεί µια προσέγγιση «αυτοκατευθυνόµενης 
στήριξης» όσον αφορά την κοινωνική φροντίδα, βάσει της οποίας τα ευάλωτα 
άτοµα καλούνται να διαχειριστούν και να επιλέξουν την υποστήριξη που 
έχουν ανάγκη, έτσι ώστε η καθηµερινή τους ζωή να είναι όσο το δυνατόν 
καλύτερη. Ένα πρόσωπο µπορεί να είναι ευάλωτο λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή 
ασθένειας. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στα άτοµα να επιλέγουν αν θα 
οργανώσουν την υποστήριξή τους ανεξάρτητα, ή αν θα την οργανώσει για 
λογαριασµό τους, εν µέρει ή εξ ολοκλήρου, η δηµοτική αρχή. Προβλέπονται 
έξι βασικά στάδια, τα οποία πρέπει να τηρούνται: (i) επαλήθευση της 
επιλεξιµότητας για τη χορήγηση ενίσχυσης· (ii) αυτοαξιολόγηση των 
αναγκών· (iii) οικονοµική αυτοαξιολόγηση· (iv) ανάπτυξη προγράµµατος 
ενίσχυσης στο οποίο περιγράφεται το πώς προβλέπεται να διατεθεί ο 
προϋπολογισµός· (v) διαχείριση της εισπραχθείσας οικονοµικής ενίσχυσης, 
είτε άµεσα είτε µέσω της παροχής βοήθειας· και (vi) οργάνωση της ενίσχυσης 
που πρόκειται να εισπραχθεί. Το προσωπικό παροχής υπηρεσιών σε ενηλίκους 

http://www.helsinkilivinglab.fi/archives/Living Lab Innovations - Caring_tv - Matti Sari - 281107.pdf
http://www.videravirtualcare.fi/pages/sivut/en/homecare.php
http://www.ict-ageing.eu/?page_id=1629
http://www.ict-ageing.eu/?page_id=1629
http://www.openlivinglabs.eu/sites/enoll.org/files/Laurea_Living_Labs_Network_0.pdf
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παρακολουθεί συνεχώς όλα αυτά τα στάδια, ελέγχοντας την εφαρµογή και την 
επίτευξη των αναµενόµενων αποτελεσµάτων. Η προσέγγιση εφαρµόζεται 
σταδιακά και αναµένεται να είναι διαθέσιµη στην πλειονότητα των 
δικαιούχων από τον Απρίλιο του 2011. 
∆οµή διακυβέρνησης. Η προσέγγιση έχει αναπτυχθεί από τις αρχές της Royal 
Borough of Windsor and Maidenhead, στο πλαίσιο του οράµατός της για τις 
υπηρεσίες προς ενηλίκους. Οι υπηρεσίες παρέχονται µέσω της Υπηρεσίας 
Φροντίδας Ενηλίκων, της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας (CMHS) και 
της Κοινοτικής Οµάδας Ατόµων µε Μαθησιακές ∆υσκολίες (CTPLD). 
Χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση αντλείται από τοπικούς πόρους, µέσω των 
φορέων που µετέχουν στη διαχείριση και την υλοποίηση. 
Πηγή: Ιστότοπος της περιφέρειας Royal Borough of Windsor and Maidenhead. 

 
CARE - First Contact Scheme [Πρόγραµµα «πρώτης επαφής»], Lincolnshire – 
Τύπος περιφέρειας: 2 
Προκλήσεις:  γήρανση του πληθυσµού ελλείψεις εργατικού δυναµικού σε 
αγροτικές περιοχές ανάγκη καλλιέργειας νέου επαγγελµατισµού 
Περιγραφή. Αναπτύχθηκε από το κοµητειακό συµβούλιο του Lincolnshire· η 
«Πρώτη Επαφή» είναι µια υπηρεσία που αποσκοπεί να προσφέρει στους 
κατοίκους του Lincolnshire ηλικίας 60 ετών και άνω τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες που επιτρέπουν την ασφαλέστερη 
και πιο ανεξάρτητη διαβίωσή τους στα σπίτια τους. Η «πρώτη επαφή» είναι 
ένα µονοαπευθυντικό σύστηµα παραποµπής το οποίο εφαρµόστηκε για πρώτη 
φορά πιλοτικά στην περιοχή East Lindsey και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο 
σύνολο της κοµητείας. Το σύστηµα λειτουργεί ως εξής: οι αιτούντες 
συµπληρώνουν έναν κατάλογο πρώτης επαφής ο οποίος είναι διαθέσιµος σε 
χώρους υψηλής επισκεψιµότητας όπως παθολογικά ιατρεία ή βιβλιοθήκες. Οι 
κατάλογοι µπορούν να συµπληρωθούν µε τη βοήθεια ειδικευµένου 
προσωπικού ή τηλεφωνικώς, σε επικοινωνία µε έναν κεντρικό συντονιστή του 
συστήµατος «πρώτης επαφής» που στεγάζεται στο κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών του κοµητειακού συµβουλίου. Κατά τη συµπλήρωση του 
ερωτηµατολογίου, δηµιουργούνται παραποµπές οι οποίες διαβιβάζονται στους 
οικείους συνεργαζόµενους φορείς οι οποίοι στη συνέχεια επικοινωνούν 
απευθείας µε τον ενδιαφερόµενο. Το σύστηµα παρέχει πρόσβαση σε δωρεάν 
ενηµέρωση και υποστήριξη από σειρά φορέων οι οποίοι ειδικεύονται σε 
θέµατα όπως η κοινωνική µέριµνα, η στέγαση, οι συντάξεις, οι εθελοντικές 
υπηρεσίες, οι πυροσβεστικές και διασωστικές υπηρεσίες, η υγεία, κοινωνικές 
εκδηλώσεις κ.λπ. Για ορισµένες από τις υπηρεσίες ενδέχεται να προβλέπεται 
κάποια επιβάρυνση. Προσφάτως αναπτύχθηκε ειδικός ιστότοπος. 
∆οµή διακυβέρνησης. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει περίπου 11 φορείς του 
δηµοσίου τοµέα και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Υλοποιείται στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης µεταξύ αυτών των οργανώσεων και τη διαχείρισή του 

http://www.rbwm.gov.uk/web/social_tsc_my-care_my-choice.htm
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ασκούν από κοινού ο φορέας Age Concern και το κοµητειακό συµβούλιο του 
Lincolnshire. 
Χρηµατοδότηση. Το κόστος της σύµβασης για το πρόγραµµα «πρώτη επαφή» 
ανέρχεται σε 185.000 λίρες στερλίνες, το οποίο καλύπτεται από το NHS 
Lincolnshire. 
Πηγές: Ιστότοπος του κοµητειακού συµβουλίου του Lincolnshire· ιστότοπος του 
προγράµµατος «πρώτη επαφή»· Lincolnshire news, 3 Σεπτεµβρίου 2010: One-stop shop for 
elderly services is saving taxpayers cash [Μονοαπευθυντικό σύστηµα εξυπηρέτησης 
ηλικιωµένων εξοικονοµεί τα χρήµατα των φορολογουµένων]. 

 
 
 
CARE - Τηλεβοήθεια στην Ανδαλουσία (ES) – Τύπος περιφέρειας: 3 
Προκλήσεις:  γήρανση του πληθυσµού και επιθυµία των ηλικιωµένων να 
παραµείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο στις κατοικίες τους 
Περιγραφή. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στις διατάξεις του 
εθνικού νόµου για την προώθηση της προσωπικής αυτονοµίας και τη 
φροντίδα των εξαρτώµενων ατόµων. Η τηλεβοήθεια έχει ως στόχο να 
βοηθήσει ευάλωτα άτοµα να ζουν αυτόνοµα, επιτρέποντάς τους να 
συνεχίσουν να ζουν στο σπίτι τους για περισσότερο καιρό· βασίζεται σε µια 
οικιακή συσκευή και ένα τηλεχειριστήριο ή ασύρµατη συσκευή. Η υπηρεσία 
είναι πιστοποιηµένη µε τα πρότυπα «UNE 158401», «ISO 9001 Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας» και «ISO 14001 Συστήµατα Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης». Έχει βραβευθεί ως «Η καλύτερη πρωτοβουλία για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών». 
∆οµή διακυβέρνησης.Η τηλεβοήθεια παρέχεται από τη Fundación Andaluza de 
Servicios Sociales (FASS), µια µη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε 
από την περιφερειακή κυβέρνηση και συµµετέχει στην παροχή υπηρεσιών σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας όπως µεταφορές µεγάλων αποστάσεων, ηµερήσια 
φροντίδα και προσωρινή φροντίδα. 
Χρηµατοδότηση. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες παρέχεται επί πληρωµή, αν και 
χορηγούνται απαλλαγές που φτάνουν έως και το 100% του κόστους σε ειδικές 
κατηγορίες ατόµων (για παράδειγµα, σε εξαρτώµενα άτοµα ή άτοµα ηλικίας 
άνω των 80 ετών, ανεξαρτήτως της οικονοµικής τους κατάστασης). 
Ειδικότερα, προσφέρονται εκπτώσεις στους κατόχους της κάρτας «Andalucía 
Junta 65», η οποία εκδίδεται για πολίτες ηλικίας 65 ετών και άνω. 
Πηγές: ΤΠΕ & Γήρανση – Ευρωπαϊκή µελέτη σχετικά µε τους χρήστες, τις αγορές και τις 
τεχνολογίες – Σύνοψη έργου· Fundación Andaluza de Servicios Sociales: ιστότοπος 
υπηρεσιών τηλεφροντίδας. 

 
 
 
CARE - Πρόγραµµα «Giuseppina» στη Ferrara, Emilia Romagna (IT) – Τύπος 

http://www.lincolnshire.gov.uk/
http://www.firstcontact.org.uk/
http://www.thisislincolnshire.co.uk/news/stop-shop-elderly-services-saved-taxpayer-cash/article-2600520-detail/article.html
http://www.thisislincolnshire.co.uk/news/stop-shop-elderly-services-saved-taxpayer-cash/article-2600520-detail/article.html
http://www.ict-ageing.eu/?page_id=1340
http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondeserviciossociales/en/canales_en/C_SAT_en/wfchannel_view_pub
http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondeserviciossociales/en/canales_en/C_SAT_en/wfchannel_view_pub
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περιφέρειας: 4 
Προκλήσεις: οξεία γήρανση του πληθυσµού: ο δήµος της Ferrara διαθέτει 
έναν από τους υψηλότερους δείκτες γήρανσης σε όλη την Ευρώπη (257 το 2009, 
έναντι περιφερειακού µέσου όρου 173, ιταλικού µέσου όρου 143 και µέσου όρου 
σε επίπεδο ΕΕ 105). Υπάρχουν πάνω από 35.000 άτοµα ηλικίας 65 ετών και 
άνω, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 26% του συνολικού πληθυσµού, εκ 
των οποίων περίπου 10.000 άτοµα ζουν µόνα και 7.000 ζουν µαζί µε άλλο 
ηλικιωµένο άτοµο  αποδυνάµωση κοινωνικών δοµών σε συνδυασµό µε νέες 
κοινωνικές δυναµικές 
Περιγραφή. Το πρόγραµµα «Giuseppina» ξεκίνησε µε βάση µια κοινωνική 
ανάλυση που διενεργήθηκε σε δείγµα ενός τετάρτου περίπου του πληθυσµού 
στόχου· προβλέπει την κατ’ οίκον διανοµή τροφίµων και φαρµάκων, καθώς 
και µεταφορές σε κέντρα περίθαλψης, νοσοκοµεία και κοινωνικές 
συγκεντρώσεις. Προωθεί επίσης την έννοια της φροντίδας των ηλικιωµένων 
«σε επίπεδο τοπικής κοινότητας», δηλαδή τη φροντίδα των ηλικιωµένων 
ατόµων όχι µόνον από συγγενείς, αν ζουν κοντά, αλλά και από φίλους και 
γείτονες. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, έχουν οριστεί πρότυπα για την 
παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: (i) µεταφορά από και προς υποδοµές 
υγειονοµικής περίθαλψης και κοινοτικούς χώρους συναθροίσεων· (ii) κατ’ 
οίκον παράδοση φαρµάκων· (iii) κατ’ οίκον σωµατική άσκηση· και (iv) 
εκστρατείες υποστήριξης για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων αναγκών, 
όπως αυτές που προκαλούνται από κύµατα καύσωνα, χιονοπτώσεις ή τη 
µετάβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες, διαδικασία η οποία εξελίσσεται σήµερα 
σε εθνικό επίπεδο και θέτει φραγµούς στην πρόσβαση των ηλικιωµένων σε 
παραδοσιακά συστήµατα τηλεοπτικής µετάδοσης. 
∆οµή διακυβέρνησης. Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες τελούν υπό τη 
διαχείριση ενός δηµοτικού φορέα συντονισµού και υλοποιούνται µε τη 
συνεργασία της CUP 2000, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για την παροχή 
τηλεβοήθειας (η CUP 2000 S.p.a. είναι εταιρεία ιδιοκτησίας της 
περιφερειακής αρχής της Emilia Romagna, των 17 µονάδων υγείας της 
περιφέρειας και των επαρχιακών και δηµοτικών αρχών της Bologna). 
Χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση αντλείται από τοπικούς πόρους µέσω των 
φορέων που µετέχουν στη διαχείριση και την υλοποίηση (ήτοι σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο). Ωστόσο, µέσω εθνικής χρηµατοδότησης και ως 
συµπληρωµατικό του συγκεκριµένου προγράµµατος µέτρο, ο δήµος της 
Ferrara κατασκεύασε κατοικίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες ατόµων τα 
οποία είναι µεν αυτάρκη αλλά σωµατικά αδύναµα, και τις έθεσε στη διάθεσή 
τους. 
Πηγή: Extense.com – Quotidiano on-line d’informazione ferrarese (2010). 
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CARE - Teilhabe Älterer in einer bunten Stadt (Γερνώντας σε µια πολύµορφη 
πόλη), δήµος του Gelsenkirchen, Münster – Τύπος περιφέρειας: 5 
Προκλήσεις: γήρανση πολυπολιτισµικού πληθυσµού 
Περιγραφή. Το 2010, η πρωτοβουλία αυτή τιµήθηκε µε το δεύτερο βραβείο 
του πρώτου «∆ιαγωνισµού των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών µε θέµα τις ορθές 
πρακτικές για τη στήριξη πρωτοβουλιών υπέρ των ηλικιωµένων µεταναστών». 
Συνίσταται, κατ’ ουσίαν, στον συντονισµό µιας σειράς υφιστάµενων µέτρων 
τα οποία απευθύνονται σε ηλικιωµένους µετανάστες και αποβλέπουν στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους µέσω των ακόλουθων παρεµβάσεων: 
βοήθεια στον τοµέα της υγείας, ιδίως για άτοµα που πάσχουν από άνοια, µέσω 
ενός κέντρου εξυπηρέτησης πασχόντων από άνοια, καθώς και µέσω 
πρωτοβουλιών προληπτικής υγειονοµικής φροντίδας· προώθηση της 
υποστήριξης σε επίπεδο γειτονιάς για τη δηµιουργία ενός φιλικού για τους 
ηλικιωµένους περιβάλλοντος διαβίωσης· διαπολιτισµική µάθηση· και 
υπηρεσίες συνοδείας. Συνολικά, οι στόχοι του δήµου είναι: (i) να ενθαρρύνει 
τη συµµετοχή των ηλικιωµένων ατόµων κάθε εθνοτικής προέλευσης· (ii) να 
προαγάγει τις διαγενεακές δραστηριότητες· και (iii) να προωθήσει την 
ανεξάρτητη διαβίωση και την αυτοδιάθεση των ατόµων που χρήζουν 
φροντίδας. 
∆οµή διακυβέρνησης. Τα προγράµµατα υλοποιούνται από τον δήµο του 
Gelsenirkchen, µέσω του διοικητικού του συµβουλίου για θέµατα εργασίας 
και κοινωνικών υποθέσεων, υγείας και προστασίας των καταναλωτών, σε 
συνεργασία µε ένα δίκτυο τοπικών οργανώσεων, εκκλησιών, φιλανθρωπικών 
οργανώσεων, ιδιωτικών εταιρειών και εταιρειών ασφάλισης υγείας. Το δίκτυο 
εποπτεύεται από µια διευθύνουσα οµάδα. 
Χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση αντλείται από τοπικούς πόρους, µέσω των 
φορέων που µετέχουν στη διαχείριση και την υλοποίηση. 
Πηγές: Ιστότοπος του εργαστηρίου Aktion Courage e. V. «Active Ageing and Empowerment 
of Migrant Elders» [«Ενεργός γήρανση και ενδυνάµωση ηλικιωµένων 
µεταναστών»]· Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen Vorstand für Arbeit und 
Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz Dokumentation 5 Jahre Masterplan 
Seniorinnen und Seniore, in Gelsenkirchen (2005 – 2010) 

http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster_(region)
http://www.aktioncourage.org/projekte/elac-deutsch/workshop/
http://www.aktioncourage.org/projekte/elac-deutsch/workshop/
http://stadt.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Aelter_werden_in_GE/_Doc/Arbeitsbericht2010.pdf
http://stadt.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Aelter_werden_in_GE/_Doc/Arbeitsbericht2010.pdf
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CARE - Υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) για ηλικιωµένους: 
Τρίκαλα, ψηφιακή πόλη, Θεσσαλία – Τύπος περιφέρειας: 6 
Προκλήσεις:  περιφερειακή γεωγραφική θέση 
Περιγραφή. Από το 2003, ο δήµος έχει συµµετάσχει σε πολλά έργα της ΕΕ 
που οδήγησαν στη διαµόρφωση µιας δοµηµένης τοπικής στρατηγικής η οποία 
είναι προσανατολισµένη στην παροχή ψηφιακών λύσεων µε σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσµού. Μεταξύ των διαφόρων 
παρεχόµενων υπηρεσιών περιλαµβάνονται τηλεµατικές υπηρεσίες υγείας για 
τους ηλικιωµένους· µε τη χρήση τηλεµατικών συσκευών, στοιχεία σχετικά µε 
τις βιολογικές παραµέτρους των ασθενών διαβιβάζονται σε κέντρο 
τηλεπερίθαλψης όπου τα αποτελέσµατα µετατρέπονται σε τυποποιηµένες 
ιατρικές πληροφορίες οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάζονται στο νοσοκοµείο 
Τρικάλων, οι γιατροί του οποίου αξιολογούν την κατάσταση της υγείας των 
ασθενών. Άλλες υπηρεσίες αφορούν την κοινωνική φροντίδα, τις ευφυείς 
µεταφορές, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ηλεκτρονική δηµοκρατία. 
Στους δηµότες παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο από τον δήµο. 
∆οµή διακυβέρνησης.Όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες αναπτύσσονται και 
εφαρµόζονται από δηµοτική υπηρεσία η οποία απασχολεί περίπου είκοσι 
άτοµα µε δεξιότητες στους τοµείς της πληροφορικής και της διοίκησης 
επιχειρήσεων.Αρκετές οµάδες είναι αφιερωµένες στην έρευνα και ανάπτυξη, 
στα οικονοµικά θέµατα, στην υλοποίηση, καθώς και στα µέτρα 
υποστήριξης.Υπάρχει ένας διαχειριστής του έργου, ο οποίος είναι αρµόδιος 
για τον σχεδιασµό, τον συντονισµό και την ανάπτυξη του έργου. 
Χρηµατοδότηση. Το συνολικό κόστος ανάπτυξης της ψηφιακής πόλης ανήλθε 
σε περίπου 6 εκατ. ευρώ. Η χρηµατοδότηση εξασφαλίστηκε µέσω 
προγραµµάτων της ΕΕ και τοπικών κονδυλίων (για την ανάπτυξη της 
ασύρµατης σύνδεσης στο διαδίκτυο και ορισµένων άλλων υπηρεσιών). 
Πηγές: IRIS – Περιφερειακές Πρωτοβουλίες και Στρατηγικές για την Καινοτοµία. Μελέτη 
περίπτωσης: e-Trikala, A digital city [e-Trikala, Μια ψηφιακή πόλη]· ιστότοπος e-Trikala. 

 
 
 
CARE - ∆ίκτυο παροχής κατ’ οίκον φροντίδας για ηλικιωµένους, Bacau, 
Nord-Est (RO) – Τύπος περιφέρειας: 7 
Προκλήσεις: δηµιουργία εναλλακτικών υπηρεσιών αντί της οικογενειακής 
φροντίδας δυσκολία πρόσβασης των ηλικιωµένων σε κοινωνικές και ιατρικές 
υπηρεσίες που παρέχονται σε νοσοκοµεία 
Περιγραφή. Στο επιχειρησιακό σχέδιο για την εφαρµογή της στρατηγικής του 
νοµού την περίοδο 2006-2011 στον τοµέα της κοινωνικής αρωγής και της 
προστασίας ανηλίκων, η φροντίδα των ηλικιωµένων υπογραµµίστηκε 
ιδιαίτερα µέσω των ακόλουθων µέτρων: (i) δηµιουργία µιας υπηρεσίας 

http://www.iris-europe.eu/spip.php?article3656
http://www.e-trikala.gr/en/
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αφιερωµένης στην κοινωνική µέριµνα για τους ηλικιωµένους· (ii) µελέτη για 
την ποιότητα ζωής των ηλικιωµένων· (iii) δηµιουργία ενός δικτύου παρόχων 
υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον· (iv) ανάπτυξη ενός τοπικού σχεδίου για την 
κοινωνική προστασία των ηλικιωµένων· και (v) ανάπτυξη υπηρεσιών 
κατ’ οίκον φροντίδας και ορισµένων εναλλακτικών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη 
εναλλακτικών υπηρεσιών αντί της οικογενειακής φροντίδας, όπως κέντρων 
ηµερήσιας φροντίδας και παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον περίθαλψης από 
επαγγελµατίες, κατέστη δυνατή χάρη στην ανάπτυξη του αναγκαίου 
νοµοθετικού πλαισίου σε εθνικό επίπεδο. 
∆οµή διακυβέρνησης. Οι υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας για εξαρτώµενα 
ηλικιωµένα άτοµα παρέχονται από το Ίδρυµα Κοινοτικής Υποστήριξης µε το 
οποίο η περιφερειακή αρχή υπέγραψε συµφωνία σύµπραξης το 2001. 
Χρηµατοδότηση. Τοπική. Η περιφερειακή αρχή συνεισφέρει ένα µηνιαίο ποσό 
για όλους τους δικαιούχους του προγράµµατος. 
Πηγές: Ευρωπαϊκό Βραβείο ∆ηµοσίου Τοµέα (EPSA, European Public Sector Award), 
περιγραφή του προγράµµατος. 

 
 
 
 
TRAN - Πιλοτικό πρόγραµµα ολοκλήρωσης του τοµέα των µεταφορών, 
Wigtownshire, Scotland (UK) – Τύπος περιφέρειας: 1 

Προκλήσεις:  υψηλό ποσοστό πληθυσµού µεγαλύτερης ηλικίας 
αποµακρυσµένη γεωγραφική θέση, γεγονός που σηµαίνει ότι η πρόσβαση σε 

υποδοµές φροντίδας συνεπάγεται την κάλυψη µεγάλων αποστάσεων αυξηµένη 
εξάρτηση από δηµόσιες µεταφορές λόγω χαµηλών ποσοστών ιδιοκτησίας 
ιδιωτικών οχηµάτων περιορισµένη πρόσβαση σε ΤΠΕ 
Περιγραφή. Το εν λόγω πιλοτικό πρόγραµµα έχει ως στόχο την ολοκλήρωση 
των διαφόρων ιδιωτικών, δηµοσίων, κοινωφελών και τοπικών παρόχων 
υπηρεσιών µεταφορών οι οποίοι µεταφέρουν ασθενείς και πελάτες σε 
διάφορους προορισµούς, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος µεταφορών µέσω της υιοθέτησης 
κοινών συστηµάτων κρατήσεων και δροµολογίων. Το Wigtownshire 
επιλέχθηκε για την υλοποίηση του προγράµµατος λόγω του υψηλού ποσοστού 
ηλικιωµένων σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό και του αγροτικού χαρακτήρα 
του, κάτι που συνεπάγεται χρονοβόρες (άνω των 2 ωρών) µετακινήσεις για 
την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις φροντίδας, συµπεριλαµβανοµένων των 
νοσοκοµείων, και άλλες υπηρεσίες. Το πιλοτικό πρόγραµµα αναµένεται να 
οδηγήσει στην εκπόνηση µιας µελέτης οριοθέτησης του πεδίου εφαρµογής, 
περιλαµβανοµένης µιας «αξιολόγησης της σκοπιµότητας και των πρακτικών, 
λειτουργικών και οικονοµικών επιπτώσεων της πλήρως λειτουργικής εφαρµογής 
στην περιφέρεια Dumfries & Galloway». 
∆οµή διακυβέρνησης. Πρωτοβουλία συνεργασίας της Κοινής Οµάδας 

http://www.epsa-projects.eu/index.php?title=Home_caretakers_network_for_elderly_persons#tab=Case_description
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Βελτίωσης (JIT, Joint Improvement Team) της κυβέρνησης της Σκωτίας µε το 
NHS Dumfries and Galloway, την Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Σκωτίας, το 
Συµβούλιο της περιφέρειας Dumfries and Galloway, τη σύµπραξη SWES 
TRANS και το Φόρουµ Πρόσβασης στις Μεταφορές της περιφέρειας 
Dumfries and Galloway. 
Χρηµατοδότηση. Τοπική. 
Πηγές: Providing transport in partnership – A guide for health agencies and local 
authorities [Υπηρεσίες µεταφορών µέσω συµπράξεων – Οδηγός για τις υπηρεσίες υγείας και 
τις τοπικές αρχές]. 

 
 
 
 
TRAN - «Εξατοµικευµένη προώθηση βιώσιµων τρόπων µεταφοράς για 
πολίτες µεγαλύτερης ηλικίας», δήµος Μονάχου, Oberbayern (DE) – Τύπος 
περιφέρειας: 2 
Προκλήσεις:  επηρεασµός της συµπεριφοράς των ηλικιωµένων όσον αφορά 
την κινητικότητα, έτσι ώστε να στραφούν σε πιο βιώσιµα µέσα µεταφοράς 
γήρανση της «γενιάς του αυτοκινήτου» 

Περιγραφή. Το 2009, η πόλη του Μονάχου εγκαινίασε ένα πιλοτικό 
πρόγραµµα για τη βελτίωση της κινητικότητας των ατόµων µεγαλύτερης 
ηλικίας και τον επηρεασµό των αποφάσεών τους στον τοµέα της 
κινητικότητας, ενθαρρύνοντάς τους να υιοθετήσουν τρόπους µεταφοράς πιο 
βιώσιµους από το αυτοκίνητο. Αυτή η εξατοµικευµένη εκστρατεία προώθησης 
υποστηρίχθηκε από τον δήµαρχο, ο οποίος διένειµε 10.000 αντίτυπα ενός 
οδηγού στον οποίο παρέχονται πληροφορίες για τη βιώσιµη κινητικότητα, 
όπως είναι τα δηµόσια µέσα µεταφοράς, το περπάτηµα και η ποδηλασία. Ο εν 
λόγω οδηγός, ο οποίος απευθυνόταν στα άτοµα ηλικίας 60 έως 75 ετών, 
εστιαζόταν στις ανάγκες των πιο ηλικιωµένων και η πρωτοβουλία 
υποστηρίχθηκε από ένα δίκτυο τοπικών φορέων, στο οποίο µετείχαν η 
αστυνοµία, µη κυβερνητικές οργανώσεις, δηµόσιοι πάροχοι υπηρεσιών 
µεταφορών και οργανώσεις ηλικιωµένων, το οποίο προσέφερε επίσης 
προγράµµατα εκπαίδευσης µε αντικείµενο την κινητικότητα. Η εκστρατεία 
αναµένεται να συνεχιστεί και στο µέλλον. Οι προτεινόµενες πρακτικές για την 
αναπαραγωγή της πρωτοβουλίας περιλαµβάνουν τη χρήση προσωπικών 
επιστολών, µε ελκυστική εµφάνιση και ενδιαφέρον περιεχόµενο, στις οποίες 
θα επιδεικνύεται σεβασµός προς τον παραλήπτη, καθώς και τη διενέργεια 
διαλόγου, είτε απευθείας είτε µέσω τοπικών εταίρων. 
∆οµή διακυβέρνησης. Το έργο δροµολογήθηκε από το Τµήµα ∆ηµόσιας Τάξης 
του δήµου του Μονάχου και υλοποιήθηκε µε τη συνεργασία τοπικών εταίρων.
Χρηµατοδότηση. Το κόστος του έργου ανήλθε σε 80.000 
ευρώ· χρηµατοδοτήθηκε κυρίως από τον δήµο του Μονάχου. Η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή συνέβαλε στη χρηµατοδότηση µέσω του προγράµµατος µε τίτλο 
«Επίτευξη της ενεργειακά αποδοτικής κινητικότητας σε µια γηράσκουσα 
κοινωνία» (Attaining Energy-Efficient Mobility in an Ageing Society, 
AENEAS). 
Πηγές: AENAS (2009), Direct Marketing Campaign to 10,000 Older Citizens in Munich: 
Analysis of Mobility Behaviour and Needs Completed [Εκστρατεία εξατοµικευµένης 
προώθησης σε 10.000 ηλικιωµένους πολίτες στο Μόναχο: Ολοκλήρωση της ανάλυσης των 
αναγκών και της συµπεριφοράς όσον αφορά την κινητικότητα]· ELTIS (2010), Individualized 
Marketing of sustainable transport modes for older citizens, Munich, Germany 
[Εξατοµικευµένη προώθηση βιώσιµων τρόπων µεταφοράς για πολίτες µεγαλύτερης ηλικίας 
στο Μόναχο της Γερµανίας]. 

 
 
 
TRAN - Πρόγραµµα για τις «Ολοκληρωµένες δηµόσιες µεταφορές στην 
περιφέρεια της Κρακοβίας», Malopolskie – Τύπος περιφέρειας: 3 
Προκλήσεις: δυσκολίες πρόσβασης σε οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις 
δηµόσιες µεταφορές, κυρίως λόγω διαφορών ως προς το ύψος των οχηµάτων 
δυσκολίες επιβίβασης και αποβίβασης από οχήµατα που χρησιµοποιούνται 

στις δηµόσιες µεταφορές λόγω αυξηµένης κυκλοφορίας κακή ορατότητα σε 
στάσεις λεωφορείων και τραµ 
Περιγραφή. Στο πλαίσιο του έργου, και µετά από έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε µεταξύ χρηστών των δηµοσίων συγκοινωνιών, 
αναπτύχθηκαν εκσυγχρονισµένες στάσεις λεωφορείων και τραµ, µε 
προσαρµοσµένη αποβάθρα επιβίβασης και αποβίβασης. Τα µέτρα αυτά έχουν 
βελτιώσει την ποιότητα, την ασφάλεια και την προσβασιµότητα των δηµοσίων 
υπηρεσιών λεωφορείων και τραµ, ιδίως για τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. 
Εξετάζεται η χρηµατοδότηση µιας δεύτερης φάσης του έργου από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, µε ποσό περίπου 92 
εκατ. ευρώ, µε διττό στόχο: την αύξηση του ποσοστού χρήσης των δηµοσίων 
συγκοινωνιών σε σύγκριση µε τη συνολική χρήση µέσων µεταφοράς, και τη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της Κρακοβίας, ιδίως των 
ηλικιωµένων, καθώς θα αγοραστούν 24 νέοι τραµ χαµηλού δαπέδου. 
∆οµή διακυβέρνησης.Βασικοί εταίροι ήταν η τοπική εταιρεία δηµοσίων 
συγκοινωνιών, ο δήµος της Κρακοβίας, το δηµοτικό συµβούλιο και τοπικές 
εταιρείες υποδοµών. Ο δήµος µετείχε στην υλοποίηση των µέτρων και στον 
τεχνικό σχεδιασµό του σχεδίου ανασυγκρότησης. 
Χρηµατοδότηση. Η πρώτη φάση του έργου συγχρηµατοδοτήθηκε από το 
Ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφερειακής Ανάπτυξης 2004-
2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (50%) και από τον δηµοτικό προϋπολογισµό 
(50%). 
Πηγές: ELTIS, Η διαδικτυακή πύλη για την αστική κινητικότητα: περιπτωσιολογική µελέτη 
έργου· ιστοσελίδα έργου της ΕΤΑΑ. 

http://www.aeneas-project.eu/?page=munichdirectmarketing
http://www.aeneas-project.eu/?page=munichdirectmarketing
http://www.eltis.org/study_sheet.phtml?study_id=2861&lang1=en
http://www.eltis.org/study_sheet.phtml?study_id=2861&lang1=en
http://en.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolskie
http://draft.fgm-amor.at/eltis.org/index.php?id=13&study_id=2837
http://draft.fgm-amor.at/eltis.org/index.php?id=13&study_id=2837
http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2009/40330.shtml
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TRAN – Εστίαση στην προσβασιµότητα των δηµοσίων µεταφορών, La 
Rochelle, Poitou-Charentes (FR) – Τύπος περιφέρειας: 4 
Προκλήσεις:  γήρανση του πληθυσµού  συµµόρφωση µε τη γαλλική 
νοµοθεσία περί ίσων δικαιωµάτων για τα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα 
Περιγραφή. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των υποδοµών και του 
εξοπλισµού στον τοµέα των δηµοσίων µεταφορών στο σύνολο της αστικής 
κοινότητας της La Rochelle έτσι ώστε να επιτευχθεί 100% προσβασιµότητα 
στα λεωφορεία και τις στάσεις λεωφορείων έως το 2015, ιδίως για τα άτοµα 
µε µειωµένη κινητικότητα. Καταρχάς, προηγήθηκε µια διαγνωστική φάση, 
κατά την οποία διεξήχθησαν διαβουλεύσεις µε όλους τους ενδιαφεροµένους. 
Εν συνεχεία, το 2005, συστήθηκε µια Επιτροπή Προσβασιµότητας. Το 2006 
εγκρίθηκε ένα πρόγραµµα πρόσβασης στις δηµόσιες συγκοινωνίες, στο οποίο 
περιγράφονταν τα µέτρα που απαιτούνταν προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα 
πλήρως προσβάσιµο δίκτυο δηµοσίων συγκοινωνιών κατά την περίοδο 2005-
2015. Μέχρι τα τέλη του 2008, πάνω από το 60% των λεωφορείων είχε 
συµµορφωθεί µε τα πρότυπα προσβασιµότητας· δεδοµένου ότι το πρόγραµµα 
δεν εστιαζόταν µόνο στη βελτίωση των υποδοµών, αλλά και στη βελτίωση της 
πληροφόρησης, επιτεύχθηκαν επίσης πολύ υψηλά επίπεδα αποδοχής και 
ενηµέρωσης του πληθυσµού για τις νέες εγκαταστάσεις. Μεταξύ των µέτρων 
που υλοποιήθηκαν περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: λεωφορεία µε χαµηλό 
δάπεδο, εγκατάσταση συστήµατος υποβοήθησης της ορατότητας στα 
λεωφορεία, προσαρµοσµένες πληροφορίες επί του οχήµατος, υψηλότερες 
αποβάθρες στις στάσεις λεωφορείων, ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο και 
σύστηµα υποβοήθησης της ορατότητας στις στάσεις λεωφορείων, αυτόµατες 
θύρες, πλήρως προσβάσιµα γραφεία πληροφοριών και δηµοσίευση οδηγού 
προσβασιµότητας για άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 
∆οµή διακυβέρνησης. Υλοποιήθηκε από την αστική κοινότητα της La 
Rochelle. 
Χρηµατοδότηση. ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 
Πηγές: ELTIS, περιπτωσιολογική µελέτη. 

 
TRAN - Stadsmobiel: ειδικευµένα µέσα µεταφοράς για ηλικιωµένους και 
άτοµα µε περιορισµένη κινητικότητα, Zeeland (NL) – Τύπος περιφέρειας: 5 
Προκλήσεις:  γήρανση της κοινωνίας, η οποία απαιτεί βελτίωση των 
δυνατοτήτων µετακινήσεων των ηλικιωµένων πολιτών 
Περιγραφή. Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτοµα άνω των 65 ετών χωρίς 
αναπηρίες ή σε άτοµα µε ελαφρά αναπηρία, τα οποία είναι κάτοικοι του 
Άµστερνταµ και έχουν λάβει αριθµό εγγραφής στα µητρώα του δήµου του 
Άµστερνταµ. Ένας άλλος τύπος υπηρεσίας διατίθεται για άτοµα µε πιο 
σοβαρές αναπηρίες (VZA). Το «Stadsmobiel» είναι ένα σύστηµα παροχής 
υπηρεσιών από πόρτα σε πόρτα, για τις οποίες οι επιβάτες χρεώνονται µε 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2500


 82

βάση τις µετακινήσεις. Μεταφέρει 600.000 επιβάτες ετησίως. Η υπηρεσία 
είναι διαθέσιµη 7 ηµέρες την εβδοµάδα, περιλαµβανοµένων των αργιών. Οι 
κρατήσεις πρέπει να γίνονται εκ των προτέρων, σε διάστηµα που κυµαίνεται 
από µία εβδοµάδα έως και µία ώρα. 
∆οµή διακυβέρνησης. Η υπηρεσία παρέχεται από την GVB, τη δηµόσια 
επιχείρηση µεταφορών του Άµστερνταµ. 
Χρηµατοδότηση. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας ανέρχεται 
περίπου σε 10 εκατ. ευρώ. 
Πηγές: EMTA (2005), Survey on door to door services in European cities or regions 
[Έρευνα σχετικά µε τις υπηρεσίες από πόρτα σε πόρτα σε ευρωπαϊκές πόλεις ή 
περιφέρειες]· ιστότοπος της GVB- Stadsmobiel. 

 
TRAN - «Σχέδιο για τις κάθετες µεταφορές», Donostia-San Sebastian 
(Guipúzcoa), Pais Vasco (ES) – Τύπος περιφέρειας: 6 
Προκλήσεις:  φυσικά εµπόδια στις µετακινήσεις των προσώπων επειδή 
αυξηµένο ποσοστό κατοίκων (περίπου 50%) ζει στις λοφώδεις περιοχές της 
πόλης 
Περιγραφή. Το σχέδιο για τις κάθετες µεταφορές έχει αναπτυχθεί µε σκοπό να 
µειωθεί η χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων, να προωθηθούν η χρήση του 
ποδηλάτου και η βάδιση για τις µετακινήσεις από και προς το κέντρο της 
πόλης και να βελτιωθεί η χρήση των δηµοσίων µέσων µεταφοράς. Για την 
υλοποίηση του σχεδίου, ο δήµος του San Sebastian εξέτασε, µεταξύ άλλων, τα 
τοπογραφικά δεδοµένα της περιοχής, τη συνδεσιµότητα µε τις γραµµές 
δηµοσίων συγκοινωνιών και τη µεταφορική ικανότητα των εναλλακτικών 
τρόπων µεταφοράς. Παρότι η πρωτοβουλία αποβλέπει στη διευκόλυνση όλων 
όσων διαµένουν στο λοφώδες τµήµα της πόλης, µε γενικό στόχο την 
ενθάρρυνση της στροφής σε µη µηχανοκίνητους τρόπους µεταφοράς, οι 
ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε περιορισµένη κινητικότητα αποτελούν 
αντικείµενο ιδιαίτερης µέριµνας. Το 2010 εγκαταστάθηκαν πέντε 
ανελκυστήρες και δύο κυλιόµενες σκάλες, ενώ κατασκευάζονταν ακόµη 
πέντε, ορισµένες εκ των οποίων απέβλεπαν στη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στο κέντρο της πόλης και ορισµένες στη σύνδεση µε διαβάσεις πεζών ή µε το 
δίκτυο δηµοσίων συγκοινωνιών. Η σταδιακή υλοποίηση του σχεδίου 
αναµένεται να καθυστερήσει λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κατάστασης. 
∆οµή διακυβέρνησης. Το σχέδιο για τις κάθετες µεταφορές έχει αναπτυχθεί 
από τον δήµο Donostia-San Sebastian, σε συνεργασία µε ενώσεις γειτόνων, 
ηλικιωµένων και ατόµων µε σωµατικές αναπηρίες. 
Χρηµατοδότηση. Το κόστος των επενδύσεων καλύπτεται από πόρους του 
δήµου, ο οποίος µετέχει επίσης στη διαχείριση και την υλοποίηση του 
σχεδίου. 
Πηγές: ELTIS, Περιπτωσιολογική µελέτη 1803· ∆ηµοτική αρχή Donostia-San Sebastian, 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και Συµµετοχή των Πολιτών, Τµήµα Κινητικότητας (2006), Κάθετες 
∆ηµόσιες Μεταφορές A short guide to a reflection on lifts and escalators in the city of San 

http://www.emta.com/article.php3?id_article=269&var_recherche=older+people
http://www.gvb.nl/english/travellers/transporttypes/Pages/stadsmobiel.aspx
http://www.eltis.org/study_sheet.phtml?study_id=2847&lang1=en
http://www.aeneas-project.eu/gper/docs/San_Sebastian_Public_Vertical_Transport.pdf
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Sebastian [Συνοπτικός οδηγός µελέτης όσον αφορά τους ανελκυστήρες και τις κυλιόµενες 
σκάλες στον δήµο του San Sebastian]. 

 
HOUS - Μοντέλο πρόληψης σχετικά µε την ευηµερία κατά την παροχή 
συµπληρωµατικής φροντίδας στο Marina Court, Tewkesbury, Gloucestershire 
(UK) – Τύπος περιφέρειας: 1 
Προκλήσεις: αύξηση του πληθυσµού µεγαλύτερης ηλικίας και αναµενόµενες 
πιέσεις όσον αφορά το κόστος  αυξηµένες απαιτήσεις για εξατοµίκευση, 
επιλογές και αξιοπρέπεια αυξανόµενη επιβάρυνση των συστηµάτων 
υγειονοµικής περίθαλψης και κοινωνικής µέριµνας  µεγιστοποίηση της 
αποδοτικότητας µέσω ολοκληρωµένων προτύπων φροντίδας και υποστήριξης 
από ιδιωτικούς, δηµοσίους και εθελοντικούς φορείς 
Περιγραφή. Το Marina Court είναι ένα πρόγραµµα παροχής συµπληρωµατικής 
φροντίδας σε οίκους φιλοξενίας, το οποίο περιλαµβάνει 75 διαµερίσµατα και 
κατοικίες 1-2 δωµατίων το καθένα, για άτοµα ηλικίας 55 ετών και άνω. Το 
πρόγραµµα ξεκίνησε το 2008. Εφαρµόζοντας µια συνεργατική προσέγγιση 
όσον αφορά τη δραστηριότητα των συµπράξεων, οι κάτοικοι και η τοπική 
κοινωνία του Tewkesbury απολαµβάνουν «προληπτικές υπηρεσίες που 
µεγιστοποιούν την ανεξαρτησία των ηλικιωµένων, συµπεριλαµβανοµένης της 
καλλιέργειας συνηθειών και νοοτροπίας υγείας και ευεξίας εντός του κτιρίου». 
Ένας «συντονιστής θεραπείας και ευεξίας» οργανώνει και συντονίζει ένα ευρύ 
φάσµα δραστηριοτήτων ψυχικής και σωµατικής αγωγής, από ασκήσεις 
ενεργού ισορροπίας µέχρι κυκλώµατα άσκησης Nintendo Wii, µαθήµατα 
καλλιτεχνικών και κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο συντονιστής διατηρεί επίσης 
σχέσεις µε τρίτους φορείς και οργανισµούς, κλινικές και νοσοκοµεία σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας, καθώς και µε επαγγελµατίες. Υποστήριξη και 
επιτόπια φροντίδα παρέχονται 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. 
Σκοπός του προγράµµατος είναι να λειτουργεί ως «ενιαία υπηρεσία» για 
όσους έχουν ανάγκη φροντίδας, έτσι ώστε οι φορείς παροχής υπηρεσιών να 
«αξιοποιούν τις ευκαιρίες συνεργασίας και να συγκεντρώνουν πόρους και 
δεξιότητες που ενδέχεται να µην εντάσσονται στις βασικές τους 
επιχειρηµατικές δυνατότητες» για τη διαχείριση της εξατοµικευµένης 
φροντίδας και υποστήριξης. 
∆οµή διακυβέρνησης. Το πρόγραµµα αναπτύχθηκε περαιτέρω στο πλαίσιο 
συνεργασίας µεταξύ της ∆ιεύθυνσης Κοινοτικής Μέριµνας και Φροντίδας 
Ενηλίκων του κοµητειακού συµβουλίου του Gloucestershire, του 
Καταπιστεύµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας, του δηµοτικού συµβουλίου και 
της Hanover Housing Association. Ο συντονιστής διορίζεται από το 
κοµητειακό συµβούλιο του Gloucestershire και το Gloucestershire NHS. 
Χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση προήλθε από τους συµµετέχοντες φορείς 
οι οποίοι εξασφάλισαν τη διάθεση κεφαλαιακών ενισχύσεων από το 
Υπουργείο Υγείας. Το 2009, το πρόγραµµα προτάθηκε και συµπεριελήφθη 

http://www.aeneas-project.eu/gper/docs/San_Sebastian_Public_Vertical_Transport.pdf
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στον τελικό κατάλογο των υποψηφιοτήτων για το περιφερειακό βραβείο για 
τις συµπράξεις στον τοµέα της υγείας και της κοινωνικής µέριµνας. 
Πηγές: Kearsley Ι., 2011. Health, Housing and Care working together to achieve a 
Prevention Model of wellbeing in Extra Care at Marina Court, Tewkesbury [Σύµπραξη 
στους τοµείς της υγείας, της στέγασης και της φροντίδας για την υλοποίηση ενός προληπτικού 
προτύπου ευηµερίας για τη συµπληρωµατική φροντίδα στο Marina Court, Tewkesbury]. 
∆ίκτυο Μάθησης και Βελτίωσης στον τοµέα της Στέγασης. Περιπτωσιολογική µελέτη 
αριθ. 52. 

 
HOUS - Πειραµατική στέγαση «Wohnen in allen Lebensphasen» (Ζώντας σε 
όλα τα στάδια της ζωής), Oberbayern (DE) – Τύπος περιφέρειας: 2 
Προκλήσεις:  δηµογραφικές εξελίξεις  προγραµµατισµός ενόψει της 
ενεργού γήρανσης 
Περιγραφή. Το πρόγραµµα αναπτύχθηκε ως σηµείο σύγκλισης µεταξύ των 
αναγκών για κοινωνική κατοικία και ποιότητα ζωής και των δηµογραφικών 
τάσεων. Στόχος είναι η κατασκευή προσαρµοσµένων κατοικιών οι οποίες 
επιτρέπουν την παράταση του ενεργού βίου των ηλικιωµένων µέσω της 
παροχής υποδοµών επικοινωνίας και υποστήριξης, τόσο στην καθηµερινή ζωή 
όσο και σε περίπτωση ασθένειας. Έχουν αναπτυχθεί πιλοτικά σχέδια σε 
διάφορες τοποθεσίες, και αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί όλα εντός µιας 
περιόδου πέντε ετών (2005-2010). Τα προγράµµατα αναπτύχθηκαν περαιτέρω 
µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων στις διαδικασίες επιλογής των 
χώρων, σχεδιασµού και υλοποίησης. 
∆οµή διακυβέρνησης.Οι διαδικασίες σχεδιασµού, προετοιµασίας και 
ανέγερσης τέθηκαν στο σύνολό τους υπό την ευθύνη του Υπουργείου 
Εσωτερικών της Βαυαρίας. 
Χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση αντλείται από τοπικές πηγές µέσω ενός 
βαυαρικού ταµείου που είναι ειδικά αφιερωµένο στη χρηµατοδότηση της 
κοινωνικής κατοικίας. 
Πηγές: EPSA, περιγραφή έργου· Πανεπιστήµιο Εφαρµοσµένων Επιστηµών Hochschule 
Coburg, Wohnen in allen Lebensphasen. 

 
HOUS - Πρόγραµµα «Nestling», Dundalk, Border, Midland and Western (IE) 
– Τύπος περιφέρειας: 3 
Προκλήσεις:  υψηλό κόστος της ζήτησης υπηρεσιών φροντίδας  η γήρανση 
στους κόλπους της τοπικής κοινωνίας ως εναλλακτική επιλογή έναντι της 
µακροχρόνιας φροντίδας 
Περιγραφή. Το πρόγραµµα «Nestling» στο Dundalk ξεκίνησε το 2007. Στόχος 
του είναι η ανάπτυξη «προσανατολισµένων στην κοινότητα προτύπων 
ανεξάρτητης διαβίωσης και “γήρανσης στους κόλπους της τοπικής 
κοινότητας”», µέσω της διαµόρφωσης «περιβαλλόντων τα οποία προάγουν και 
διατηρούν την ανεξαρτησία και την ευηµερία των ηλικιωµένων µέσω του 

http://www.dhcarenetworks.org.uk/_library/Resources/Housing/Practice_examples/Housing_LIN_case_studies/HLIN_Case_Study_52_Tewkesbury.pdf
http://www.dhcarenetworks.org.uk/_library/Resources/Housing/Practice_examples/Housing_LIN_case_studies/HLIN_Case_Study_52_Tewkesbury.pdf
http://www.epsa-projects.eu/index.php?title=Experimenteller_Wohnungsbau_-_Modellvorhaben_%22Wohnen_in_allen_Lebensphasen%22
http://www.hs-coburg.de/10188.html
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συνδυασµού καινοτόµων χωροταξικών και τεχνολογικών προσεγγίσεων και 
ολοκληρωµένων προσεγγίσεων φροντίδας µε βάση την τοπική κοινότητα». Στο 
πλαίσιο του έργου έχει δηµιουργηθεί ένα πιλοτικό συγκρότηµα κατοικιών µε 
την επωνυµία «Great Northern Haven» το οποίο περιλαµβάνει 16 κατοικίες. 
Μεταξύ των αναµενόµενων αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται: η βελτίωση της 
ποιότητας των προσφερόµενων νέων κατοικιών· η προσαρµογή των 
υφιστάµενων κατοικιών για τη γήρανση του πληθυσµού επί τόπου· η 
αποτελεσµατικότερη οργάνωση και προσφορά υπηρεσιών σε ηλικιωµένους 
σύµφωνα µε ένα βιώσιµο επιχειρηµατικό µοντέλο· η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ηλικιωµένων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Σε συνδυασµό µε 
τις τεχνολογίες προώθησης της συνεργασίας και της κοινωνικής ένταξης, στο 
πρόγραµµα εξετάζονται φιλικές για τους ηλικιωµένους λύσεις µε βάση την 
τεχνολογία µε σκοπό τον έγκαιρο εντοπισµό, διάγνωση και παρέµβαση, τη 
διαρκή αξιολόγηση και παρέµβαση και την ολοκλήρωση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 
∆οµή διακυβέρνησης. Το πρόγραµµα είναι µια πρωτοβουλία συνεργασίας 
µεταξύ των τοπικών αρχών του Louth, του δηµοτικού συµβουλίου του 
Dundalk, της Εκτελεστικής Αρχής Υπηρεσιών Υγείας (North East Area) και 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Dundalk. 
Χρηµατοδότηση. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τους συνεργαζόµενους 
εταίρους· σηµαντική χρηµατοδότηση έχουν επίσης προσφέρει το 
Πανεπιστήµιο του Ulster, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας για τη Γήρανση στο 
Πανεπιστήµιο της πόλης του ∆ουβλίνου, καθώς και το ίδρυµα Atlantic 
Philanthropies. 
Πηγή: Ιστότοπος του Κέντρου Netwell. 

 
HOUS - Pôle Domotique et Santé de Guéret – Μια περιφερειακή προσέγγιση 
για την αντιµετώπιση των κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών, Creuse, 
Limousin (FR) – Τύπος περιφέρειας: 4 
Προκλήσεις: χαµηλής πυκνότητας, αγροτικός και ηλικιωµένος πληθυσµός 

µη ικανοποιητική (i) διαχείριση και κατ’ οίκον φροντίδα για τα άτοµα που 
έχουν ανάγκη από βοήθεια και (ii) παροχή δηµοσίων υπηρεσιών στους 
κατοίκους αγροτικών περιοχών µειωµένη ζωτικότητα, ανάγκη δηµιουργίας 
οικονοµικού κέρδους, ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 
δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. 
Περιγραφή. Σε συνέχεια µιας µελέτης σκοπιµότητας που εκπονήθηκε το 2004 
από την κοινότητα των δήµων Guéret-Saint-Vaury, το 2005 άρχισε να 
σχεδιάζεται ένα κέντρο αριστείας στο Guéret µε σκοπό την ανάπτυξη 
εφαρµογών οικιακού αυτοµατισµού. Το 2006, η πρωτοβουλία (που 
αναφέρεται επίσης ως «Odyssée 2023») τέθηκε σε εφαρµογή· την ίδια χρονιά 
αναγνωρίστηκε από την κεντρική κυβέρνηση ως κέντρο αριστείας (PER, Pôle 
d'Excellence Rurale). Συνολικά, το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των 

http://www.netwellcentre.org/projects/111-the-nestling-project.html
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συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής του πληθυσµού, αλλά και στη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέσω της ανάπτυξης του επιχειρηµατικού 
τοµέα του οικιακού αυτοµατισµού, καθώς και στην προώθηση µιας αγοράς 
καινοτόµων τεχνολογιών. Μεταξύ των βασικών µέτρων που προβλέπονται 
έως το 2012 περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: (i) δηµιουργία επαγγελµατικής 
ειδίκευσης στον τοµέα του οικιακού αυτοµατισµού, σε συνεργασία µε το 
Πανεπιστήµιο του Limousin και το λύκειο Jean Favard· (ii) δηµιουργία ενός 
κέντρου πόρων για τον οικιακό αυτοµατισµό, υποστήριξη νέων επιχειρήσεων 
και διαχείριση πόρων σχετικών µε τον οικιακό αυτοµατισµό· η προετοιµασία 
του κέντρου ξεκίνησε το 2008, ενώ το άνοιγµα και η πλήρης λειτουργία του 
αναµένεται την περίοδο 2009-2012· (iii) ανάπτυξη τυποποιηµένων προϊόντων 
και υπηρεσιών («πακέτων») για µεµονωµένους πελάτες µε περιορισµένη 
αυτάρκεια, ενθαρρύνοντας τη ζήτηση για προϊόντα αυτοµατισµού στην 
αγορά· εκτιµάται ότι, από το 2010, αυτά τα «πακέτα» θα διανεµηθούν σε 
περίπου 2.000 άτοµα, σε µια αγορά η αξία της οποίας ανέρχεται περίπου στα 
2,3 εκατ. ευρώ ανά έτος για µια περίοδο τεσσάρων ετών· (iv) δοκιµή 
προϊόντων και υπηρεσιών οικιακού αυτοµατισµού σε µια εγκατάσταση 
παροχής φροντίδας του κεντρικού νοσοκοµείου του Guéret, µε στόχο την 
επέκταση, µετά από αξιολόγηση, των εφαρµογών αυτοµατισµού στις 
µελλοντικές εγκαταστάσεις στέγασης εξαρτώµενων ηλικιωµένων (EHPAD) 
που αναµένεται να ανεγερθούν στο Guéret το 2012· και (v) δηµιουργία µιας 
συστάδας επιχειρήσεων οι οποίες εφαρµόζουν συστήµατα οικιακού 
αυτοµατισµού στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους (για παράδειγµα, εταιρείες 
ηλεκτρισµού και θέρµανσης), έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο που θα 
µπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση και να απασχολεί νέους εργαζοµένους µε 
αντίστοιχη επαγγελµατική εξειδίκευση. Η αξία της δυνητικής αγοράς για τις 
νέες επιχειρήσεις και υπηρεσίες οικιακού αυτοµατισµού εκτιµάται ότι 
ανέρχεται σε 5,8 εκατ. ευρώ για περίοδο τριών ετών. Επιπλέον, η 
πρωτοβουλία αναµένεται να δηµιουργήσει 15 νέες επιχειρήσεις και 50 θέσεις 
εργασίας. 
∆οµή διακυβέρνησης. Την υποστήριξη και διαχείριση του προγράµµατος έχει 
αναλάβει η κοινότητα των δήµων Guéret-Saint-Vaury µέσω ενός υπευθύνου 
έργου. Το έργο έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία µε άλλες τοπικές και 
περιφερειακές αρχές (το γενικό συµβούλιο της La Creuse, προξενικά 
επιµελητήρια, καθώς και το περιφερειακό συµβούλιο του Limousin) και 
περιλαµβάνει ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων από την περιφέρεια, όπως: τοπικές 
επαγγελµατικές οµοσπονδίες (FFB και CAPEB), το λύκειο Jean Favard, το 
Πανεπιστήµιο της Limoges, το AFPA Centre de Guéret (για την 
επαγγελµατική πιστοποίηση του ενεργού πληθυσµού) και ιδρύµατα που 
φροντίζουν εξαρτώµενα ηλικιωµένα άτοµα. 
Χρηµατοδότηση. Κατά το διάστηµα 2004-2008 (Ιούνιος), το κόστος του 
προγράµµατος ανήλθε σε 2.557.868 ευρώ, ενώ κύριες πηγές χρηµατοδότησης 
ήταν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές. Πιο συγκεκριµένα, χρηµατοδότηση 
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παρείχαν: το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων 
(περίπου 150.000 ευρώ)· η κεντρική κυβέρνηση (περίπου 864.000 ευρώ)· οι 
τοπικές νοµαρχιακές αρχές, οι περιφερειακές αρχές και το εµπορικό 
επιµελητήριο (πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ)· και ο ιδιωτικός τοµέας (περίπου 
33.000 ευρώ). 
Πηγές: Henimann L. (2010), La communauté de communes de Guéret investit dans la 
domotique et la santé, mercredi 6 janvier 2010, pour la rubrique Expériences des sites 
Mairie-conseils· Lapôtre B. (2009), Pôle Domotique et Santé de Guéret. Odysseé Pôle 
Domotique et Santé de Guéret 2023. Intervention du vendredi 13 novembre 2009· ΤΠΕ & 
Γήρανση – Ευρωπαϊκή µελέτη σχετικά µε τους χρήστες, τις αγορές και τις τεχνολογίες - Pôle 
Domotique et Santé de Guéret – A regional approach addressing social and economic needs 
[Pôle Domotique et Santé de Guéret – Μια περιφερειακή προσέγγιση για την αντιµετώπιση 
των κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών]. 

 
HOUS - Wohnberatung (Συµβουλές στον τοµέα της στέγασης), Düsseldorf 
(DE) – Τύπος περιφέρειας: 5 
Προκλήσεις:  ηλικιωµένοι που επιθυµούν να συνεχίσουν να ζουν στα σπίτια 
τους 
Περιγραφή. Μέσω της πρωτοβουλίας Wohnungsamt Landeshauptadt, ο δήµος 
του Düsseldorf προσφέρει υπηρεσίες συµβουλών και υποστήριξης σε άτοµα 
µεγαλύτερης ηλικίας και άτοµα µε αναπηρία που επιθυµούν να συνεχίσουν να 
ζουν για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο διάστηµα στα σπίτια τους. Η εν λόγω 
τοπική αρχή παρέχει βοήθεια σε ηλικιωµένους και ευπαθή άτοµα σε 
περίπτωση που χρειαστεί να προσαρµόσουν τις κατοικίες τους. Αν ένα 
ευάλωτο άτοµο ζει σε ένα διαµέρισµα το οποίο πρέπει να προσαρµοστεί σε 
ειδικές απαιτήσεις, ο δήµος παρέχει συµβουλές σχετικά µε τις πλέον 
πρόσφορες µεθόδους τροποποίησής του και αναλαµβάνει να εκτελέσει τις 
αναγκαίες εργασίες προσαρµογής, όπως τη διεύρυνση θυρών, την τοποθέτηση 
κιγκλιδωµάτων και µπαρών ασφαλείας, καθώς και την κατασκευή ράµπας, 
χωρίς χρέωση. Αν η συγκεκριµένη κατοικία δεν µπορεί να προσαρµοστεί και 
πρέπει να αναζητηθεί διαφορετικό κατάλυµα, ο δήµος βοηθά στην αναζήτηση 
εναλλακτικής στέγης και στην οργάνωση της µετακόµισης. Ένας άλλος 
µηχανισµός τον οποίο συντονίζει η δηµοτική αρχή είναι το «πρότυπο της 
συγκατοίκησης», δηλαδή µια συµφωνία προσωρινής συστέγασης µεταξύ των 
ηλικιωµένων και φοιτητών µε βάση την αλληλοβοήθεια. Στο πλαίσιο αυτού 
του προγράµµατος, οι ηλικιωµένοι προσφέρουν οικονοµικά προσιτή στέγη σε 
φοιτητές, οι οποίοι εξοφλούν το ενοίκιό τους µέσω της προσφοράς 
καθηµερινών εργασιών, παραδείγµατος χάριν, ψωνίζουν τα αναγκαία για το 
σπίτι, µαγειρεύουν, ή περπατούν ή συνοµιλούν για κάποιες ώρες µε το 
ηλικιωµένο άτοµο· δεν περιλαµβάνονται, ωστόσο, δραστηριότητες 
περίθαλψης. Οι υπηρεσίες παροχής συµβουλών στον τοµέα της στέγασης 
αποβλέπουν στην υποστήριξη αυτών των µορφών συγκατοίκησης επιλέγοντας 
τους δύο ενδιαφερόµενους και φέρνοντάς τους σε επαφή, συµβάλλοντας στην 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250259294472
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250259294472
http://www.ict-ageing.eu/
http://www.ict-ageing.eu/
http://www.ict-ageing.eu/?page_id=1581
http://www.ict-ageing.eu/?page_id=1581
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οριστικοποίηση της συµφωνίας και παρακολουθώντας την εφαρµογή της. Ο 
δήµος του Düsseldorf προσφέρει επίσης πιστώσεις µε χαµηλά επιτόκια για 
όσους ενδιαφέρονται να επιφέρουν τροποποιήσεις στις κατοικίες τους. 
∆οµή διακυβέρνησης. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται από τον δήµο του 
Düsseldorf µέσω της οικείας Υπηρεσίας Στέγασης. 
Χρηµατοδότηση. ∆ηµόσια, τοπική και περιφερειακή. 
Πηγή: Ιστότοπος Landeshauptadt Düsseldorf. 

 
HOUS - Zaingune: Plataforma para la Halitaciòn de Servicios Asistenciales en 
el Hogar (Πλατφόρµα χειραφέτησης για υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας), 
Victoria, Paìs Vasco (ES) – Τύπος περιφέρειας: 6 
Προκλήσεις: γήρανση του πληθυσµού 
Περιγραφή. Στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία κατοικιών 
προσαρµοσµένων στις ανάγκες των ηλικιωµένων, µε την ενσωµάτωση 
µηχανισµών οικιακού αυτοµατισµού όπως φωνητικές κλήσεις µέσω 
πρωτοκόλλου διαδικτύου, απτική αλληλεπίδραση κ.λπ. Στο πλαίσιο του 
προγράµµατος, το 2007 αναπτύχθηκε λογισµικό το οποίο επιτρέπει τον έξυπνο 
έλεγχο στοιχείων οικιακού αυτοµατισµού για την παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας. Εν συνεχεία, κατασκευάστηκε ένα πρωτότυπο κτίριο στην πόλη 
Victoria, το οποίο διαθέτει µηχανισµό προσαρµογής για την επιλογή των 
προσφερόµενων υπηρεσιών και έναν κεντρικό πίνακα για τον έλεγχο αυτών 
των υπηρεσιών, στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση τόσο µέσω ενός 
συστήµατος οθόνης αφής όσο και εξ αποστάσεως. Επιπλέον, το κτίριο 
επέτρεπε την εφαρµογή µέτρων ενεργειακής απόδοσης, την επίτευξη 
υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας µέσω της έγκαιρης ανίχνευσης κινδύνων και 
την πρόληψη ατυχηµάτων µέσω παρακολούθησης, ανίχνευσης ανωµαλιών και 
σήµανσης συναγερµών ή προειδοποιήσεων. Το 2009, η βασκική κυβέρνηση 
παρέδωσε 156 κατοικίες προς ενοικίαση, 7 από τις οποίες ήταν πλήρως 
προσαρµοσµένες στις ανάγκες ατόµων µε αναπηρίες. Το ενοίκιο για τις εν 
λόγω κατοικίες υπολογίζεται µε βάση το εισόδηµα των ενοικιαστών και την 
επιφάνεια της κατοικίας, µε µέσο ενοίκιο περίπου 240 ευρώ τον µήνα. 
∆οµή διακυβέρνησης.Οι εταίροι που µετέχουν στην υλοποίηση του 
προγράµµατος περιλαµβάνουν τη VISESA, τη δηµόσια εταιρεία κατασκευής 
κατοικιών του Υπουργείου Στέγασης της βασκικής κυβέρνησης και τρεις 
εταιρείες που ειδικεύονται στον τοµέα του οικιακού αυτοµατισµού. Επιπλέον, 
το Ίδρυµα Τεχνολογίας Deusto υποστηρίζει τη διαδικασία παραγωγής 
καινοτοµιών. 
Χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση χορηγείται µέσω του προγράµµατος της 
βασκικής κυβέρνησης µε τίτλο «GAITEK 2006 και 2007 – Υποστήριξη 
προγραµµάτων ανάπτυξης νέων προϊόντων», Υπουργείο Βιοµηχανίας, 
Εµπορίου και Τουρισµού. Η κατασκευή των κατοικιών, η οποία αντιστοιχεί σε 
επένδυση ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ, έχει προωθηθεί από τη VISESA. 

http://www.duesseldorf.de/buergerinfo/64/02/005.shtml
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Πηγές: Ιστότοπος της Vivesa· ιστότοπος της Zaingune- Plataforma para la Halitaciòn de 
Servicios Asistenciales en el Hogar. 

 
PART - Πρόγραµµα αναπληρωτών παππούδων/γιαγιάδων στη Høje-Taastrup 
Kommune, Hovedstaden (DK) – Τύπος περιφέρειας: 1 
Προκλήσεις:  υψηλό επίπεδο συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας 
κυρίαρχη τάση οι οικογένειες στις οποίες και οι δύο γονείς εργάζονται υπό 

καθεστώς πλήρους απασχόλησης βελτίωση συνθηκών για την καλύτερη 
εξισορρόπηση εργασίας-προσωπικής ζωής ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
Περιγραφή. Ενώ το πρόγραµµα έχει δροµολογηθεί σε εθνικό επίπεδο, µόνο 
δέκα αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο δανικό Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, 
και µόνον επτά αιτήσεις υποστηρίχθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2009-2010, εκ των οποίων οι τέσσερις προέρχονταν από τοπικές αρχές. Στη 
Høje-Taastrup Kommune, στο πρόγραµµα µετέχουν 30 οικογένειες και 7 
αναπληρωτές παππούδες/γιαγιάδες που προέρχονται από τον ηλικιωµένο 
πληθυσµό. Ο δήµος σχεδιάζει να χρησιµοποιήσει την εθνική επιχορήγηση για 
να δηµιουργήσει την υπηρεσία και στη συνέχεια να την µεταβιβάσει, µετά από 
περίοδο εφαρµογής δύο ετών, σε έναν φορέα που θα αναλάβει τη µόνιµη 
διαχείρισή της. Το πρόγραµµα απευθυνόταν αρχικά σε οικογένειες µε 
αδύναµα κοινωνικά δίκτυα και προβλήµατα ασυµβατότητας ωραρίων. Ο 
αναπληρωτής παππούς/γιαγιά αναµένεται να προσφέρει βοήθεια σε 
καταστάσεις όπως παιδικές ασθένειες, όταν οι γονείς αδυνατούν να λάβουν 
άδεια από τη δουλειά τους· ωστόσο, είναι επίσης ένα παράδειγµα 
αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών και αναδεικνύει τη χρησιµότητα των ατόµων 
µεγαλύτερης ηλικίας ως προς την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών. 
∆οµή διακυβέρνησης. Ένας συντονιστής έργου είναι υπεύθυνος για τη 
στρατολόγηση αναπληρωτών παππούδων/γιαγιάδων, την οργάνωση 
προγραµµάτων κατάρτισης και τη διευκόλυνση της επαφής µε γονείς που τους 
έχουν ανάγκη. 
Χρηµατοδότηση. Εθνική, µέσω του δανικού Υπουργείου Κοινωνικής 
Πρόνοιας, το οποίο διέθεσε 650.000 ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό 
του 2008. 
Πηγή: Ottosen M.H. (2009), The Reserve Grandparent Programme in Denmark [Το 
πρόγραµµα των αναπληρωτών παππούδων/γιαγιάδων στη ∆ανία]. Ευρωπαϊκή Συµµαχία για 
τις Οικογένειες, Σεµινάριο Βέλτιστων Πρακτικών, Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2009. Εθνικό 
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών της ∆ανίας, Κοπεγχάγη. 

 
PART - Link Age Plus, κοµητειακό συµβούλιο του Devon (UK) – Τύπος 
περιφέρειας: 2 
Προκλήσεις:  µεγάλη αγροτική κοµητεία, µε ξεχωριστές τοπικές κοινότητες οι 
οποίες διακρίνονται σε 28 βασικές εµπορικές και παράκτιες κωµοπόλεις και 
στην αγροτική ενδοχώρα τους περιορισµένη συµµετοχή και διαβούλευση µε 

http://www.visesa.com/noticias_det.asp?idioma=1&id_contenido=7666&id_Tema=&paginaActual=4&fecha_inicio=&fecha_fin=&id_subtipocont=1
http://www.tecnologico.deusto.es/projects/Zaingune/
http://en.wikipedia.org/wiki/Region_Hovedstaden
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/admintool/userfiles/file/Ottosen Report Final.pdf
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τους ηλικιωµένους, κυρίως βάσει παραδοσιακών προσεγγίσεων αυξανόµενο 
ποσοστό ηλικιωµένων, και αυξανόµενος αριθµός ηλικιωµένων που ζουν µόνοι. 
Περιγραφή. Το κοµητειακό συµβούλιο του Devon ήταν µία από τις οκτώ 
τοπικές αρχές που εφάρµοσαν πιλοτικά µια νέα κυβερνητική πρωτοβουλία σε 
εθνικό επίπεδο µε σκοπό την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού 
µεταξύ των ατόµων ηλικίας 50 ετών και άνω, ιδίως όσων ανήκουν σε 
ευάλωτες κατηγορίες, όπως τα πιο αδύναµα άτοµα και τα µέλη µειονοτικών 
κοινοτήτων. Στο Devon δόθηκε έµφαση στην εκτεταµένη προβολή και την 
καθοδήγηση σε επίπεδο κοινότητας· συστάθηκε επίσης ένα Συµβούλιο 
Ηλικιωµένων για το Devon, η λειτουργία του οποίου συνεχίστηκε και µετά 
την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράµµατος. 
Στο Devon δηµιουργήθηκαν πολλαπλά σηµεία πρόσβασης σε υπηρεσίες, 
αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των δραστηριοτήτων προβολής για την 
ένταξη των ατόµων που είναι πιο δύσκολο να προσεγγιστούν. Μεταξύ των 
πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν συγκαταλέγονται: η καθοδήγηση σε 
επίπεδο κοινότητας, η οποία περιλαµβάνει την εξατοµικευµένη υποστήριξη 
ατόµων ηλικίας 50 ετών και άνω και αποβλέπει στην καταπολέµηση του 
κοινωνικού αποκλεισµού· και η ανάπτυξη ενός συµβουλίου ηλικιωµένων, στο 
οποίο συµµετέχουν εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων από ολόκληρη την 
κοµητεία: «Το Συµβούλιο Ηλικιωµένων του Devon προσφέρει στα άτοµα 
µεγαλύτερης ηλικίας έναν δίαυλο έκφρασης, αποτελεί τρόπο προώθησης της 
κοινωνικής συµµετοχής τους, αφουγκράζεται τις απόψεις και τις προσδοκίες 
τους, και αποτελεί µέσο σύµπραξης για την ανάπτυξη πρακτικών ιδεών και 
δράσεων µε σκοπό την ανταπόκριση στις ανησυχίες τους» (ιστότοπος του 
Συµβουλίου Ηλικιωµένων του Devon). Το συµβούλιο έχει πάνω από 1.000 
µέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους αγροτικούς και αστικούς οικισµούς του 
Devon και µε την ενεργό συµµετοχή των εθνοτικών µειονοτικών οµάδων. 
∆οµή διακυβέρνησης. Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει µια διευθύνουσα οµάδα η 
οποία ενηµερώνεται τακτικά µέσω εκθέσεων οι οποίες εκπονούνται σε κάθε 
πιλοτική περιοχή. Ένα συµβούλιο προγράµµατος αποτελείται από 
εκπροσώπους των οκτώ τοπικών αρχών που µετέχουν στην υλοποίηση του 
πιλοτικού προγράµµατος. Για κάθε πιλοτική περιοχή υπάρχει ένα τοπικό 
συµβούλιο προγράµµατος το οποίο καλύπτει ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων και 
λειτουργεί ως οµάδα εφαρµογής του «Link Age Plus», υπό τον συντονισµό 
ενός διαχειριστή προγράµµατος. 
Χρηµατοδότηση. Εθνική και τοπική χρηµατοδότηση: η πρώτη µέσω του 
Υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων (DWP) του Ηνωµένου Βασιλείου, το 
οποίο επένδυσε περίπου 10 εκατ. λίρες στερλίνες σε περίοδο δύο ετών, και η 
δεύτερη µέσω των συνεισφορών των συµµετεχουσών τοπικών αρχών, η οποία 
καλύπτει επίσης τη συνέχιση των δραστηριοτήτων µετά τη λήξη του πιλοτικού 
σταδίου. Για παράδειγµα, η δηµιουργία του Συµβουλίου Ηλικιωµένων στο 
Devon χρηµατοδοτήθηκε µε επιδότηση 200.000 λιρών στερλινών από το 
Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων και 125.000 λιρών στερλινών από το 

http://www.seniorcouncildevon.org.uk/p/index
http://www.seniorcouncildevon.org.uk/p/index
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κοµητειακό συµβούλιο. 
Πηγές: ιστότοπος του κοµητειακού συµβουλίου του Devon. 

 
 
 
PART – Parque de Mayores (Πάρκο Ηλικιωµένων), Almería, Andalucía (ES) – 
Τύπος περιφέρειας: 3 
Προκλήσεις: γήρανση του πληθυσµού περιορισµένη επιτυχία των 
υφιστάµενων προγραµµάτων για την προώθηση της σωµατικής άσκησης των 
ηλικιωµένων 
Περιγραφή. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη δηµιουργία περιοχών οι οποίες θα 
απευθύνονται ειδικά σε ηλικιωµένους, µε αποτέλεσµα να µπορούν οι 
ηλικιωµένοι να ασκούνται και να συναντιούνται στα πάρκα των τεσσάρων 
δήµων της Comarca los Vélez. Ευκαιρίες αποκατάστασης και άσκησης 
προσφέρονταν ήδη στον πληθυσµό των ηλικιωµένων µέσω ειδικά 
σχεδιασµένων υποδοµών, όµως η συµµετοχή ήταν περιορισµένη λόγω της 
δυσκολίας συνδυασµού του χρόνου διαθεσιµότητας αυτών των υπηρεσιών και 
των αναγκών όλων των δυνητικών συµµετεχόντων. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα 
της διάθεσης εγκαταστάσεων για ηλικιωµένους σε πάρκα, τα οποία 
συνηθίζουν εξάλλου να επισκέπτονται συνοδεύοντας τα εγγόνια τους. Η 
πρωτοβουλία αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία µε τους τέσσερις δήµους 
στους οποίους ανήκουν τα πάρκα, µε συναφείς οργανώσεις ηλικιωµένων και 
µε τον Όµιλο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Los Vélez 
(Aprovélez)· καθορίστηκαν τοποθεσίες στο εσωτερικό των πάρκων και 
επιλέχθηκε ο εξοπλισµός που έπρεπε να εγκατασταθεί για να γίνει δυνατή η 
ολοκληρωµένη σωµατική άσκηση των ηλικιωµένων· µετά από δηµόσιο 
διαγωνισµό, επιλέχθηκε εταιρεία για την προµήθεια και εγκατάσταση του εν 
λόγω εξοπλισµού και, τέλος, πραγµατοποιήθηκε εκστρατεία διαφήµισης και 
ενηµέρωσης σχετικά µε τον σκοπό και τη λειτουργία των νέων 
εγκαταστάσεων. Οι ειδικά διαµορφωµένοι χώροι στο εσωτερικό των πάρκων 
προάγουν τόσο την επικοινωνία µεταξύ των γενεών όσο και την κοινωνική 
ένταξη. 
∆οµή διακυβέρνησης. Η Aprovélez είναι υπεύθυνη για την πρωτοβουλία που 
αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία µε τις δηµοτικές αρχές και τοπικές 
οργανώσεις. Κατά την ολοκλήρωση του έργου το 2006, οι δήµοι ανέλαβαν 
την ευθύνη της συντήρησης και του καθαρισµού των χώρων, η οποία γίνεται 
µία φορά τον µήνα. 
Χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση προήλθε από την Aprovélez, το ΕΓΤΠΕ 
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων), την 
περιφέρεια της Ανδαλουσίας και τους τέσσερις συµµετέχοντες δήµους. 
Συνολικό κόστος για τους δήµους: περίπου 200.000 ευρώ για τον δήµο Vélez-
Rubio· περίπου 33.000 ευρώ για τον δήµο Vélez Blanco· περίπου 25.000 ευρώ 

http://www.devon.gov.uk/index/socialcarehealth/older_people/linkageplus.htm
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για τον δήµο Maria· και λιγότερα από 19.000 ευρώ για τον δήµο Chirivel. 
Πηγές: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), περιγραφή έργου.  

 
 
 
 
PART - ZukunftsmentorInnen («Μέντορες του µέλλοντος»), οµόσπονδο 
κρατίδιο της Στυρίας (Steiermark) (AT) – Τύπος περιφέρειας: 4 
Προκλήσεις: γήρανση του πληθυσµού αυξανόµενος αριθµός ηλικιωµένων 
µε ιδιαίτερες ανάγκες και προσδοκίες 
Περιγραφή. Κύριοι στόχοι αυτού του πιλοτικού προγράµµατος ήταν: (i) η 
ανάδειξη των δυνατοτήτων της «τρίτης ηλικίας», και (ii) η ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών για την αξιοποίησή τους. Οι συµµετέχοντες στο έργο 
παρακολούθησαν ένα σπονδυλωτό πρόγραµµα κατάρτισης µε στόχο τη 
διεύρυνση της εµπειρίας τους σε βασικούς τοµείς όπως: διατροφή· κινητικές, 
διανοητικές και κοινωνικές δραστηριότητες· διαχείριση 
συγκρούσεων· δηµόσιες σχέσεις· και µάρκετινγκ. Στη συνέχεια, 
εξοικειώθηκαν µε µια εργαλειοθήκη η οποία τους επέτρεπε να σχεδιάσουν και 
ακολούθως να υλοποιήσουν ένα πρόγραµµα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής 
τους για να γίνουν «µέντορες του µέλλοντος» για το σύνολο της κοινότητας 
στην οποία ζουν. Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να προσφέρει σε άτοµα 
µεγαλύτερης ηλικίας τη δυνατότητα να διαµορφώνουν ενεργά τη ζωή των 
κοινοτήτων στις οποίες ζουν, συνδυάζοντας ιδέες οι οποίες ανταποκρίνονται 
σε πραγµατικές ανάγκες και στη συνέχεια υλοποιώντας ειδικά 
προσαρµοσµένα προγράµµατα που ωφελούν συνολικά τον πληθυσµό των 
ηλικιωµένων. Το πιλοτικό πρόγραµµα εφαρµόστηκε κατά την περίοδο 2008-
2009, αλλά τα µαθήµατα κατάρτισης συνεχίστηκαν και το 2010 µε την 
καταβολή τελών εγγραφής. Οι «µέντορες του µέλλοντος» είναι άτοµα ηλικίας 
45 ετών και άνω. 
∆οµή διακυβέρνησης. Το πρόγραµµα έχει οργανωθεί υπό µορφή µιας ένωσης 
«AUFWIND», στην οποία µια οµάδα ανθρώπων ασχολείται µε τον σχεδιασµό 
και την επιτυχή υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και έργων. 
Χρηµατοδότηση. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη του 
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Προστασίας των Καταναλωτών και του Υπουργείου Επιστήµης και Έρευνας 
του οµόσπονδου κρατιδίου της Στυρίας. 
Πηγές: ΟΕΕ/ΟΗΕ, Μονάδα Πληθυσµού (2011), Examples of Good Practice on Ageing-
Related Policies, Legislation and Programmes contributed by UNECE member States 
[Παραδείγµατα ορθών πρακτικών όσον αφορά τις πολιτικές σχετικά µε τη γήρανση του 
πληθυσµού, τη νοµοθεσία και τα προγράµµατα που συνεισφέρουν τα κράτη µέλη της 
ΟΕΕ/ΟΗΕ]. Τελευταία ενηµέρωση: 16 Φεβρουαρίου 2011. 

 
 

http://www.enclaverural.es/enclaverural_01/catalogo_buenas_practicas/salud/parque_mayores/ficha_tecnica/index.htm
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PART - Πρόγραµµα «SAIT- Teleservicio para Mayores», Mancomunidad del 
Campo de Calatrava (Ciudad Real), Castilla- la Mancha (ES) – Τύπος 
περιφέρειας: 4 
Προκλήσεις: αυξανόµενη γήρανση του πληθυσµού, και συµµετοχή σχεδόν του 
54% των ατόµων ηλικίας 65 ετών και άνω σε «Κοινωνικά Κέντρα» 
αυξανόµενη ζήτηση υπηρεσιών 

Περιγραφή. Το «SAIT-Teleservicio para Mayores» είναι µια πλατφόρµα που 
δηµιουργήθηκε από τον όµιλο Eptron S.A. για την παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών σε ηλικιωµένους. Η πλατφόρµα εντάσσει όλους τους χρήστες σε 
ένα δίκτυο SAIT σε εθνικό επίπεδο, το οποίο συνδέει σήµερα µεταξύ τους 70 
κοινωνικά κέντρα για ηλικιωµένους. Η τεχνολογία αυτή διευκολύνει την 
κοινωνική ένταξη προσφέροντας σε ηλικιωµένους πολίτες πρόσβαση, µέσω 
υπολογιστών µε οθόνες αφής, σε περίπου 15 θεµατικά και διαδραστικά 
κανάλια παροχής πληροφοριών, επικοινωνίας, συµµετοχής, εκπαίδευσης και 
ψυχαγωγίας. Όλοι οι ηλικιωµένοι συµµετέχοντες εκπαιδεύονται στη χρήση 
της νέας τεχνολογίας, και παρακολουθούν µαθήµατα ή ανοικτά προγράµµατα 
διδασκαλίας για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων τους. 
Μεταξύ των πολυάριθµων δηµοσίων φορέων που είναι πελάτες της υπηρεσίας 
σε εθνικό επίπεδο περιλαµβάνεται και η Mancomunidad del Campo de 
Calatrava, όπου το SAIT έχει εγκατασταθεί σε έξι δήµους της Mancomunidad 
(Miguelturra, Almagro, Bolaños de Calatrava, Torralba de Calatrava, Pozuelo 
de Calatrava και Carrión de Calatrava) µε πάνω από 200 ενεργούς χρήστες και 
περίπου 160 δραστηριότητες· τόσο ο αριθµός των χρηστών όσο και 
δραστηριότητες σηµειώνουν αύξηση. 
∆οµή διακυβέρνησης. Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί από µια ιδιωτική εταιρεία, 
η οποία διαχειρίζεται επίσης το εθνικό δίκτυο, εγκαθιστά την τεχνολογία στα 
κοινωνικά κέντρα και υλοποιεί ετήσια προγράµµατα δραστηριοτήτων και 
µαθηµάτων. Η ίδια εταιρεία πωλεί τις υπηρεσίες σε κοινωνικά κέντρα που 
ανήκουν σε δηµοτικές, επαρχιακές και περιφερειακές αρχές. Οι δηµόσιες 
αρχές συντονίζουν την υλοποίηση του SAIT. 
Χρηµατοδότηση. Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του «Plan Avanza2» 
για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. 
Υποστηρίζεται δε οικονοµικά από το εθνικό Υπουργείο Βιοµηχανίας και από 
τις συµµετέχουσες περιφερειακές και τοπικές αρχές. 
Πηγές: ιστότοπος του SAIT Teleservicios para Mayores· Campo de Calatrava: Presentación 
del Proyecto de Teleservicios Digitales Interactivos para mayores en la Mancomunidad, 
δελτίο Τύπου (2011)· enActivo, los mayore también en internet, Se implanta una red de 
teleservicios digitales interactivos para mayores, δελτίο Τύπου (2011). 

 
 
 
 

http://www.canaldelmayor.es/sait/web/home/saittv
http://almagronoticias.wordpress.com/2011/01/13/campo-de-calatrava-presentacion-del-proyecto-de-teleservicios-digitales-interactivos-para-mayores-en-la-mancomunidad/
http://www.enactivo.net/2011/02/se-implanta-una-red-de-teleservicios-digitales-interactivos-para-mayores/
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PART - Jung und Alt Kooperieren, Organisieren und Begeistern (JACOB) στο 
Dischingen, Baden-Wuerttemberg (Stuttgart) (DE) – Τύπος περιφέρειας: 5 
Προκλήσεις:  µειονεκτήµατα που σχετίζονται µε τη ζωή σε αγροτική περιοχή 
δηµογραφική µεταβολή 

Περιγραφή. Το πρόγραµµα, το οποίο εφαρµόζεται για περίοδο 3 ετών (2009-
2011), στοχεύει να προωθήσει τις επαφές µεταξύ νέων και ηλικιωµένων σε 
ένα πλαίσιο εθελοντικών υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται µε ένα ευρύ φάσµα 
δραστηριοτήτων, από τη φροντίδα παιδιών και ατόµων µε αναπηρίες, έως την 
προσφορά υπηρεσιών επισκέψεων, φροντίδας στους κόλπους της κοινότητας 
και υποστήριξης ηλικιωµένων. Το πρόγραµµα ενθαρρύνει τη συµµετοχή 
διαφόρων ηλικιακών οµάδων (µαθητών, φοιτητών, οικογενειών, εργαζοµένων, 
ανέργων, συνταξιούχων, ηλικιωµένων και ατόµων µε αναπηρίες κάτω των 50 
ετών) σε εθελοντικές δραστηριότητες, διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή 
ιδεών µεταξύ των γενεών και την υλοποίηση έργων µικρής κλίµακας. Μεταξύ 
των στόχων του προγράµµατος περιλαµβάνοντα: (i) η ενίσχυση των 
εθελοντικών υπηρεσιών· (ii) η κοινωνική ένταξη κατηγοριών ευάλωτων 
ατόµων όπως είναι οι ηλικιωµένοι, τα άτοµα µε αναπηρία και τα άτοµα που 
ζουν µόνα· (iii) η ενίσχυση της συνοχής σε επίπεδο κοινότητας· και (iv) ο 
µετριασµός του αντικτύπου των δηµογραφικών µεταβολών. 
∆οµή διακυβέρνησης. Το δηµαρχείο οργανώνει τις δραστηριότητες βάσει της 
υποβολής σχετικών αιτηµάτων, διαδραµατίζοντας µεσολαβητικό ρόλο µεταξύ 
των αιτηµάτων και της παροχής υπηρεσιών. 
Χρηµατοδότηση. 50.000 ευρώ ετησίως. 
Πηγές: ιστότοπος του Dischingen. 

 
 
 
PART - Πρόγραµµα Estimulación Dinámica Alfabetización Digital (EDAD – 
∆υναµική προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισµού), Principado de Asturias 
και Castilla y León – Τύπος περιφέρειας: 6 
Προκλήσεις:  γήρανση του πληθυσµού ψηφιακό χάσµα µεταξύ των γενεών 
ασκήσεις εκγύµνασης του εγκεφάλου για ηλικιωµένους 

Περιγραφή. Το πρόγραµµα έχει δύο κύριους στόχους: (i) τη µείωση του 
ψηφιακού χάσµατος µεταξύ των γενεών µέσω της εκπαίδευσης των 
ηλικιωµένων στη χρήση των ΤΠΕ και της διευκόλυνσης της κοινωνικής τους 
ένταξης και (ii) την καλλιέργεια της διανοητικής δραστηριότητας των 
ηλικιωµένων µε σκοπό την πρόληψη της άνοιας. Το πρόγραµµα ήταν 
αποτέλεσµα έρευνας η οποία πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 
Fundación Orange. Ενώ ξεκίνησε το 2006 σε πιλοτική µορφή, σήµερα 
επεκτείνεται σε διάφορες περιφέρειες, µία εκ των οποίων είναι η Principado 
de Asturias, όπου η περιφερειακή κυβέρνηση έχει αναλάβει την ευθύνη της 
προώθησης του προγράµµατος στο πλαίσιο της περιφερειακής της 

http://www.dischingen.de/jakob/
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στρατηγικής µε τίτλο «e-Asturias 2012», όπως και η περιφέρεια Castilla y 
León, στο πλαίσιο της περιφερειακής της στρατηγικής για την περίοδο 2007-
2013 µε τίτλο «Ψηφιακή ένταξη» (υπογραφή συµφωνίας µε το Fundación 
Orange το 2008). Επί του παρόντος, το πρόγραµµα EDAD διαθέτει 
εκατοντάδες χρήστες και δεκάδες διδάσκοντες· τα µαθήµατα παραδίδονται 
µέσω του διαδικτύου δωρεάν. Η οµάδα στόχος είναι τα ηλικιωµένα άτοµα άνω 
των 65 ετών. Οι διδάσκοντες επιλέγονται και εκπαιδεύονται βάσει ενός 
προγράµµατος κατάρτισης διάρκειας 20 ωρών και ενός σεµιναρίου το οποίο 
διοργανώνεται δύο φορές τον χρόνο στη Μαδρίτη. 
∆οµή διακυβέρνησης. Οι δύο βασικοί φορείς προώθησης του έργου είναι το 
Fundación Orange και το Universidad Complutense de Madrid. Η επέκταση 
του προγράµµατος υλοποιείται από συνεργαζόµενους οργανισµούς στους 
οποίους µετέχουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κάθε περιφέρειας στόχου. 
Χρηµατοδότηση. Για την περιφέρεια Principado de Asturias, η χρηµατοδότηση 
παρέχεται από το Fundación Orange και την περιφερειακή κυβέρνηση. 
Πηγές: ιστότοπος του προγράµµατος EDAD· δελτίο Τύπου, El Norte de Castilla, 2008: El 
Proyecto EDAD combate la exclusión digital de los mayores· ιστότοπος του προγράµµατος 
στην περιφέρεια Principado de Asturias. 

 
 
 
PART - Γήρανση και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην κοινωνία της 
πληροφορίας, Dobrich (BG) – Τύπος περιφέρειας 7 
Προκλήσεις:  αυξανόµενος αριθµός ηλικιωµένων υποβάθµιση της 
ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών 
συνθηκών, λόγω χαµηλών συντάξεων και αδυναµίας εύρεσης εργασίας για 
όσους είναι ακόµη ικανοί να εργαστούν κοινωνική αποµόνωση και διακοπή 
των επαφών µεταξύ των γενεών, οδηγώντας σε χαµηλή αυτοεκτίµηση 
περιορισµένες γνώσεις των ηλικιωµένων όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ 

Περιγραφή. Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να προσφέρει καινοτόµες κοινωνικές 
υπηρεσίες: (i) εφαρµόζοντας καινοτόµες προσεγγίσεις για την κοινωνική και 
ηλεκτρονική ένταξη· (ii) προσφέροντας σε ηλικιωµένους και άτοµα µε 
αναπηρίες ευκαιρίες συµµετοχής στην κοινωνική ζωή της τοπικής 
κοινότητας· και (iii) καλλιεργώντας επαφές µεταξύ των γενεών µε βάση την 
αλληλεγγύη και τη συνεργασία. Ο δήµος θα υποστηρίξει και θα αναπτύξει 
«ηλεκτρονικά σηµεία επαφής» (e-points) και ηλεκτρονικούς 
µέντορες/διδάσκοντες και διαµεσολαβητές· νέοι οι οποίοι είναι µέλη του 
δηµοτικού συµβουλίου νεολαίας θα συµµετέχουν ως εθελοντές. Εκτός από 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους ως προς τη χρήση υπολογιστών, το 
πρόγραµµα αναµένεται να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ηλικιωµένων, 
προσφέροντάς τους µεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και επιγραµµικές 
υπηρεσίες και µειώνοντας το ψηφιακό χάσµα που τους χωρίζει από τις 
νεότερες γενιές. Οι διαµεσολαβητές, περιλαµβανοµένων κοινωνικών 

http://www.proyectoedad.com/index.php/
http://www.nortecastilla.es/20080707/vida/proyecto-edad-combate-exclusion-20080707.html
http://www.nortecastilla.es/20080707/vida/proyecto-edad-combate-exclusion-20080707.html
http://www.asturiasenred.com/easturias/contenidos/es/proyectos/Proyecto0114.html
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λειτουργών και εκπροσώπων του δήµου, θα διοργανώνουν συναντήσεις µε 
σκοπό τη συζήτηση των προβληµάτων και την παροχή στους ηλικιωµένους 
της δυνατότητας να συνεισφέρουν στον σχεδιασµό των τοπικών πολιτικών. 
∆οµή διακυβέρνησης. Ο συντονισµός ασκείται από τη δηµοτική αρχή του 
Dobrich. 
Χρηµατοδότηση. Χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 2007-
2013, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού». 
Πηγές: Πρόγραµµα «Active AGE» (2011), III° Εργαστήριο Υπερεθνικών Ανταλλαγών, 
Starogard Gdanski, 13-15 Οκτωβρίου 2010. Πρόγραµµα που υλοποιείται υπό την αιγίδα του 
URBACT II.  
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10. Βασικοί τρόποι αντίδρασης των ΤΠΑ σε 
κοινές προκλήσεις 
 
Γενικά, υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης µιας δηµογραφικής διάστασης όσον 
αφορά την περιφερειακή και τοπική πολιτική, καθώς οι διαδικασίες 
δηµογραφικής µεταβολής πρέπει να λαµβάνονται όλο και περισσότερο υπόψη 
κατά την άσκηση πολιτικών εδαφικής ανάπτυξης, ανεξάρτητα από τον τύπο της 
υπό εξέταση περιφέρειας. 
 
Οι δηµογραφικές αλλαγές έχουν διατοµεακό αντίκτυπο αλλά φαίνεται να 
αντιµετωπίζονται συχνότερα µέσω τοµεακών στρατηγικών. Επιπλέον, 
ορισµένες τοπικές και περιφερειακές αρχές φαίνεται να συµµερίζονται 
παρόµοιες στρατηγικές τοµεακής παρέµβασης και στους επτά τύπους 
περιφερειών που προσδιορίσθηκαν· µε άλλα λόγια, σε σχέση µε τους πέντε 
τοµείς πολιτικής που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση, δεν παρατηρήθηκαν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τις πρωτοβουλίες 
υπέρ της κοινωνικής ένταξης των ηλικιωµένων ή της διευκόλυνσης της 
πρόσβασής τους σε κοινωνικές υπηρεσίες. Όλες οι περιφέρειες, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που παρουσιάζουν σχετικά χαµηλά ποσοστά 
εξάρτησης των ηλικιωµένων, προσανατολίζονται σε λύσεις που στηρίζονται 
στις ΤΠΕ για την παροχή υπηρεσιών υγείας και µακροχρόνιας φροντίδας. Τα 
παραδείγµατα πρωτοβουλιών σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων είναι συχνά και 
δεν φαίνεται να συνδέονται τόσο µε τον τύπο της περιφέρειας όσο µε 
συγκεκριµένα κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη υψηλών ποσοστών 
µεταναστών (όπως στην περίπτωση του γερµανικού δήµου) ή η µεταβολή των 
οικογενειακών δοµών που οδηγεί στην ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών 
µεθόδων φροντίδας των ηλικιωµένων (όπως στις περιπτώσεις των περιφερειών 
της Ιταλίας και της Ρουµανίας). 
 
Στη συνέχεια παρέχεται µια επισκόπηση των βασικών τρόπων αντίδρασης των 
ΤΠΑ σε κοινές προκλήσεις, ανά τοµέα πολιτικής. Ακολουθεί η περιγραφή των 
χαρακτηριστικών κάθε τύπου περιφέρειας, σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9. 
 
10.1 Βασικοί τρόποι αντίδρασης ανά τοµέα πολιτικής 
 
Απασχόληση 
 
Μετριασµός του αντικτύπου της οικονοµικής κρίσης στους εργαζοµένους 
µεγαλύτερης ηλικίας 
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Ο µετριασµός του αντικτύπου περιλαµβάνει µέτρα τα οποία επιτρέπουν τη 
διατήρηση του ποσοστού απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας 
εν αναµονή βελτίωσης των γενικών συνθηκών στην αγορά εργασίας, καθώς και 
µέτρα που αποσκοπούν, εν γένει, στη µείωση της ανεργίας µεταξύ των 
ηλικιωµένων υποστηρίζοντας την εκ νέου είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η 
ποσοτική διατήρηση των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας στην απασχόληση 
επιδιώκεται µέσω της πρόληψης αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων λόγω 
συρρίκνωσης, πτώχευσης, µετεγκατάστασης και εξαγοράς, στοιχεία τα οποία 
συχνά οδηγούν σε απολύσεις µεταξύ των πιο ευάλωτων κατηγοριών 
εργαζοµένων. Αυτό πραγµατοποιείται µε τον συντονισµό και προσανατολισµό 
του κοινωνικού διαλόγου µεταξύ εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων και των 
επιχειρήσεων· µε την παροχή κινήτρων υπέρ της αυτοαπασχόλησης και της 
δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων· µε προσπάθειες καταπολέµησης των 
προκαταλήψεων απέναντι στους ηλικιωµένους µέσω της εφαρµογής µέτρων που 
αποβλέπουν στην αλλαγή στάσης των εργοδοτών, όπως είναι οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης ή οι πρωτοβουλίες των δηµοσίων αρχών ως εργοδοτών µε 
στόχο την αλλαγή των νοοτροπιών µέσω του παραδείγµατος. Η επανένταξη 
στην αγορά εργασίας συνεπάγεται επίσης την ανάγκη διατήρησης της 
απασχολησιµότητας των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων ή προσαρµογής 
της στις νέες ανάγκες των περιφερειακών οικονοµιών (ήτοι εστίαση σε 
ποιοτικές πτυχές της πλευράς της προσφοράς), µέσω, παραδείγµατος χάριν, της 
(διά βίου) µάθησης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της ανάπτυξης 
ικανοτήτων, µεταξύ των οποίων µεγάλη σηµασία έχει η βελτίωση των 
δεξιοτήτων στον τοµέα των ΤΠΕ· ή µέσω προσπαθειών εξισορρόπησης της 
προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, όπως είναι, λόγου χάρη, η διοργάνωση 
εκδηλώσεων και φόρουµ όπου η επιχειρηµατική κοινότητα έρχεται σε επαφή µε 
άνεργους ηλικιωµένους. Σε γενικές γραµµές, η δυνατότητα πρόσβασης σε 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον χώρο εργασίας αποτελεί κεντρικό παράγοντα ο 
οποίος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε σχέση µε την κάλυψη των αναγκών του 
γηράσκοντος εργατικού δυναµικού. Σηµαντικά µέτρα που εφαρµόζονται 
συνήθως από τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι οι εφαρµογές ενεργών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στο 
πλαίσιο των οποίων προωθούνται προγράµµατα κατάρτισης για τη διατήρηση 
και την αναβάθµιση των δεξιοτήτων των ανέργων, ή µε σκοπό τη διασφάλιση 
του ρόλου της κατάρτισης και της εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. 
 
Αντιµετώπιση του ζητήµατος της µείωσης των δεικτών εξάρτησης 
Το γεγονός ότι όλο και λιγότεροι εργαζόµενοι υποστηρίζουν περισσότερους 
συνταξιούχους οφείλεται όχι µόνο στη γήρανση αλλά και στις µετακινήσεις 
πληθυσµών ή στην οικονοµική µετανάστευση. Οι περιφερειακές αγορές 
εργασίας ενδέχεται να βρεθούν αντιµέτωπες µε την ανάγκη προσέλκυσης 
εργατικού δυναµικού και δεξιοτήτων, προκειµένου να παραµείνει βιώσιµη η 
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οικονοµική µεγέθυνση. Τέτοιες ανάγκες µπορούν να αντιµετωπιστούν εν µέρει 
σε τοπικό επίπεδο αυξάνοντας το ποσοστό απασχόλησης των εργαζοµένων 
µεγαλύτερης ηλικίας ή/και ενθαρρύνοντας διαδικασίες εισροής µεταναστών, αν 
και η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά κατά κύριο λόγο το εργατικό δυναµικό 
νεαρής ηλικίας. Η κινητικότητα των εργαζοµένων θεωρείται επίσης λύση 
µεταξύ διαφορετικών τοµέων, χωρών ή περιφερειών, αλλά δεν υπάρχουν 
ενδείξεις για πρωτοβουλίες κινητικότητας οι οποίες απευθύνονται ειδικά σε 
εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας. Στη Σουηδία, δηµιουργήθηκαν µεγαλύτερες 
περιφέρειες στον τοµέα της αγοράς εργασίας, προκειµένου να διευκολυνθεί η 
αντιµετώπιση των προβληµάτων αναντιστοιχίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
λόγω της αύξησης των ανισορροπιών στην ηλικιακή δοµή του πληθυσµού 
(Rauhut και Kahila, 2011), ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο εξετάζεται η δηµιουργία 
«λειτουργικών οικονοµικών περιφερειών, περιλαµβανοµένων περιφερειών 
αγοράς εργασίας (π.χ. µέσω διαπεριφερειακών πλαισίων, όπως το “Northern-
Way”, πολυχωρικών συµφωνιών και πόλεων-περιφερειών)» (Ferry και Vironen, 
2010)· εντούτοις, οι πρωτοβουλίες για όλα αυτά τα µέτρα αναλαµβάνονται σε 
εθνικό επίπεδο, γεγονός που καταδεικνύει τις δυσκολίες εφαρµογής 
στρατηγικών «εξισορρόπησης» σε τοπικό επίπεδο. 
 
Αντιµετώπιση της κοινωνικής διάστασης και της διάστασης του φύλου όσον 
αφορά τη γήρανση του πληθυσµού που µετέχει στην αγορά εργασίας 
Οι άνθρωποι ακολουθούν διάφορα στάδια ως προς την οικογενειακή τους ζωή 
(για παράδειγµα, ανατροφή παιδιών ή φροντίδα γονέων) καθώς και ως προς τη 
δοµή της οικογένειας (για παράδειγµα, διαζύγιο), κάτι που συµβαίνει συνήθως 
σε µια πιο ώριµη φάση της οικονοµικά ενεργού ζωής. Ορισµένες από αυτές τις 
παραµέτρους ενδέχεται να επηρεάσουν τη δυνατότητα του εργαζοµένου να 
παραµείνει στην αγορά εργασίας και οι ευέλικτες προσεγγίσεις της εργασίας 
ενδέχεται να αποδειχτούν αναγκαίες για την παραµονή των ενδιαφεροµένων 
στην αγορά. ∆εν τίθεται µόνο θέµα µερικής απασχόλησης αλλά και ελαστικών 
ωραρίων εργασίας, λειτουργικής ευελιξίας (προσαρµογή καθηκόντων µε σκοπό 
τον περιορισµό του φόρτου εργασίας, ειδικές θέσεις εργασίας για ηλικιωµένους, 
κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ευκαιρίες τηλεργασίας), καθώς και ενεργών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας που να προβλέπουν, για παράδειγµα, την 
εξασφάλιση υπηρεσιών µακροχρόνιας φροντίδας και ένα υποστηρικτικό αστικό 
περιβάλλον έτσι ώστε οι γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας να µην αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν την εργασία τους για να φροντίσουν ηλικιωµένους γονείς. 
Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα προσεγγίσεων συνδυασµού ευελιξίας και 
ασφάλειας που εφαρµόζονται σε επίπεδο εταιρειών· οι αντίστοιχες εθνικές 
στρατηγικές αποτελούν επίσης κοινό τόπο, όµως τα θεσµοθετηµένα 
περιφερειακά και τοπικά µέτρα φαίνεται να είναι λιγότερο συχνά. 
 
Πρόληψη του κινδύνου φτώχειας για τις ευπαθείς οµάδες εργαζοµένων 
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Η σηµασία των συστηµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης αυξάνεται και, 
παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες µεταρρύθµισης των 
συνταξιοδοτικών συστηµάτων σε εθνικό επίπεδο, οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές µπορούν να διαδραµατίσουν κάποιον ρόλο στην ανάληψη πρωτοβουλιών 
µε τις οποίες θα αποτραπεί το ενδεχόµενο οι γενιές που ανήκουν σήµερα στον 
οικονοµικά ενεργό πληθυσµό να περιέλθουν στο µέλλον σε κατάσταση 
φτώχειας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της παροχής κινήτρων για 
συµµετοχή σε επικουρικά συνταξιοδοτικά ταµεία/προγράµµατα 
συνταξιοδότησης υπό τη διαχείριση τρίτων (ιδιωτών ή εργοδοτών) ή από τις 
ίδιες τις περιφερειακές αρχές, ή µέσω του παραδείγµατος, αυξάνοντας λόγου 
χάρη τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των δηµοσίων υπαλλήλων. 
 
Πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες (υγεία και µακροχρόνια φροντίδα) 
 
Αντιµετώπιση των αυξανόµενων δαπανών για τη δηµόσια υγεία στους τοµείς της 
υγειονοµικής περίθαλψης και της µακροχρόνιας φροντίδας 
Η βασική κατηγορία µέτρων που εφαρµόζεται από τοπικές και περιφερειακές 
αρχές για την αντιµετώπιση της αύξησης των δηµοσίων δαπανών συνίσταται 
στην ελάφρυνση της πίεσης που ασκείται στο περιβάλλον των ιδρυµάτων, 
διευκολύνοντας τα άτοµα που αντιµετωπίζουν δυσκολίες να ζουν ανεξάρτητα σε 
οικιακό περιβάλλον ή εντός της τοπικής κοινότητας. Αρκετά µέτρα έχουν ως 
στόχο να επιτρέψουν στους ηλικιωµένους να παραµείνουν στο σπίτι τους όσο το 
δυνατόν περισσότερο, µειώνοντας έτσι τη διάρκεια της νοσηλείας και 
αυξάνοντας την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον περίθαλψης. Για τον σκοπό αυτόν, 
η υποστήριξη βάσει τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών είναι αναγκαία, 
και υπάρχουν πολλά παραδείγµατα τοπικών και περιφερειακών αρχών οι οποίες 
αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας 
ή φροντίδας. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τις 
αποµακρυσµένες και τις αγροτικές περιοχές στις οποίες οι αποστάσεις από τις 
δοµές στήριξης περιορίζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες, ιδίως για τα άτοµα µε 
περιορισµένη κινητικότητα, όπως οι ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε αναπηρίες. Οι 
ΤΠΕ δεν θα επηρεάσουν µόνο τον χώρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες 
υγειονοµικής περίθαλψης· θα έχει επίσης αντίκτυπο στην αποθήκευση και 
χρήση ιατρικών δεδοµένων, στην ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα της 
θεραπείας, στην επικοινωνία µε τους ασθενείς, καθώς και στο κόστος και την 
αποτελεσµατικότητα της φροντίδας, συµβάλλοντας συνολικά στη µείωση των 
ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας. Ωστόσο, όλα αυτά εξαρτώνται από τη 
διαθεσιµότητα κατάλληλων υποδοµών ΤΠΕ, ικανοποιητικών επιπέδων 
διαλειτουργικότητας, ή µηχανισµών προστασίας δεδοµένων, από τον 
επανασχεδιασµό των διαδικασιών, τη διαχείριση γνώσεων και δεξιοτήτων και 
τον συντονισµό της παροχής φροντίδας, παράµετροι τις οποίες είναι δύσκολο να 
βρει κανείς συγκεντρωµένες σε επιµέρους πρωτοβουλίες. Συνεπώς, οι 
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ηλεκτρονικές υπηρεσίες φροντίδας παρέχονται συνήθως σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο όπου στο παρελθόν έγιναν επενδύσεις όσον αφορά τις 
υποδοµές και τις διαδικασίες, είτε µέσω της ανάθεσης των υπηρεσιών σε 
εξωτερικούς, ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών. 
 
Η ηλεκτρονική φροντίδα δεν θεωρείται ότι αποτελεί τη µόνη λύση· οι τοπικές 
και περιφερειακές αρχές διερευνούν και εναλλακτικές µορφές µέριµνας για τους 
ηλικιωµένους σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στο 
γεγονός ότι, από κοινωνική άποψη, οι οικογενειακοί δεσµοί και σχέσεις έχουν 
µεταβληθεί. Αυτό το είδος «υποστήριξης σε επίπεδο κοινότητας» προϋποθέτει 
συχνά την προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών. 
 
Ανταπόκριση στην αυξανόµενη ζήτηση (ποιοτικών) υπηρεσιών 
Ο τοµέας της κοινωνικής φροντίδας πρέπει να προσανατολιστεί περισσότερο 
στην πλευρά της ζήτησης και, για τον σκοπό αυτόν, οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές έχουν σχεδιάσει λύσεις για τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
καινοτόµων επιχειρήσεων, την απλούστευση των υπηρεσιών και τη διασύνδεση 
των µηχανισµών προσφοράς και ζήτησης, αν και οι περισσότερες λύσεις 
φαίνεται να εστιάζονται κυρίως στην ανταπόκριση σε εκφραζόµενες ανησυχίες 
παρά στη διευκόλυνση της πρόληψης. Επιπλέον, οι υπηρεσίες που βασίζονται 
στη ζήτηση συχνά συνοδεύονται από την καταβολή αντιτίµου οπότε, ενώ 
χορηγούνται απαλλαγές µε βάση ηλικιακά ή εισοδηµατικά κριτήρια, υπάρχει 
κίνδυνος η εφαρµογή µηχανισµών της αγοράς στον τοµέα της φροντίδας να 
δηµιουργήσει εµπόδια όσον αφορά την προσβασιµότητα. 
 
Αντιµετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναµικού 
Η δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών ώστε ο τοµέας της κοινωνικής φροντίδας 
να προσανατολιστεί περισσότερο στη ζήτηση καθιστά αναγκαία την 
εξασφάλιση επαρκούς εργατικού δυναµικού. Αυτό αντιπροσωπεύει επίσης µια 
µεγάλη ευκαιρία για τη µετατροπή της πρόκλησης της γήρανσης του πληθυσµού 
σε µηχανισµό δηµιουργίας θέσεων εργασίας στον τοµέα της υγείας και των 
κοινωνικών υπηρεσιών. Παρ’ όλα αυτά, τα µέτρα που λαµβάνονται από τις 
ΤΠΑ καταδεικνύουν ότι η τηλεπερίθαλψη και η ενοποίηση αποβλέπουν στην 
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ως προς τη διαχείριση του προσωπικού, ενώ 
οι υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας συχνά παρέχονται µε την 
υποστήριξη µη κερδοσκοπικών οργανισµών. 
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Κινητικότητα και προσβασιµότητα 
 
Βελτίωση της προσβασιµότητας των συγκοινωνιακών υποδοµών 
Τα περισσότερα κοινά µέτρα των ΤΠΑ αφορούν επενδύσεις για τη δηµιουργία 
υποδοµών µε σκοπό την προσαρµογή και τον εκσυγχρονισµό· αυτό σηµαίνει 
την αντικατάσταση παλαιών στόλων οχηµάτων ή την προσαρµογή των 
υπαρχόντων οχηµάτων µέσω της κατασκευής ειδικών πλατφορµών, ή τη 
βελτίωση των στάσεων λεωφορείων και τραµ µέσω της κατασκευής πιο 
προσβάσιµων χώρων επιβίβασης/αποβίβασης και της βελτίωσης της ορατότητας. 
Ορισµένες περιφέρειες αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες τοπογραφικές συνθήκες οι 
οποίες απαιτούν ειδικά µέτρα προκειµένου να καταστούν προσιτές οι διαδροµές 
πεζών ή το δίκτυο δηµοσίων συγκοινωνιών. Η εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις 
περιοχές αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση βιώσιµων µέσων µεταφοράς ή 
δηµοσίων συγκοινωνιών. Τέλος, η προσβασιµότητα έχει επίσης την έννοια της 
διαθεσιµότητας και της σαφήνειας των πληροφοριών σχετικά µε τα δροµολόγια, 
τα µέσα µεταφοράς και τα συστήµατα έκδοσης εισιτηρίων και πληρωµής. 
 
Αύξηση της διαθεσιµότητας µέσων µεταφοράς 
Η αύξηση της διαθεσιµότητας των µέσων µεταφοράς για τους ηλικιωµένους, 
ενδεχοµένως µε τη χρήση µιας σειράς µέσων τα οποία ανταποκρίνονται σε 
διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες, προωθείται επίσης από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. Ενώ στις 
αστικές περιοχές τα συµπληρωµατικά µέσα µεταφοράς αποβλέπουν στην 
παροχή ευέλικτων και προσαρµοσµένων υπηρεσιών ανάλογα µε τη ζήτηση, στις 
αγροτικές περιοχές το κύριο µέληµα εξακολουθεί να είναι η διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγεία και η φροντίδα. 
 
Προσφορά συστηµάτων δηµοσίων µεταφορών µε βάση τη ζήτηση 
Η βελτίωση της διαθεσιµότητας µέσων µεταφοράς συχνά καθορίζεται από τη 
ζήτηση, καθώς οι υπηρεσίες µεταφορών χρηµατοδοτούνται και, εποµένως, 
υπόκεινται στους µηχανισµούς της αγοράς. ∆εδοµένου ότι η γήρανση των 
πελατών παρουσιάζει αύξηση, είναι πιθανή η ολοένα και πιο συχνή 
ανταπόκριση στις προσδοκίες τους για καθαριότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία. 
Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι ορισµένες ΤΠΑ δεν περιορίζονται στην παθητική 
κάλυψη της ζήτησης, αλλά προσπαθούν να ενθαρρύνουν την αλλαγή της 
συµπεριφοράς των ηλικιωµένων προς την κατεύθυνση, παραδείγµατος χάριν, 
πιο βιώσιµων τρόπων µεταφοράς αντί των ιδιωτικών αυτοκινήτων, όπως είναι 
το περπάτηµα, η ποδηλασία και οι δηµόσιες συγκοινωνίες, χωρίς να µειώνεται η 
κινητικότητά τους, προστατεύοντας έτσι την αυτονοµία και την ευηµερία τους. 
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Προσαρµοσµένη στέγαση 
 
Ικανοποίηση της επιθυµίας των ηλικιωµένων ατόµων για ανεξάρτητη διαβίωση 
Υπάρχουν αρκετά προγράµµατα στέγασης τα οποία διευθύνονται από τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, συχνά µέσω εξ ολοκλήρου ή εν µέρει δηµοσίων 
επιχειρήσεων ή σε συνεργασία µε ιδιωτικούς φορείς. Είναι επίσης πολύ 
συνηθισµένο τα εν λόγω προγράµµατα, εκτός από την προσφορά απαλλαγµένων 
από εµπόδια διαµερισµάτων, να συνδυάζονται µε την παροχή συναφών 
υπηρεσιών, όπως υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, γενικής βοήθειας και 
υποστήριξης νοικοκυριών. Έτσι, υπάρχει µια τάση συνεργασίας 
κατασκευαστικών εταιρειών και εταιρειών στέγασης µε παρόχους υπηρεσιών, 
έτσι ώστε να προσφέρονται ελκυστικά πακέτα στους ηλικιωµένους. Συνήθως, 
αυτά τα προγράµµατα συνίστανται στην ανέγερση νέων κατοικιών, όµως 
υπάρχουν επίσης µέτρα τα οποία αποσκοπούν στην προσαρµογή υφιστάµενων 
κατοικιών. 
 
Αξιοποίηση µιας ευκαιρίας για οικονοµική µεγέθυνση την οποία προσφέρουν νέες 
αγορές 
Οι οικιακοί αυτοµατισµοί είναι ένα δυνητικά επικερδές τµήµα της αγοράς και 
υπάρχουν ενδείξεις προσπαθειών για τη δηµιουργία αντίστοιχων οικονοµικών 
συσπειρώσεων γύρω από το τµήµα αυτό, οι οποίες αποβλέπουν στην προώθηση 
της συνεργασίας µεταξύ παρόχων υπηρεσιών και φορέων γνώσης σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο περιφερειακής οικονοµικής µεγέθυνσης και ανάπτυξης. 
 
Καταπολέµηση των ανισοτήτων και του οικονοµικού χάσµατος στο εσωτερικό της 
γενιάς των ηλικιωµένων 
Υπάρχουν επίσης συστήµατα κοινωνικής στέγασης προσαρµοσµένα ειδικά στις 
ανάγκες των ηλικιωµένων, όπως και στρατηγικές και µηχανισµοί οικονοµικής 
ενίσχυσης οι οποίοι καθιστούν την προσαρµογή οικονοµικά προσιτή σε όλους, 
παρέχοντας έτσι σε όλους τους ηλικιωµένους εξίσου τη δυνατότητα βελτίωσης 
των συνθηκών διαβίωσής τους. Ένα παράδειγµα είναι η προσέγγιση της 
«διαγενεακής στέγασης» βάσει της οποίας οικογένειες οι οποίες φιλοξενούν 
συγγενείς µεγαλύτερης ηλικίας λαµβάνουν στήριξη για την ανακαίνιση των 
κατοικιών τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συντονισµού Κοινωνικής Κατοικίας – 
CECODHAS Housing Europe, 2009). 
 
Συµµετοχή σε κοινοτικές δραστηριότητες 
 
Καταπολέµηση της ευπάθειας των ηλικιωµένων έναντι του κοινωνικού 
αποκλεισµού 
Υπάρχουν παραδείγµατα ποικίλων στρατηγικών τοπικών και περιφερειακών 
αρχών για την προώθηση της ενεργού συµµετοχής των ηλικιωµένων σε 
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κοινωνικές δραστηριότητες, κυρίως σε εθελοντικές εργασίες οι οποίες τους 
επιτρέπουν να συνεισφέρουν αποτελεσµατικά, εφόσον εξασφαλίζεται το 
κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών. Χρησιµοποιούνται συχνά διαγενεακές 
προσεγγίσεις, οι οποίες προωθούν τις επαφές µε τις νεότερες γενιές, συνήθως σε 
µια βάση συνεργασίας. Επιπλέον, υπάρχει τάση δηµιουργίας οργάνων 
εκπροσώπησης των ηλικιωµένων στις τοπικές κοινότητες, ώστε να λαµβάνονται 
υπόψη οι απόψεις τους κατά τον σχεδιασµό πολιτικών και τον καθορισµό 
προτεραιοτήτων. 
 
Μείωση του ψηφιακού χάσµατος µεταξύ των γενεών 
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ΤΠΕ αντιµετωπίζονται ως µέσο κοινωνικής ένταξης 
και όχι ως τροχοπέδη για τη συµµετοχή, γεγονός που καταδεικνύει ότι το 
διαδίκτυο και άλλες νέες τεχνολογίες µπορούν να αξιοποιηθούν ικανοποιητικά 
από τους ηλικιωµένους αν τους προσφερθεί η κατάλληλη εκπαίδευση. 
 
10.2 Χαρακτηριστικά των τύπων περιφερειών 
 
Εκτός από την κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, σε 
σχέση µε τις οποίες δεν έχουν διαπιστωθεί σηµαντικές διαφορές ως προς το 
είδος των µέτρων που λαµβάνονται στις διάφορες περιφέρειες, διαπιστώνεται 
ένας ορισµένος βαθµός σύνδεσης, σε σχέση µε τους άλλους τοµείς πολιτικής 
που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση, µεταξύ αφενός του τύπου των 
περιφερειών και αφετέρου των κυρίαρχων λύσεων που προωθούνται από τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαπίστωση αυτών 
των χαρακτηριστικών στηρίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν µέσω των 
παραδειγµάτων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 9 (συνοψίζονται στον Πίνακα 5) 
και, εποµένως, περιορίζεται αναπόφευκτα από τον περιορισµένο αριθµό των 
εξεταζόµενων πρωτοβουλιών. 
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Πίνακας 5 – Συνοπτική παρουσίαση παραδειγµάτων µέτρων µε βάση τον 
τύπο περιφέρειας 

 
EMPL Σχεδιασµός µε σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

µέσω της καταπολέµησης των ανισοτήτων όσον αφορά την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Προώθηση της σταθερότητας 
και της οικονοµικής µεγέθυνσης. 

CARE Επιχειρηµατική καινοτοµία, ενοποίηση υπηρεσιών και 
τηλεπερίθαλψη µε σκοπό την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών 
και τη µείωση του αριθµού των παρόχων υπηρεσιών φροντίδας. 
Ευέλικτες και καινοτόµες λύσεις για την εξισορρόπηση των 
απαιτήσεων στην πλευρά της ζήτησης και των αντιδράσεων των 
παρόχων. 

TRAN Ολοκλήρωση των ποικίλων ιδιωτικών, δηµοσίων, κοινωφελών 
και κοινοτικών παρόχων µεταφορικών υπηρεσιών µε σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του 
συστήµατος µεταφορών. 

HOUS Πρόγραµµα στέγασης «ενιαίας υπηρεσίας» για τους 
ηλικιωµένους, στο πλαίσιο του οποίου η αποδοτικότητα 
µεγιστοποιείται µέσω ενός ολοκληρωµένου προτύπου φροντίδας 
και υποστήριξης από ιδιωτικούς, δηµοσίους και εθελοντικούς 
φορείς. 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

1 

PART Αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών, η οποία αναδεικνύει τη 
χρησιµότητα των ηλικιωµένων για την εθελοντική παροχή 
υπηρεσιών µέσω του «συστήµατος αναπληρωτών 
παππούδων/γιαγιάδων». 

EMPL ∆ικτύωση, προώθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας 
µέσω ενίσχυσης της απασχολησιµότητας, καλλιέργεια 
αυτοπεποίθησης και κινήτρων για τους εργαζόµενους 
µεγαλύτερης ηλικίας. Παροχή συµβουλών, υποστήριξη, µάθηση 
ενηλίκων. 

CARE Μονοαπευθυντικό σύστηµα παραποµπής για την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών µε σκοπό την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος του περιορισµένου µεγέθους του εργατικού 
δυναµικού, ιδίως σε αγροτικές περιοχές. 

TRAN Βελτίωση της κινητικότητας των ηλικιωµένων µέσω βελτίωσης 
της πληροφόρησης και προσανατολισµού των αποφάσεών τους 
όσον αφορά την κινητικότητα σε πιο βιώσιµους τρόπους 
µεταφοράς από τα αυτοκίνητα. 

HOUS Πειραµατικό πρόγραµµα κοινωνικής στέγασης από δηµόσια 
εταιρεία στέγασης. 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

2 

PART Εκτεταµένη προβολή και καθοδήγηση σε επίπεδο κοινότητας, 
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αντιµετωπίζοντας επίσης το θέµα των δυνατοτήτων 
εκπροσώπησης των ηλικιωµένων µέσω της σύστασης ενός 
Συµβουλίου Ηλικιωµένων. 

EMPL Σύµπραξη σε περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της 
προσβασιµότητας και την παροχή υποστήριξης, µε 
συγκεκριµένο στόχο την αντιµετώπιση των συνεπειών της εν 
εξελίξει διαδικασίας αναδιάρθρωσης. 

CARE Τηλεβοήθεια µέσω της οποίας υποστηρίζεται η αυτόνοµη 
διαβίωση ευπαθών ατόµων και η οποία τους επιτρέπει να 
παραµείνουν στα σπίτια τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

TRAN Βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της πρόσβασης στις 
δηµόσιες συγκοινωνίες µέσω εκσυγχρονισµού του στόλου 
οχηµάτων. 

HOUS Πειραµατική υποστήριξη περιβαλλόντων που προάγουν και 
διατηρούν την ανεξαρτησία και την ευηµερία των ατόµων 
µεγαλύτερης ηλικίας µέσω του συνδυασµού καινοτόµων 
χωροταξικών και τεχνολογικών προσεγγίσεων καθώς και 
προσεγγίσεων µε βάση την ολοκληρωµένη παροχή φροντίδας 
στο εσωτερικό τοπικών κοινοτήτων. 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

3 

PART Εξοπλισµός πάρκων µε εγκαταστάσεις αποκατάστασης και 
άσκησης µε σκοπό την ενθάρρυνση της συµµετοχής, των 
κοινωνικών συναθροίσεων και των επαφών µεταξύ των γενεών. 

EMPL Τοµεακή παρέµβαση µε στόχο τη διατήρηση παραδοσιακών 
θέσεων εργασίας και εργατικού δυναµικού σε αγροτικές 
περιοχές. Παροχή οικονοµικών κινήτρων και ευκαιριών 
βελτίωσης δεξιοτήτων για ευάλωτες κατηγορίες εργαζοµένων. 

CARE Προώθηση «φροντίδας στους κόλπους της τοπικής κοινότητας» 
για ηλικιωµένους µέσω της παροχής υπηρεσιών µεταφορών, 
κατ’ οίκον βοήθειας και κοινωνικής µέριµνας και του 
καθορισµού προτύπων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών. 

TRAN Επενδύσεις σε υποδοµές και εξοπλισµό προκειµένου να 
συµµορφωθούν τα δηµόσια µέσα µεταφοράς µε τη γαλλική 
νοµοθεσία για την ισότητα των δικαιωµάτων των ατόµων µε 
µειωµένη κινητικότητα. 

HOUS Ολοκληρωµένη προσέγγιση της περιφερειακής οικονοµικής 
ανάπτυξης, προσφέροντας υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας σε 
αραιοκατοικηµένες και αγροτικές περιοχές. 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

4 

PART Καλλιέργεια, µέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης, «µελλοντικών 
µεντόρων» που αναµένεται να διαδραµατίσουν ηγετικό ρόλο 
στον σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων σύµφωνα µε τις 
ανάγκες που εκφράζονται στο εσωτερικό των τοπικών τους 
κοινοτήτων. 
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Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω µιας 
εθνικής πλατφόρµας για τη δικτύωση 70 κοινωνικών κέντρων 
για ηλικιωµένους σε όλη τη χώρα. 

EMPL Προώθηση της επιστροφής των εργαζοµένων µεγαλύτερης 
ηλικίας στην αγορά εργασίας. ∆ιάσταση του φύλου. 

CARE Αντιµετώπιση των αναγκών σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον 
µέσω κοινωνικής προσφοράς σε συνεργασία µε άτοµα κάθε 
εθνοτικής προέλευσης, προάγοντας παράλληλα την ανεξάρτητη 
διαβίωση και την αυτοδιάθεση των ατόµων µε ανάγκες 
φροντίδας. 

TRAN Ανταπόκριση στις απαιτήσεις των ηλικιωµένων πολιτών για 
αυξηµένες ευκαιρίες µετακινήσεων µε υπηρεσίες µεταφορών 
από πόρτα σε πόρτα. 

HOUS ∆ηµοτικές υπηρεσίες συµβουλών και υποστήριξης µε σκοπό την 
επέκταση του χρόνου παραµονής των ηλικιωµένων στις 
κατοικίες τους µέσω τεχνικών τροποποιήσεων και προσωρινής 
συστέγασης µε σπουδαστές. 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

5 

PART ∆ιαγενεακές εθελοντικές υπηρεσίες. 
EMPL Οικονοµικά κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας 

µε σκοπό τον µετριασµό του αντικτύπου των απολύσεων από 
επιχειρήσεις και των υψηλών επιπέδων ανεργίας µεταξύ των 
ατόµων ηλικίας 45 ετών και άνω. 

CARE Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας σε αποµακρυσµένη 
περιφέρεια. 

TRAN Υπέρβαση φυσικών εµποδίων στις µετακινήσεις πολιτών και 
βελτίωση της πρόσβασης σε χώρους πεζών και δηµόσια δίκτυα 
συγκοινωνιών. 

HOUS Πιλοτικός σχεδιασµός και προσφορά αυτοµατοποιηµένων 
κατοικιών και υπηρεσιών φροντίδας σε προσιτές τιµές. Οι 
αυτοµατοποιηµένες κατοικίες συνδυάζουν µέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και υψηλό επίπεδο ασφάλειας µέσω της έγκαιρης 
ανίχνευσης κινδύνων και της πρόληψης ατυχηµάτων. 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

6 

PART Μείωση του ψηφιακού χάσµατος µεταξύ των γενεών 
εκπαιδεύοντας τους ηλικιωµένους στη χρήση των ΤΠΕ και 
διευκολύνοντας την κοινωνική τους ένταξη. 

EMPL Τοπικός σχεδιασµός για την επιστροφή ατόµων µεγαλύτερης 
ηλικίας στην αγορά εργασίας µε σκοπό την καταπολέµηση της 
µετανάστευσης προς το εξωτερικό και τον µετριασµό του 
αντικτύπου των αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων και των 
απολύσεων. ΤΥ

Π
Ο
Σ 

7 

CARE ∆ηµιουργία ενός δικτύου παρόχων υπηρεσιών φροντίδας 
κατ’ οίκον στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου υπέρ της 
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κοινωνικής προστασίας των ηλικιωµένων ως εναλλακτική λύση 
έναντι της φροντίδας στο εσωτερικό της οικογένειας. 

TRAN - 
HOUS - 
PART Προαγωγή καινοτόµων προσεγγίσεων υπέρ της κοινωνικής και 

ηλεκτρονικής ένταξης µέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικών 
σηµείων επαφής («e-points») και της ύπαρξης ηλεκτρονικών 
µεντόρων. 

 
Περιφέρειες τύπου 1 
Οι περιφέρειες αυτής της κατηγορίας εντοπίζονται κυρίως στο Ηνωµένο Βασίλειο, 
στη Φινλανδία, στις χώρες Μπενελούξ, καθώς και στο βόρειο τµήµα της Γαλλίας. 
Στον τύπο 1 ανήκουν επίσης περιφέρειες στις οποίες βρίσκονται πρωτεύουσες 
χωρών, όπως η Μαδρίτη, η Βιέννη, η Βουδαπέστη, η Αθήνα, η Βαρσοβία και η 
Μπρατισλάβα. Οι περιφέρειες τύπου 1 προσφέρουν δυναµικές και καινοτόµες 
συνθήκες ανάπτυξης· επιπλέον, οι δηµογραφικές τάσεις τους είναι θετικές, καθώς 
διαθέτουν σχετικά νέο και αυξανόµενο πληθυσµό. 
 
Οι πιο εµφανείς διαφορές σε σύγκριση µε τους άλλους τύπους αφορούν την 
απασχόληση, την κοινωνική µέριµνα, τις µεταφορές και, σε µικρότερο βαθµό, 
τη στέγαση. Όσον αφορά την αγορά εργασίας, αυτές οι περιφέρειες 
αντιµετωπίζουν τα ζητήµατα της σταθερότητας και της οικονοµικής µεγέθυνσης 
µέσω της προώθησης ίσων ευκαιριών για όλους· έτσι, εστιάζονται –αντί της 
προσέλκυσης εργατικού δυναµικού– στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής. 
Στον τοµέα της κοινωνικής µέριµνας, εµφανίζονται ως οι πλέον δραστήριες ως 
προς την αναζήτηση καινοτόµων λύσεων οι οποίες συνδυάζουν την 
επιχειρηµατική καινοτοµία και την ενοποίηση των υπηρεσιών, ενώ στον τοµέα 
των µεταφορών ενθαρρύνουν τον εξορθολογισµό των υπηρεσιών µε σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων 
µεταφορών, µέσω, παραδείγµατος χάριν, µέτρων συντονισµού και κοινού 
προγραµµατισµού και έκδοσης εισιτηρίων. Ο εξορθολογισµός και η 
ολοκλήρωση είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν επίσης τα µέτρα σχετικά µε τη 
στέγαση, καθώς τα συστήµατα στέγασης σχεδιάζονται ως «µονοαπευθυντικές» 
υπηρεσίες για τους ηλικιωµένους, πράγµα που σηµαίνει ότι η στέγαση και οι 
υπηρεσίες συνδυάζονται µέσω της συντονισµένης συµµετοχής διαφόρων 
παρόχων υπηρεσιών. 
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Περιφέρειες τύπου 2 
Οι περιφέρειες αυτές βρίσκονται κυρίως στο Ηνωµένο Βασίλειο, στις 
σκανδιναβικές χώρες και στις χώρες Μπενελούξ, στις δυτικές περιοχές της 
Γερµανίας που χαρακτηρίζονται από την παρουσία µεγάλων πόλεων (Βερολίνο, 
Βρέµη, Αµβούργο), στο νότιο τµήµα της Γαλλίας και στο βόρειο τµήµα της Ιταλίας. 
Στον τύπο 2 ανήκουν επίσης ορισµένες άλλες περιφέρειες στις οποίες υπάρχουν 
πρωτεύουσες, όπως η Λισαβόνα και το Λάτσιο. Οι περιφέρειες τύπου 2 
χαρακτηρίζονται από δυναµικές και καινοτόµες συνθήκες οικονοµικής µεγέθυνσης 
αλλά η δηµογραφική τους εξέλιξη, µολονότι ο πληθυσµός τους αυξάνεται, 
χαρακτηρίζεται από γήρανση του πληθυσµού. 
 
Στις περιφέρειες τύπου 2 υλοποιούνται πρωτοβουλίες µε στόχο την ενίσχυση 
της απασχολησιµότητας των ηλικιωµένων, πιθανώς υπό την πίεση των δεικτών 
εξάρτησης των ηλικιωµένων, οι οποίοι υπερβαίνουν τον µέσο όρο και 
επιβάλλουν τη διατήρηση του εργατικού δυναµικού στην αγορά εργασίας. 
Υπάρχουν ενδείξεις για «ενεργά» µέτρα στον τοµέα των δηµοσίων µεταφορών 
τα οποία δεν αποβλέπουν απλώς στη χειραφέτηση των ηλικιωµένων µέσω 
ενηµερωτικών εκστρατειών, αλλά και στον επηρεασµό της συµπεριφοράς όσον 
αφορά τις µετακινήσεις τους, στρέφοντάς τους στη χρήση πιο βιώσιµων µέσων 
µεταφοράς από τα αυτοκίνητα, λαµβανοµένης υπόψη της γήρανσης της «γενιάς 
του αυτοκινήτου», η οποία µπορεί να τείνει να διατηρήσει τις συνήθειές της ως 
προς την οδήγηση και στην τρίτη ηλικία. Τα στεγαστικά προγράµµατα έχουν 
πιο έντονη κοινωνική διάσταση σε σύγκριση µε τα παραδείγµατα του τύπου 1. 
 
Περιφέρειες τύπου 3 
Οι περιφέρειες αυτές βρίσκονται κυρίως στις παράκτιες περιοχές της νότιας 
Ισπανίας, στην Πορτογαλία (περιφέρεια Norte), στην Κύπρο, στη Μάλτα και στη 
Βόρεια Ιρλανδία και σε ορισµένες περιοχές της Αυστρίας, της Πολωνίας και της 
Σλοβενίας. Οι περιφέρειες τύπου 3 παρουσιάζουν ευνοϊκές δηµογραφικές 
συνθήκες (σχετικά χαµηλοί δείκτες εξάρτησης των ηλικιωµένων και αυξανόµενος 
πληθυσµός), αλλά χαρακτηρίζονται από ανεπαρκώς δυναµικές ή κακές 
οικονοµικές συνθήκες. 
 
Όσον αφορά την απασχόληση, υπάρχουν ενδείξεις ανησυχιών για τις επιπτώσεις 
της διαδικασίας αναδιάρθρωσης τόσο των οικονοµιών όσο και του εργατικού 
δυναµικού. Από τον τύπο 3 και έπειτα, τα µέτρα που λαµβάνονται στον τοµέα 
των µεταφορών φαίνεται να εστιάζονται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση των 
υποδοµών και του εξοπλισµού, ιδίως ως προς τη µείωση των φυσικών εµποδίων. 
Στον τοµέα της στέγασης, οι λύσεις που επιτρέπουν τη γήρανση στους κόλπους 
της τοπικής κοινότητας εξακολουθούν να προσεγγίζονται µε ολοκληρωµένο 
τρόπο, µε άλλα λόγια επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών στέγασης και φροντίδας 
τόσο µέσω επιχειρηµατικών προτύπων όσο και από την τοπική κοινότητα. 
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Περιφέρειες τύπου 4 
Οι περιφέρειες αυτές βρίσκονται κυρίως στην Πορτογαλία, στο κεντρικό τµήµα 
της Ισπανίας, στο δυτικό και βόρειο τµήµα της Γαλλίας, στο κεντρικό και βόρειο 
τµήµα της Ιταλίας, στην Ελλάδα, στη Σουηδία και στο ανατολικό τµήµα της 
Αυστρίας. Οι περιφέρειες τύπου 4 χαρακτηρίζονται από αυξανόµενο αλλά 
γηράσκοντα πληθυσµό, καθώς και από ελάχιστα δυναµικές ή κακές οικονοµικές 
συνθήκες. Στις περιφέρειες αυτού του τύπου κυριαρχούν οι αγροτικές περιοχές. 
 
Τα παραδείγµατα των περιφερειών τύπου 4 επηρεάζονται σαφώς από την 
επικράτηση αγροτικών συνθηκών. Ως προς την απασχόληση εργαζοµένων 
µεγαλύτερης ηλικίας, η πρωτοβουλία της Extremadura αντιµετωπίζει την κρίση 
στον τοµέα της εκτροφής αιγοπροβάτων, η οποία µπορεί να διαθέτει κοινά 
χαρακτηριστικά µε τις συνθήκες που επικρατούν σε άλλες αγροτικές περιοχές 
και, σε γενικές γραµµές, επιτείνει την ύφεση της περιφερειακής οικονοµίας, για 
την οποία έχουν ληφθεί ειδικά µέτρα µε σκοπό τη διατήρηση του εργατικού 
δυναµικού και την αναζωογόνηση του τοµέα. Η προσαρµοσµένη στέγαση 
περιλαµβάνεται επίσης στο παράδειγµα που έχει επιλεγεί για τον συγκεκριµένο 
τύπο περιφέρειας, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιφερειακής και οικονοµικής 
ανάπτυξης. Όσο για τον τύπο 3, τα µέτρα στον τοµέα των µεταφορών φαίνεται 
ότι συνεχίζουν να αποσκοπούν στη βελτίωση των υποδοµών και του 
εξοπλισµού. 
 
Περιφέρειες τύπου 5 
Οι περισσότερες από τις περιφέρειες τύπου 5 βρίσκονται στη Γερµανία. Παρότι 
διαθέτουν ισχυρή οικονοµία, αυτές οι περιφέρειες χαρακτηρίζονται στο σύνολό 
τους από µείωση και γήρανση του πληθυσµού, µε αποτέλεσµα οι δηµογραφικές 
αλλαγές να αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητα στην πολιτική ηµερήσια διάταξη. 
 
Στις περιφέρειες τύπου 5, όπως και στους τύπους 6 και 7, οι πρωτοβουλίες που 
αναλαµβάνονται στον τοµέα της πολιτικής για την απασχόληση αφορούν την 
επανένταξη εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας, κυρίως 
ενόψει της µείωσης του πληθυσµού. Όσον αφορά τις µεταφορές, το παράδειγµα 
αφορά την παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών και υπηρεσιών από πόρτα σε 
πόρτα σε ηλικιωµένους, βάσει συστήµατος ζήτησης και χρέωσης· αυτή η 
µέριµνα για τους πιο ηλικιωµένους πολίτες κατά την καθηµερινή λειτουργία 
των ΤΠΑ είναι επίσης εµφανής σε σχέση µε τα θέµατα που άπτονται της 
προσαρµοσµένης στέγασης, καθώς ο δήµος προσφέρει µια µόνιµη υπηρεσία 
παροχής συµβουλών σε ηλικιωµένους µε σκοπό να παραµείνουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο στα σπίτια τους, µέσω τεχνικών προσαρµογών ή 
προσωρινής συγκατοίκησης µε νέους. 
 
Περιφέρειες τύπου 6 
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Οι περιφέρειες αυτές βρίσκονται κυρίως στις βόρειες περιοχές της Πορτογαλίας, 
της Ισπανίας και της Ελλάδας, καθώς και στις νότιες περιοχές της Ιταλίας. Στον 
τύπο 6 ανήκουν επίσης ορισµένες περιφέρειες της Βουλγαρίας. Στις περιφέρειες 
τύπου 6 επικρατούν οι ίδιες δηµογραφικές συνθήκες όπως και στις περιφέρειες 
τύπου 5, δηλαδή µείωση και γήρανση του πληθυσµού, τις οποίες επιτείνει η κακή 
κατάσταση και ο ανεπαρκής δυναµισµός της οικονοµίας. 
 
Οι περιφέρειες τύπου 6 προωθούν την επανένταξη εργαζοµένων µεγαλύτερης 
ηλικίας στην αγορά εργασίας, µε µέτρα τα οποία συχνά υλοποιούνται στο 
πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών αναζωογόνησης της οικονοµίας και 
προώθησης της επιχειρηµατικότητας. Στον τοµέα των µεταφορών, στο 
επίκεντρο της προσοχής συνεχίζει να βρίσκεται η βελτίωση των υποδοµών και 
του εξοπλισµού, ενώ η προσαρµοσµένη στέγαση εξακολουθεί να προωθείται 
µέσω προγραµµάτων στέγασης, αν και στο εξεταζόµενο παράδειγµα το 
πρόγραµµα χαρακτηρίζεται από προσιτές τιµές που ανταποκρίνονται στις 
οικονοµικές δυνατότητες των ενοικιαστών. 
 
Περιφέρειες τύπου 7 
Οι περιφέρειες αυτές βρίσκονται κυρίως στα κράτη µέλη της ΕΕ των 12. Οι 
περιφέρειες τύπου 7 διαθέτουν σχετικά νεανικό αλλά µειούµενο πληθυσµό και 
αδύναµες οικονοµίες. 
 
Αρκετές περιφέρειες τύπου 7 µαστίζονται από την οικονοµική µετανάστευση. 
Αφότου προσχώρησαν στην ΕΕ, στις χώρες της ΕΕ των 12 παρατηρείται 
αυξηµένη µετανάστευση προς τις αγορές εργασίας της ΕΕ των 15, ιδίως 
νεότερων και ειδικευµένων εργαζοµένων, τάση η οποία είναι πιθανό να 
αντιστραφεί εξαιτίας της οικονοµικής ύφεσης. Από την άλλη πλευρά, η 
µετανάστευση µε κατεύθυνση τις χώρες της ΕΕ των 12 επικεντρώνεται κυρίως 
σε περιφέρειες ή τις πρωτεύουσες που χαρακτηρίζονται από δυναµικές 
οικονοµίες. Συνεπώς, οι περιφέρειες τύπου 7 εστιάζονται στην προσέλκυση 
ή/και τη διατήρηση δυνητικών οικονοµικών µεταναστών. ∆εν βρέθηκαν 
παραδείγµατα πρωτοβουλιών τοπικών και περιφερειακών αρχών στους τοµείς 
των µεταφορών και της προσαρµοσµένης στέγασης. 
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Παράρτηµα III – Τυπολογία Navarro: 
κατάλογος περιφερειών ανά οµάδα 
 
Οι πληροφορίες που ακολουθούν προέρχονται από το Navarro κ.ά., 2008. 
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