
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

σε συνάντησηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου  

 

Θεσσαλονίκη 29/11/2019 

Αξιότιμοι κυρίες & κύριοι, 

Η «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΒΕ» διοργανώνει συνάντηση 

εργασίας με φορείς και επαγγελματίες στους τομείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας με 

στόχο την κατανόηση των παραγόντων και προτάσεις προκειμένου να μειωθούν τα 

εμπόδια της ισότιμης πρόσβασης στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για 

μειονεκτικές και απομονωμένες κοινότητες και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, στην περιοχή 

εφαρμογής του Προγράμματος CP INTERREG V-A Greece-Bulgaria (διασυνοριακή 

περιοχή με Βουλγαρία & ΠΕ Θεσσαλονίκης). 

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μείωση των ανισοτήτων 

πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τις  κοινωνικά σημαντικές ασθένειες 

στις υποθαθμισμένες/μειονεκτικές κοινότητες στην διασυνοριακή περιοχή του 

Προγράμματος (Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant 

diseases at CB Area’s deprived communities)» και ακρώνυμο «equal2health» που 

υλοποιείται στο πλαίσιο το Προγράμματος Συνεργασίας “CP INTERREG V-A Greece-

Bulgaria 2014-2020”. 

Η συζήτηση θα εστιαστεί στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 Αρχές και κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Φορέων (πχ. ΠΟΥ) για 

την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα φροντίδας υγείας & πρόνοιας, 

 Θεσμικό πλαίσιο και εφαρμογή στην περιοχή του Πρόγραμματος για την ισότιμη 

πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα φροντίδας υγείας & πρόνοιας, με εστίαση 

στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (πχ.Ρομά, άτομα κάτω από το όριο της φτώχειας κα), 

 Εμπόδια για την ισότιμη πρόσβαση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο 

σύστημα φροντίδας υγείας & πρόνοιας στην περιοχή του Πρόγραμματος και 

δυνατότητα αντιμετώπισης: πχ. κουλτούρα ομάδων, ειδική προσέγγιση / 

συμπεριφορά επαγγελματιών υγείας/πρόνοιας, 



 

 Εμπειρίες και συμπεράσματα από την μέχρι σήμερα λειτουργία του 

«Παρατηρητηρίου/Observatory «equal2health» για τις κοινωνικά σημαντικές 

ασθένειες» και του της πιλοτικής εφαρμογής SOS DCP στα Διαβατά Θεσσαλονίκη 

(Thess Pilot Local Center for equal2health in SOcially Significant Diseases Control 

and Prevention – SOS DCP” in Diavata-Thessaloniki) 

 Εμπειρίες και συμπεράσματα από την μέχρι σήμερα λειτουργία των Κέντρων 

Κοινότητας των Δήμων 

 Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ φορέων & επαγγελματιών υγείας & 

πρόνοιας σχετικά με θέματα ισότιμης πρόσβασης στο σύστημα υγείας/πρόνοιας.  

 

Η συνάντηση θα υλοποιηθεί την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στο 

Ξενοδοχείο Lazart (Les Lazatristes), οδό Κολοκοτρώνη 16, 56 430 Στουρούπολη  

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (https://www.lazarthotel.com/el/)  

 

Η συμμετοχή σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή 

υλοποίηση των δράσεων του έργου equal2health καθώς και στο διασυνοριακό 

σχεδιασμό για βελτίωση της πρόσβασης στο σύστημα υγείας/πρόνοιας των 

υποβαθμισμένων/μειονεκτικών κοινότητων. 

 

Θα σας παρακαλούσαμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας τη 

συνημμένη φόρμα συμμετοχής και στέλνοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

equal2health.interreg@gmail.com 

 

Φορέας Διοργάνωσης: 

 

     
“ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡEIΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΚΕΒΕ” 

  Partner 2 of the project 

www.kebe.gr 

 

 
Με εκτίμηση 

 

O Πρόεδρος της ΚΕΒΕ 

Γεώργιος Μπομπότης 

Ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΒΕ 

 Ιωάννης Τσούνος 

 

https://www.lazarthotel.com/el/
mailto:equal2health.interreg@gmail.com
http://www.kebe.gr/


 

Συνημμένα: Φόρμα Συμμετοχής 


