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 Εισαγωγή 

1.1. 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 
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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 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 ένα όχημα μετακίνησης 

κλιμακίων ιατρών & επαγγελματιών υγείας  και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού 

και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθένα από τα οποία θα εξοπλιστεί με 

ιατροφαρμακευτικό και ΤΠΕ εξοπλισμό. Κάθε όχημα θα μεταφέρει 

εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, πχ γιατρό και νοσοκόμα, καθώς επίσης θα 
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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 λειτουργία του οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών & επαγγελματιών 

υγείας  και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 

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 

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: 
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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 το 

προσωπικό του οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών & 

επαγγελματιών υγείας  και μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

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 
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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 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.  
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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. 

 

1.2. Εταίροι του έργου «RemoteCARE» 

Στην υλοποίηση του έργου «RemoteCARE» συμμετέχει το εξής εταιρικό 

σχήμα: 

 Επικεφαλής Εταίρος – Δήμος Ωραιοκάστρου 

 Εταίρος 2 – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 

 Εταίρος 3  – MPHAT "SOUTHWEST HOSPITAL" 

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 
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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 
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• 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. 

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 
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• στην ανάπτυξη, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ιδιωτικούς και 

δημόσιους φορείς 

• στον επαναπατρισμό επιστημόνων και στην αποτροπή διαρροής 

σημαντικού «επιστημονικού κεφαλαίου» στο εξωτερικό 

• 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. 

•  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 
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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). 

 

 Εγκατάσταση 

Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που απαιτείται δηλώνουν τα άψυχα στοιχεία 

που αποτελούν το περιβάλλον της εργασίας. Οι υποδομές και ο εξοπλισμός θα 

πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που υποδεικνύονται από την πολιτεία 

μέσω του “Ινστιτούτο Ελέγχου και Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας 

(Ι.Ε.Π.Υ.Υ.)”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2519/1997. 

Το όχημα μετακίνησης κλιμακίων ιατρών & επαγγελματιών υγείας  και 

μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα έχει 

διαστάσεις 4.690 μέτρα x 2.070 μέτρα x 2.100 μέτρα και θα αποτελείται από 

δύο τμήματα. Το ένα θα περιλαμβάνει το χώρο της γραμματείας και το άλλο το 

χώρο της εξέτασης.  

Ο χώρος της γραμματείας θα αποτελείται από ένα γραφείο σχήματος L 

εξοπλισμένο με ένα συρτάρι. Έχει υπολογιστεί χώρος στο γραφείο για την 

τοποθέτηση υπολογιστή και εκτυπωτή.  

Για αποθηκευτικό χώρο έχει προβλεφθεί ένα ντουλάπι με δύο συρόμενες 

πόρτες, δύο ράφια, μία ντουλάπα, ένα ντουλάπι αποθήκευσης για τις μάσκες 

και ένα συρτάρι αποθήκευσης για διάφορα αρχεία. Αυτό το σύνολο επίπλων 

τελικά θα αποτελεί έναν πάγκο.  

Επίσης θα περιέχει ένα διάγραμμα ματιών και τον καθρέφτη ανάγνωσής του. 

Προβλέπονται ακόμα μία καρέκλα για τη γραμματεία και άλλη μία για τους 
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ασθενείς ενώ θα υπάρχει και κρεμάστρα για την τοποθέτηση των πανωφοριών. 

Ο φωτισμός του χώρου θα γίνεται με δύο λάμπες απευθείας διάχυσης φωτός. 

Ο χώρος της εξέτασης θα αποτελείται επίσης από ένα γραφείο σχήματος L 

εξοπλισμένο με ένα συρτάρι συμπεριλαμβανομένου χώρου για την τοποθέτηση 

υπολογιστή και εκτυπωτή.  

Για αποθηκευτικό χώρο έχει προβλεφθεί ένα ντουλάπι με δύο συρόμενες 

πόρτες και ένα ράφι. Προβλέπονται ακόμα μία καρέκλα για τη γραμματεία και 

άλλη μία για τους ασθενείς ενώ θα υπάρχει και κρεμάστρα για την τοποθέτηση 

των πανωφοριών.  

Ο καναπές εξέτασης θα έχει δίπλα του ένα ρολό χαρτί και στο κάτω μέρος 

έπιπλο αποθήκευσης που θα αποτελείται από δύο ντουλάπια. Το ένα θα 

αξιοποιείται για τα ρολά χαρτιού και το άλλο θα αποτελείται από τέσσερα 

συρτάρια για την αποθήκευση αρχείων και ένα ράφι.  

Επιπλέον θα υπάρχει ένας πάγκος με ντουλάπι αποθήκευσης και ένας ακόμα 

εργαστηριακός πάγκος εξοπλισμένος με νεροχύτη και τρεχούμενο νερό 

ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας. Το καθαρό νερό οφείλεται στην παρουσία ενός 

καθαριστή νερού χωρητικότητας 12 λίτρων και μιας δεξαμενής 22 λίτρων που 

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των λυμάτων και τοποθετούνται κάτω από 

το νεροχύτη.  

Για την διατήρηση της καλής υγιεινής θα υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι και 

χαρτοπετσέτες. Στον ίδιο χώρο θα βρίσκεται και ένας καθρέφτης. Ο εξοπλισμός 

του χώρου εξέτασης ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ενός αποδυτηρίου το 

οποίο θα απομονώνεται από τον υπόλοιπο χώρο χάριν της παρουσίας 

κουρτίνας.  

Επιπλέον θα τοποθετηθεί εντός του αποδυτηρίου καθρέφτης. Ο εξοπλισμός 

του χώρου αυτού περιλαμβάνει επίσης ένα διάγραμμα ματιών, ένα μηχάνημα 

θέασης και μία ράβδο μέτρησης η οποία θα στηρίζεται στον τοίχο. Ο χώρος θα 

φωτίζεται από τρεις λάμπες απευθείας διάχυσης φωτός. 

Ο διαχωρισμός μεταξύ των δωματίων θα γίνεται με μία πόρτα. Η πόρτα εισόδου 

και εξόδου βρίσκεται στο χώρο της γραμματείας ο οποίος έχει επίσης και ένα 

παράθυρο εξοπλισμένο με κουρτίνα. Υπάρχει επίσης έξοδος κινδύνου η οποία 

βρίσκεται στο χώρο της εξέτασης.  



 

Σελίδα | 15 
 

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αναστρέψιμο σύστημα κλιματισμού, σύστημα 

αερισμού και ανανέωσης αέρα. Ο εξοπλισμός ασφαλείας αποτελείται από 

ανιχνευτή καπνού, πυροσβεστήρες και φωτισμό έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει 

ηλεκτρική παροχή από την ηλεκτρική τροφοδοσία της μονάδας είναι στα 230 

volts/ 50Hz. Η κεντρική ηλεκτρική πλακέτα εγκαθίσταται στις ρυθμίσεις της 

μονάδας. Συγκεντρώνει τους διάφορους διακόπτες και προστασίες του 

εξοπλισμού που απαιτούνται για την παροχή ρεύματος. 

Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με πρίζες 230 volt. Μια τυπική πρίζα 

σύνδεσης επιτρέπει τη σύνδεση της μονάδας με το δίκτυο το οποίο είναι 

εγκατεστημένο στο ηλεκτρικό κουτί. Επιπλέον, μια χειροκίνητη μπαλαντέζα 

καλωδίων και η επέκταση καλωδίου 50 μέτρων επιτρέπουν τη σύνδεση της 

μονάδας σε κάθε τυπική πρίζα. Τα φώτα των δωματίων συνδέονται με τον 

κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα. 
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Ο σχεδιασμός του οχήματος συμπεριλαμβανομένων της περιοχής της 

γραμματείας και του δωματίου εξέτασης 

 

 

 

Ιατρικός εξοπλισμός και εξοπλισμός επικοινωνίας 

- 1 ψηφιακό συστήματα μέτρησης βάρους 

- 6 μετρητές πίεσης του αίματος  

- 6 οξύμετρα 

- 6 Μετρητής σακχάρου ασύρματος 

- 200 Ταινίες σακχάρου για τον ασύρματο μετρητή σακχάρου 

- 2 Σπυρόμετρα 

- 1 Απινιδωτής ημιαυτόματος 

- 2 Θερμόμετρο μετώπου υπερυθρων 

- 1 Καρδιογράφος επιτραπέζιος με οθόνη 

- 1 Καρδιογράφος φορητός ασύρματος 

- 2 Ασύρματη συσκευή ελέγχου υγείας 

- 1 Στηθοσκόπιο ψηφιακό bluetooth 

- 1 SET Ωτοσκόπιο & οφθαλμοσκόπιο   

- 1 Συσκευή μέτρησης ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 

- 30 Ταινίες λιπιδαιμικού προφίλ (10pcs) 

- 1 Ιατρική Τσάντα 

- 1 Σπαστό Φορείο 

- 1 Ψυγείο σπλάχνων φορητό 

- 1 Ψηφιακός απινιδωτής 

- 1 Επιτραπέζιος καρδιογράφος 

- 1 Φορητός καρδιογράφος 

- 1 Βιοχημικός Αναλυτής (ΦΩΤΌΜΕΤΡΟ) 

- 1 Ασύρματη συσκευή ελέγχου υγείας 

- 1 Στηθοσκόπιο ασύρματο 

- 1 Αναλώσιμα Αντιδραστήρια για τον ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΣΕΤ) 

- 1 Φυγόκεντρος mini 
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- 1 Αναστημόμετρο τοίχου μεζούρα 

- 1 Πλάγιος Φωτισμός 

- 1 Σκαλοπάτι διπλό 

- 1 Αναπηρικό Αμαξίδιο 

- 1 Σετ αναλωσίμων Α’ Βοηθειών (υγειονομικό υλικό) 

- 1 barcode Scanner 

- 3 Tablet 

- 3 Laptop 

- 1 printer 

- 1 label printer 

- 1 backup 

- 1 ups 

- 1 pc 

- 1 portable router wifi 

- 1 server 

- 1 checkpoint 

- 1 firewall 

 

Αναλώσιμα 

- 20.000 Γάντι Latex Safety Large  

- 20.000 Γάντι Latex Safety Medium 

- 20 Μαχαιρίδια Νο 21 Romed Με Λαβή 

- 100  Φλεβοκαθετήρες Νο 22 Bioflon 

- 100 Φλεβοκαθετήρες Νο 24 Bioflon 

- 6.000 Λανσέτες αυτομ. 21g 

- 25 Συσκ. ορρών 1,5μ  

- 1 Στιγμιαίος Πάγος Ν-W Ροlαr Ιce 

- 1  Οξυζενέ 250ml 

- 100 Συρ.ΙnJ.Light(R) 10cc21g 

- 50 Συρ.ΙnJ.Light(R) 20cc21g 

- 100 Συρ.ΙnSu/Light(R) 1ml 27g 

- 50 Επίθεμα Αυτ/Το Αποστ. 8x15cm 

- 50 Επίθεμα Αυτ/Το Αποστ. 10x15cm 

- 25 Επίθεμα Αυτ/Το Αποστ. 10x20cm 

- 25 Επίθεμα Αυτ/Το Αποστ. 10x25cm 

- 12 Ταινία Βιοsιlκ 2,5cmx5m Μεταξ 

- 12 Ταινία Βιοsιlκ 2,5cmx9,14m Μεταξ 

- 1 Βαμβάκι Ρολό 1Κg Rays 

- 1 Γάζα Αποστειρ. 15x15cm 10ΤΕΜ 

- 100 Γλωσσοπιέστρα Αποστειρωμένα 

- 1 Επιθ.Γάζας Απλό 10x10 8Ρly 100τ 
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- 1 Gpt 8x50ml Liquicolor- 12022 

- 1 Ιrοn Lιquιcοlοr 2x100 – 10230 

- 1 Got 8x50ml Lιquιcοlοr – 12021 

- 1 Ρotassium LΙQ.100ml ref.10118 

- 1 Urea Uv Κinet.LΙQ.8x50ml-10521 

- 1 Ηemoglobin LΙQ.10x50ml – 10751 

- 1 Got 10x10ml Ηuman ref.12011 

- 1 Gpt 10x10 ml Ηuman ref.12012 

- 1 Αμαξίδιο DΥΝΑΜΙC RΟΜΕD Μαύρο 

- 100 Πεταλούδες 27G Fly/Set 

- 1 Βάμμα Ιωδίου 65 ml 

 



 

 Εγκατάσταση οχήματος & γραφεία δήμου 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν 2 ραντεβού, ένα στα γραφεία του Δήμου 

Ωραιοκάστρου και ένα στις εγκαταστάσεις όπου βρισκόταν το όχημα. Σκοπός 

αυτών των ραντεβού ήταν να πραγματοποιηθεί αυτοψία στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου, να καταγραφεί ο εξοπλισμός και να προκαθοριστούν οι θέσεις του 

εξοπλισμού μέσα στο όχημα. Αφού προκαθορίστηκαν οι θέσεις μέσα στο όχημα 

όπου θα γινόταν εγκατάσταση ο εξοπλισμός της πληροφορικής αλλά και ο 

ιατρικός εξοπλισμός, το όχημα μεταφέρθηκε με συνοδεία της εταιρείας στη 

Σίνδο, στην εταιρεία IVECO. Εκεί, έγινε υπόδειξη της εγκατάστασης του 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιούταν στο όχημα  στους τεχνικούς της 

εταιρείας. Σκοπός της επίσκεψης στην συγκεκριμένη εταιρεία ήταν η στερέωση 

του εξοπλισμού και η εγκατάσταση καναλιών καλωδίων, ώστε τα καλώδια από 

τον εξοπλισμό της πληροφορικής να είναι συγκεντρωμένα και συμμαζεμένα.  

Το όχημα παρέμεινε στην IVECO για μια εβδομάδα. Κατά την διάρκεια αυτής 

της εβδομάδας, τεχνικός της εταιρείας Euroaction επισκέφτηκε 3 φορές την 

εταιρεία IVECO ώστε να επιβλέψει τις εργασίες που πραγματοποιούνταν και να 

διασφαλίσει ότι όλες οι αλλαγές στο όχημα γίνονται βάση του σχεδιασμού που 

είχε προηγηθεί με τον Δήμο. Με την ολοκλήρωση των εργασιών από τους 

τεχνικούς της IVECO, το όχημα επέστρεψε στις εγκαταστάσεις του Δήμου.  

Στις επόμενες εβδομάδες που ακολουθήσαν, πραγματοποιήθηκαν 10 

επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Δήμου όπου βρισκόταν το όχημα αλλά και 

στα γραφεία του Δήμου, από τους τεχνικούς της εταιρείας Euroaction. Κατά την 

διάρκεια των επισκέψεων αυτών, οι τεχνικοί προχώρησαν στη πλήρη 

εγκατάσταση τόσο του εξοπλισμού του οχήματος όσο και του εξοπλισμού στα 

γραφεία του Δήμου. Εγκαταστάθηκαν όλα τα απαραίτητα λογισμικά σε 

σταθερούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και tablet. Ελέγχθηκε η 

συνδεσιμότητα τους με τις δικτυακές συσκευές που υπάρχουν στο 

όχημα(εκτυπωτής ετικετογράφος). Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε η 

εγκατάσταση του server στα γραφεία του Δήμου μαζί με όλα τα περιφερικά του 

και ελέγχθηκε η επικοινωνία server- οχήματος. 
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Παρακάτω, ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την εγκατάσταση που 

πραγματοποιήθηκε στο όχημα καθώς και στις εγκαταστάσεις του δήμου.  
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3.1. Εγκατάσταση εξοπλισμού στον Δήμο 
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 Συμπεράσματα 

Μετά την ολοκλήρωση της  εγκατάστασης του εξοπλισμού στο όχημα 

μετακίνησης κλιμακίων ιατρών & επαγγελματιών υγείας  και μεταφοράς 

τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όσο και της 

εγκατάστασης στον Δήμο, τα συστήματα μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ 

τους και να τα ανταλλάξουν τα κρίσιμα δεδομένα των ασθενών με ασφάλεια. 

Στους φορητούς υπολογιστές του οχήματος αλλά και στα tablet έγινε 

εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και αντίστοιχα στον server εγκαταστάθηκαν οι 

βάσεις δεδομένων, η σελίδα oraiokastro.iwelli.com καθώς και όλα τα 

πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Server προγραμματίστηκε κατάλληλα ώστε να 

προλαβαίνει τυχών επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες και να διασφαλίζει την 

εύρυθμη λειτουργία του συνολικού συστήματος. 

 


