
 

 

AdriHealthMob Portal 

Platform WEBINAR 

για την χρήση και τις 

εφαρμογές της Υγειο-

νομικής Πλατφόρμας.  
 

Στις 15 Ιανουαρίου 2016 θα πραγ-

ματοποιηθεί Webinar από την Σλο-

βένικη εταιρεία TETRAS που συμμε-

τέχει ως εταίρος  στο Έργο Adri-

HealthMob, υπεύθυνος για την κατα-

σκευή της ηλεκτρονικής πλατφόρ-

μας. Το webinar, το οποίο απευθύ-

νεται σε ιατρούς και νοσηλευτικό 

προσωπικό, έχει στόχο να εξοικειώ-

σει τους χρήστες με την λειτουργία 

και τις εφαρμογές της ηλεκτρονικής 

υγειονομικής πλατφόρμας. Η ώρα 

έναρξης έχει προγραμματιστεί για τις 

15.00 και αναμένεται να διαρκέσει 

περίπου 2 ώρες. Για συμμετοχή στο 

webinar παρακαλούμε επικοινωνή-

στε με την κα Ρούβαλη Αγγελική  

στο email:  

adrihealthmob@innopolis.org  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ INNOPOLIS ΣΤΟ 
eHEALTH FORUM 2015 
 

H InnoPolis συμμετείχε στο κορυφαίο Ευρωπαϊκό Φόρουμ  

για την ηλεκτρονική Υγεία με παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έργου 

AdriHealthMob (ΑΗΜ), στις 3-4 Δεκεμβρίου. 

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Divani Caravel Hotel, στην Αθήνα, στις 3-4 Δεκεμβρίου 

2015. Η InnoPolis κέντρο  Πολιτισμού και Καινοτομίας, www.innopolis.org, συμμετείχε μέσω 

των εκπροσώπων της κου Πετρόπουλου Νικόλαου, κας Ρούβαλη Αγγελικής, κας Διονυσίας 

Πετροπούλου και κας Χαλδεάκη Παναγιώτας-Αικατερίνης, στο 2/ήμερο Φόρουμ για την ηλε-

κτρονική υγεία, με παρουσίαση στο Speaker’s Corner του Ευρωπαϊκού έργου AdriheathMob - 

Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector, http://adrihealthmob.eu/ .  

Η συγκεκριμένη εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας 

του Υπουργείου Υγείας και το HL7 Hellas ‒ υπό την αιγίδα του Υπουργείου, με συμμετοχή 

Δημόσιων και Ιδιωτικών 

Φορέων, Επιχειρήσεων και 

εκπροσώπων και επαγγελ-

ματιών του Ιατρικού Κλά-

δου, Επιστημονικών Φορέ-

ων κ.α. Την παρουσίαση 

του έργου AdriHealthMob 

ακολούθησε συζήτηση 

στρογγυλής τράπεζας με 

τους παρευρισκόμενους με 

συντονιστή τον κ. Πετρό-

πουλο Νικόλαο.  

Το eHealth Forum φιλοδο-

ξεί να καθιερωθεί ως κορυ-

φαίος ετήσιος θεσμός, δια-

μορφώνοντας το Ελληνικό 

Οικοσύστημα ηλεκτρονι-

κής Υγείας.  

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ  eNEWSLETTER  

 

Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector 

The project is co-funded by the European Union, 
Instrument for Pre-Accession Assistance 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
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Δεκέμβριος 2015 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ LOCAL WORKSHOP ΓΙΑ ΤO ARIHEALTHMOB ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ  ΑΠΌ ΤΗΝ INNOPOLIS 

 

Παράλληλα με τις ετοιμασίες για το Διεθνές Συνέδριο της InnoPolis για το 

AdriHealthMob τον Μάιο 2016 στην Κέρκυρα, θα πραγματοποιηθεί  επίσης 

Local Workshop on Cross Fertilization & Dissemination, τον Φεβρουάριο 

στην Κέρκυρα.  Σύντομα θα οριστικοποιηθεί η Agenda την οποία θα βρείτε 

στο site της InnoPolis: www.innopolis.org 

 

mailto:adrihealthmob@innopolis.org
http://www.innopolis.org
http://innopolis.org/images/AHM/ADRIHEALTHMOB_GR.pdf
http://adrihealthmob.eu/
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Συμμετοχη της 
ΙnnoPolis ςτο Ανοιχτο, 
Διαδραςτικο Workshop 
του Ελληνικου Δικτυου 
ΕΙP on AHA 

Η μεγάλη συμμετοχή, το πάθος και η 

δέσμευση για συνεργασία ήταν τα κύρι-

α χαρακτηριστικά του ανοιχτού και δια-

δραστικού workshop του Ελληνικού 

Δικτύου EIP on AHA (European Innova-

tion Partnership on Active and Healthy 

Ageing), με προεδρεύοντες τους Καθη-

γητές Νικόλαο Σιαφάκα και Αντώνιο 

Πολίτη, το οποίο παρακολούθησαν με 

μεγάλο ενδιαφέρον οι εκπρόσωποι της 

InnoPolis κατά τη διάρκεια του eHealth 

Forum 2015. Σκοπός του Δικτύου EIP 

on AHA είναι η διασπορά των σημερι-

νών ευρωπαϊκών εννοιών για την φρο-

ντίδας και σωστή αντιμετώπιση των 

ηλικιωμένων και των χρόνια πασχό-

ντων, σε ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελ-

λάδα. Από τις ζωηρές τοποθετήσεις 

Εκπροσώπων του Ακαδημαϊκού χώ-

ρου, Ηλικιωμένων και Ασθενών, Εται-

ρειών Πληροφορικής, Συμβούλων και 

Φαρμάκων,  Δημόσιου τομέα , Ευρω-

παϊκών Οργανισμών, Τοπικής Αυτο-

διοίκησης, Εκκλησίας κ.α., φάνηκε ότι 

οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι ώριμοι να 

συνεργαστούν για να παίξουν ουσια-

στικά τον ρόλο τους,  ενώ αναδείχθηκε 

η σημασία της δημιουργικής 

«συνάντησής» τους με την αντίστοιχη 

ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική ηγεσία.  www.adrihealthmob.eu 

The project is co-funded by the European Union, 
Instrument for Pre-Accession Assistance 

Δράσεις Δικτύωσης για το ΑΗΜ  

 
Γονιμοσ διαλογοσ για νεεσ προτασεισ 
εργων τησ αδριατικησ και του ιονιου 
 
Η InnoPolis δια μέσω του εκπροσώπου 
της κ. Νικόλαου Πετρόπουλου,  παρευρέ-
θηκε στην 2/ήμερη συνάντηση για το Πρό-
γραμμα Interreg ADRION 2014-2020 
http://www.adrioninterreg.eu/, στην Bolo-
gna της Ιταλίας στις 9 & 10 Δεκεμβρίου 
2015, όπου είχε την ευκαιρία να επικοινω-
νήσει το έργο ΑdriHealthMob σε ενδιαφε-
ρόμενα μέρη και να ανταλλάξει απόψεις 
σχετικά με νέες προτάσεις στο χώρο της 
Υγείας και της Περίθαλψης, προς όφελος 
όλων των χωρών  της Αδριατικής - Ιονίου. 

 

Δρασεισ δικτυωσησ του AdriHealthMob 
με τα εργα ea - seaway &  smartinno στo 
Βελιγραδι τησ Σερβιασ 

 

Στο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2015 στο 
Βελιγράδι, με θέμα «International workshop for Accreditation require-
ments in the Adriatic area», συμμετείχε η InnoPolis μέσω του εκπροσώ-
που της κ. Πετρόπουλου Νικόλαου, ο οποίος παρουσίασε τα  IPAdriatic 
έργα EA SEA-WAY (Europe-Adriatic SEA-WAY) & SMARTINNO 
(Sustainable Smart Open Innovation Network), θέτοντας τις βάσεις για διά-
λογο συνεργασίας και διασύνδεσης των τριών αυτών IPAdriatic έργων. 
Επίσης, ο κ. Πετρόπουλος συμμετείχε στην συνάντηση της Επιτροπής Ε-
ποπτείας και του Joint Technical Unit που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νο-
εμβρίου 2015, καθώς και στην 2η συνά-
ντηση των WP leaders του έργου ΕΑ SEA
-WAY την επόμενη μέρα, στις 25 Νοεμ-
βρίου στο Βελιγράδι  όπου συναντήθηκε 
με την εκπρόσωπο του UNDP (United 
Nations Development Programme) κα 
Jelena Manic Petronikolos προκειμένου 
να αλληλοενημερωθούν  για  νέες και 
υπάρχουσες δράσεις στους τομείς της 
Υγείας και της Κινητικότητας στην μακρο-
περιφέρεια Αδριατικής & Ιονίου. 

       

 

 

 

Επικοινωνία: 

  
   Innopolis :       info@innopolis.org  

   Πετρόπουλος Νικόλαος : petropoulos@otenet.gr  

   Ρούβαλη Αγγελική :  adrihealthmob@innopolis.org  

 
   Innopolis  -  Κέντρο Καινοτομίας & Πολιτισμού 
   Tel. (+30) 26910 60427  •   Website:   www.innopolis.org     

http://www.adrioninterreg.eu/
mailto:info@innopolis.org
mailto:petropoulos@otenet.gr
mailto:adrihealthmob@innopolis.org
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