
 

 

ADRIATIC IPA 
Πρόγραμμα διαπεριφε-
ρειακής συνεργασίας 
 
Η Διαπεριφερειακή Συνερ-
γασία (CBC) είναι ένα ερ-
γαλείο που χρησιμοποιείται 
από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ 
γειτονικών γεωγραφικών 
περιοχών.  
Το πρόγραμμα IPA Adriatic 
CBC εντάσσεται στο ευρύ-
τερο πλαίσιο της διαδικασί-
ας  προένταξης IPA (Μέσο 
Προενταξιακής Βοήθειας) 
και ιδρύθηκε βάσει του 
προηγούμενου INTERREG 
III, με στόχο την ενίσχυση 
της συνεργασίας και της 
αειφόρου ανάπτυξης της 
περιοχής της Αδριατικής. 

· Έργο AdriHealthMob  
Ανάπτυξη ενός Διαπεριφερειακού μοντέλου βιώσιμων και αποδο-

τικών υπηρεσιών μεταφορών για την ενδυνάμωση της προσβασι-

μότητας της Υγείας και Πρόνοιας. 

Το έργο AdriHealthMob υλοποιείται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 - Προσβασιμότητα και 

δίκτυα, Θέμα 2 του Προγράμματος IPA Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Αδριατικής και ανταπο-

κρίνεται στην ανάγκη να ενισχυθούν και να ενσωματωθούν τα δίκτυα υποδομών, προωθώντας 

τη προσβασιμότητα των υπηρεσιών. 

Ένα νέο μοντέλο για την μακρο-περιφέρεια Αδριατικής 

 
Το έργο, μέσω του ισχυρού εταιρικού σχήματος (15 εταίροι από 8 διαφορετικές χώρες της 

μακρο-περιφέρειας Αδριατικής), επιδιώκει πολλούς μακρόπνοους στόχους: 

 

 Να αναπτύξει ένα σύστημα που θα συλλέγει, θα οργανώνει και θα αναλύει πληροφορίες, 

δεδομένα, έγγραφα, πολιτικές, οικονομικές επιδόσεις και θα παρέχει στατιστικά δεδομένα, 

ώστε να σχεδιαστεί ένα κατάλληλο μοντέλο, που θα προωθήσει την προσβασιμότητα των 

υπηρεσιών υγείας στο επίπεδο της μακρο-περιφέρειας της Αδριατικής. 

 Να δοκιμαστεί το νέο μοντέλο μέσω πιλοτικών ενεργειών. 

 Να παρέχει στο πολιτικό σύστημα της Μακρο-περιφέρειας Αδριατικής προτάσεις, κατευ-

θυντήριες γραμμές και συστάσεις κατάλληλες ώστε να αναπτυχθεί μια στρατηγική για τις 

διατομεακές, ολοκληρωμένες και βιώσιμες μεταφορές. 
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INNOPOLIS - Κέντρο Πολιτισμού και Καινοτομίας  
 

Στα πλαίσια του Έργου AdriHealthMob, AdriheathMob, η INNOPOLIS (www.innopolis.org), σε συνεργασία με τους εταίρους της έχει 

ξεκινήσει έρευνα για την ανάδειξη των καλών πρακτικών στους τομείς της υγείας, πρόνοιας και μεταφορών που σχετίζονται με την χρή-

ση καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), στην λεκάνη της Αδριατικής και του Ιονίου, με πρώτο βήμα τη χαρ-

τογράφηση των δομών υγείας, πρόνοιας και μεταφορών στην Αδριατική και το Ιόνιο αλλά και σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Στην συ-

νέχεια θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή των καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών, i-health (intelligent-health), που έχουν υλοποιη-

θεί στην ευρύτερη περιοχή, ή και έξω από αυτή, με στόχο τη διάδοσή τους σε όλο το οικοσύστημα.  

Η κινητικότητα των υπηρεσιών υγείας αποτελεί ήδη την μεγαλύτερη πρόκληση για όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον 

συγκεκριμένο τομέα διότι, εκτός από το ενδιαφέρον για τους πολίτες, κοινή συνισταμένη τους αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ανερχό-

μενες αγορές παγκοσμίως ο Ιατρικός Τουρισμός. Σε αυτή την αγορά, η οποία  σύμφωνα με όλες τις απόψεις των ειδικών μπορεί να 

αποτελέσει το μέσο  για την εξυγίανση του συστήματος Υγείας και τη διαφοροποίηση του Τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, δεν 

πρέπει να λείψει κανένας από τους συμμετέχοντες στο χώρο. Με αυτά τα δεδομένα, η συμμετοχή των Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων 

Υγείας και Πρόνοιας της χώρας στη δημόσια διαβούλευση του Έργου είναι απολύτως αναγκαία.  

Η συγκεκριμένη διαβούλευση ξεκινάει μέσα από την  συμπλήρωση του online ερωτηματολογίου που οι ενδιαφερόμενοι θα 

βρουν στα ελληνικά και στα αγγλικά (Προτιμάται η συμπλήρωση στα αγγλικά),  η συμπλήρωση του οποίου θα συμβάλει σημα-

ντικά στη βελτιστοποίηση και χρηστικότητα των αποτελεσμάτων του έργου και στη δημιουργία ενός βιώσιμου Δικτύου Υγείας 

και Πρόνοιας στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.  

 

http://innopolis.org/images/AHM/ADRIHEALTHMOB_GR.pdf
http://www.innopolis.org
https://drive.google.com/open?id=12wo-EjSpV_Od45OCnIm1xb_WBGIJqUG2NIGtPtzQWiU&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1_Mudmx6_RlTtMBlwhpZMikN6uZawkNXGA_A6o5CizBc&authuser=0
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Διαπεριφερειακό 
Εταιρικό Σχήμα 

Το AdriHealthMob υλοποιείται 

μέσω της συνεργασίας  15 

εταίρων  από 8 διαφορετικές 

χώρες της Αδριατικής: 

- Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Υγείας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

(συντονιστής) 

- Σύλλογος MSC, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη 

- Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο 

του Marche, Ιταλία 

- Οργανισμός για τη διαπί-

στευση των Ιδρύματα Φρο-

ντίδας της Υγείας, Σερβία 

- Υπουργείο Υγείας, Μαυρο-

βούνιο 

- Υπουργείο Υγείας, Κροατία 

- Tetras, Σλοβενία 

- Περιφερειακό Νοσοκομείο 

Δυρραχίου, Αλβανία 

- Κέντρο Προώθησης Επι-

χειρήσεων και Οικονομίας, 

Αλβανία 

- COOSS Marche, Ιταλία 

- Βόρειο Νοσοκομείο του 

Marche , Ιταλία 

- CNR - Εθνικό Συμβούλιο 

Έρευνας-IFC Ινστιτούτο Κλι-

νικής Φυσιολογίας, Ιταλία 

- Innopolis Κέντρο Καινοτο-

μίας και Πολιτισμού, Ελλάδα 

- Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελλά-

δα 

- TeleMedWare, Ιταλία 

www.adrihealthmob.eu 

The project is co-funded by the European Union, 
Instrument for Pre-Accession Assistance 

Επόμενες Ενέργειες 

Βιωσιμοτητα & συνεργειεσ 
Προκειμένου να καταγράψει όλες τις εμπειρίες της βιώσιμης κινητικότητας στον τομέα 
της κοινωνικής πρόνοιας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο συσσώρευσης 
και βιωσιμότητας του έργου, η κοινοπραξία θα αναλύσει τις τελευταίες εξελίξεις σε 
διάφορες χώρες. Τα εργαλεία έρευνας των διαφημιστικών διαδικασιών, όπως ερωτη-
ματολόγια, συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο και εργαλεία συλλογής και ανάλυ-
σης, μοιράζονται και καθίστανται κοινά  προκειμένου να αποκτήσουν έγκυρα και συ-
γκρίσιμα αποτελέσματα για να καθορίσουν τις καλύτερες εμπειρίες - παρελθόντος, 
παρόντος και εκκίνησης - επίσης αξιοποιήσιμες για τον εντοπισμό πιθανών συνερ-
γειών και τομέων ενδιαφέροντος. 
  

Αναλυση & χαρτογραφηση:αναγκεσ-περιοχη-υπηρεσιεσ 
 

Η συνεργασία έχει ξεκινήσει μια έρευνα σε διάφορες χώρες, με σκοπό την επίτευξη 
εκτενούς χαρτογράφησης των περιοχών όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες, την 
υγεία, την πρόνοια, τις υπηρεσίες μεταφορών και τις μετακινήσεις των ανθρώπων για 
λόγους κοινωνικής πρόνοιας. Όλα τα στοιχεία, τα οποία θα συλλεχθούν μέσω ερωτη-
ματολογίων που θα διανεμηθούν σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα 
συστηματοποιηθούν σε μια μακρο-περιφερειακή βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, 
η συμμετοχή των Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων Υγείας και Πρόνοιας της χώρας 
μας στη δημόσια διαβούλευση του Έργου είναι απολύτως αναγκαία.  Μέσα από δρά-
σεις δικτύωσης που θα υλοποιηθούν στην συνέχεια του έργου θα ολοκληρωθεί η δη-
μιουργία ενός Καινοτόμου Οικοσυστήματος Υγείας και Πρόνοιας στην ευρύτερη περι-
οχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Με συνεχή διάλογο μεταξύ όλων των συμμετεχό-
ντων φορέων θα οδηγήσει στην προώθηση συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτό-
μων προϊόντων και υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών με ανταγωνιστικό και βιώσιμο πρόσημο.   

Συναντησεισ & εκδηλωσεισ 
Κατά τη διάρκεια του 2014, το εταιρικό σχήμα είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει εμπειρί-
ες και απόψεις σε εθνικές και διακρατικές συναντήσεις. Εκτός από τις επίσημες συνα-
ντήσεις και εκδηλώσεις, οι εταίροι διοργανώνουν εθνικές εκδηλώσεις για την προβολή 
και προώθηση των δράσεων του έργου. 
Η επόμενη εκδήλωση της Επιτροπή Εποπτείας (SC) αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
στην Κροατία στις 26 και 27 Μαΐου 2015,  ενώ σε εθνικό επίπεδο διοργανώνεται στις 
6–8  Μαΐου, από την ΕΛΕΒΙΤ το 6ο Πανελλήνιο Συνέριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
(http://elevit.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=208&lang=el) , 

στο οποίο συμμετέχει και η INNOPOLIS. Παράλληλα, στις 6 Μαΐου, η INNOPOLIS θα 

παραβρεθεί και στην ημερίδα με θέμα ICT & Health, the role of the Digital Sector in Mak-
ing Health & Care Nearer to the Users, στο Lecce της Ιταλίας,  
http://ahmevent2015.ifc.cnr.it/en. Οι εκπρόσωποι της INNOPOLIS, οι οποίοι θα βρίσκονται 
στις ανωτέρω εκδηλώσεις, θα χαρούν να σας υποδεχθούν και στα δύο προαναφερθέντα 
συνέδρια για ανταλλαγή απόψεων, μέσα από εποικοδομητικές συναντήσεις.  

 

 
Επικοινωνία: 

Innopolis      info@innopolis.org 

Πατσουλές Θεόδωρος   patsoules@innopolis.org 

Ρούβαλη Αγγελική   adrihealthmob@innopolis.org  

 

Innopolis  -  Κέντρο Καινοτομίας & Πολιτισμού 

Tel. (+30) 26910 60427  •   Website:  •   www.innopolis.org                             


