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1. Εισαγωγή 
 

Την Τετάρτη 6/11/2019, η 3η συνάντηση (3rd project meeting) του έργου με 

τίτλο «Remote Healthcare Service Provision» και ακρωνύμιο 

«REMOTECARE» πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Δήμου 

Ωραιόκαστρου όπου συμμετείχαν με εκπροσώπους τους οι τρείς (3) εταίροι του 

Έργου, δηλαδή ο Δήμος Ωραιοκάστρου με τον κ. Σαραμούρτζη Νικόλαο 

Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής και Νέας Γενιάς , τον κ. Τσελίκογλου 

Αναστάσιο και την κα Ζούντσα Στέλλα, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" με τον κ. Παπαδόπουλο Όμηρο και το 

νοσοκομείο MPHAT "SOUTHWEST HOSPITAL" με την κ. Vasilika 

Nikolova από τη διοίκηση του εν λόγω νοσοκομείου, την κ. Iliana Popova, 

αντιδήμαρχο του Δήμου Petrich, την κ. Julieta Georgieva, τον κ. Hristo 

Medarov και την κ. Iliana Hadjiiska , όπως υπογράφηκε και στη συνημμένη λίστα 

συμμετεχόντων.  

Σε όλους τους εταίρους δόθηκε λίγος χρόνος για εγγραφές ενώ το σύνολο των 

συμμετεχόντων καλωσορίστηκε γύρω από έναν μπουφέ υποδοχής.  

Η συνάντηση άνοιξε από τον κ. Σαραμούρτζη Νικόλαο, ο οποίος εξέφρασε την 

ικανοποίησή του για όλους τους εταίρους του έργου και εξέφρασε το έντονο 

ενδιαφέρον του για τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν από την 

υλοποίηση του έργου και μετά το τέλος του έργου, ενώ επεσήμανε:  

‘Εκ μέρους του Δήμου θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το έργο REMOTECARE 

είναι σημαντικό σε δύο διαστάσεις: Πρώτον, μέσω του οχήματος η προμήθεια 

του οποίου θα γίνει στο πλαίσιο του έργου, θα δώσει τη δυνατότητα σε 

απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Δεύτερον, το 

έργο παρουσιάζει μια καινοτομία στην υλοποίησή του η οποία προϋποθέτει την  

συνεργασία των φορέων που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα και την μεταφορά 

εμπειριών και τεχνογνωσίας σε διασυνοριακό επίπεδο.’ 
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2. Γενική επισκόπηση του έργου 
 

Ο συντονιστής της συνάντησης κ. Τσελίκογλου Αναστάσιος, πήρε τον λόγο, 

ευχαριστώντας τον κ. Σαραμούρτζη για την ευπρόσδεκτη ομιλία του και 

καλωσόρισε τους συμμετέχοντες. Η ημερήσια διάταξη για την εναρκτήρια 

συνάντηση ακολουθήθηκε ως εξής: 

 

MEETING AGENDA 

11:00 - 11:30 Arrival and registration of the participants 

11:30 - 11:45 Welcome speech 
Tsakiris Pantelis - Mayor of  Municipality of Oraiokastro (LB) 

11:45 - 12:00 Presentation of LB’s progress 
Tselikoglou Anastasios - Representative of Municipality of Oraiokastro (LB) 

12:00 - 12:15 Presentation of PB2’s progress 
Homer Papadopoulos - Representative of PB2 (PB2) 

12:15 - 12:30 Presentation of PB3’s progress 
Iliana Hadjiiska - Representative of PB3 (PB3) 

12:30 - 13:00  Coffee Break 

13:00 - 13:30 Summary of the tasks for the upcoming period – Final conclusions 
All partners 
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Στη συνέχεια, ο κ. Τσελίκογλου, ως εκπρόσωπος του Δήμου Ωραιοκάστρου 

παρουσίασε τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, τις δράσεις που βρίσκονται σε 

εξέλιξη και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, μέχρι το 

τέλος του έργου. Επιπλέον, ο κ. Τσελίκογλου παρουσίασε την τωρινή κατάσταση 

του έργου, τα επόμενα βήματα υλοποίησης του έργου και τα προβλήματα που 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου.  

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Medarov Hristo διέκοψε τον κ. 

Τσελίκογλου και ρώτησε γιατί δεν έχει ήδη συμβασιοποιηθεί η πλειοψηφία των 

παραδοτέων. Η κα Ζούντσα πήρε τον λόγο και απάντησε ότι, λόγω των εκλογών 

του Μαΐου, η διοίκηση του Δήμου Ωραιοκάστρου άλλαξε τον Σεπτέμβριο του 

2019 και οι διαγωνιστικές διαδικασίες καθυστέρησαν. Ωστόσο, ο κ. Τσελίκογλου 

τόνισε ότι όλες οι συμβάσεις είναι στη διαδικασία της κατακύρωσης.  

 

3. Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης του εταίρου 2  
 

Ο κ. Όμηρος Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος του εταίρου 2 (PB2), έλαβε τον λόγο 

και επεσήμανε ότι η παρουσίασή του ήταν πιο τεχνική και αφορούσε το όχημα, 

οπότε δεν έκανε την παρουσίασή του. Ωστόσο, κάνει μια περίληψη της 

παρουσίασης και της εξέλιξης του έργου εκ μέρους του PB2. 

 

4. Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης του εταίρου 3  
 

Τέλος, το Σχέδιο Δράσης του PB3 παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο του 

Συνεργάτη 3 (PB3). Η κ. Iliana Hadjiiska, έκανε μια σύνοψη των υλοποιούμενων 

δραστηριοτήτων από την προηγούμενη συνάντηση του προγράμματος που 

διοργανώθηκε στις 24 Απριλίου 2019. 
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5. Συζήτηση- Συμπεράσματα  
 

Η κ. Ζούντσα, ως συντονίστρια της συνάντησης, έδωσε την ευκαιρία για 

περαιτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις και για ανοικτή συζήτηση μεταξύ των 

εταίρων, στην οποία πήρε τον λόγο ο κ. Hristo Medarov, τεχνικός σύμβουλος 

του δικαιούχου του έργου 3 (PB3) και ρώτησε για τις καθυστερήσεις υλοποίησης 

του Επικεφαλής Εταίρου. Ο ίδιος επεσήμανε επίσης ότι ο PB3 μέχρι το τέλος 

της εβδομάδας θα λάμβανε το όχημα πλήρως εξοπλισμένο και ο PB3 θα είναι 

έτοιμος για την πιλοτική δράση του έργου (Παραδοτέο 5.3.3) και για την 

οργάνωση εργαστηρίων (Παραδοτέο 3.3.1). 

 

Ο κ. Όμηρος Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος του PB2, έλαβε τον λόγο και 

επεσήμανε ότι έχει ήδη δαπανήσει σχεδόν όλο τον προϋπολογισμό του έργου 

και τα παραδοτέα 4.2.1 –  Software for the Greek mobile unit (Λογισμικό για 

την ελληνική κινητή μονάδα) και 4.2.2 – Software for the Bulgarian mobile unit 

(Λογισμικό για τη βουλγαρική κινητή μονάδα) είναι έτοιμες προς χρήση. 

 

Η κ. Ζούντσα υπογράμμισε ότι ο Δήμος Ωραιόκαστρου έχει ολοκληρώσει τις 

διαγωνιστικές διαδικασίες και μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου θα έχει συμβασιοποιήσει 

όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα του έργου. Επισημαίνει επίσης ότι μέχρι το τέλος 

του Ιανουαρίου 2020 ο Δήμος Ωραιόκαστρο (LB) θα υλοποιήσει τα παραδοτέα 

1.1.3 - Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργων, 2.1.1 - Σχέδιο Επικοινωνίας και 2.1.4 - 

Ιστοσελίδα Έργου. Επιπλέον, ο κ. Τσελίκογλου επεσήμανε ότι ο Επικεφαλής 

Εταίρος (LB) θα οργανώσει επίσης το παραδοτέο 3.1.1-Workshops  

(Εργαστήρια). 

 

Η κα Ζούντσα ρώτησε τους εκπροσώπους του έργου εάν θα ήταν θετικοί για μία 

ενδεχόμενη επέκταση του έργου. Ο κ. Όμηρος Παπαδόπουλος έλαβε τον λόγο 

και τόνισε ότι ο εταίρος 2 (PB2) δεν έχει υπολειπόμενο προϋπολογισμό για να 

υποστηρίξει μια επιπλέον παράταση του έργου. Ωστόσο, ο κ. Όμηρος 
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Παπαδόπουλος ήταν πολύ θετικός να προβεί σε συζήτηση τους επόμενους μήνες 

για την επέκταση του έργου, εάν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του 

προϋπολογισμού του Επικεφαλής Εταίρου (LB) ή του εταίρου 2 - PB2. 

 

Ο κ. Hristo Medarov επεσήμανε ότι ο εταίρος 3  (PB3) θα ήταν θετικός σε μια 

ενδεχόμενη επέκταση του έργου εφόσον ο Επικεφαλής Εταίρος (LB) 

πραγματοποιήσει πρόοδο στην υλοποίηση του έργου. Ο κ. Hristo Medarov 

τόνισε επίσης ότι, δεδομένης της μεγάλης καθυστέρησης στην υλοποίηση του 

έργου, ο Επικεφαλής Εταίρος (LB) θα πρέπει να προσκαλέσει τον Υπεύθυνο 

Έργου από την Κοινή Γραμματεία στην επόμενη συνάντηση του έργου (4η) με 

σκοπό να παρουσιαστεί η πρόοδος του έργου. 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης προτάθηκε η μείωση της 

διάρκειας της πιλοτικής επιχείρησης με την αύξηση της διάρκειας απασχόλησης 

του προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος και οι δείκτες που έχουν τεθεί, 

παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο έργο. 

 

Μετά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε ένα ελαφρύ γεύμα στο οποίο 

συμμετείχαν όλοι οι συμμετέχοντες. 
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Παράρτημα 
 

1. Επίσημη πρόσκληση της συνάντησης 

2. Ατζέντα 

3. Λίστα συμμετεχόντων 

4. Παρουσιάσεις των Εταίρων  

5. Φωτογραφίες συνάντησης 

6. Υλικό που μοιράστηκε στους συμμετέχοντες 

 


