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Το RemoteCARE υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. Πρόκειται για
ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική συμμετοχή των δύο κρατών μελών ( Ελλάδα
και Βουλγαρία).

1. Εισαγωγή
1.1 Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 -2020»
Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της
δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο
Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.
Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα
τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους παρά
αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Γι’ αυτόν τον λόγο, το Πρόγραμμά
προωθεί δραστηριότητες που φέρνουν τους λαούς μας πιο κοντά.
Η επιλέξιμη περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι πανομοιότυπη με το ισχύον πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Εκτείνεται σε 40.202 km2 και έχει συνολικό πληθυσμό
2.7 εκατομμυρίων κατοίκων. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS II
(Περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS III (Περιφέρειες). Η επιλέξιμη
περιοχή εκτείνεται κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων και γειτνιάζει με την
Τουρκία (ανατολικά) και την ΠΓΔΜ (δυτικά), δύο χώρες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μέρος της πλέον νοτιοανατολικής μη νησιωτικής περιοχής της
ΕΕ και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις θάλασσες: τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο Θάλασσα
και την Ιόνιο-Αδριατική Θάλασσα. Τέλος, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των στρατηγικών
αγωγών ορυκτών καυσίμων που τροφοδοτούν την αγορά της ΕΕ και τους άξονες
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ).
Η επιλέξιμη περιοχή του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία
2014 - 2020” καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές:


BG413 - Μπλαγκόεβγκραντ (Blagoevgrad)



BG422 - Χάσκοβο (Haskovo)



BG424 - Σμόλιαν (Smolyan)



BG425 - Κάρντζαλη (Kardzhali)



EL111 - Έβρος



EL112 - Ξάνθη



EL113 - Ροδόπη



EL114 - Δράμα
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EL115 - Καβάλα



EL122 - Θεσσαλονίκη



EL126 - Σέρρες

Εικόνα 1 - Η επιλέξιμη περιοχή του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG “ΕλλάδαΒουλγαρία 2014 - 2020”
Η συνοικιστική δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 10 μεσαίων και
μεγάλων πόλεων (>50.000 κατοίκους) που συγκεντρώνουν 38,2% του συνολικού
πληθυσμού και 25 μικρές πόλεις (10.000-50.000 κάτοικοι). Παρά τα σχετικά μικρά κονδύλια
που διατίθενται, υπάρχει μακρά ιστορία συνεργασίας στην επιλέξιμη περιοχή, η οποία
άρχισε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG I (1989-1993).
Διαγνωστική Ανάλυση της περιοχής του Προγράμματος
Γενικό επίπεδο ανάπτυξης
Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος «Ελλάδα - Βουλγαρία» είναι μία από τις
φτωχότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι κάτω από το 50%
του μέσου όρου της Ευρώπης των 28 (EΕ28). Αυτό δεν έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία
10 χρόνια, παρόλο που παρατηρήθηκαν βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις κατά την περίοδο
2002-2004 και στη συνέχεια και πάλι το 2006-2009. Η διασυνοριακή περιοχή
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χαρακτηρίζεται επίσης από μεγάλες εσωτερικές ανισότητες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
διχοτόμηση μεταξύ βουλγαρικών και ελληνικών εδαφών. Οι βουλγαρικές συνοικίες
παρουσιάζουν πολύ χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης (κάτω από το ¼) από τους
αντίστοιχους Έλληνες, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η Βουλγαρία είναι από καιρό
οικονομία μετάβασης.
Η περίοδος 2006-2009 χαρακτηρίστηκε από οικονομική ανάπτυξη και από τις δύο πλευρές
των συνόρων, όπως και η γενική τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά το 2009, οι
επιπτώσεις της παγκόσμιας ύφεσης οδήγησαν σε επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης στο
βουλγαρικό τμήμα (0,25% ετησίως) και σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης στο ελληνικό
τμήμα (-9% ετησίως).
Οικονομία
Παρά το γεγονός ότι η διασυνοριακή περιοχή μετασχηματίζεται σταδιακά από μια
γεωργική/ βιομηχανική οικονομία σε μια οικονομία βιομηχανίας/ υπηρεσιών, αυτή η
μετατροπή ήταν μάλλον αργή. Σε σύγκριση με την Ευρώπη των 28 (EΕ28), η οικονομία
παραμένει σημαντικά πιο γεωργική, λιγότερο βιομηχανική και εξαρτώμενη περισσότερο
από τις υπηρεσίες. Ωστόσο, αυτό δεν είναι καθόλου ομοιογενής. Η ελληνική διασυνοριακή
περιοχή είναι σημαντικά λιγότερο γεωργική και βιομηχανική από το αντίστοιχο τμήμα της
Βουλγαρίας, και περισσότερο προσανατολισμένη στις υπηρεσίες. Αυτή η ετερογένεια είναι
ακόμη πιο έντονη σε επίπεδο επαρχιών. Μπορούμε να διακρίνουμε 2 τύπους περιοχών στο
τμήμα της Βουλγαρίας και 3 τύπους περιοχών στο τμήμα της Ελλάδας:


Μπλαγκόεβγκραντ / Χάσκοβο: κυριαρχεί η βιομηχανία και το εμπόριο



Σμόλιαν / Καρντάλι: κυριαρχεί η βιομηχανία και η γεωργία



Έβρος / Δράμα / Θεσσαλονίκη: κυριαρχεί η δημόσια διοίκηση και η βιομηχανία



Ξάνθη / Ροδόπη: κυριαρχεί η δημόσια διοίκηση και η γεωργία,



Καβάλα / Σέρρες: κυριαρχεί η βιομηχανία και η δημόσια διοίκηση

Περισσότερο από το ήμισυ της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) που παράγεται στη
διασυνοριακή περιοχή (59%) παράγεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όλες οι άλλες
περιοχές παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά. Ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά παρατηρούνται στις
βουλγαρικές περιοχές Χάσκοβο, Σμόλιαν και Καρδάλια (1-2%).
Ορισμένες από τις αξιοσημείωτες διαπεριφερειακές διαρθρωτικές εξελίξεις που
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα περιλαμβάνουν:


Σταδιακή μετατροπή μεταξύ των δύο μερών όσον αφορά το μέρος της ΑΠΑ που
αποδίδεται στον πρωτογενή τομέα. Παρόλα αυτά, παραμένει μεγάλη διαφορά
μεταξύ των δύο πλευρών, με τη βουλγάρικη περιοχή να είναι πιο έντονα γεωργική
από την ελληνική διασυνοριακή περιοχή και ακόμη πιο έντονα γεωργική από τα
αντίστοιχα εθνικά ποσοστά της Βουλγαρίας.
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Σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μερών του δευτερογενούς τομέα, που
οφείλεται κυρίως στις σημαντικές απώλειες βιομηχανικής δραστηριότητας που
σημειώθηκαν στο ελληνικό τμήμα μετά το 2006 (κυρίως λόγω μετεγκαταστάσεων
βιομηχανιών έντασης εργασίας στις φθηνότερες γειτονικές χώρες).

Η συνολική παραγωγικότητα της εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή είναι σημαντικά
χαμηλότερη από την Ευρώπη των 28 (περίπου 1/5) και παρουσιάζει μεγάλες διαφορές
μεταξύ της ελληνικής (32.800,00€/ εργαζόμενο) και της βουλγάρικης (5.800,00€/
εργαζόμενο) πλευράς. Η παραγωγικότητα της διασυνοριακής περιοχής είναι επίσης
χαμηλότερη από τους αντίστοιχους εθνικούς μέσους όρους και για τα δύο μέρη:


για το τμήμα της Βουλγαρίας: κυμαίνεται από 60% έως 78% του εθνικού
μέσου όρου, και



για το ελληνικό μέρος: κυμαίνεται από 60% έως 84% του εθνικού μέσου

Ο τουρισμός και ιδιαίτερα ο οικολογικός τουρισμός, εδώ και πολλά χρόνια έχει αναδειχθεί
ως "αναπτυξιακή βιομηχανία" της διασυνοριακής περιοχής, καθώς περιλαμβάνει ένα
σημαντικό αριθμό παρθένων περιοχών υψηλής οικολογικής αξίας. Παρ 'όλα αυτά, έχει έναν
σχετικά μικρό αριθμό καταλυμάτων σε σύγκριση με τον πληθυσμό της (43 εγκαταστάσεις/
100.000 κάτοικοι, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ28 είναι 111), τα οποία κατανέμονται άνισα. Οι
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις καταλυμάτων και κλινών βρίσκονται στις επαρχίες Καβάλας,
Θεσσαλονίκης και Σμόλιαν.
Καινοτομία
Τόσο η Ελλάδα όσο και η Βουλγαρία έχουν σκιαγραφήσει εθνικές ή περιφερειακές
στρατηγικές καινοτομίας στο πλαίσιο της "έξυπνης εξειδίκευσης". Ωστόσο, η Βουλγαρία
καθυστερεί πολύ περισσότερο από τις άλλες χώρες της ΕΕ και αναφέρεται ως «μέτρια
καινοτόμος» στον πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας της Ένωσης για το 2014, ενώ η
Ελλάδα, αν και σε μια κάπως καλύτερη θέση, πέφτει κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ και
παρατίθεται ως "μέτρια καινοτομία".
Ωστόσο, η διασυνοριακή περιοχή διαθέτει σημαντικές ερευνητικές εγκαταστάσεις που επί
του παρόντος δεν συνεργάζονται μεταξύ τους ή με την επιχειρηματική κοινότητα. Διαθέτει
επίσης παρόμοια παραγωγικά συστήματα, παρουσιάζοντας έτσι σημαντικές ευκαιρίες για
τη σύζευξη πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας με την καινοτομία. Η κρίσιμη μάζα
ερευνητικών κέντρων και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με
τους ακόλουθους τομείς αριστείας: βιοτεχνολογία, προηγμένα συστήματα παραγωγής για
χημικές διεργασίες, ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, επεξεργασία
πληροφοριών, εικονική πραγματικότητα, υπηρεσίες ασφαλείας, κ.λπ. Οι δράσεις έρευνας
και καινοτομίας στη Μακεδονία και στη Θράκη συγκεντρώνονται στον δημόσιο τομέα και
ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο Θράκης (με το μοναδικό Τμήμα Γενετικής) και σε μικρότερο
βαθμό στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) της Καβάλας.
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Στο βουλγαρικό τμήμα, η σημαντικότερη ερευνητική υποδομή βρίσκεται εκτός της
διασυνοριακής περιοχής (κυρίως στη Σόφια και το Πλόβντιβ) και μόνο το Μπλαγκόεβγκραντ
φαίνεται να έχει σημαντικές ερευνητικές δομές. Το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο "Neofit
Rilski" - με εννέα σχολές προσφέρει προγράμματα διδακτορικών διατριβών σε πολλούς
τομείς της φιλελεύθερης τέχνης (Εκπαίδευση και Παιδαγωγική, Λογοτεχνία και
Γλωσσολογία, Ιστορία και Αρχαιολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, ειδικότητες χορογραφίας και
κινηματογράφου). Ιδιαίτερη σημασία για τη διασυνοριακή περιοχή είναι τα προγράμματα
στα Οικονομικά (με εξειδίκευση στον Τουρισμό), Γεωγραφία και Περιβαλλοντικές Επιστήμες
και τεχνολογίες πληροφορικής. Επίσης, στο Σμόλιαν υπάρχουν παραρτήματα του
Πανεπιστημίου «Paisii Hilendarski» του Plovdiv με το Τεχνικό Κολέγιο του και το Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο της Βάρνας «Τσερνοέτσετς Χράμπαρ».
Κλιματική αλλαγή
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ESPON-CLIMATE, η περιοχή του προγράμματος είναι σημαντικά
πιο ευάλωτη στην αλλαγή του κλίματος, τόσο σε σύγκριση με την ΕΕ 28 όσο και με τα
εθνικά επίπεδα της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Οι πιο ευάλωτες είναι η Θεσσαλονίκη, οι
Σέρρες, το Κάρντζαλι και το Χάσκοβο.
Οι κλιματικές αλλαγές θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη διασυνοριακή
περιοχή. Εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την πλειοψηφία των αστικών κέντρων, αυξάνοντας τον
αριθμό των ημερών θερμικού κύματος σε πάνω από 50 κατά την περίοδο 2071-2100. Οι
φυσικοί κίνδυνοι στην περιοχή περιλαμβάνουν περιοχές κινδύνου πλημμύρας (κυρίως
κοντά στους ποταμούς Νέστος και Έβρος), περιοχές κινδύνου πυρκαγιάς (κυρίως στις
οροσειρές) και περιοχές κινδύνου διάβρωσης (ειδικά στις ακτές). Οι πλημμύρες και οι
πυρκαγιές μπορούν να διαδοθούν γρήγορα διασυνοριακά και για τον λόγο αυτό η
αποτελεσματική διαχείριση τους είναι διασυνοριακής σημασίας. Τέλος, οι περιοχές με τον
υψηλότερο κίνδυνο κατολισθήσεων βρίσκονται στη λεκάνη του Ανατολικού Έβρου και στην
περιοχή ανάπτυξης άνθρακα στη νοτιοδυτική περιοχή. Η μεγαλύτερη μελετημένη
κατολίσθηση βρίσκεται στην περιοχή Σμόλιαν στην τοποθεσία "Λίμνες του Σμόλιαν".
Επιπλέον, η συνδυασμένη προσαρμοστική ικανότητα της διασυνοριακής περιοχής στην
κλιματική αλλαγή είναι παρόμοια με τα εθνικά επίπεδα και τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.
Από την ελληνική πλευρά, η περιοχή της Θεσσαλονίκης και από τη βουλγαρική πλευρά η
περιοχή του Blagoevgrad παρουσιάζουν μάλλον υψηλή προσαρμοστική ικανότητα σε σχέση
με τις εθνικές τιμές, αλλά εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ28.
Περιβάλλον
Η διασυνοριακή περιοχή χαρακτηρίζεται από πολλούς και σημαντικούς φυσικούς πόρους,
συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού προστατευόμενων φυσικών περιοχών (86
περιοχές Natura 2000, 5 υγρότοποι Ramsar κ.λπ.), πολλές από τις οποίες είναι παρθένες. Το
τοπίο της διασυνοριακής περιοχής αποτελείται από πυκνά δασωμένα βουνά, στενά
ποταμών, κοιλάδες, πεδιάδες, λίμνες, παράκτιους υγροτόπους, παράλιες και δέλτα
ποταμών. Η περιοχή περιλαμβάνει τις οροσειρές Ρίλα, Πιρίν και Ροδόπη, με εξαιρετικά
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δάση, τα διασυνοριακά ποτάμια Στρυμόνα, Νέστο, Αρδά και Έβρο και περισσότερα από 400
χιλιόμετρα ακτογραμμής. Αυτοί οι σημαντικοί φυσικοί πόροι δεν έχουν αξιοποιηθεί
επαρκώς για αναπτυξιακούς σκοπούς στο παρελθόν.
Όσον αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος, η βιομηχανία είναι από τους
σημαντικότερους παράγοντες ρύπανσης και στα δύο μέρη των συνόρων και τα κύρια
σημεία ρύπανσης συγκεντρώνονται στη νοτιοδυτική Βουλγαρία και κοντά στην αστική
περιοχή της Καβάλας. Και οι δύο διασυνοριακοί ποταμοί - Νέστος και Έβρος - μολύνονται
με αστικά και βιομηχανικά απόβλητα. Τα κύρια προβλήματα στη διαχείριση των αστικών
λυμάτων οφείλονται στην έλλειψη υποδομής επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς μεταξύ
2.000 - 10.000 κατοίκων. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στο βουλγαρικό τμήμα της
διασυνοριακής περιοχής. Στη Βουλγαρία, μόνο το 46% του πληθυσμού καλύπτεται από
συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και το μεγαλύτερο μέρος της ικανότητας επεξεργασίας
(71%) βρίσκεται στις λεκάνες απορροής του Δούναβη και του Εύξεινου Πόντου (που
βρίσκονται εκτός της διασυνοριακής περιοχής). Στο ελληνικό τμήμα το 88% του πληθυσμού
καλύπτεται από συστήματα επεξεργασίας λυμάτων.
Προσβασιμότητα
Από την ελληνική πλευρά η περιοχή διαθέτει σημαντικές υποδομές μεταφορών και
εξυπηρετείται από τρεις λιμένες εθνικής / διεθνούς σημασίας (το λιμάνι της Θεσσαλονίκης,
το λιμάνι της Καβάλας και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης) και τρία κύρια αεροδρόμια (το
Διεθνές Αεροδρόμιο "Μακεδονία" στη Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιο "Μεγάλος
Αλέξανδρος" στην Καβάλα και το αεροδρόμιο "Δημόκριτος" στην Αλεξανδρούπολη).
Η σημαντικότερη υποδομή μεταφορών είναι το οδικό δίκτυο και η συνολική συνδεσιμότητα
βελτιώθηκε σημαντικά στο παρελθόν:


με την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία και πολλούς κατακόρυφους
άξονες που συνδέουν την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και



με την κατασκευή μεγάλων τμημάτων αυτοκινητοδρόμων Α3 και Α4 στη Βουλγαρία

Ωστόσο, οι δρόμοι χαμηλότερου επιπέδου βρίσκονται σε διάφορα στάδια καταστροφής
(ιδίως στο βουλγαρικό τμήμα), καθιστώντας τις διασυνδέσεις δύσκολες και μειώνοντας την
κινητικότητα, ιδίως στις οροσειρές. Ταυτόχρονα, αρκετοί κάθετοι άξονες της Εγνατίας όπως
συμφωνήθηκαν στη Διακρατική Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας το 1998,
λείπουν ή βρίσκονται υπό κατασκευή (όπως η σύνδεση ΙΙ-86 με το ελληνικό σύστημα
μεταφορών) και οι αυτοκινητόδρομοι στο βουλγαρικό τμήμα είναι ελλιπείς.
Η περιοχή διαθέτει ανεπαρκή σιδηροδρομική και πολυτροπική υποδομή, παρά την ύπαρξη
σημαντικών λιμένων και αερολιμένων. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Βουλγαρία επένδυσαν
πρόσφατα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της διασυνοριακής περιοχής αλλά απαιτούνται
σημαντικές επενδύσεις που δεν εμπίπτουν στις οικονομικές δυνατότητες του
προγράμματος «Ελλάδα - Βουλγαρία». Αυτή η έντονη εξάρτηση από τις οδικές μεταφορές
αυξάνει επίσης σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορικών

[8]

Το RemoteCARE υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.
Πρόκειται για ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική
συμμετοχή των δύο κρατών μελών ( Ελλάδα και Βουλγαρία).

δραστηριοτήτων στην περιοχή, ιδίως στα σημεία διέλευσης των συνόρων (π.χ. μεγάλες
γραμμές φορτηγών) και ειδικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Τέλος, η
περιοχή δεν διαθέτει προσβάσιμες δημόσιες συγκοινωνίες για άτομα με αναπηρία και
υπηρεσίες δημόσιων διασυνοριακών συγκοινωνιών.
Αγορά εργασίας, φτώχεια και κοινωνική ένταξη
Ενώ το 2007 τα ποσοστά ανεργίας για τις περιφέρειες της διασυνοριακής περιοχής ήταν
κατά μέσο όρο κοντά ή κάτω από τις εθνικές τιμές και κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ27, η
ανεργία άρχισε να αυξάνεται ραγδαία - ειδικά στην Ελλάδα - αμέσως μετά την οικονομική
κρίση το 2008, φθάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ το 2013. Οι βουλγαρικές επαρχίες κατάφεραν
να διατηρήσουν τα ποσοστά ανεργίας κοντά ή χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ27. Επί
του παρόντος, οι μεγάλες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της διασυνοριακής περιοχής
δεν έχουν διαλυθεί. Τα τελευταία στοιχεία παρουσιάζουν τα ακόλουθα υψηλά ποσοστά
ανεργίας (2013): Ξάνθη 37,5%, Δράμα 36,8%, Θεσσαλονίκη 32,1%, Σέρρες 22,9%, Καβάλα
22,8%, Έβρος 22%, Σμόλιαν 20, 3% και Ροδόπη 16,8%.
Επιπλέον, τα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας αυξήθηκαν έντονα - ειδικά για τις ελληνικές
περιφέρειες - μετά το 2009, γεγονός που υποδηλώνει κίνδυνο μεγάλης διαρθρωτικής
ανεργίας που με τη σειρά της συνεπάγεται την ύπαρξη αναποτελεσματικών αγορών
εργασίας και αναντιστοιχία μεταξύ της ζήτησης στην αγορά εργασίας και των διαθέσιμων
δεξιοτήτων και τοποθεσιών των εργαζομένων που αναζητούν εργασία. Σύμφωνα με το
σχέδιο ESPON DEMIFER, η διασυνοριακή περιοχή εμφανίζει σημαντικά υψηλότερες τιμές
των μακροχρόνια ανέργων σε σύγκριση με την ΕΕ28. Τα ποσοστά ανεργίας των νέων
εμφανίζουν παρόμοιες τάσεις και οφείλονται στην άσχημη οικονομική ανάπτυξη, στην
άκαμπτη αγορά εργασίας και στην αναντιστοιχία μεταξύ δυνητικών δεξιοτήτων των
εργαζομένων και των αναγκών των εργοδοτών στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
Επιπλέον, η διασυνοριακή περιοχή παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά
πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (3-4 φορές
υψηλότερα) από την EΕ28. Ο κύριος λόγος για τη μεγάλη απόκλιση είναι τα σχετικά
υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και το υψηλότερο ποσοστό των ατόμων που
ζουν σε περιοχές με χαμηλή ένταση εργασίας και χαμηλά επίπεδα εισοδήματος. Όσον
αφορά το τελευταίο, το μερίδιο των ατόμων που ζουν σε περιοχές με χαμηλή ένταση
εργασίας αυξάνεται από το 2010 και στα βουλγαρικά και στα ελληνικά εδάφη.
Ο μεγάλος αριθμός ατόμων που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στη
διασυνοριακή περιοχή οφείλεται επίσης στην παρουσία διαφόρων ευάλωτων ομάδων
όπως οι μειονότητες, οι εσωτερικοί μετανάστες, οι αιτούντες άσυλο και οι αλλοδαποί που
τυγχάνουν επικουρικής προστασίας. Ο υψηλότερος κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού μεταξύ αυτών των ομάδων συνδέεται κυρίως με τη μακροχρόνια ανεργία και
την οικονομική αεργία.
Η αυξανόμενη επίπτωση της φτώχειας έχει πολλές κοινωνικές συνέπειες, μία από τις οποίες
είναι οι επιδεινούμενες συνθήκες δημόσιας υγείας. Παρόλο που η διασυνοριακή περιοχή
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απολαμβάνει τη διαθεσιμότητα βασικών πόρων υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. νοσοκομεία
και γιατρούς) σε επίπεδα κοντά ή ακόμα καλύτερα σε αρκετές περιπτώσεις από τον μέσο
όρο της ΕΕ28, το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι χαμηλότερο από τα επίπεδα της ΕΕ28 και οι
επιδημιολογικοί δείκτες παρουσιάσουν υψηλά ποσοστά. Συνολικά, οι ελληνικές
περιφέρειες παρουσίασαν στο παρελθόν υψηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης από ό, τι οι
βουλγαρικές περιοχές, αλλά από τη στιγμή που η φτώχεια αναγκάζει περισσότερους
ανθρώπους να προσφεύγουν σε νοσοκομειακή περίθαλψη (πάνω από 20% αύξηση έχει
τεκμηριωθεί στην Ελλάδα μετά το 2010), φαίνεται ότι στις ελληνικές περιφέρειες
πιθανότατα θα επιδεινωθούν οι συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης στο εγγύς μέλλον,
μειώνοντας έτσι τα συνολικά επίπεδα δημόσιας υγείας στη διασυνοριακή περιοχή.

Διάρθρωση Προγράμματος
Το πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις
κύριες προκλήσεις που εντοπίζονται στη διασυνοριακή περιοχή όπου η συνεργασία είναι
είτε αναγκαία είτε αναμένεται να παράγει σημαντική προστιθέμενη αξία είτε
κεφαλαιοποιώντας προηγούμενα αποτελέσματα είτε με το είναι συμπληρωματικό ως προς
το πρόγραμμα "έξυπνης εξειδίκευσης" είτε αξιοποιώντας τις υφιστάμενες θεσμικές
ικανότητες ή / και την εκφρασμένη ζήτηση. Συμβάλλει στη στρατηγική E2020 ως εξής:
Όσον αφορά τον στόχο "έξυπνης ανάπτυξης":


Ενισχύει τον επιχειρηματικό ιστό της διασυνοριακής περιοχής και ιδίως προωθεί τη
βελτίωση της παραγωγικότητας, τον εξαγωγικό προσανατολισμό και την εισαγωγή
νέων προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που προσδιορίζονται από τις
στρατηγικές "έξυπνης εξειδίκευσης"



προωθεί την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα,



προωθεί την αποτελεσματικότητα των πόρων,



αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τους πλούσιους φυσικούς
και πολιτιστικούς πόρους για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης
(τουρισμός), και



υποστηρίζει την ολοκλήρωση και την αποτελεσματική χρήση των συστημάτων
μεταφοράς στη διασυνοριακή περιοχή

Όσον αφορά τον στόχο της "βιώσιμης ανάπτυξης":


Αυξάνει την ικανότητα προσαρμογής της διασυνοριακής περιοχής στην αλλαγή του
κλίματος,



μειώνει τους φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους και ενισχύει την ικανότητα
ανταπόκρισης των τοπικών φορέων,
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διατηρεί την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά,



προστατεύει και αποκαθιστά
οικοσυστημάτων, και



μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορικών δραστηριοτήτων στη
διασυνοριακή περιοχή

την

βιοποικιλότητα

και

την

υγεία

των

Όσον αφορά τον στόχο "ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς":


ενισχύει τη συνδεσιμότητα και τη κινητικότητα της διασυνοριακής περιοχής



προωθεί την «πρόσβαση για όλους» στην υγειονομική περίθαλψη,



στηρίζει την απασχολησιμότητα, ιδίως για τις πιο ευάλωτες ομάδες, και



ενισχύει την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Οι ως άνω στόχοι διαρθρώνονται στους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας, θεματικούς
στόχους, επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους:
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1 - Ανταγωνιστική
και
Καινοτόμος
Διασυνοριακή
Περιοχή

3 - Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας
των
ΜΜΕ,
του
αγροτικού τομέα κτλ

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη 1 - Βελτίωση των συστημάτων υποστήριξης των
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης των νέων ΜΜΕ για την επιχειρηματικότητα
ιδεών και την ενίσχυση της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων,
ιδίως
μέσω
«εκκολαπτόμενων»
επιχειρήσεων
3d - Υποστήριξη των ΜΜΕ για ανάπτυξη σε 2 - Βελτίωση της ικανότητας των ΜΜΕ να
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και επεκταθούν πέρα από τις τοπικές αγορές
συμμετοχή τους σε καινοτόμες διαδικασίες

2 Βιώσιμη 5 - Προσαρμογή στις 5b - Προώθηση Επενδύσεων για την αντιμετώπιση 3 - Βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας στα
Διασυνοριακή
κλιματικές αλλαγές και φυσικών καταστροφών
σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμυρών σε
Περιοχή
διαχείριση κινδύνων
επίπεδο ποταμού
6 - Διατήρηση και 6c - Διατήρηση, προστασία και προώθηση της φυσικής
προστασία
του και πολιτιστικής κληρονομιάς
περιβάλλοντος
και
προώθηση
της
6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας
αποτελεσματικής
και του εδάφους, και προώθηση των οικοσυστημάτων
χρήσης πόρων

4 - Αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής στο
πλαίσιο του τουρισμού
5 - Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
δράσεων προστασίας της βιοποικιλότητας

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση 6 - Ενίσχυση της διαχείρισης υδάτων
της προστασίας του περιβάλλοντος και αποδοτικότητας
των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, στον τομέα του
νερού και του εδάφους και για τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης
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3 - Διασύνδεση 7 - Προώθηση των 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας 7 - Βελτίωση της
διασυνοριακής
βιώσιμων μεταφορών συνδέοντας δευτερεύοντες και τριτεύοντες κόμβους του διασυνοριακή περιοχή
περιοχής
και
απομάκρυνση TEN-T
εμποδίων στις κύριες
υποδομές σύνδεσης
4
Μια
διασυνοριακή
περιοχή
χωρίς
κοινωνικούς
αποκλεισμούς

9 - Προώθηση της
κοινωνικής συνοχής,
καταπολέμηση
της
φτώχειας και των
διακρίσεων

προσβασιμότητας

στη

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

8 - Βελτίωση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια
υγεία και στα επείγοντα (σε απομονωμένες και
υποβαθμισμένες κοινότητες) στη διασυνοριακή
περιοχή

9c - Παροχή υποστήριξης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις

9 - Ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
στη διασυνοριακή περιοχή
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1.2 Το έργο «RemoteCARE»
Υπόβαθρο του έργου
Η διασυνοριακή περιοχή έχει παρόμοιες γεωγραφικές συνθήκες με απότομα βουνά και μικρά χωριά
απομακρυσμένα από αστικά κέντρα και παράλληλα αποκομμένα από υγειονομικές υπηρεσίες. Ο
Δήμος Ωραιοκάστρου περιλαμβάνει τέτοιες περιοχές με δύσκολη πρόσβαση στην πόλη, όπως είναι
ενδεικτικά τα χωριά Πετρωτό, Μεσαίο, Φιλαδέλφεια, Νεοχωρούδα, Πεντάλοφος. Τα χωριά αυτά
κατοικούνται κυρίως από ηλικιωμένους και μετανάστες με χαμηλά εισοδήματα. Οι Αρχές του
Ωραιοκάστρου γνωρίζουν το πρόβλημα και πάντα ήθελαν να παρέχουν στους κατοίκους αυτών των
αγροτικών περιοχών τέτοιου τύπου ιατρικές υπηρεσίες. Με την ανακοίνωση του προγράμματος
Ελλάδας-Βουλγαρίας, ο επικεφαλής εταίρος συνειδητοποίησε ότι οι στόχοι του έργου
ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τις περιοχής και θα ήταν μία καλή ευκαιρία να συνεργαστεί
με τη Βουλγαρία για την επίλυση του κοινού αυτού προβλήματος. Μία τέτοια συνεργασία θα
συνείσφερε σημαντικά στη διάχυση του έργου σε άλλες περιοχές ή χώρες με παρόμοια
χαρακτηριστικά. Η περιοχή του δήμου του Petrich εξυπηρετείται από το Γενικό Νοσοκομείο του
Petrich, και περιλαμβάνει και αυτή πολλά απομονωμένα χωριά, όπως το Gega, Dolna Krushitsa,
Skrat, Klyuch κα., με ηλικιωμένους και με χαμηλά εισοδήματα κατοίκους.
Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν οι δύο περιοχές προς επίλυση του κοινού τους προβλήματος
θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη κινητών ιατρικών μονάδων που θα φέρουν ένα γενικό γιατρό, μία
νοσοκόμα και μία κοινωνική λειτουργό, οι οποίοι θα επισκέπτονται τους πληθυσμούς στόχους σε
τακτικά χρονικά διαστήματα. Οι κινητές μονάδες θα είναι εξοπλισμένες με ΤΠΕ εργαλεία για την
καταγραφή του ιστορικού και των δεδομένων των ασθενών.
Ο πληθυσμός - στόχος του έργου είναι οι άνθρωποι αγροτικών περιοχών που δεν έχουν εύκολη
πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες μεγάλων πόλεων, κυρίως ηλικιωμένοι, άνεργοι, άτομα με ειδικές
ανάγκες και άτομα με χαμηλό εισόδημα. Το έργο συμβάλλει άμεσα στον ειδικό στόχο 8 «βελτίωση
της πρόσβασης σε βασική και επείγουσα ιατρική περίθαλψη των απομακρυσμένων περιοχών στη
διασυνοριακή περιοχή» αφού παρέχει στους πληθυσμούς αυτούς τακτικά βασικές ιατρικές
υπηρεσίες.
Το παρόν έργο έχει πολλαπλά αποτελέσματα: αναβάθμιση της υγείας των κατοίκων, μείωση της
εισόδου στα νοσοκομεία και παροχή βασικών ιατρικών υπηρεσιών σε τακτική βάση. Ο παράγοντας
που καθόρισε το έργο ήταν ο κοινός σχεδιασμός. Η προηγούμενη εμπειρία των εταίρων στην
υλοποίηση διασυνοριακών προγραμμάτων εξασφάλισε ικανοποιητικές συνθήκες συνεργασίας που
οδήγησαν στην υποβολή της πρότασης. Το έργο διαμορφώθηκε και μοιράστηκαν οι αρμοδιότητες
στους εταίρους με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής και την εμπειρία και τις ικανότητες κάθε
εταίρου. Καθώς και οι δύο εταίροι έχουν λιγοστή εμπειρία αλλά έντονη επιθυμία να
εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών συσκευών ΤΠΕ, ζήτησαν την υποστήριξη του
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ο οποίος με τη σειρά του δέχτηκε να συμβάλει με την τεχνογνωσία του παρέχοντας
ένα ψηφιακό σύστημα καταγραφής και ελέγχου της κατάστασης των ασθενών.
Για να αποδείξουν την πρόθεσή τους για συνεργασία στο μέλλον, προτάθηκε σε μία κοινή επιτροπή
από τις δύο χώρες να δουλεύει από κοινή οπτική γωνία, βρίσκοντας κοινές κατευθυντήριες γραμμές
για το σύγχρονο τρόπο οργάνωσης ιατρικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα των
σύγχρονων ψηφιακών ΤΠΕ. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι θα χρησιμοποιηθούν γνωστά ιατρικά
πρωτόκολλα καταγραφής δεδομένα ασθενών, όπως είναι τα ΗL7, Peppol standards, τα οποία θα
προσαρμοστούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διασυνοριακής περιοχής.

Στόχοι του έργου
Το παρόν έργο έχει σκοπό να βελτιώσει την προσβασιμότητα των αγροτικών περιοχών της
διασυνοριακής περιοχής σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, και στις δύο περιοχές θα
αγοραστεί μία κινητή ιατρική μονάδα, κάθε μία από τις οποίες θα εξοπλιστεί με ιατροφαρμακευτικό
και ΤΠΕ εξοπλισμό. Κάθε μονάδα θα φέρει εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, πχ γιατρό και
νοσοκόμα, καθώς επίσης θα αναπτυχθεί και ένα πληροφοριακό σύστημα για να καταγράφεται το
ιστορικό των ασθενών και οι εξετάσεις τους. Το σύστημα θα χρησιμοποιεί γνωστά πρωτόκολλα
συγκέντρωσης δεδομένα ασθενών όπως τα πρότυπα HL7, Peppol.
Οι κινητές ιατρικές μονάδες θα λειτουργούν βάση καθορισμένου σχεδίου (πρωτοκόλλου, υπό την
επίβλεψη ορισμένης κοινής επιτροπής και στις δύο περιοχές), με υπεύθυνους ειδικούς που θα
εστιάζουν στην έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη (πχ όχι μόνο εμβολιασμό αλλά και υπόδειξη
στοιχειώδους ατομικής τεχνικής να διατήρηση της υγείας) και χρησιμοποιώντας σύγχρονες
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Στα πλαίσια μία κοινής στρατηγικής, κάθε περιοχή θα
συντάξει το δικό της επιχειρηματικό σχέδιο για την υπηρεσία κινητής μονάδας περιλαμβάνοντας τις
απαραίτητες υλικές και άυλες απαιτήσεις της μονάδας. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, μία
πρωτοπόρα εφαρμογή κινητών ιατρικών μονάδων θα δημιουργηθεί με σκοπό την κατασκευή ενός
δικτύου με άλλους οργανισμούς παροχής βασικών ιατρικών υπηρεσιών.
Το έργο προάγει την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και των διακρίσεων
καθώς παρέχει ιατρική περίθαλψη σε ανθρώπους απομονωμένων περιοχών που δεν μπορούν
εύκολα να επισκεφθούν ιατρικές μονάδες σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ωστόσο, η σημαντικότερη
συνεισφορά του “RemoteCARE” στο πρόγραμμα είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομικές
υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές της διασυνοριακής περιοχής, μειώνοντας έτσι την
ανισότητα σε θέματα υγείας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
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Τα αναμενόμενα αποτελέσματα το έργου είναι απτά και μετρήσιμα, όσον αφορά τις δράσεις και
τους στόχους του. Σύμφωνα με τα πακέτα εργασίας και τις δράσεις που περιλαμβάνει το έργο, τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι τα εξής:
1) Μείωση των εισόδων στα νοσοκομεία με αποτέλεσμα τη μείωση των δευτερογενών και
τριτογενών δαπανών
2) Προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων από μολύνσεις στα νοσοκομεία και
υπόδειξης τεχνικών για να διατηρούνται μόνοι τους υγιείς
3) Βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των ευπαθών ομάδων
4) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αγροτικών περιοχών
5) Προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης
6) Μείωση των δαπανών υγείας
7) Εκμάθηση των νοσηλευτών και ειδικών ιατρών να υιοθετούν μία υπεύθυνη επαγγελματική
στάση και πώς να χρησιμοποιούν ΤΠΕ έξυπνες συσκευές
8) Συλλογή και παραγωγή μία διαδικασίας αρχειοθέτησης του ιατρικού ιστορικού των
ασθενών και των θεραπειών που έλαβαν από την κινητή μονάδα
9) Πραγματοποίηση μίας έκθεσης σκοπιμότητας πάνω στις κινητές ιατρικές μονάδες
10) Διαπεριφερειακό μνημόνιο συμφωνίας θέτοντας τα θεμέλια για περισσότερες κοινές
δράσεις.
Να σημειωθεί πως κύριος στόχος του έργου είναι η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών σε
απομονωμένες περιοχές. Ένας από τους πυλώνες διαμόρφωσης του συστήματος υγείας στην
Ελλάδα είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τους δήμους. Έτσι, το έργο, μεταξύ άλλων, δίνει
την ευκαιρία να εξεταστεί αυτή η μορφή παρέμβασης. Επιπλέον, η διασυνοριακή προσέγγιση θα
δώσει τη δυνατότητα στο εταιρικό σχήμα να αξιολογήσει και να συγκρίνει την παροχή βασικών
ιατρικών υπηρεσιών από μία τοπική αρχή και ένα νοσοκομείο, και να καταλήξει στη συνέχεια σε
χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον.

Αναμενόμενες εκροές
Η προστιθέμενη αξία του έργου απορρέει από τις παρόμοιες συνθήκες επιβίωσης (πολλά
απομακρυσμένα χωριά που κατοικούνται κυρίως από ηλικιωμένους και απόρους) στη διασυνοριακή
περιοχή. Οι εταίροι θα μοιραστούν ανθρωπιστικές και οικονομικές πηγές, ικανότητες και
τεχνογνωσία, εμπειρίες και καλές πρακτικές ώστε να επιτύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Πιο
συγκεκριμένα, η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί με αυτό το έργο είναι η πρωτογενής και
ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη, μία καινοτόμος ιδέα που εφαρμόζεται με επιτυχία σε
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πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Βουλγαρία δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα τέτοια
προσέγγιση.
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος περιγράφονται ως εξής: Βελτίωση της
συνεργασίας με σκοπό την επίλυση κοινών προβλημάτων σχετικά με θέματα κοινωνικής συνοχής,
ανταλλαγή καλών πρακτικών, δημιουργία δικτύων και κοινών κοινωνικών πρωτοκόλλων και υγείας,
βελτίωση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών και ελαχιστοποίηση των συνθηκών που
αποκλείουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με την εισαγωγή των οχημάτων μετακίνησης κλιμακίων
ιατρών & επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για τις ευπαθείς αυτές κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση στα κοντινότερα
υγειονομικά κέντρα. Τα αποτελέσματα του προγράμματος εστιάζουν κυρίως στις ίσες ευκαιρίες και
την αντιμετώπιση των διακρίσεων, αφού το πρόγραμμα έχει σαν στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών
και των συνθηκών που ζουν οι ευπαθείς ομάδες.
Ειδικότερα, το έργο θα οδηγήσει:
a. στην αναδιοργάνωση δύο ιατρικών ιδρυμάτων: του νοσοκομείου του Σαντάνσκι και της
ιατρικής μονάδας του Δήμου Ωραιοκάστρου,
b. στην ανάπτυξη δύο ιατρικών συστημάτων ΤΠΕ, ένα για την Ελλάδα και ένα για τη
Βουλγαρία,
c. στην παροχή βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε αγροτικούς πληθυσμούς, 24.686
Βούλγαρους και 16.584 Έλληνες πολίτες, συνολικά 41.270 κατοίκους αγροτικών περιοχών
της διασυνοριακής περιοχής.
Τέλος, το έργο θα εφαρμόσει μία καινοτόμο προσέγγιση παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από μία
δημόσια αρχή και ένα νοσοκομείο στη διασυνοριακή περιοχή. Κατά συνέπεια θα προκύψουν
χρήσιμα αποτελέσματα τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

1.3. Εταίροι του έργου «RemoteCARE»
Στην υλοποίηση του έργου «RemoteCARE» συμμετέχει το εξής εταιρικό σχήμα:


Eπικεφαλής Εταίρος – Δήμος Ωραιοκάστρου



Εταίρος 2 – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"



Εταίρος 3 – MPHAT "SOUTHWEST HOSPITAL"
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Δήμος Ωραιοκάστρου - Επικεφαλής Εταίρος (LB)
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου είναι δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συστάθηκε με το
Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ωραιοκάστρου,
Μυγδονίας και Καλλιθέας. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 217,78 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 38.317
κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (25.183 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του
2001). Έδρα του είναι το Ωραιόκαστρο που βρίσκεται 11 χλμ. βόρεια της Θεσσαλονίκης.
Σε μία αμφιθεατρική θέση με μέσο υψόμετρο 250μ. και σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από το κέντρο
της Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Ωραιοκάστρου περιλαμβάνει στα διοικητικά του όρια τους
συνοικισμούς του Ωραιοκάστρου, του Παλαιοκάστρου, της Γαλήνης, της Ασπρόβρυσης, των Πεύκων,
του Παράδεισου, της Φιλοθέης και της Αμφιθέας. Η έδρα του Δήμου βρίσκεται στο συνοικισμό του
Ωραιοκάστρου όπου είναι και ο μεγαλύτερος.
Το Ωραιόκαστρο αποτελεί έναν Δήμο με ραγδαία πληθυσμιακή και οικιστική ανάπτυξη, η οποία με
τη μέριμνα της οικείας Δημοτικής Αρχής συντελείται με όρους ποιότητας και απόλυτου σεβασμού
απέναντι στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Είναι ενδεικτικό ότι σε μόλις μία δεκαετία ο
πληθυσμός του Ωραιοκάστρου υπερδιπλασιάστηκε και από τους 5.500 κατοίκους που αριθμούσε ο
δήμος, στην απογραφή του 2001 έφθασε να αριθμεί 12.000 κατοίκους. Σε κάθε περίπτωση ο
πραγματικός πληθυσμός του Ωραιοκάστρου υπολογίζεται ότι ξεπερνά σήμερα τους 30.000
κατοίκους. Εκτός από τον πληθυσμό, εξ’ άλλου υπερδιπλασιάζεται και η έκταση του Ωραιοκάστρου,
καθώς με το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο αποτελεί ακόμη μία κατάκτηση της Δημοτικής
Αρχής που εγγυάται την τοπική ανάπτυξη, εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης μία έκταση 4.217
στρεμμάτων.
Έχοντας διανύσει μία πορεία προόδου, το Ωραιόκαστρο αποτελεί σήμερα μία σύγχρονη και
δυναμική πόλη, η οποία παρέχει σχεδόν το σύνολο των εξυπηρετήσεων στους μόνιμους κατοίκους
και στους επισκέπτες της. Πέραν των άρτια οργανωμένων βασικών υποδομών, το Ωραιόκαστρο
διαθέτει υποδομές: διοίκησης (Δημαρχείο, ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες), εκπαίδευσης, αθλητισμού
(προγράμματα μαζικού αθλητισμού, πρόγραμμα «παιδί και θάλασσα», πρόγραμμα «μπάνια στην
Τρίτη ηλικία», Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο «Κονταξοπούλειο», Δημοτικό Κολυμβητήριο
Ολυμπιακών διαστάσεων, Δημοτικό Στάδιο Ποδοσφαίρου, Γήπεδα Αντισφαίρισης, Γήπεδα 5Χ5,
ανοιχτά Γήπεδα Μπάσκετ), κοινωνικής πολιτικής (Δημοτική Τράπεζα Αίματος, Μονάδα Κοινωνικής
Μέριμνας, Κ.Α.Π.Η., Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας, Σχολή Γονέων, πρόγραμμα στήριξης στους νέους
γονείς, μαθήματα παροχής Πρώτων Βοηθειών, Πολυιατρείο του Ι.Κ.Α.), πολιτισμού (ενεργό
Πολιτιστικό Οργανισμό, ομάδες εικαστικών, ομάδα θεάτρου, φιλαρμονική ορχήστρα, Λαογραφικό
Μουσείο – υπό δημιουργία, πολυδύναμο πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο – υπό δημιουργία),
καθώς επίσης πλήθος ιατρείων και πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και ξενοδοχειακές ομάδες.
(Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, οργανωμένες και διαρκώς ανανεωμένες σχολικές μονάδες
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και
Μαθητείας, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Σχολές χορού και Μουσικής).
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Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" – Εταίρος 2 (PB2)
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο,
διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με πάνω από 50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη
και στον άνθρωπο. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διατηρώντας τη διοικητική και οικονομική του
αυτονομία. Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, σε μια έκταση
600.000 τ.μ. με κτηριακή επιφάνεια 40,000 τ.μ.
Ο αρχικός στόχος του νεοσυσταθέντος Κέντρου ήταν η προώθηση της πυρηνικής έρευνας και
τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε η ευκαιρία για επαναπατρισμό
πολλών Ελλήνων επιστημόνων, που συνέβαλαν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των υποδομών και
την οργάνωση της επιστημονικής έρευνας και να τεθούν οι βάσεις για τις μεταπτυχιακές
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου.
Αποστολή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» είναι:
• Η διεξαγωγή υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
• Η ανάπτυξη ανταγωνιστικής τεχνογνωσίας με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας
• Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη
• Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε νέες ερευνητικές περιοχές και προηγμένες τεχνολογίες
• Η αξιοποίηση και διάχυση της καινοτομίας στη χώρα
• Η συνεργασία με ελληνικά και διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα με στόχο την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών.
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Στα Ινστιτούτα του Κέντρου διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και συντονίζονται
σημαντικές επιστημονικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας,
Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Νέων Υλικών, Μικροηλεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας,
Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής
Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας, ενώ
αναπτύσσονται τεχνολογίες για τη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» συμμετέχει σε δίκτυα αριστείας, ανταγωνιστικά
ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και πλατφόρμες τεχνολογίας. Δείγμα της διεθνούς εμβέλειας του
Κέντρου είναι και η επιτυχία σε προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενα κατόπιν
αξιολόγησης.
Σε εθνικό επίπεδο, η τεχνογνωσία και οι ερευνητικές υποδομές του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και το καθιστούν μοχλό ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών,
μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας καθώς και φορέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Στα
παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η δημιουργία τεχνοβλαστών από
επιστήμονες του Κέντρου και οι δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά με κριτές.
Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» έχει συμβάλει αποφασιστικά:
• στην προαγωγή και αναγνώριση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας
• στην ανάπτυξη, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
• στον επαναπατρισμό επιστημόνων και
«επιστημονικού κεφαλαίου» στο εξωτερικό

στην

αποτροπή

διαρροής

σημαντικού

• στη στελέχωση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και παραγωγικών φορέων με
ερευνητικό προσωπικό υψηλού επιπέδου.
Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας, που τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει τον «Δημόκριτο»
δυναμικά στο προσκήνιο, συγκαταλέγονται οι εξής δράσεις:
• Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Εξωτερικών, το οποίο έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης των Ελλήνων επιστημόνων της
Διασποράς και του εσωτερικού και έχει αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο αμφίδρομων
συνεργασιών ακολουθώντας διεθνή πρότυπα.
• Έκθεση καινοτομίας, η οποία αποτελεί μία μόνιμη έκθεση με δυναμικό χαρακτήρα, όπου
παρουσιάζονται πάνω από 100 πρωτοπόρα ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία
ανανεώνονται με βάση την επιτευχθείσα πρόοδο.
• Συνεδριακό Κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ», το οποίο αποτελεί ένα σύμπλεγμα αιθουσών,
εντευκτηρίων και αμφιθεάτρων με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, για την υποστήριξη και
φιλοξενία συνεδρίων.
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•

Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Αττικής» (Τ.Ε.Π.Α.) "Λεύκιππος", που λειτουργεί
αφενός μεν ως «θερμοκοιτίδα» για νεοφυείς επιχειρήσεις και αφετέρου ως «επιταχυντής»
για τις υπάρχουσες τεχνολογίες και δράσεις, στηρίζει την επιχειρηματικότητα,
συμβάλλοντας έτσι στη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Χώρας, με στόχο τη
στήριξη της οικονομίας.

• Θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές δράσεις: θερινό Σχολείο, Βραδιά Ερευνητή, στοχευμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, επισκέψεις λυκείων σε
μοναδικά εθνικής εμβέλειας εργαστήρια και υποδομές.

MPHAT "SOUTHWEST HOSPITAL" – Εταίρος 3 (PB3)
Το MPHAT "SOUTHWEST HOSPITAL" είναι φορέας της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τον
προηγούμενο Εταίρο - MBAL "Rokfeler" που συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου BEHEALTH (που
εφαρμόστηκε με επιτυχία κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού του προγράμματος
Ελλάδα-Βουλγαρία).
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2. Έκθεση Πεπραγμένων 1ης Εκδήλωσης Ευαισθητοποίησης (Raising
Awareness Actions)
Την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 στις 16:00, πραγματοποιήθηκε η 1η Εκδήλωση
Ευαισθητοποίησης (Δράση 2.1.5) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Remote Healthcare
Service Provision” και το ακρωνύμιο “RemoteCARE”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 20142020» και διοργανώθηκε από τον Δήμο Ωραιοκάστρου, ο οποίος αποτελεί τον Επικεφαλής
Εταίρο του έργου, και η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, ενώ το κοινό είχε τη
δυνατότητα να την παρακολουθήσει ζωντανά μέσω της σελίδας Facebook του Δήμου
Ωραιοκάστρου και της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.

Η πρώτη αυτή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Αρχικά δημιουργήθηκε η
Πρόσκληση, η Ατζέντα και το Δελτίο Τύπου, που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, λειτουργώντας ως προπομπός της εκδήλωσης:
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Τον συντονισμό της πρώτης αυτής Εκδήλωσης Ευαισθητοποίησης, εκ των δύο που
προβλέπονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια της Δράσης 2.1.5 του Προγράμματος, ανέλαβε
ο Δημοσιογράφος κ. Αθανάσιος Χερχελετζής, ο οποίος απηύθυνε αρχικά χαιρετισμό και
καλωσόρισμα στο κοινό και στους ομιλητές. Ο λόγος εδόθη αρχικά στον Δήμαρχο
Ωραιοκάστρου κ. Παντελεήμονα Τσακίρη, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τους καλεσμένους
ομιλητές και το κοινό για την διαδικτυακή τους παρουσία, ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε
την σημαντικότατη συνεισφορά του έργου στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
του Δήμου, αλλά και στην καταπολέμηση της ανισότητας στην παροχή υγειονομικής
περίθαλψης εν γένει. Τόνισε, συγκεκριμένα, ότι ένα τέτοιου είδους έργο, όπως το
RemoteCARE, δίνει μία κομβική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του
Δήμου, λόγω της έλλειψης υποδομών παροχής υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας
στην περιοχή, ιδιαίτερα όταν καταλήγει να υλοποιείται υπό το φως της πρωτοφανούς
πανδημίας του Covid-19.
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Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η κα Χριστίνα Ζάπρα - Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής
Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Πολιτικών Ισότητας των φύλων, Κοινωνικής Προστασίας και
Πολιτισμού Δήμου Ωραιοκάστρου, η οποία αναφέρθηκε κυρίως στις υπηρεσίες που θα
παρέχονται στα πλαίσια του έργου και στο υπερσύγχρονο όχημα μετακίνησης κλιμακίων
ιατρών & επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού.

Έπειτα, το «βήμα» δόθηκε στον κ. Χρήστο Μήττας - Αντιπεριφερειάρχη Υγείας ΠΚΜ, ο
οποίος αφού συνεχάρη τον Δήμο Ωραιοκάστρου και τον Δήμαρχο κ. Παντελεήμονα
Τσακίρη, για την υλοποίηση ενός τόσο αξιόλογου έργου, υπογράμμισε την αλληλεπίδραση
που θα έχει το έργο με το ήδη υπάρχον Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και δεσμεύθηκε
για την στήριξη της Περιφέρειας σε πρωτοβουλίες τέτοιου είδους.

Επόμενος που έλαβε το λόγο ήταν ο κ. Νικόλαος Βαδόλας – Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρίας Συμβούλων Euroaction A.E., η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και
υποστήριξη στον Δήμο Ωραιοκάστρου κατά την διαχείριση, συντονισμό και υλοποίηση του
έργου “RemoteCARE”. Ο κ. Βαδόλας, ως έχων πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, υπογράμμισε ότι μέσω αυτών δίνεται η ευκαιρία σε φορείς
που έχουν την τεχνογνωσία, το όραμα, αλλά κυρίως την διάθεση και την θέληση να
υλοποιήσουν και να κληροδοτήσουν σημαντικό και απτό έργο στους πολίτες της περιοχές
τους και να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο, όπως είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ο
οποίος έχει αναλάβει θέση Επικεφαλής Εταίρου στο έργο αυτό, ενώ τόνισε ότι το
RemoteCARE, είναι ένα πρωτοπόρο έργο, με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, αφού σκοπός
του είναι η παροχή βοήθειας σε άτομα που χρήζουν υποστήριξης.

Στο σημείο αυτό της εκδήλωσης προβλήθηκε ένα βίντεο, στο οποίο παρουσιάσθηκε το
υπερσύγχρονο όχημα που προμηθεύτηκε ο Δήμος στα πλαίσια του έργου και το προσωπικό
που προσλήφθηκε για να διεκπεραιώσει την πιλοτική λειτουργία, ενώ επιπλέον, έγινε

[27]
Το RemoteCARE υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. Πρόκειται για
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αναπαράσταση μίας εξέτασης ασθενούς, με σκοπό να καταλάβει το κοινό την διαδικασία
που θα λάβει χώρα.
Ο κ. Όμηρος Παπαδόπουλος - Ερευνητής, Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος, Εταίρος 2 του Έργου, μίλησε στη συνέχεια για το έργο και τη συνεισφορά του
«Δημόκριτος» σε αυτό, δίνοντας έμφαση στον πρωτοποριακό χαρακτήρα του έργου και στις
λύσεις τις οποίες δίνει, έτσι ώστε να μπορέσει ο Τομέας της Υγείας να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις της εποχής.

Αμέσως μετά, τον λόγο έλαβε ο κ. Λάζαρος Κωνσταντινίδης - Ιατρός RemoteCare, ο οποίος
έδωσε συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετέχουν στην υλοποίηση ενός τέτοιου έργου που
εκφράζει την αλληλεγγύη και την έμπρακτη αγάπη προς τους συνανθρώπους μας. Έδωσε
έμφαση στην συμβολή του έργου στην προσπάθεια να μην νιώθει κανένας πολίτης μόνος
εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 αλλά και στην τεράστια σημασία που έχει ο ρόλος της
πρωτογενούς πρόληψης για την υγεία μας.

Ο κ. Άγγελος Βικελούδας - Διευθυντής Κέντρου Υγείας Λαγκαδά, έδωσε με τη σειρά του
συγχαρητήρια στον Δήμο Ωραιοκάστρου για την πρωτοβουλία αυτή και δεσμεύθηκε για την
αρωγή εκ μέρους του Κέντρου Υγείας Λαγκαδά.

Τέλος, ο κ. Ιωάννης Μαντζαρόπουλος - Διευθυντής Κέντρου Υγείας Διαβατών τόνισε την
σημαντικότητα του να έχει ο πολίτης τη δυνατότητα να λαμβάνει υπηρεσίες υγείας «δίπλα»
στην κατοικία του και δεσμεύτηκε για την βοήθεια και υποστήριξη του Κέντρου Υγείας
Διαβατών, έτσι ώστε το έργο να αποδώσει τα μέγιστα.
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Έτσι, αυτή η πρώτη Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ κατά τη
διάρκεια της το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν αμείωτο.

Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν και ο συντονιστής ανέλαβε να ευχαριστήσει τους συμμετέχοντες
και τους ομιλητές για την συμμετοχή τους, ενώ κάλεσε τους παρευρισκόμενους να
παρακολουθούν για νεότερα μέσα από το facebook του έργου και έδωσε ραντεβού στην
επόμενη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου.
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Παράρτημα
1. Πρόσκληση
2. Agenda
3. Δημοσιότητα Εκδήλωσης (Προώθηση και Απολογιστικά)
4. Δημοσιεύσεις
5. Αφίσες και Banners
6. Video teaser
7. Μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 - Ώρα: 16:00

16:00

Καλωσόρισμα

Αθανάσιος Χερχελετζής

Δημοσιογράφος - Συντονιστής

16:05

Χαιρετισμoί

Παντελεήμων Τσακίρης
Δήμαρχος Ωραιοκάστρου

Χριστίνα Ζάπρα

Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Πολιτικών
Ισότητας των φύλων, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού Δήμου
Ωραιοκάστρου

Χρήστος Μήττας

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας ΠΚΜ

16:25

Έργο Remote Care – Σκοπός και στόχοι έργου

Νικόλαος Βαδόλας, Ανάδοχος Έργου - Διευθύνων Σύμβουλος
Εταιρίας Euroaction A.E.

Προβολή video RemoteCare
Όμηρος Παπαδόπουλος

Ερευνητής, Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Λάζαρος Κωνσταντινίδης
Ιατρός RemoteCare

Ευάγγελος Ξενόπουλος

Διευθυντής Κέντρου Υγείας Νεάπολης

Άγγελος Βικελούδας

Διευθυντής Κέντρου Υγείας Λαγκαδά

Ιωάννης Μαντζαρόπουλος

Διευθυντής Κέντρου Υγείας Διαβατών
Ολοκλήρωση εκδήλωσης

*Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και μπορείτε να συμμετέχετε:
Μέσω Facebook εδώ: https://www.facebook.com/MunicipalityOraiokastro
Μέσω zoom εδώ: http://bit.ly/Remote-Care

Ωραιόκαστρο, 31.05.2021
Δ. Ωραιοκάστρου: RemoteCare – 1η εκδήλωση ενημέρωσης για το έργο
και τις δωρεάν υπηρεσίες υγείας
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου «RemoteCare»
διοργανώνει και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 1η Εκδήλωση
Ευαισθητοποίησης του έργου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις
υπηρεσίες που θα προσφέρονται στο εξής στον Δήμο Ωραιοκάστρου,
αλλά και για την σημαντικότητα της υλοποίησης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων για την ανάπτυξη και την εξέλιξη στον τόπο.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στην επίσημη σελίδα του Δήμου
Ωραιοκάστρου στο Facebook την Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021, στις 18:00,
ενώ θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας ZOOM.
Την Παρασκευή 4/6 στις 17:55 μπορείτε να συμμετέχετε:
• Παρακολουθώντας στο Facebook από τον σύνδεσμο:
https://www.facebook.com/MunicipalityOraiokastro
• Μέσω πλατφόρμας ΖΟΟΜ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://bit.ly/Remote-Care

Ωραιόκαστρο, 31.05.2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δ. Ωραιοκάστρου: Εκδήλωση ενημέρωσης για το έργο «RemoteCARE»
και τις δωρεάν παροχές υγείας στους πολίτες
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου συμμετέχοντας ως επικεφαλής εταίρος στο έργο
«Remote Healthcare Service Provision» (ακρωνύμιο «RemoteCARE»), στο
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG
V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση
για την υλοποίηση του έργου και τις δωρεάν υπηρεσίες υγείας που θα
παρέχονται στους πολίτες.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή, 4 Ιουνίου
2021, και θα μεταδοθεί απευθείας μέσω της σελίδας του Δήμου
Ωραιοκάστρου στο Facebook, ενώ θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω
συνδέσμου – πρόσκληση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM.
Το έργο RemoteCare
Το έργο του RemoteCare προάγει την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού, της φτώχειας και των διακρίσεων, καθώς παρέχει
υπηρεσίες υγείας σε ανθρώπους απομονωμένων περιοχών που δεν

μπορούν εύκολα να επισκεφθούν ιατρικές μονάδες σε μεγάλα αστικά
κέντρα.
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου συμμετέχοντας στο έργο απέκτησε ένα σύγχρονο
όχημα

μεταφοράς

ιατρικού

προσωπικού

και

ιατρο-τεχνολογικού

εξοπλισμού που θα εξυπηρετεί απομακρυσμένες/δυσπρόσιτες περιοχές
του Δήμου, με σκοπό οι κάτοικοι να έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιούν κατά τόπους βασικές εξετάσεις, χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση.
Η προμήθεια του ειδικού οχήματος έγινε στο πλαίσιο του έργου
«RemoteCARE», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό. Στο εταιρικό
σχήμα του έργου συμμετέχουν, επίσης, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" από την Ελλάδα και το Νοσοκομείο -MPHAT "SOUTHWEST
HOSPITAL"- από την Βουλγαρία.
Το διασυνοριακό πρόγραμμα RemoteCARE, στο οποίο ο Δήμος
Ωραιοκάστρου μετέχει ως επικεφαλής εταίρος, έρχεται να ξεπεράσει τα
γεωγραφικά εμπόδια, όχι μόνο για να προσφέρει τις αναγκαίες υπηρεσίες
υγείας στους κατοίκους των περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
αλλά και να άρει το αίσθημα απομόνωσης αυτών των ανθρώπων. Η
συνεργασία αυτή οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου, ενώ παράλληλα δημιουργεί μία σταθερή βάση για
μελλοντικές συνεργασίες στο μέλλον, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την
εξωστρέφεια του Δήμου.
Αποτελέσματα του έργου

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι απτά και μετρήσιμα,
όσον αφορά τις δράσεις και τους στόχους του.
1) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αγροτικών περιοχών
2) Προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης
3) Εκμάθηση των νοσηλευτών και ειδικών ιατρών να υιοθετούν μία
υπεύθυνη επαγγελματική στάση και πώς να χρησιμοποιούν ΤΠΕ
έξυπνες συσκευές
4) Συλλογή και παραγωγή μία διαδικασίας αρχειοθέτησης του
ιατρικού ιστορικού των ασθενών και των θεραπειών που έλαβαν
από την μονάδα του έργου
5) Διαπεριφερειακό μνημόνιο συμφωνίας θέτοντας τα θεμέλια για
περισσότερες κοινές δράσεις.
Στόχοι του έργου
Σκοπός του έργου είναι να βελτιώσει την προσβασιμότητα των αγροτικών
περιοχών της διασυνοριακής περιοχής σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα, και οι δύο Εταίροι έχουν προμηθευτεί από ένα όχημα
μετακίνησης κλιμακίων ιατρών & επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς
τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, το οποίο τίθεται
πλέον σε λειτουργία στον Δήμο Ωραιοκάστρου.
Το όχημα του Δήμου Ωραιοκάστρου έχει εξοπλιστεί κατάλληλα με
ολοκαίνουργιο ιατρικό εξοπλισμό και φέρει εξειδικευμένο προσωπικό,
ήτοι ιατρό, νοσοκόμα, κοινωνική λειτουργό, IT Expert και οδηγό, ενώ
διαθέτει πληροφοριακό σύστημα για να καταγράφεται το ιστορικό των
ασθενών και οι εξετάσεις τους.
Το έργο προάγει την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της
φτώχειας και των διακρίσεων, καθώς παρέχει ιατρική περίθαλψη σε

ανθρώπους απομονωμένων περιοχών που δεν μπορούν εύκολα να
επισκεφθούν

ιατρικές

μονάδες

σε

μεγάλα

αστικά

κέντρα.

Η

σημαντικότερη συνεισφορά του “RemoteCARE” στο πρόγραμμα, είναι,
συνεπώς, η βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες σε
απομακρυσμένες περιοχές της διασυνοριακής περιοχής, μειώνοντας έτσι
την ανισότητα σε θέματα υγείας.
Η εκδήλωση ενημέρωσης
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, ο Δήμος Ωραιοκάστρου
διοργανώνει διαδικτυακή ανοιχτή εκδήλωση ευαισθητοποίησης, όπου θα
μιλήσουν οι Έλληνες εταίροι του έργου, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και
φορέων υγείας, όπως και ο ιατρός που θα στελεχώσει το όχημα.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στην επίσημη σελίδα του Δήμου στο
Facebook την Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021, στις 18:00, ενώ θα υπάρχει
δυνατότητα συμμετοχής μέσω ZOOM.
Την Παρασκευή 4/6 στις 17:55 μπορείτε να συμμετέχετε:
 Παρακολουθώντας στο Facebook από τον σύνδεσμο:
https://www.facebook.com/MunicipalityOraiokastro
 Μέσω πλατφόρμας ΖΟΟΜ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://bit.ly/Remote-Care

1η Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης του έργου “RemoteCARE”
1st Raising Awareness Event of the project “RemoteCARE”
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης (Δράση 2.1.5) στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Remote Healthcare Service Provision” και το ακρωνύμιο
“RemoteCARE”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και διοργανώθηκε από τον
Δήμο Ωραιοκάστρου, ο οποίος αποτελεί τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, την Παρασκευή
4 Ιουνίου 2021 στις 16:00, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και το κοινό είχε τη
δυνατότητα να την παρακολουθήσει ζωντανά μέσω της σελίδας Facebook του Δήμου
Ωραιοκάστρου και της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.

Τον συντονισμό της πρώτης αυτής Εκδήλωσης Ευαισθητοποίησης, εκ των δύο που
προβλέπονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια της Δράσης 2.1.5. του Προγράμματος, ανέλαβε
ο Δημοσιογράφος κ. Αθανάσιος Χερχελετζής, ο οποίος απηύθυνε αρχικά χαιρετισμό και
καλωσόρισμα στο κοινό και στους ομιλητές. Ο λόγος εδόθη αρχικά στον Δήμαρχο
Ωραιοκάστρου κ. Παντελεήμονα Τσακίρη, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τους καλεσμένους
ομιλητές και το κοινό για την διαδικτυακή τους παρουσία, ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε
την σημαντικότατη συνεισφορά του έργου στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
του Δήμου, αλλά και στην καταπολέμηση της ανισότητας στην παροχή υγειονομικής
περίθαλψης εν γένει.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν με τη σειρά η κα Χριστίνα Ζάπρα - Εντεταλμένη Σύμβουλος
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Πολιτικών Ισότητας των φύλων, Κοινωνικής
Προστασίας και Πολιτισμού Δήμου Ωραιοκάστρου, ο κ. Χρήστος Μήττας Αντιπεριφερειάρχης Υγείας ΠΚΜ, ο κ. Νικόλαος Βαδόλας – Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρίας Συμβούλων Euroaction A.E., ο κ. Όμηρος Παπαδόπουλος - Ερευνητής, Διεύθυνση
Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ο κ. Λάζαρος Κωνσταντινίδης - Ιατρός
RemoteCare, ο κ. Άγγελος Βικελούδας - Διευθυντής Κέντρου Υγείας Λαγκαδά και τέλος, ο κ.
Ιωάννης Μαντζαρόπουλος - Διευθυντής Κέντρου Υγείας Διαβατών.

Επιπλέον, στα πλαίσια της εκδήλωσης δημοσιεύθηκε ένα βίντεο, το οποίο έδειχνε το όχημα
μετακίνησης κλιμακίων ιατρών & επαγγελματιών υγείας και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού
και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την αναπαράσταση μίας εξέτασης ασθενούς, με
σκοπό να κατανοήσει το κοινό τι θα περιλαμβάνεται στην πιλοτική λειτουργία του έργου, η
οποία αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Βασικοί άξονες της εκδήλωσης ήταν η αποτύπωση των αναγκών των απομακρυσμένων
περιοχών του Δήμου Ωραιοκάστρου που ικανοποιούνται μέσω της υλοποίησης του έργου, η
τεράστια συνεισφορά των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREG στην βιώσιμη ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό στις υποδομές και τις υπηρεσίες
που παρέχονται από τους φορείς που συμμετέχουν, αλλά και προώθηση της διακρατικής
συνεργασίας.

Την εκδήλωση έκλεισαν ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου και η κα Ζάπρα κι έτσι ολοκληρώθηκε με
επιτυχία η 1η Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης του έργου «RemoteCARE», στη διάρκεια της
οποίας το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν αμείωτο.

Το RemoteCARE υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.
Πρόκειται για ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική συμμετοχή
των δύο κρατών μελών ( Ελλάδα και Βουλγαρία).
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