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Ημερίδα 
Παρουσίαση του έργου 

«THE HEALTHY MUNICIPALITY»



«Πολιτικές 

για την ενίσχυση της πρόσβασης 

σε υπηρεσίες υγείας 

σε υποβαθμισμένες περιοχές»

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας

INTERREG V- A ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

2014- 2020

«Ο ΥΓΙΗΣ ΔΗΜΟΣ»



Ο στόχος του έργου

Σχεδιασμός και εισαγωγή πολιτικών πρόληψης
σε επίπεδο Δήμου

σε απομακρυσμένες διασυνοριακές περιοχές

Συμβάλλει



Ειδικός Στόχος 8 
του προγράμματος

«Βελτίωση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια και επείγουσα ιατρική περίθαλψη 

σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες κοινότητες 

στη διασυνοριακή περιοχή»

Εφαρμογή δράσεων πρόληψης

που απευθύνονται 

στον τοπικό πληθυσμό

Θέσπιση πολιτικών πρόληψης 

και ανάπτυξης ικανοτήτων 

σε επίπεδο Δήμων



Η ομάδα στόχου

Ο πληθυσμός της διασυνοριακής περιοχής, 

ο οποίος αντιμετωπίζει τις σημαντικότερες προκλήσεις 

στον τομέα της Υγείας

• Κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών

• Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες



Το εταιρικό σχήμα

• Αναπτυξιακή Εταιρεία Ροδόπης ΑΕ (GR)

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο- Τμήμα Οικονομικών (GR)

• Δήμος Αρριανών (GR)

• Δήμος Ιάσμου (GR)

• Εταιρεία Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης ΑΜΚΕ (GR)

• Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας Haskovo (BG)

• Ένωση Δήμων Ροδόπης ΠΕΔ (BG)

• Δήμος Krumovgrad (BG)

• Δήμος Momchilgrad (BG)



Ο προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.135.147,40 €

Ελλάδα: 580. 369,40 €

Βουλγαρία: 554.778 €



Η διάρκεια

Συνολική διάρκεια του έργου: 30 μήνες

Λήξη: Απρίλιος 2020



Οι δράσεις

Υπηρεσίες
• Διερεύνηση των αιτίων νοσηρότητας 

και διαμόρφωση πολιτικών για τη 
μείωση της 

• Διαμόρφωση του προφίλ νοσηρότητας 
της περιοχής 

• Δημιουργία χαρτών πληθυσμιακής 
νοσηρότητας (δείγμα 1000 ατόμων)

• Εντοπισμός ευάλωτων ομάδων και 
εφαρμογή μέτρων με στόχο την 
ενίσχυση της υποστήριξής τους σε 
θέματα πρόληψης

▫ Διαγνωστικές εξετάσεις 

▫ Ανάπτυξη τυποποιημένων 
πρωτοκόλλων αντιμετώπισης 
περιστατικών 

• Γενικές παρεμβάσεις πρόληψης 
που απευθύνονται στον τοπικό 
πληθυσμό:
▫ Παροχή συμβουλών για την 

υγιεινή διαβίωση 
▫ Καθιέρωση δημόσιων 

αθλητικών πρωτοβουλιών 
▫ Προσφορά «ήπιων» 

αθλητικών προγραμμάτων 
στον πληθυσμό 

▫ Οργάνωση ειδικών 
προγραμμάτων για τον 
πληθυσμό 



Οι δράσεις

Εξοπλισμός Νέα τεχνολογικά εργαλεία

• Ελλάδα:

▫ Κέντρο Υγείας Δήμου Ιάσμου

▫ Περιφερειακά Ιατρεία Δήμου 
Αρριανών

• Βουλγαρία 

▫ Μονάδα Υγείας 

Δήμου Krumovgrad

▫ Μονάδα Υγείας 

Δήμου Momchilgrad

• Κάρτες ασθενών 

• Ψηφιακή βάση δεδομένων 

• Σύστημα προειδοποίησης

• Ψηφιακή πλατφόρμα υγείας 



Σας ευχαριστώ

Ευστάθιος Κεφαλίδης

Γενικός Διευθυντής 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ροδόπης Α.Ε


