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H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία  

“European Innovation Partnership on 

Active and Healthy Ageing” (EIP on AHA). 
 

  

http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing eiponaha. 



After more than 10 years performing EU Projects at 

pilot level on behalf of the 1st RHA of Attica 



Targeting at reengineering 
through Innovation  
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Having achieved significant 
clinical results 
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Having also been honored with Pan-

European Accreditations 

http://www.epractice.eu/cases/288


 
And Pan-European  
Distinctions 



Multiple presentations in EU 
major events 

The Head of EIP on AHA, Paul 

Timmers 

The head of  

e-Inclusion DG  I. Iakovidis 



        Στόχος EIP on AHA 

H βελτιστοποίηση της συνολικής 

αντιμετώπισης του  διαρκώς αυξανόμενου 

πληθυσμού των υπερηλίκων και χρονίως 

πασχόντων στην ΕΕ, που αποτελεί σήμερα 

τη μεγαλύτερη πρόκληση και απειλή για τα 

συστήματα υγείας και κοινωνικής 

φροντίδας. 



EIP on AHA Vision 



How? 

Aνάπτυξη ευρέων, ενεργών 

και καινοτόμων 

συνεργασιών μεταξύ των 

άλληλο- εμπλεκόμενων 

φορέων, με στόχο να 

καταστεί δυνατή η παροχή 

βιώσιμων μοντέλων 

ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας. 



Added Value 

 

With the strong 

commitment and 

leadership of all 

stakeholders, the 

Partnership aims to 

overcome barriers in 

the following way: 



Specific Actions  



Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

Χρηματοδοτικής Υποστήριξης 



Target population size of the 

integrated care good practices  



Υπηρεσίες ολοκληρωμένης 

Φροντίδας (Integrated Care)  



EU References Sites 

• Τσεχία:                        1 

• Δανία                           1 

• Φιλανδία                     1 

• Γερμανία                     1 

• Ιρλανδία                      1 

• Ιταλία                           6 

•Ηνωμένο Βασίλειο:     5 

• Ισπανία                       6 

•Γαλλία                          6 

• Ολλανδία                    6 

• Πορτογαλία                 1 

•Σουηδία                        1 

 

 

 

 



http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing eiponaha. 

From 

guidelines 

to policies 



 
Integrated care pathways for airway diseases  

November 27, 2013 

(i) propose a common framework care pathways for 

chronic respiratory diseases in the EU 

(ii) use a common simulation tool to assist 

physicians in the stratification of patients and 

choice of pathways.  

(iii) aims at a common strategy to reduce the  burden 

(emergency visits, avoidable hospitalisations, 

disability and costs) while improving quality of 

life  

   Consensus of 143 Centres  



The EU Initiative 

(EIP on AHA). 

http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing eiponaha. 

The partners work to deploy, scale-up and 

replicate innovative health and care services. 



Delivery targets for 2014/2015 of the six 

Action Groups and of the Partnership at 

large. 



     Why engage? 

 

What’s it in for me? 



•  General Incentives 

 

•  Funding opportunities 
 

 

 

 

 

 



Τι κάνουμε  

εμείς…. 

Ελληνική Παρουσία 



1st  Conference of partners 
Brussels, Nov. 2012  



2nd Conference of partners 
Brussels, Nov. 2013  
 



2014 – 2020 EU Funding  



Ελληνικό E-health   
Οικοσύστημα  
 

   Δύο ανοικτές  

Ημερίδες   

με ευρωπαϊκή 
συμμετοχή  

το καλοκαίρι και το 
φθινόπωρο του 2013 



Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στη καθ’ 

ημέρα κλινική μας πράξη  

e-Health Unit 

«Sotiria» 
Hospital 

«Agioi Anargyroi» 
Hospital 

«Agia Olga» Hospital 





Σύνθεση και λειτουργία του δικτύου 

 (Forum – Association κατά τα πρότυπα των χωρών στην ΕΕ ) 

•   Η συμμετοχή δυναμικών και αλλλο-

συμπληρωματικών φορέων από το δημόσιο, 

ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα, οι οποίοι  

αξιοποιώντας την υπάρχουσα και τεχνογνωσία, θα 

προτείνουν και αναλάβουν την ευρεία εφαρμογή στη 

πράξη των νέων – καινοτόμων υπηρεσιών προς τον 

υπερήλικα πολίτη / χρόνιο ασθενή. 
 

 

 

 

 

 

  



     Affiliations ( Scotland, Catalonia) 

Prof. G. Crooks 

Prof. J. Roca 



Τα panda μπορούν  Εμείς ? 


