
Απολογισμός Δράσεων 

για το 2021 

 
 

 

 

 

Digitol (2020-2021) 

Διαδικτυακό πρόγραμμα σχετικά με την εκπαίδευση και 

αναγνώριση ψευδών ειδήσεων. Για περισσότερες 

πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

eSilver Tour (2021-2023) 

Πρόγραμμα με σκοπό την εκπαίδευση τουριστικών 

φορέων στο ψηφιακό marketing που στοχεύει στα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας. Για περισσότερες πληροφορίες 

πατήστε εδώ. 

 

Silver Guide (2020-2023) 

Πρόγραμμα που αφορά στη δημιουργία μιας καινοτόμου 

πλατφόρμας και εφαρμογής που στοχεύει στην στήριξη 

των επιχειρήσεων του τουρισμού για άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας (55+ ετών) αναφερόμενοι ως “ασημένιοι 

τουρίστες”. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

https://www.50plus.gr/2022/02/17/digitol-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2021/
https://www.50plus.gr/2022/02/17/e-silver-tour-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2021/
https://www.50plus.gr/2022/02/17/silver-guide-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-silver-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2021/


FAITh (2021-2023) 

Πρόγραμμα που αφορά στην εκμάθηση βασικών 

γνώσεων για τραπεζικές και ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

Lapis (2020-2023) 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση 

επαγγελματιών των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων 

μέσω της εργασιακής μάθησης. Για περισσότερες 

πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

Digital Inclusion (2021-2022) 

Πρόγραμμα που αφορά στην ψηφιακή ενδυνάμωση 

ατόμων άνω των 65 ετών με την συμμετοχή νεαρών 

εθελοντών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 

εδώ. 

 

Έρευνα για την Παγκόσμια Τράπεζα (2021) 

Διεξαγωγή ενός ερευνητικού έργου μικρής κλίμακας σε 

συνεργασία με δύο (2) τοπικές αρχές, σχετικά με 

κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τους 

Δήμους στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Για 

περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

 
 

 

Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο «50και με Υγεία!» για την 

πρόσβαση στην Υγεία μετά τα 50 στο Πολεμικό Μουσείο. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

 

Διοργάνωση 2ο Stay Active Festival με σύνθημα «Μείνε 

ενεργός ταξιδεύοντας» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 

Περισσότερα για την Ημερίδα του Φεστιβάλ εδώ και για τα 

εργαστήρια εδώ. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

https://www.50plus.gr/2022/02/17/faith-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2021/
https://www.50plus.gr/2022/02/17/lapis-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2021/
https://www.50plus.gr/2022/02/17/digital-inclusion-for-older-people-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2021/
https://www.50plus.gr/2021/05/26/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-50%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9/
https://www.50plus.gr/2021/09/23/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-1-%ce%bf%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1/
https://www.50plus.gr/2021/12/04/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4/
https://www.50plus.gr/2021/12/09/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af/


 

Διοργάνωση διαδικτυακής Ημερίδας με τίτλο “Ψευδείς 

Ειδήσεις και Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας: Τρόποι κριτικής 

αντιμετώπισης του φαινομένου”. Για περισσότερες 

πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

 

 

 

Συνάντηση της 50και Ελλάς με την Υφυπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων. κ. Μ. Συρεγγέλα για θέματα 

Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας στις 13 

Δεκεμβρίου 2021. Για περισσότερα πατήστε εδώ. 

 

Παρουσία της 50και Ελλάς στην τηλεοπτική εκπομπή 

Κάρτα Μέλους του καναλιού της Βουλής. Για 

περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

Συμμετοχή της 50και Ελλάς στη δημόσια διαβούλευση για 

τη Πράσινη Βίβλο για τη Γήρανση. Για περισσότερες 

πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

φιλοξένησε σε διαδικτυακό σεμινάριο την 50και Ελλάς 

στις 24/2/2021 με θέμα “Εκπαιδεύοντας άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας”. Για περισσότερα πατήστε εδώ. 

 

Συμμετοχή της 50και Ελλάς στον “Περίπατο κατά των 

διακρίσεων” που είναι αφιερωμένος στην Προστασία και 

Πρόσβαση στην Ασφάλεια χωρίς διακρίσεις. Για 

περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

Συνάντηση για συνεργασία της 50και Ελλάς με την 

Ένωση Ασθενών Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες 

πατήστε εδώ. 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

https://www.50plus.gr/2021/06/25/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5/
https://www.50plus.gr/2021/12/13/%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%80%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%b1-%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-50%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%cf%82-%ce%bc%ce%b5/
https://www.50plus.gr/2021/10/13/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-50%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba/
https://www.50plus.gr/2021/05/07/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-50%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9/
https://www.50plus.gr/2021/03/05/webinar-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5/
https://www.50plus.gr/2021/03/18/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4/
https://www.50plus.gr/2021/03/24/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-50%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac/


Συμμετοχή της 50και Ελλάς στη διαδικτυακή 

Ενημερωτική Ημερίδα του Ινστιτούτου Prolepsis 

«Εκπαιδευτικά εργαλεία για τη βελτίωση του ψηφιακού 

αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων» , στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού προγράμματος iHeal. Για περισσότερες              

πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

Συμμετοχή της 50και Ελλάς στο σεμινάριο: “Σχολείο 

Μακροχρόνιας Φροντίδας για τη Τρίτη Ηλικία και την 

Άνοια”. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Asia-Europe Foundation 

"Human Rights for Older Persons". Για περισσότερες 

πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

Συμμετοχή στο έργο της Διεθνούς Αμνηστίας με τίτλο 

«Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». Για περισσότερες 

πληροφορίες πατήστε εδώ. 

 

Συνάντηση για τη δημιουργία ενός πανελλαδικού 

δικτύου ΜΚΟ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Με 

πρωτοβουλία της 50και Ελλάς και της People Behind  

ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη δημιουργία ενός 

πανελλαδικού δικτύου Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων 

που εργάζονται με και για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 

με στόχο την υπεράσπιση της ψηφιακής τους ένταξης 

στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής στο δίκτυο έχουν ενταχθεί 

12 οργανώσεις.  

https://www.50plus.gr/2021/04/21/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-50%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1/
https://www.50plus.gr/2021/05/07/%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-50%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf/
https://asef.org/news/asemhrs20-training/
https://demandchange.gr/news/hronos-diekdikoyme-tin-allagi

