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1. Γενικά στοιχεία του έργου «RemoteCARE» 

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 8291/ 16.05.2018 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ΑΤ Μanagement ΕΠΕ 

και του Δήμου Ωραιοκάστρου, η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη τριμηνιαία εσωτερική 

αναφορά εργασιών του έργου «RemoteCARE» για την χρονική περίοδο 10/05/2018 έως 10/08/2018 

η οποία συνοδεύεται από τις δύο επίσημες αναφορές προόδου που υποβλήθηκαν προς την Κοινή 

Γραμματεία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – 

Βουλγαρία 2014 – 2020. 

1.1. Λίγα λόγια για το έργο «RemoteCARE» 

Το έργο «Remote Healthcare Service Provision» με ακρωνύμιο «RemoteCARE», υποβλήθηκε στις 

22.04.2016 στον άξονα προτεραιότητας 4 – ‘Μια Διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς 

αποκλεισμούς’ και ειδικότερα:  

 Στον Θεματικό Στόχο: 09 – ‘Προώθηση της κοινωνικής συνοχής, καταπολέμηση της φτώχειας 

και των διακρίσεων’ 

 Στην Επενδυτική Προτεραιότητα: 9a – ‘Επένδυση στην υγεία και στις κοινωνικές υποδομές 

που συνεισφέρουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνουν τις 

ανισότητες σε θέματα υγείας, προωθούν την κοινωνική συνοχή μέσω βελτιωμένης 

πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες’ 

 Στον Ειδικό Στόχο: 8 – ‘Βελτίωση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγεία και στα επείγοντα 

(σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες κοινότητες) στη διασυνοριακή περιοχή’ 

Η Διάρκεια του έργου είναι από τις 12/10/2017 έως τις 11/10/2019 και είναι 24 μηνών συνολικά. 

Η σύμβαση χρηματοδότησης υπογράφηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017 και φέρει των αριθμό Β2.9a.06, 

ενώ το εταιρικό σύμφωνο υπογράφηκε αντίστοιχα από τους εκπροσώπους των εταίρων που 

συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα στις 20 Οκτωβρίου 2017. 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, είναι Επικεφαλής εταίρος στο έργο τίτλο: «Remote Healthcare Service 

Provision» και με ακρωνύμιο «RemoteCARE», το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% από 

κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής 

Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A). 
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Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω έργου, όπως υποβλήθηκε και εγκρίθηκε συμμετέχουν επίσης το 

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (147.670,00€) και το Γενικό Νοσοκομείο MBAL "Rokfeler" (363.915,94€) που έχει 

έδρα στο Πετρίτσι της Βουλγαρίας. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου 

«RemoteCARE» είναι 927.549,94€, ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Ωραιοκάστρου για την 

υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβει ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου ανέρχεται στα 

415.964,00€.  

1.2 Στόχοι και δράσεις του έργου «RemoteCARE» 

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική 

περίθαλψη αγροτικών παραμεθόριων περιοχών όπου ο πληθυσμός έχει δύσκολη πρόσβαση σε 

μονάδες υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα στόχοι του έργου αποτελούν η μείωση του αριθμού 

των επισκέψεων στα νοσοκομεία της διασυνοριακής περιοχής με αποτέλεσμα τον περιορισμό των 

δαπανών στον κλάδο της υγείας. 

Οι κύριες δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι: 

 προμήθεια δύο βαν (κινητές μονάδες υγείας), τα οποία θα κινούνται στην ελληνική και 

βουλγαρική περιοχή αντίστοιχα 

 προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις κινητές μονάδες υγείας, έτσι ώστε να παρέχουν την 

αναγκαία ιατρική κάλυψη  

 προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ΙCT) μέσω του οποίου θα παρέχεται πρόσβαση στον 

ψηφιακό φάκελο των ασθενών  

 πιλοτική λειτουργία των κινητών μονάδων υγείας για ένα έτος. Σε κάθε κινητή μονάδα 

υγείας θα απασχοληθούν τέσσερα άτομα (οδηγός, γιατρός, νοσοκόμος και κοινωνικός 

λειτουργός), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 διοργάνωση δύο διήμερων σεμιναρίων απευθυνόμενα στους επαγγελματίες της κινητής 

μονάδας υγείας και στους εργαζόμενους στα κέντρα υγείας σχετικά με πρωτόκολλα 

εργασίας, υπεύθυνη και επαγγελματική συμπεριφορά, το χειρισμό του νέου λογισμικού ΤΠΕ 

και των έξυπνων συσκευών.  

 εκπόνηση σχεδίου λειτουργίας των κινητών μονάδων υγείας και επιχειρηματικού σχεδίου 

για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας. 



 Α.Τ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε 

 

Πατριάρχου Ιωακείμ 45, 106 76, Αθήνα, Τηλ: 210-3239273-4, Fax 210-3239271 
e-mail: atmanage@otenet.gr 

 

 διοργάνωση τεσσάρων εργαστηρίων με σκοπό να αναπτυχθεί ένα κοινό πρότυπο για τη 

λειτουργία των κινητών μονάδων υγείας και τον ψηφιακό φάκελο του ασθενούς και στις 

δύο περιοχές των συνόρων.  

 διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του 

τοπικού πληθυσμού και των παρευρισκόμενων, στις οποίες θα συμμετέχουν ομιλητές – 

εμπλεκόμενοι σε προηγούμενα ευρωπαϊκά σχετικά έργα, με σκοπό την μεταφορά των 

εμπειριών τους στο κοινό. 

 δημιουργία υλικού διάχυσης  

Επιπρόσθετες αρμοδιότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου αποτελούν η συνολική διαχείριση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου καθώς και η διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων 

μεταξύ εκπροσώπων των φορέων που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα.  

2. Η πρόοδος του έργου «RemoteCARE» 

2.1  Δήμος Ωραιοκάστρου 

Στο πλαίσιο του έργου «Remote Healthcare Service Provision» με ακρωνύμιο «RemoteCARE», του 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020, ο 

Δήμος Ωραιοκάστρου δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 

υπηρεσιών Διαχείρισης και Συντονισμού (δράση 1.1.2) και η σύμβαση μεταξύ του Δήμου 

Ωραιοκάστρου και του Αναδόχου στις 16 Μαΐου 2018.  

Η εταιρείας A.T. Management ΕΠΕ υποστήριξε το Δήμο Ωραιοκάστρου κατά τη διαδικασία της 

προετοιμασίας της 2ης επίσημης αναφοράς προόδου προς της Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020, η οποία 

υποβλήθηκε στις 20 Ιουλίου 2018, καθώς επίσης και στην επικαιροποίηση του Startup Time plan & 

Procurement Plan, μετά από αίτημα της Κοινής Γραμματείας. 

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Ωραιοκάστρου ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου, υπέβαλλε την πρώτη 

επίσημη αναφορά προόδου προς της Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020 τον Ιανουάριου του 2018 και καταχώρησε 

το τεχνικό δελτίο του έργου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Τέλη Ιουνίου του 2018, υποβλήθηκε από τον Επικεφαλής Εταίρο προς την Κοινή Γραμματεία του 

Προγράμματος, αίτημα για την πρώτη τροποποίηση (1st modification) το οποίο ζήτησε ο εταίρος 3 
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και το οποίο εγκρίθηκε αρχικά από το εταιρικό σχήμα και στη συνέχεια από την Διαχειριστική Αρχή 

του Προγράμματος. Οι λόγοι για την πρώτη τροποποίηση αναλύονται σε επόμενη ενότητα. 

Σύμφωνα με το προαναφερθέν πλάνο διαγωνισμών που πρέπει να ακολουθηθεί για τη 

δημοπράτηση των δράσεων του έργου, ο Δήμος Ωραιοκάστρου βρίσκεται στο στάδιο 

προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και σε επόμενη 

ενότητα αναλύονται οι λόγοι καθυστέρησης στη δημοσίευσή τους. Ειδικότερα, ο Δήμος 

Ωραιοκάστρου προετοιμάζει τα τεύχη διακήρυξης για τη δημοπράτηση των παρακάτω δράσεων: 

 Παραδοτέο 1.1.3: Εγχειρίδιο διαχείρισης έργου (Project Management Handbook) 

 Παραδοτέο 1.1.4: Συναντήσεις του έργου (Project Meetings) 

 Παραδοτέο 2.1.1: Σχέδιο επικοινωνίας του έργου (Communication Plan) 

 Παραδοτέο 2.1.2: Διοργάνωση τελικής εκδήλωσης του έργου (Final Event) 

 Παραδοτέο 2.1.3: Δημιουργία υλικού διάχυσης (Dissemination Material) 

 Παραδοτέο 2.1.4: Ανάπτυξη ιστοσελίδας του έργου (Project website) 

 Παραδοτέο 2.1.5: Διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης (Raising Awareness 
Actions) 

 Παραδοτέο 3.1.1: Διοργάνωση εργαστηρίων (Workshops) 

 Παραδοτέο 3.1.2: Σχέδιο λειτουργίας της κινητής μονάδας υγείας (Mobile Health 
Unit Operation Plan) 

 Παραδοτέο 3.1.3: Επιχειρηματικό σχέδιο για τη παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
υγείας (Business Plan on the provision of primary healthcare services) 

 Παραδοτέο 4.1.1: Προμήθεια του οχήματος (Supply of vehicle) 

 Παραδοτέο 4.1.2: Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (Supply of medical equipment) 

 Παραδοτέο 4.1.3: Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Supply of IT infrastructure) 

 Παραδοτέο 5.1.1: Κινητή μονάδα υγείας (Mobile Unit) 

 Παραδοτέο 5.1.2: Διοργάνωση Σεμιναρίων (Seminars) 

 Παραδοτέο 6.1.1: Αξιολόγηση των δράσεων (Evaluation & Assessment) 

 Παραδοτέο 6.1.2: Συνεισφορά στη μελέτη βιωσιμότητας (Contribution to Feasibility 
Study) 

 Παραδοτέο 6.1.3: Πρωτόκολο συνεργασίας (Memorandum of understanding/ MoU) 

 

Δεδομένου του γεγονότος ότι στον εν λόγω διαγωνισμό συμπεριλαμβάνεται και η δράση 1.1.4 – 

Συναντήσεις του έργου, η διοργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης των εταίρων θα 

πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης.  



 Α.Τ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε 

 

Πατριάρχου Ιωακείμ 45, 106 76, Αθήνα, Τηλ: 210-3239273-4, Fax 210-3239271 
e-mail: atmanage@otenet.gr 

 

2.2 Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 

Ο Εταίρος 2 υπέγραψε τρείς (3) συμβάσεις (δαπάνες προσωπικού) μετά από δημοσίευση 6 

προσκλήσεων ενδιαφέροντος  και έχει ήδη υλοποιήσει μέρος των δράσεων: 

 1.2.2 - Διαχείριση του έργου (Project Management), καθώς συμμετείχε στην προετοιμασία 

των δύο αναφορών προόδου (progress reports) προς την Κοινή Γραμματεία του 

Προγράμματος τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο του 2018. Παράλληλα, ανταποκρίθηκε στο 

αίτημα του Επικεφαλής Εταίρου για επικαιροποίηση του Πλάνου Διαγωνισμών τον Ιούνιου 

του 2018, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα απαιτούσε την συμβολή του. 

 3.2.2 -  Ανάλυση απαιτήσεων (Requirements Analysis) 

 4.2.1 – Λογισμικό για την ελληνική κινητή μονάδα υγείας (Software for the Greek mobile 

unit) 

Σχετικά με την υλοποίηση των δύο ανωτέρω δράσεων, πρέπει να αναφερθεί ότι: 

 το σύστημα για την ελληνική μονάδα εγκαθίσταται και διαμορφώνεται χρησιμοποιώντας 

την τεχνολογία Virtual Machine της Microsoft (Hyper-V).  

 Το λειτουργικό σύστημα Windows Server 2012 έχει εγκατασταθεί.  

 Το σύστημα χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική 3 επιπέδων (Βάση δεδομένων - Υπηρεσίες Web 

- εφαρμογή Ιστού).  

 Η βάση δεδομένων βασίζεται στην τεχνολογία ανοιχτού κώδικα MySQL. Οι υπηρεσίες Web 

έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας το C # της Microsoft και υποστηρίζουν πρωτόκολλα 

SOAP και REST.  

 Η εφαρμογή Web βασίζεται στο Angular JS. 

2.3 Γενικό Νοσοκομείο MBAL "Rokfeler" 

Στα τέλη Ιουνίου του 2018 διεξήχθη διαδικασία αιτήματος τροποποίησης του εταίρου 3 προς το 

Δήμο Ωραιοκάστρου που αφορούσε την  αντικατάσταση του εταίρου 3 MBAL "Rokfeler" από το 

νοσοκομείο "SOUTH WEST HOSPITAL". Ωστόσο, παρά την σημαντική αλλαγή, πραγματοποιήθηκαν 

όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου, ενώ ο εταίρος 3 

ανταποκρίθηκε σε κάθε αίτημα του Επικεφαλής Εταίρου που αφορούσε την προετοιμασία των 

επίσημων αναφορών προόδου, την επικαιροποίηση του πλάνου διαγωνισμών και  οτιδήποτε άλλο 

του ζητήθηκε. 
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Σχετικά με το αίτημα αντικατάστασης του εταίρου 3, οφείλεται στο γεγονός ότι το MBAL "Rokfeler" 

βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του ως συμμετέχων φορέας στο εταιρικό σχήμα του έργου «RemoteCARE».  την 

επίσημη αντικατάστασή του με έναν άλλο συνεργάτη. Ο Εταίρος 3 δήλωσε στην τελευταία επίσημη 

αναφορά προόδου ότι ανεξάρτητα από την καθυστέρηση στην υλοποίηση των δράσεων του έργου, 

ο νέος εταίρος θα έχει τη δέσμευση να καλύψει το κενό και να  συμβάλει τόσο στην επιτυχία του 

έργου όσο και στην επίτευξη των δεικτών που έχουν τεθεί.   

3. Επόμενα βήματα του έργου «RemoteCARE» 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα προχωρήσει στη δημοσίευση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού (Παραδοτέα: 1.1.3 / 1.1.4 / 2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.3 / 2.1.4 / 2.1.5 / 3.1.1 / 3.1. 2 / 3.1.3 

/ 4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.3 / 5.1.1 / 5.1.2 / 6.1.1 / 6.1.2 / 6.1.3) σύμφωνα με το υποβληθέν πλάνο 

διαγωνιστικών διαδικασιών, συνολικού προϋπολογισμού: 317.280,00 € και αμέσως μετά την 

υπογραφή της σύμβασης θα προχωρήσει στην προετοιμασία της εναρκτήριας συνάντησης που 

θα διοργανωθεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ο Επικεφαλής Εταίρος θα 

στείλει στους εταίρους του έργου την επίσημη πρόσκληση με την ακριβή ημερομηνία που θα 

καθοριστεί σε συνεννόηση με όλους τους εταίρους, την agenda καθώς επίσης και τα πρότυπα 

για την προετοιμασία των παρουσιάσεων. Επιπροσθέτως, ο Επικεφαλής Εταίρος θα 

προετοιμάσει και θα αποστείλει στην ΚΓ του Προγράμματος, τα επικαιροποιημένα αρχεία του 

έργου που θα έχουν προσαρμοστεί με βάση τις εγκεκριμένες αλλαγές της 1ης τροποποίησης. 

Ειδικότερα, ο Επικεφαλής εταίρος θα αποστείλει στην ΚΓ σε έντυπη μορφή τα παρακάτω 

έγγραφα: 

1. Έγγραφα του αντικαταστάτη εταίρου τα οποία υποβάλλονται από κάθε εταίρο κατά το 

στάδιο υποβολής της πρότασης 

2. Έγγραφα εκκαθάρισης του εταίρου 3 

3. Έγγραφο με το οποίο αιτείται ο εταίρος 3 την τροποποίηση 

4. Έγγραφο με το οποίο συναινούν όλοι οι εταίροι στην αντικατάσταση του εταίρου 3 

5. 1Ο τροποποιημένο Application Form 

6. 1Ο τροποποιημένο Justification of Budget 

7. 1Ο τροποποιημένο Partnership Agreement 

8. Επικαιροποιημένο Startup Time plan and Procurement Plan 
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Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσει ένα 

πρωτότυπο τμημά της πλατφόρμας & mockups από άλλα μέρη. Το σύστημα για τη βουλγαρική 

μονάδα θα εγκατασταθεί και διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Virtual Machine 

της Microsoft (Hyper-V). Το πρωτόκολλο Πόρων Διαλειτουργικότητας της Γρήγορης Υγείας (FHIR) 

θα εφαρμοστεί προκειμένου να παρέχει ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα υγείας σε τρίτους 

χρήστες (κλπ. Νοσοκομεία). Επίσης, το σύστημα θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με 

τον τελευταίο Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) . 

 

Το νοσοκομείο «SOUTH WEST HOSPITAL» θα προχωρήσει στην επικαιροποίηση του 

χρονοδιαγράμματος του σχεδίου δράσης του στο πλαίσιο του έργου «RemoteCARE» και στη 

διαδικασία προετοιμασίας των διαγωνιστικών διαδικασιών. Ειδικότερα, ο εταίρος 3 θα 

προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό εμπειρογνώμονα για 

τη διαχείριση του έργου. Στη συνέχεια, όλες οι άλλες δράσεις του έργου θα συναφθούν 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου. 20, παρ. 4 & άρθρου. 20, παρ. 3, σημείο 2 του 

βουλγάρικου νόμου περί δημοσίων συμβάσεων.  

 

4. Προβλήματα και τροποιήσεις κατά την υλοποίηση του έργου 

«RemoteCARE» 

Δήμος Ωραιοκάστρου: Λόγω του γεγονότος ότι σύμφωνα με την ελληνική εθνική νομοθεσία δεν 

επιτρέπεται η χρήση κινητής ιατρικής μονάδας υγείας, ο Επικεφαλής Εταίρος ήρθε αντιμέτωπος με 

την καθυστέρηση κατά το στάδιο της προετοιμασίας των τεχνικών προδιαγραφών που πρέπει να 

αλλάξουν, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με την προαναφερθείσα εθνική νομοθεσία.  

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ": αντιμετώπισε προβλήματα λόγω της αντικατάστασης του εταίρου 3, καθώς αυτό 

απαιτεί την ύπαρξη των σχετικών παραδοτέων και για τον λόγο αυτό θα ζητηθεί σχετική 

τροποποίηση που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιπρόσθετων λειτουργιών του λογισμικού.  

MBAL "Rokfeler": Σχετικά με το αίτημα αντικατάστασης του εταίρου 3, οφείλεται στο γεγονός ότι το 

MBAL "Rokfeler" βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως συμμετέχων φορέας στο εταιρικό σχήμα του έργου 

«RemoteCARE».  την επίσημη αντικατάστασή του με έναν άλλο συνεργάτη. Ο Εταίρος 3 δήλωσε 

στην τελευταία επίσημη αναφορά προόδου ότι ανεξάρτητα από την καθυστέρηση στην υλοποίηση 
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των δράσεων του έργου, ο νέος εταίρος θα έχει τη δέσμευση να καλύψει το κενό και να  συμβάλει 

τόσο στην επιτυχία του έργου όσο και στην επίτευξη των δεικτών που έχουν τεθεί.   

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Στο παράρτημα παρατίθενται τα παρακάτω οριστικοποιημένα εγκεκριμένα αρχεία με την εξής 

σειρά: 

o Εγκεκριμένο Application Form 

o Εγκεκριμένο Justification of Budget 

o Εγκεκριμένο Startup Time plan and Procurement Plan 

o Τροποποιημένο Startup Time plan and Procurement Plan (Ιούνιος 2018) 

o 1η αναφορά προόδου (progress report) προς την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος 

INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 (Ιανουάριος 2018) 

o 2η αναφορά προόδου (progress report) προς την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος 

INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 (Ιούλιος2018) 

o Υπογεγραμμένο Subsidy Contract 

o Υπογεγραμμένο Partnership Agreement 

o Αίτημα για την πρώτη τροποποίηση 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 














































































































































































































































































































































































































































