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ΠΡΟΣ:  
 
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Κο Κυριάκο Πιερρακάκη 
 
 

Χαλάνδρι, 22 Ιουνίου 2020 
 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διάλογο για για την ανάπτυξη παρεμβάσεων ψηφιακής 
ενδυνάμωσης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
 
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

  

Θα θέλαμε κατ’ αρχάς να σας συγχαρούμε για τις εντυπωσιακές 

παρεμβάσεις του Υπουργείου σας τους τελευταίους μήνες στην κατεύθυνση της 

ψηφιακής διακυβέρνησης. 

Στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει αναπτύξει το Υπουργείο σας με τους 

πολίτες για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους και τη βελτίωση των υπηρεσιών 

σας, θα θέλαμε ως επιστημονική ομάδα της 50και Ελλάς και πολυετή πείρα στο 

χώρα της ψηφιακής ενδυνάμωσης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας να σας 

επιστήσουμε την προσοχή στις ανάγκες για ψηφιακό εγγραμματισμό των ατόμων 

άνω των 50 ετών, μιας γενιάς που θα είναι παρούσα για τα επόμενα 40 χρόνια. Ενώ 

δημιουργούνται και προωθούνται νέες πλατφόρμες τεχνολογίας, οι οποίες για το 

ευρύ κοινό έχουν τεράστια χρησιμότητα, παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τα 

περισσότερα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχουν καμία γνώση των νέων 
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τεχνολογιών. Αυτό ισχύει για υπηρεσίες τραπεζών (e-banking), για κρατικές 

υπηρεσίες (gov.gr) καθώς και για μέσα επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης. 

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις[1] χαρακτηριστικό είναι ότι το 

77,2% των 65+ ετών και 43,4% των 55+ ετών δε χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ενώ τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται μόνο από το 26% αυτών [2]. Ακόμα και 

σε νεότερα άτομα ηλικίας 55-64 ετών, το 48% δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ μόνο το 10% έχει ψηφιακές γνώσεις άνω του μετρίου.  

Αποτέλεσμα είναι ο σταδιακός αποκλεισμός τους από τα κοινωνικά δρώμενα, η 

δημιουργία συνεχώς όλο και πιο εξαρτώμενων ατόμων όσον αφορά στην πρόσβαση 

στην πληροφορία και στις υπηρεσίες, ενώ παράλληλα δυσκολεύει η επικοινωνία με 

τις νεότερες γενιές, ενισχύοντας τα αρνητικά στερεότυπα απέναντι στα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας.  

Σήμερα το 22% του πληθυσμού της Ελλάδας είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ το 

ποσοστό των ατόμων άνω των 80 αναμένεται να φθάσει το 2030 στο 14,6% του 

συνολικού πληθυσμού[3]. Η ελληνική κυβέρνηση έχει υπογράψει το Διεθνές Πλάνο 

Δράσης της Μαδρίτης για την Γήρανση για την κοινωνική προστασία των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας και παραδέχεται ότι “                                  

                                                                        

     ό               σ  όλ       π λ  ώ ».[4] Στην ΕΕ η ανάγκη πολιτικής 

βούλησης για την ενεργό και υγιή γήρανση αποτελεί προτεραιότητα σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την περίοδο 2010-2020. Στο Άρθρο 25 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αναφέρεται “Η Έ ω        ω  ζ        έβ        

     ω    ω   λ   ω έ ω        ω       ά  υ   ξ               ξά      ζω  

        υ    έχ υ           ω           λ         β  .” Ωστόσο, η Ελλάδα είναι 

ένα από τα λίγα κράτη της ΕΕ που δεν έχει εφαρμόσει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
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τη Γήρανση, ευρισκόμενη στην τελευταία θέση στον τομέα προστασίας των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ[5]. 

Σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μας θα πρέπει 

να δώσει άμεση προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην ψηφιακή 

παιδεία και στην κοινωνική συνοχή.  

Καλούμε σε διάλογο το Υπουργείο σας ώστε να σας εκθέσουμε εκτενώς το θέμα 

και να συνδράμουμε σε όποιο βαθμό εσείς κρίνετε χρήσιμο σε μια κοινή 

προσπάθεια για την ανάπτυξη παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της 

καθημερινότητας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη χώρα μας. 

  

   

Λίγα λόγια για την οργάνωσή μας «50και Ελλάς» 

Η 50και Ελλάς είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2005 και 

εδρεύει στο Χαλάνδρι. Είναι η πρώτη εθνική οργάνωση που ασχολείται με τα 

δικαιώματα των ατόμων ηλικίας άνω των 50 και στοχεύει στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους μέσα από: 

●       τη βελτίωση της σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής υγείας τους 

●  την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους για μια πιο δίκαιη κοινωνία, 

ιδιαίτερα για τα μέλη ευπαθών και φτωχών ομάδων 
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●    την ελκυστικότητα και πρόσβαση στη δια βίου μάθηση, τη δυνατότητα 

στην εκμάθηση νέων τεχνολογιών και την προώθηση συνεργασίας 

μεταξύ των γενεών 

●  την κοινωνική συμμετοχή και τον ενεργό ρόλο στην προώθηση ενός 

καλύτερου περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις φύλου και ηλικιών 

●       την προώθηση και συμμετοχή στην απασχόληση και κατάρτιση 

●  την υποστήριξη για επαρκείς συντάξεις και την καταπολέμηση της 

φτώχειας. 

Το επιστημονικό υπόβαθρο της οργάνωσης επιτυγχάνεται με την στελέχωσή της 

από επιστημονικό προσωπικό και συμμετοχή σε έρευνες και προγράμματα που 

αφορούν στην ενεργό γήρανση. Προκειμένου να επιτευχθεί κοινωνική 

προστιθέμενη αξία πέρα του ακαδημαϊκού και επιστημονικού χώρου, 

πραγματοποιούνται δράσεις μέσα από εφαρμοσμένα προγράμματα και 

παρεμβάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει υλοποιηθεί επιτυχώς ένας μεγάλος αριθμός 

προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά κονδύλια  (π.χ., Erasmus+) ή 

από τοπικούς ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Cosmote). 

Στα 14 χρόνια δραστηριοποίησης της οργάνωσης «50και Ελλάς», 12.000 άτομα κατά 

κύριο λόγο άνω των 50 ετών έχουν επωφεληθεί από τις εκπαιδευτικές δράσεις και 

τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο. Οι συνεργασίες με 

άλλους φορείς και η δημιουργία δικτύων αλληλοϋποστήριξης και κοινών δράσεων 

έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο ωφελούμενων που ξεπερνά τα όρια των μελών και 

των φίλων της 50και Ελλάς (3.000 άτομα). Οι καμπάνιες στο facebook και οι δράσεις 
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συνηγορίας και πολιτικής πίεσης ωφελούν και αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 

2.000.000 Έλληνες πολίτες άνω των 50 ετών. 

 
 

Με εκτίμηση, 
 

 
 
 
Δρ. Μυρτώ-Μαρία Ράγγα 
Διευθύνων Σύμβουλος 50και Ελλάς 
Μέλος του ΔΣ  
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