
Το έργο e-library 
Έχουν περάσει ήδη επτά 

μήνες από την έναρξη της 

προσπάθειας υλοποίησης 

του e-library, ενός 

προγράμματος 

πρωτοποριακού για τη χώρα 

μας, στο οποίο συμμετέχουν 

έμπειροι ερευνητές, ο 

αριθμός των οποίων ολοένα 

και αυξάνεται.  Μέχρι 

σήμερα έχουν ασχοληθεί με 

το project 22 ερευνητές, 7 εκ 

των οποίων προσφέρουν 

εθελοντική εργασία. Το 

έργο, διάρκειας ενός έτους, 

ξεκίνησε το Νοέμβριο του 

2016 με δωρεά του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος 

ΤΙΜΑ και με φορέα 

υλοποίησης την Ελληνική 

Γεροντολογική και 

Γηριατρική Εταιρία 

(www.gerontology.gr) και θα 

έχει ολοκληρωθεί στην 

πρώτη του φάση, μέχρι το 

Νοέμβριο του 2017.  Από το 

Σεπτέμβριο του 2017, το e-

library θα ανοίξει τις πόρτες 

του και στο ευρύτερο κοινό.       

Οι ομάδες των 

επωφελουμένων και των 

χρηστών από το πρόγραμμα 

αυτό μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  

άτομα τρίτης ηλικίας, 

οικογένειες και φροντιστές 

ατόμων τρίτης ηλικίας, 

επαγγελματίες υγείας και 

πρόνοιας, φοιτητές, τοπική 

αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ (π.χ 

Ερυθρός Σταυρός, 50+, 

εταιρείες Alzheimer, κ.λ.π), 

επιστημονικές εταιρείες που 

ασχολούνται με τη 

Γεροντολογία και 

Γηριατρική, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα καθώς και 

κρατικοί και πολιτικοί 

φορείς. 

Ήδη το “e-library” project 

έχει ανακοινωθεί στο 

Research Gate και το 

Νοσηλευτικό συνέδριο που 

έγινε στη Νάξο το Μάιο του 

2017.
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Extras 
• • • 

«η ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη θα 

φιλοξενήσει στο 

site της 

προγράμματα-

δράσεις που έχουν 

αναληφθεί από 

άλλους φορείς 

σχετικά με την 

τρίτη ηλικία, με 

σκοπό να 

ενημερωθούν και 

να αποκτήσουν το 

“know-how” όσοι 

ενδιαφέρονται να 

οργανώσουν 

παρόμοιες δράσεις 

για την τρίτη 

ηλικία» 

• • • 

 

“ Από το Σεπτέμβριο του 2017, το e-library θα ανοίξει 

τις πόρτες του και στο ευρύτερο κοινό ” 



Στάδια Υλοποίησης 
Κατά το 1ο Τρίμηνο του 

έργου σημειώνεται ότι 

ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός 

του Συστήματος 

Ταξινόμησης, ο σχεδιασμός 

της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας και ξεκίνησε η 

ψηφιακή εισαγωγή 

δεδομένων.  

Κατά το 2ο τρίμηνο 

συνεχίστηκαν οι εισαγωγές 

δεδομένων ενώ παράλληλα 

ξεκίνησε και ο ποιοτικός 

έλεγχος των εισαχθέντων 

στοιχείων. Αυτή τη στιγμή 

έχουν γίνει περισσότερες 

από 600 καταχωρήσεις. 

Επίσης, μέσα στο καλοκαίρι 

θα πραγματοποιηθεί μία 

πιλοτική δοκιμή της 

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης 

προκειμένου να ελεγχθεί η 

λειτουργικότητά της.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 

θα φιλοξενήσει στο site της 

προγράμματα-δράσεις που 

έχουν αναληφθεί από 

άλλους φορείς σχετικά με 

την τρίτη ηλικία, με σκοπό 

να ενημερωθούν και να 

αποκτήσουν την 

τεχνογνωσία όσοι 

ενδιαφέρονται να 

οργανώσουν παρόμοιες 

δράσεις για την τρίτη ηλικία.  

Υπάρχει μια συνεχής 

επικοινωνία με άτομα και 

φορείς που ασχολούνται με 

τη Γηριατρική και τη 

Γεροντολογία με στόχο τον 

περαιτέρω εμπλουτισμό του 

έργου. Όποιος έχει σχετικό, 

με το σκοπό της 

βιβλιοθήκης, υλικό και 

ιδιαίτερα στους τομείς της 

γηριατρικής νοσηρότητας, 

της θεραπευτικής, 

Συστήματα/Υπηρεσίες 

υγείας και Κοινωνικής 

Πρόνοιας καθώς και υλικό 

σχετικό με τις δαπάνες 

υγείας, παρακαλούμε να 

επικοινωνήσει με τα 

γραφεία της Ελληνικής 

Γεροντολογικής & 

Γηριατρικής Εταιρείας. 

 «…μέσα στο καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί μία πιλοτική 

δοκιμή της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης προκειμένου να 

ελεγχθεί η λειτουργικότητα της» 
 

 

 

 


