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Στο τέλος του 2019, υπήραχν 18,09 εκατομμύρια άτομα στη Γερμανία ηλικίας 65 ετών και
άνω. Αυτό αποτελεί το 21,8% του συνολικού γερμανικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στη Γερμανία
θα αυξηθεί έως 29% το 2030 και 34% το 2060. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 85 ετών
και άνω θα αυξηθεί έως 4% και 9% αντίστοιχα. 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  ΑΠΟ  65
ΕΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΩ
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Σύμφωνα με τον πίνακα ζωής 2017/19 το
προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες ήταν τα 78,6
έτη, ενώ για τις γυναίκες ήταν τα 83,4 έτη. Το
2019 υπήρχαν 1.914 νοσοκομεία στη Γερμανία
με συνολικά 494.326 κλίνες και το ποσοστό
απασχόλησης αυτών ήταν 77,2%. 

Η πλειοψηφία των ατόμων 65 ετών και άνω
αξιολογεί την υγεία του ως μέτρια (45%), 40,4%
την αξιολογεί ως (πολύ) καλή και 14,6% την
αξιολογεί ως (πολύ) κακή. Στην ηλικιακή ομάδα
των ατόμων 75 ετών και άνω, η υποκειμενική
αντίληψη περί υγείας είναι χειρότερη, καθώς
περισσότερα άτομα την αξιολογούν ως μέτρια
(49,1%) ή (πολύ) κακή (17,8%) και λιγότερα
άτομα την αξιολογούν ως (πολύ) καλή (33,1%).

Σύμφωνα με τον BZgA (2017) περισσότερο από
το 50% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω
υποφέροει από τουλάχιστον μία χρόνια
ασθένεια. Σε σύγκριση με το ποσοστό της
ηλικιακής ομάδας των ατόμων μέχρι 45 ετών
που φθάνει μόλις το 20%.  Σύμφωνα με τον
ΔΜΣ, άτομα 65 ετών και άνω είναι κατά μέσο
όρο υπέρβαρα. Ο μέσος ΔΜΣ των ατόμων 65-70
ετών είναι 27,8, ενώ ο ΔΜΣ των ατόμων 70-75
ετών είναι 27,5 και στην ηλικία των 75 ετών και
άνω είναι 26,8. Σχετικά με τις ηλικιακές ομάδες
που μόλις αναφέρθηκαν, το ποσοστό των
καπνιστών φθάνει το 16,7%, 11,6% και 5,4%. 

Το προσδόκιμο ζωής
συνεχώς αυξάνει χάρη
στη βελτιωμένη
ποιότητα ζωής και στην
καλύτερη φροντίδα
υγείας. 
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ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ  ΖΩΗΣ  
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ΑΙΤΙΕΣ  ΘΑΝΑΤΩΝ

Οι συνηθέστερες ασθένειες
Οι συνηθέστερες ασθένειες από τις οποίες
πάσχουν οι ηλικιωμένοι είναι οι καρδιαγγειακές
παθήσεις, ο καρκίνος, οι χρόνιες πνευμονικές
παθήσεις, οι μυοσκελετικές διαταραχές και ο 
 διαβήτης. Η κατάθλιψη και η άνοια αποτελούν
τις συχνότερες ψυχικές διαταραχές. Το ποσοστό
των ατόμων 65 ετών και άνω που έπασχαν από
άνοια το 2018 ήταν 8,6%. Από αυτά τα άτομα, τα
περισσότερα ήταν γυναίκες. Υπολογίζεται ότι
μέχρι το 2050 ο αριθμός των περιστατικών
άνοιας θα αυξηθεί ραγδαία.



Η Γερμανία είναι κοινωνικό κράτος, το οποίο σημαίνει ότι οι νόμοι που δημιουργούνται
έχουν σκοπό να διασφαλίζουν την κοινωνική ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Το σύστημα της ασφάλειας υγείας είναι δομημένο ως εξής: κάθε Γερμανός πολίτης
υποχρεούται να έχει ασφάλεια υγείας. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι νόμιμα
ασφαλισμένοι. Οι οικονομικές εισφορές πληρώνονται από τον εργοδότη και από τον
εργαζόμενο εξ ημισείας. Ο βαθμός συνεισφοράς είναι το 14,6% του ακαθάριστου
εισοδήματος του εργαζομένου (7,3% πληρώνεται από τον εργοδότη και 7,3% πληρώνεται από
τον εργαζόμενο). Επιπρόσθετες πληρωμές του 1% είναι πιθανές.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΝΟΙΑ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Γερμανία είναι ένα κοινωνικό κράτος. Αυτό
συμπεριλαμβάνει και το ότι τα νεότερα άτομα χρειάζεται να ενδιαφέρονται για τα
μεγαλύτερα. Όταν ο Otto von Bismarck εισήγαγε τις πρώτες κοινωνικές ασφάλειες στα τέλη
του 19ου αιώνα, έγινε η αρχή για το Γερμανικό κοινωνικό κράτος. Αρκετοί νόμοι
εδραιώθηκαν, όπως ο νόμος για την ασφάλεια υγείας και για την ασφάλιση των
ηλικιωμένων. To 1957 έγινε μία μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό από τον Adenauer. Ο
Adenauer αναπροσάρμοσε τη σύνταξη έτσι ώστε οι συνταξιοδοτιές εισφορές να είναι
ανάλογες του ακαθάριστου εισοδήματος κάθε ατόμου. Κατά συνέπεια, ο δείκτης του ετήσιου
επιδόματος αυξήθηκε. Όταν οι πολίτες μεγαλώνουν σε ηλικία, θα πρέπει να λαμβάνουν μία
σύνταξη σχεδόν τόσο υψηλή όσο οι συνταξιοδοτικές εισφορές που πλήρωναν παλαιότερα.
Αυτό ονομάζεται “Διαγενεακό συμβόλαιο” κατά το οποίο η νεότερη γενιά πληρώνει τις
συντάξεις της παλιότερης γενιάς. Το σύστημα της ασφάλισης υγείας είναι δομημένο ως εξής:
κάθε Γερμανός κάτοικος υποχρεούται να έχει ασφάλεια υγείας. Οι περισσότεροι από αυτούς
είναι ασφαλισμένοι νόμιμα. Οι οικονομικές εισφορές πληρώνονται από τον εργοδότη και
από τον εργαζόμενο εξ ημισείας. Η αρχή της αλληλεγγύης στην ασφάλεια υγείας σημαίνει
ότι το επίπεδο συνεισφοράς εξαρτάται από το εισόδημα του εργαζομένου και ότι τα παιδιά
και οι έγγαμοι χωρίς εργασία ασφαλίζοντγαι δωρεάν. Ανεξαρτήτως του πόσο υψηλές είναι οι
πληρωμένες εισφορές, οποιοσδήποτε νόμιμα ασφαλισμένος δικαιούται ιατρική περίθαλψη.
Άτομα με εισόδημα μεγαλύτερο από 59.400 ευρώ το χρόνο, δημόσιοι υπάλληλοι και αυτο-
απασχολούμενοι μπορούν επίσης να συνάψουν μία ιδιωτική ασφάλεια υγείας. Εδώ, το
ποσοστό συνεισφοράς εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο, το ατομικό ρίσκο ασθενείας και
την έκταση της ασφάλειας. Κατά συνέπεια, άτομα που είναι νέα και υγιή όταν ασφαλίζονται
πληρώνουν λιγότερα από ότι μεγαλύτερα και λιγότερο υγιή άτομα. Η ιδιωτική ασφάλεια
υγείας στηρίζεται στην αρχή της ισοδυναμίας, δηλαδή στο ότι ο καθένας πληρώνει για τον
εαυτό του χωρίς κοινωνικό αντιστάθμισμα.

Πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας στον τομέα της υγείας 



Νοσοκομεία
Το 2019 υπήρχαν 1.914 νοσοκομεία στη Γερμανία με συνολικά 494.326 κλίνες και το
ποσοστό απασχόλησης αυτών ήταν 77,2%. Ο αριθμός των νοσοκομείων και των κλινών
μειώνεται σταθερά, όπως επίσης και η περίοδος εισαγωγής στο νοσοκομείο. Το 2019 η
περίοδος εισαγωγής στο νοσοκομείο ήταν 7,2 ημέρες, ενώ το 1991 ήταν 14 ημέρες. Σε
αντίθεση, ο αριθμός των περιστατικών αυξήθηκε σε 20 εκατομμύρια ασθενείς το 2019.
Επιπρόσθετα σε αυτό, ο αριθμός των εντατικών κλινών αυξήθηκε κατά 36% από το 1991 έως
το 2018. Επιπλέον, οι νοσοκομειακές δαπάνες αφορούν σε 115,1 δισεκατομμύρια ευρώ το
2019, συμπεριλαμβανομένων σε αυτές τα κόστη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα μεγαλύτερα
κόστη αφορούσαν σε άτομα της ηλικιακής ομάδας 65 - 85 ετών. Το 2015 τα κόστη της
ηλικιακής αυτής ομάδας έφθασαν τα 125.337 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κόστη της ηλικιακής
ομάδας 30-45 ετών τα 33.700 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 υπήρχαν περίπου 402.500
ιατροί, από τους οποίους οι 159.900 εργάζονταν σε μη μόνιμο καθεστώς (116.300 ιατροί με
άδεια και 43.600 απασχολούμενοι ιατροί) και 207.200 εργάζονταν μόνιμα (16.100 σε μία
θέση στελέχους και 191.100 σε μία θέση μη-στελέχους). 35.300 ιατροί δούλευαν σε
διοικητικά σώματα ή άλλα τμήματα. Ο αριθμός των ατόμων σε ανάγκη φροντίδας το 2019
ήταν διπλάσιος από ότι το 1999, ειδικότερα 4,13 εκατομμύρια. Αυτή η αξία συνάδει με το
συνολικό δείκτη μακροχρόνιας φροντίδας, ο οποίος συνεχώς αυξάνει (από 2,5% το 2001 σε
5% in 2019).
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Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 15.380 γηροκομεία και 14.688 κινητές μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων. Το πρώτο εξάμηνο του 2020 υπήρχαν 731.000 άτομα που ζούσαν
αποκλειστικά εντός γηροκομείων. Ο αριθμός  αυξήθηκε εντυπωσιακά την τελευταία δεκαετία
(2010: 620.249; 2015: 676.584) φθάνοντας το 30% και ο αριθμός των σταθερών
εγκαταστάσεων σχεδόν το 60%. Ταυτόχρονα με αυτήν την εξέλιξη, ο αριθμός των ατόμων
που έχει ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας συνεχώς αυξάνει. Το 2019 ο αριθμός ήταν κατά
70% υψηλότερος από την αρχή του 21ου αιώνα (2019: 4,1 εκατομμύρια). Ο δείκτης
μακροχρόνιας φροντίδας των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών αυξήθηκε σε 11% και σε 71%
για άτομα ηλικίας άνω των 90 ετών.
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Υποστηριζόμενη διαβίωση 
Ο αριθμός των εγκαταστάσεων υποστηριζόμενης διαβίωσης συνεχώς αυξάνει. Αυτός ο τύπος
διαβίωσης στοχεύει στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της ιδιωτικότητας των κατοίκων.
Υπάρχουν επίσης κοινότητες ηλικιωμένων με επιμερίζοντα διαμερίσματα, όπου δηλαδή οι
ηλικιωμένοι ζουν μαζί και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Σε μία έρευνα από την TK
ασφάλεια υγείας το 2018, φάνηκε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να διαμένουν
στα δικά τους σπίτια όσο το δυνατόν περισσότερο. Όταν ρωτήθηκαν ακόμη αν επιθυμούν τη
νοσηλεία, δόθηκαν πολλαπλές απαντήσεις. 83% επέλεξε “στο δικό μου διαμέρισμα”, 59% “σε
ένα διαμέρισμα που μοιράζομαι με άλλους ηλικιωμένους”, 48% “στο σπίτι συγγενών” and
37% “σε γηροκομείο”. Άλλος τρόπος διαμονής σε μεγαλύτερη ηλικία είναι το πολυγενεακό
σπίτι. Τα πολυγενεακά σπίτια επιτρέπουν μία συνεργατική διαβίωση με τη γειτονιά και τη
συμμετοχή σε δραστηριότητες. Άτομα κάθε ηλικίας και καταγωγής μπορούν να μπουν στην
κοινότητα. Στη Γερμανία υπάρχουν 530 πολυγενεακά σπίτια σε ολόκληρη τη χώρα.
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ΒΑΣΙΚΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η κατάθλιψη και η άνοια αποτελούν τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές. Ο επιπολασμός της
άνοιας για το 2018 σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω ήταν 8,6%. Οι γυναίκες ήταν
περισσότερες ανάμεσα στα άτομα που διαγνώστηκαν με άνοια. Υπολογίζεται ότι μέχρι το
2050 ο αριθμός των περιστατικών άνοιας θα αυξηθεί ραγδαία,

Καταθλιπτικές διαταραχές



Τα τελευταία χρόνια, ο δείκτης ρίσκου ανέχειας των ηλικιωμένων έχει αυξηθεί. Το 2019 ο
συνολικός δείκτης ρίσκου ανέχειας στη Γερμανία ήταν 15,9% ενώ ο δείκτης που αφορούσε
μόνο τους ηλικιωμένους ήταν 15,7%. Ο δείκτης ρίσκου ανέχειας των ηλικιωμένων αυξήθηκε
περισσότερο από το συνολικό δείκτη ρίσκου ανέχειας. Το 2005 ο συνολικός δείκτης ήταν
14,7% ενώ ο δείκτης που αφορούσε τους ηλικιωμένους ήταν 11%. Αυτή η αξία αποτυπώνεται
στο δείκτη των ατόμων που επηρεάζονται από το σχετικό εισόδημα φτώχειας, δηλαδή
εκείνων των οποίων τα ισοδύναμα εισοδήματα είναι κάτω του 60%, από το μέσο εισόδημα
του ιδιωτικού νοικοκυριού. Ωστόσο, ο δείκτης ρίσκου ανέχειας για άτομα 65 ετών και άνω
είναι χαμηλότερος από το δείκτη που αφορά σε νέα άτομα (κάτω από 18 έτη: 20,5%; 18 έως
25 έτη: 25,8%). Επιπρόσθετα, η αναλογία του μέσου εισοδήματος των ατόμων 65 ετών και
άνω σε σύκριση με νεότερα άτομα ήταν 0,84 το 2019. Η αξία αυτή ήταν σχετικά σταθερή τα
τελευταία χρόνια. Επιπλέον, ο αριθμός των παραληπτών βασικού εισοδήματος σε μεγάλη
ηλικία και ο περιορισμός της δυνατότητας εσόδων αυξήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Το
2003 υπήρχαν 438.831 παραλήπτες, ενώ το 2019 υπήρχαν 1.085.043 παραλήπτες.
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Ανέχεια



Σύμφωνα με το bmfsfj, ο κίνδυνος μοναξιάς δεν αυξήθηκε για τους ηλικιωμένους τις
τελευταίες δεκαετίες. Μόνο όταν οι άνθρωποι φθάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία αισθάνονται
πιο μόνοι ενώ οι μεσήλικες και οι μεγάλοι άνθρωποι σπάνια αισθάνονται έτσι. Οι γυναίκες
επηρεάζονται περισσότερο από τους άνδρες. 

Περίπου το 38,7% (7 εκατομμύρια άτομα) των ατόμων 65 ετών και άνω στη Γερμανία ζει
μόνο του. Όσο περισσότερο οι άνθρωποι γερνούν, τόσο μεγαλώνει το ποσοστό αυτών που
ζουν μόνοι τους (65 έως 69 έτη: 25%; 75 έως 79 έτη: 38%; 85 έτη και άνω: περίπου 67%).
Είναι συνηθέστερο οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι που ζουν μόνοι τους να μην έχουν
μέλη της οικογένειάς τους κοντά τους παρά να μένουν μαζί με άλλους ανθρώπους. Όσον
αφορά στα άτομα μεταξύ 64 και 74 ετών που μένουν μόνοι τους, μόνο το 35% αυτών έχει
άλλα μέλη της οικογένειας να ζουν κοντά του ενώ λιγότερο από το 50% αφορά σε άτομα
ηλικίας άνω των 80 ετών.

Υπάρχουν αρκετές αυκαιρίες για συμμετοχή στην κοινωνία. Για παράδειγμα, υπάρχουν
πρωτοβουλίες που βοηθούν ηλικιωμένους ανθρώπους να παραμείνουν σε επαφή με άλλους
ανθρώπους αξιοποιώντας παλαιά και νέα μέσα, πχ δημιουργώντας ομάδες που καλούν ο
ένας τον άλλον τακτικά, συμμετέχοντας σε εργαστήρια εκμάθησης χειρισμού των νέων
μέσων και συνδέοντας μερικώς online με πραγματικές συναντήσεις. Για την κατάσταση
διαβίωσης των ηλικιωμένων η κοινωνική σύνδεση μπορεί να είναι εξίσου σημαντική. Για
παράδειγμα, σε μερικά έργα, μαθητές και εκπαιδευόμενοι μπορούν να μρίνουν δωρεάν σε
σπίτια ηλικιωμένων βοηθώντας, όμως, στις δουλείες του σπιτιού, στον κήπο ή
υποστηρίζοντας τους ηλικιωμένους με άλλους τρόπους. Υπάρχουν ακόμη γειτονιές-
κοινότητες στις οποίες πολλές γενιές ενδιαφέρονται και υποστηρίζουν η μία την άλλη στην
καθημερινότητά τους.  Συμπεριλαμβάνονται σε αυτό και οι από κοινού δραστηριότητες
όπως το να πιουν καφέ ή να κάνουν κάποιο άθλημα παρέα. Κατά συνέπεια, οι μεγαλύτεροι
σε ηλικία άνθρωποι μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους για μεγαλύτερο διάστημα και δε
χρειάζεται να πάνε σε ένα γηροκομείο από πολύ νωρίς. Άλλα έργα έχουν σκοπό τη
διοργάνωση κοινών φυσικών δραστηριοτήτων με ηλικιωμένους και εθελοντές, πχ τακτικές
βόλτες εκτός σπιτιού (σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν και άτομα σε αμαξίδια), ασκήσεις
ισορροπίας και κινητικότητας, εκτάσεις και χορός με μουσική. Υπάρχουν ισχυρές
επιστημονικές αποδείξεις ότι η φυσική δραστηριότητα έχει αρκετά θετικά αποτελέσματα σε
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως βελτιωμένη ψυχική υγεία, φυσική κατάσταση, γνωστικές
λειτουργίες και απόδοση. Καθώς η κινητικότητα των μεγαλύτερων ανθρώπων είναι
περιορισμένη, η προσφορά υπηρεσιών μικρών και αστικών λεωφορείων αυξάνει. Αυτό
επιτρέπει στους ηλικιωμένους να διατηρούν τις κοινωνικές επαφές τους και να παραμένουν
περισσότερο ανεξάρτητοι. Υπάρχουν επίσης υπηρεσίες μικρών λεωφορείων ειδικά για
ηλικιωμένους που δίνουν έμφαση σε μία πιο προσωπική ατμόσφαιρα και σύνδεση μεταξύ
των ηλικιωμένων μεταξύ τους αλλά και μεταξύ ηλικιωμένων και οδηγών. Το να πάνε
διακοπές διάρκειας μίας εβδομάδας είναι πιθανό, εφόσον οι ηλικιωμένοι ξεκινάνε με τα
λεωφορεία από το σπίτι τους κάθε πρωί και επισκέπτονται κοντινές τοποθεσίες.

Το 2020, το ποσοστό των ατόμων που είχαν συνδρομή σε κάποια λέσχη ήταν 35,5% για
άτομα 60-69 ετών και 34,8% για άτομα 75 ετών και άνω. Περισσότερο από το 40% των
ατόμων 65 ετών και άνω εργάζεται εθελοντικά. Όσον αφορά σε αμειβόμενη εργασία, το
ποσοστό των συνταξιούχων που απασχολούνται αυξήθηκε το 2018 σε 1,45 εκατομμύρια.
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Κοινωνική απομόνωση/συμπερίληψη



Σύμφωνα με μελέτη του DIA, περίπου το 60% των ατόμων 70 ετών και άνω αξιολογεί την
ποιότητα ζωής του ως καλή, ενώ νεότερα άτομα αξιολογούν την ποιότητα ζωής τους
χειρότερα (44-52% αξιολογεί την ποιότητα ζωής του ως καλή). Σύμφωνα με το bmfsfj, οι
περισσότεροι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι με τη ζωή τους, αλλά εντοπίζονται διαφορές
μεταξύ των φύλων. Οι γυναίκες μέσης ηλικίας είναι πιο ευχαριστημένες από τους άνδρες,
ενώ οι άνδρες μεγάλης ηλικίας είναι πιο ευχαριστημένοι από τις γυναίκες. Μολονότι οι
γυναίκες επηρεάζονται από λειτουργικά προβλήματα συχνότερα από ότι οι άνδρες, οι
υποκειμενικές αξιολογήσεις τους περί υγείας είναι παρόμοιες. 

Σε μία έρευνα το 2009 τέθηκε το ερώτημα των πιο σημαντικών επιθυμιών σχετικά με την
τρίτη ηλικία. Περισσότερο σημαντικό για κάποιον είναι να παραμείνει υγιής και σε καλή
φόρμα (87,1%). Ακολούθησαν η επιθυμία να μη γίνεται κάποιος εξαρτώμενος φροντίδας
(69,9%), να ζει στο σπίτι του (61,9%) και να μην υποφέρει από φτώχεια (53,4%). Η παροχή
καλής ιατρικής φροντίδας ήταν σημαντική για το 39,2%, η συμμετοχή σε χόμπι για το 36,4%,
η κινητικότητα και τα ταξίδια για το 34,5% και οι επισκέψεις/κοινωνικοποίηση για το 31,3%.
Λιγότερο σημαντικές επιθυμίες ήταν η δυνατότα ελεύθερου χρόνου για τους ηλικιωμένους
(8,3%), η οικονομική υποστήριξη (2,9%) και οι προσφορές προϊόντων σε ηλικιωμένους
(2,8%).
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Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για τους ηλικιωμένους να συμμετέχουν σε πολιτικά ζητήματα
σε συμβούλια ηλικιωμένων πολιτών ή σε συμβουλευτικά συμβούλια για ηλικιωμένους. Η
Προάσπιση των Ηλικιωμένων αντιπροσωπεύει τα συμβούλια αυτά σε ομοσπονδιακό
επίπεδο. Ο BAG LSV (Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen e.
V.) δουλεύει εθελοντικά με στόχο την αύξηση συμμετοχής των ηλικιωμένων έτσι ώστε τα
συμφέροντά τους να διατυπώνονται και να μεταφέρονται. Εναλλακτικός τρόπος πολιτικής
συμμετοχής για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι να δεσμεύονται σε
πρωτοβουλίες πολιτών ή κοινωνικά κινήματα.

Ενεργητική υπηκοότητα

Τα περισσότερα άτομα 70 ετών και άνω δε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (57,8% το 2020). Εν
συγκρίσει, το ποσοστό που αφορά άτομα 14 ετών και άνω 14 ήταν 16,3%. 63% των
ηλικιωμένων έχει χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή τουλάχιστον μία φορά.

Συμμετοχή σε ΤΠΕ

Ποιότητα ζωής



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
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Υποστήριξη για να παραμένουν ανεξάρτητοι και να διαμένουν στα σπίτια τους

Παροχή καλής ιατρικής φροντίδας

Ενδυνάμωση και συνεχιζόμενη ενθάρρυνση για δέσμευση σε χόμπι, κινητικότητα,
ταξίδια και επισκέψεις/κοινωνικοποίηση

Εκπαίδευση ανθρώπων πάνω σε ΤΠΕ

Οι βασικές προτεραιότητες για την ενδυνάμωση των ατόμων άνω των 65 ετών είναι:
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BZgA (2017)
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