
 
 
 
 
 
 
 

 

Ημέρα αφιερωμένη στους ηλικιωμένους 

Οι ηλικιωμένοι, μέχρι το 2080, θα αντιπροσωπεύουν 

το 30% του πληθυσμού στην Ευρώπη 

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό εξάρτησης, λόγω της αύξησης της 

ηλικίας του πληθυσμού, αναμένεται να  αυξηθεί από 53,2% σε 79,7% μέχρι το 2080. 

 

• Οι υπηρεσίες φροντίδας για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού αυτού πρόκειται 

να αυξήσουν τις κοινωνικές δαπάνες σε βάρος των εργασιακά ενεργών ατόμων. 

 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί και υποστηρίζει έργα όπως το ACTIVAGE 

(http://www.activageproject.eu/), στοχεύοντας στη μείωση των αρνητικών  επιπτώσεων 

της γήρανσης, μέσω της ανάπτυξης τεχνολογιών που συνεισφέρουν στην καλύτερη 

ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. 

Μαδρίτη, 1η Οκτωβρίου 2018 – Οι αρνητικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αγγίξουν τα μέγιστα επίπεδά τους τις επόμενες δεκαετίες. 

Το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής 

αλλάζουν την ηλικιακή πυραμίδα, σχηματίζοντας έναν εντελώς καινούργιο τύπο κοινωνίας. 

Ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία μειώνεται, ενώ  παράλληλα 

αυξάνεται ο αριθμός όσων συνταξιοδοτούνται. Η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί όταν η 

γενιά «Baby Boom» (που περιλαμβάνει όσους γεννήθηκαν μέχρι το 1964) φτάσει στα 65 της 

χρόνια. 

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό του πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία θα συνεχίζει 

να μειώνεται σταθερά μέχρι το 2050. Στην περίοδο αυτή και μέχρι το 2080, το ποσοστό των 

ηλικιωμένων θα αυξηθεί, αγγίζοντας το 29,1% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν 

10% περισσότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του 2016. Η προοδευτική γήρανση θα 

προκαλέσει μεγαλύτερη ζήτηση συγκεκριμένων υπηρεσιών γι’ αυτήν την ηλικιακή ομάδα: 

αναμένεται ότι το ποσοστό εξάρτησης, λόγω της αύξησης της ηλικίας του πληθυσμού, 

αναμένεται να  αυξηθεί από 53,2% σε 79,7% μέχρι το 2080. 

Η κατάσταση αυτή θα προκαλέσει σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, 

αναδιαμορφώνοντας το φορολογικό και διοικητικό σύστημα των χωρών-μελών της ΕΕ. Οι 

υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών θα αυξήσουν τις κοινωνικές δαπάνες των ατόμων 

που είναι εργασιακά ενεργά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αντιμετωπίσει αυτήν την 

κατάσταση, υποστηρίζει και χρηματοδοτεί έργα όπως το ACTIVAGE, στο πλαίσιο του 

προγράμματος Horizon 2020.  

Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ACTIVAGE, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017, έχει 

ως στόχο την αξιοποίηση ευκαιριών που προσφέρει η τεχνολογία “Internet of Things (IoT)” 

(«Διαδίκτυο των Πραγμάτων») καθώς και την ψηφιακή ανάπτυξη για τη δημιουργία νέων 

μορφών ανεξάρτητης διαβίωσης και υποβοήθησης των ηλικιωμένων, μετατρέποντας το 
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υπάρχον περιβάλλον τους σε περιβάλλον μεγαλύτερης ασφάλειας για τους ίδιους και τις 

οικογένειές τους. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η μείωση των επιπτώσεων της γήρανσης, 

μέσω της ανάπτυξης τεχνολογιών, που συμβάλλουν στην  καλύτερη ποιότητα ζωής των 

ηλικιωμένων.  

Επιπλέον, το έργο ενισχύει τη συμμετοχή άλλων φορέων, κυρίως μικρομεσαίων  και 

ανερχόμενων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις τεχνολογίες και τα 

προϊόντα τους στους χρήστες του πιλοτικού προγράμματος του έργου και να επωφεληθούν 

από το οικοσύστημα του ACTIVAGE. 

Αυτό το διάστημα και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018 είναι ενεργή η Ανοιχτή Πρόσκληση (Open 

Call) υποβολής προτάσεων του ACTIVAGE. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, θα διατεθούν 

600.000 ευρώ σε 10 προτάσεις που θα δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων λύσεων στο πλαίσιο του “Internet of Things (IoT)” («Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων») για την ενίσχυση και την προώθηση της ενεργούς και υγιούς γήρανσης του 

πληθυσμού. Αυτή η πρόσκληση θα επιτρέψει σε όσους επιλεγούν, να αξιοποιήσουν τις 

προτεινόμενες λύσεις τους σε πραγματικό περιβάλλον, μέσω έργων διάρκειας 12 μηνών που 

θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2019. 

 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο έργο ACTIVAGE 

Οι εταίροι από την Ελλάδα που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACTIVAGE είναι τα 

ερευνητικά ιδρύματα ΕΚΕΤΑ (https://www.certh.gr/) και ΕΠΙΣΕΥ (https://www.iccs.gr/), ο 

Δήμος Μεταμόρφωσης στην Αττική, ο Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, οι δέκα 

Δήμοι της  διαδημοτικής αναπτυξιακής εταιρείας ΟΤΑ CitiesNet AE (Βέροιας, Βόλου, 

Γρεβενών, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Λαμιέων, Λαρισαίων, και Τρικκαίων σε 

συνεργασία με την e-trikala AE του Δήμου Τρικκαίων) καθώς και οι εταιρίες πληροφορικής 

ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε (Gnomon Informatics SA) και SWARCO Hellas.  

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

Ανοιχτή Πρόσκληση καθώς και για την παρουσίαση της πρότασής σας στους παρακάτω 

συνδέσμους: 

http://www.activageproject.eu/open-call/ 

Web: www.activageproject.eu 

Mail: opencall@activageproject.eu 

Twitter 

LinkedIn 

YouTube 
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