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E-Health Monitoring project aim is the implementa-

tion of an e-Health infrastructure able to guarantee 

the remote interaction between healthcare pro-

fessionals and patients, using communication net-

works. The aim is to optimise the means available 

from the patient’s environment to the hospital plat-

forms in order to ensure equal access to care for the 

patients/citizens according to a well-coordinated and 

well-graded approach. 

This project not only will become a mean for moni-

toring health parameters outside of the traditional 

hospital environment but also is able to create a per-

manent link between patients and healthcare per-

sonnel, providing in this way a direct improvement 

of the concept of equal access, equal quality and ef-

ficiency of health monitoring for the societal and eco-

nomical development of enlarged Europe. 

Because of the rising incidence of poverty and its 

many social consequences, one of which is the de-

teriorating public health conditions, this intelligent 

ubiquitous system will be able to ensure the conti-

nuity of care passing from the medical structure to 

the patient’s home or environment, provide access 

to care for as many patients as possible, and provide 

easy access to healthcare professional anywhere and 

anytime, reducing healthcare costs while maintain-

ing a high quality of medical advice and follow-up.

THE PROJECT

ΤHE AIM

The project activities consist of public events that will 

take place in three different territories of the two Eu-

ropean Countries Greece and Bulgaria.

Lead Beneficiary  
Centre of caring and solidarity  
of Komotini municipality” 
GREECE

Central Union  
of Municipalities in Greece 
GREECE

Democritus University 
of Thrace Komotini  
GREECE

Association  
“EURORADAR”  
District of Smolyan. 
BULGARIA

Municipality  
of Kirkovo  
(District of Kardjali) 
BULGARIA

It is co-financed by the Interreg V-A Cooperation Programme 
Greece – Bulgaria 2014-2020, which is a cross-border 
cooperation Programme co-funded by the European Union 
under the European Regional Development Fund.

PARTICIPATING ORGANIZATIONS



ΤΟ ΈΡΓΟ ΣΚΟΠΟΣ
Το έργο E-HEALTH Monitoring προωθεί καινοτόμες 

τεχνολογίες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση 

στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη σε απομο-

νωμένες και υποβαθμισμένες κοινότητες στη δια-

συνοριακή περιοχή Ελλάδα-Βουλγαρία, παρέχοντας 

ένα προσωπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 

Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συ-

στήματος παρακολούθησης της υγείας των πολιτών 

σε διακρατικό επίπεδο, το οποίο βασίζεται σε ΤΠΕ 

και προσωπικούς μη επεμβατικούς αισθητήρες. 

Το σύστημα αυτό δεν θα παρέχει μόνο απομακρυ-

σμένη παρακολούθηση της υγείας των πολιτών, 

εκτός παραδοσιακού νοσοκομειακού περιβάλλο-

ντος, αλλά θα δημιουργεί μια μόνιμη διασύνδεση 

των πολιτών με το ιατρικό προσωπικό, συμβάλλο-

ντας άμεσα στην ίση μεταχείριση και πρόσβαση 

όλων των πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, 

στοχεύοντας στην κοινωνική και οικονομική ανά-

πτυξη της διευρυμένης Ευρώπης.

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η μελέτη, ο σχεδι-

ασμός και η ανάπτυξη ενός καινοτόμου, φιλικού στη 

χρήση, προσαρμόσιμου, φορητού, προσωπικού και 

χαμηλού κόστους συστήματος ηλεκτρονικής υγείας 

για όλους.

Λόγω της αυξανόμενης επίπτωσης της φτώχειας και 

των πολλών κοινωνικών συνεπειών της, μεταξύ των 

οποίων οι επιδεινούμενες συνθήκες δημόσιας υγεί-

ας, o στρατηγικός στόχος του έργου είναι η βελτί-

ωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής, 

υιοθετώντας τεχνολογίες οι οποίες προσαρμόζο-

νται στις προσωπικές ανάγκες και συγχρόνως είναι 

αυξημένης αξιοπιστίας και μειωμένου κόστους. 

Δημόσιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο 

πλαίσιο του συντονισμού και της ολοκλήρωσης των 

στόχων του έργου σε τρεις περιοχές των δύο συνερ-

γαζόμενων Ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ της Ελλάδας 

και Βουλγαρίας.

Συνχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας Ελ-
λάδας - Βουλγαρίας Interreg V-A 2014-2020, το οποίο είναι 
ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρη-
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΣΥΝΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ ΦΟΡΈΙΣ:

Lead Beneficiary  
Κέντρο φροντίδας και αλληλεγγύης  
Δήμος Κομοτηνής
Έλλαδα

Κεντρική Ένωση Δήμων  
στην Ελλάδα 
ΚΕΔΕ Ελλάδα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
στην Κομοτηνή Ελλλάδα

Σύνδεσμος  “EURORADAR”  
με βάση την Περιφέρεια Σμόλιαν. 
Βουλγαρία

Δήμος Kirkovo
(Επαρχία Καρδάλου)  
Βουλγαρία


