
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας-διαβούλευσης

Θεματικό 
αντικείμενο: 

Ανισότητες, διακρίσεις και εμπόδια στην πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας: 
Στρατηγικές και μέτρα για την αντιμετώπισή τους

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Cross-border initiative for integrated health and social services 
promoting safe ageing, early prevention and independent living for all», με κωδική ονομασία «Cross4all», η οποία 
η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»  
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

Διοργάνωση:



Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών σας καλεί να συμμετάσχετε σε ανοικτή 
ομάδα εργασίας-διαβούλευσης, ώστε να συμβάλετε 
στη διαμόρφωση προτάσεων για τη στρατηγική αντιμετώπιση 
υφιστάμενων ανισοτήτων και εμποδίων που βιώνουν τα άτομα με 
αναπηρία στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας, μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας και φυσικών συναντήσεων, μεταξύ άλλων: 
• θα παρουσιαστούν πρόσφατα αποτελέσματα σχετικών 

ερευνών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Cross4all 
και που αναδεικνύουν σειρά ζητημάτων πρόσβασης στην 
υγεία στους νομούς Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και 
Θεσσαλονίκης 

• θα διατυπωθούν θέσεις και απόψεις διαφόρων 
φορέων και κατηγοριών εμπλεκομένων, όπως επιστημόνων 
και επαγγελματιών υγείας, στελεχικού προσωπικού ΟΤΑ, 
εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος και άλλων 
οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, κ.λπ.

• θα υπάρξει διαβούλευση επί των προτάσεων και των 
συστάσεων στις οποίες θα καταλήξει η ομάδα

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που 
υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο του έργου Cross4all, σε συνεργασία 
με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και τους 
λοιπούς εταίρους του έργου από τη γείτονα χώρα.

Η σύσταση της ομάδας έχει ως απώτερο σκοπό να συμβάλει στη 
διαμόρφωση «Εδαφικής Στρατηγικής και Συνεργασίας για την 
Προώθηση της Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής 
Φροντίδας Χωρίς Εμπόδια και Σύνορα, για Όλους».

Οι προτάσεις στις οποίες θα καταλήξει η ομάδα θα διαχυθούν 
στη συνέχεια σε σειρά φορέων -διασυνοριακών, εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών- και θα προωθηθούν ως βάση 
για τον μελλοντικό σχεδιασμό προγραμμάτων, πρωτοβουλιών 
και δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων των δήμων για την περίοδο 2020-2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις απευθυνθείτε 
στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας: κ. Αλέξανδρο Μουρούζη  
(Τ: +306977618182, mourouzi@hotmail.com)



ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019
10:00 - 12:30

1η Συνάντηση των μελών της ομάδας εργασίας 
Ξενοδοχείο CAPSIS, Μοναστηρίου 18, 54629 Θεσσαλονίκη

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019
10:00 - 12:30

2η Συνάντηση των μελών της ομάδας εργασίας 
Ξενοδοχείο CAPSIS, Μοναστηρίου 18, 54629 Θεσσαλονίκη

Συντενταγμένες 
πλοήγησης

Google 
maps

Προκειμένου να ενταχθείτε στην 
ομάδα εργασίας, υποβάλλετε την 

αίτησή σας με e-mail στη διεύθυνση:
c4a.project@gmail.com

αναφέροντας την ηλεκτρονική 
διεύθυνση ή το τηλέφωνο 

επικοινωνίας, όπου επιθυμείτε να  
σας ενημερώσουμε για τις  
συναντήσεις της ομάδας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ*

(*) Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας



ΕΡΓΟ
Cross-border ini t iat ive for  integrated 
health and social  serv ices promoting 
safe ageing,  ear ly  prevent ion and 
independent l iv ing for  al l

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πληροφορίες: https://bit.ly/2qCEQ2q
Information: http://www.ipa-cbc-programme.eu/approved-project/65/ 


