ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ C4H - ΕΤΑΙΡΟΙ
UNIFI – Università degli Studi di Firenze
Το Πανεπιστήµιο της Φλωρεντίας (UNIFI) περιλαµβάνει 24
πανεπιστηµιακά Τµήµατα που οµαδοποιούνται σε πέντε τοµείς σπουδών
και αποτελεί συνώνυµο της επιστηµονικής έρευνας για τη Φλωρεντία.
Η διάρθρωση των τ µηµάτων του επιτρέπει στο Πανεπιστήµιο της
Φλωρεντίας να πραγµατοποιεί προγράµµατα επιστηµονικής έρευνας,
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, να συµβάλλει στη µεταφορά
γνώσης και στην καινοτοµία.
Ειδικότερα, το Τµήµα Χειρουργικής και Μεταγραφικής Ιατρικής (DCMT)
προάγει την εκπαίδευση και την ακαδηµαϊκή έρευνα καθώς και τη
φροντίδα ασθενών, προσφέροντας καινοτόµο εκπαίδευση υψηλού
επιπέδου στους φοιτητές και υγειονοµική περίθαλψη σε πολίτες µέσω
µεθοδολογιών αιχµής.
ISBEM – Istituto Scientifico Biomedico Euromediterraneo
Το ISBEM είναι ένα µη κερδοσκοπικό ινστιτούτο βιοϊατρικής µε
ερευνητικές δραστηριότητες (µια µικροµεσαία επιχείρηση σύµφωνα µε την
ΕΕ) και εταίρους από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο, όπως ιταλικά και ευρωπαϊκά
πανεπιστήµια, ιδιωτικά και δηµόσια νοσοκοµεία, οργανώσεις εθελοντών,
οργανισµούς εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και τοπικούς φορείς.
Τα προγράµµατα του ISBEM (ερευνητικά, εκπαιδευτικά και φροντίδας
ασθενών) συµβάλλουν κ αταλυτικά στην υγειονοµική περίθαλψη των
πολιτών, χάρη στα καινοτόµα προϊόντα, τις αποτελεσµατικές διαδικασίες
και τις προηγµένες υπηρεσίες που παρέχονται.
Στη νότια Ιταλία και για ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού, το ISBEM
διαδραµατίζει σηµαντικότατο ρόλο σ την προσπάθεια µετάβασης από ένα
σύστηµα που έχει ως κεντρικό άξονα την ασθένεια σε ένα σύστηµα µε
επίκεντρο την υγεία.

FIN – Nutrition Research Foundation
Το FIN είναι ένα ιδιωτικό µη κερδοσκοπικό Ίδρυµα που ιδρύθηκε το 1997
µε σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών για θέµατα διατροφής σε κοινωνικό
επίπεδο
Το FIN έχει πολύ µεγάλη εµπειρία στον τοµέα της διατροφής, εστιάζοντας
σε διάφορες πτυχές όπως: η αξιολόγηση της διατροφής πληθυσµιακών
οµάδων, η σχεδίαση και η επικύρωση νέων ή υφιστάµενων
ερωτηµατολογίων για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες-στόχους, τεστ
ταχείας αξιολόγησης για την υιοθέτηση της Μεσογειακής Δίαιτας
(KIDMED) ή µιας υγιεινής διατροφής, µέθοδοι αξιολόγησης της σωµατικής
δραστηριότητας, η εφαρµογή τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας
στους το µείς της διατροφής και της σωµατικής δραστηριότητας και η
προαγωγή της Μεσογειακής Δίαιτας.
LMU – Ludwig-Maximilians-Universität
Το Πανεπιστήµιο Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου είναι ένα
από τα κορυφαία πανεπιστήµια στην Ευρώπη και κατέλαβε για µία ακόµη
φορά την πρώτη θέση µεταξύ των γερµανικών πανεπιστηµίων σύµφωνα
µε την Πρωτοβουλία Αριστείας της Γερµανικής Κυβέρνησης.
Η Έδρα Φιλοσοφίας IV του Πανεπιστηµίου (Καθ. Julian Nida-Rümelin)
επικεντρώνεται στη θεωρία του ορθολογισµού, στην ηθική και την πολιτική
φιλοσοφία. Έχει συµµετάσχει σε πολυάριθµα διατµηµατικά προγράµµατα
όπως τα Robolaw, GeNECA και ForChange.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων περιλαµβάνει 17 πανεπιστηµιακά Τµήµατα
και προσφέρει υψηλής ποιότητας µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών
που συνδυάζουν στοιχεία µάθησης και έρευνας τόσο σε επίπεδο
µεταπτυχιακού όσο και σε επίπεδο διδακτορικού.
Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων συνεργάζεται στενά µε κορυφαία
πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα
της
Ευρώπης
και
των
ΗΠΑ,
συµπεριλαµβανοµένων των Π ανεπιστηµίων Stanford, Brown, NIH,
Imperial College και Erasmus.
Το ερευνητικό έργο του Πανεπιστηµίου στηρίζουν η Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και άλλοι δηµόσιοι φορείς στην Ελλάδα,

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρατικά χρηµατοδοτικά κεφάλαια από τις ΗΠΑ
και τον Καναδά και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα.
F.I.R.M.O. – Fondazione Raffaella Becagli
Το Ίδρυµα F.I.R.M.O. (Fondazione Raffaella Becagli) ιδρύθηκε στις 20
Φεβρουαρίου 2006.. Είναι ένας ιδιωτικός µη κερδοσκοπικός οργανισµός
που αναγνωρίζει ως προτεραιότητα την πρόληψη και τη θεραπεία
σκελετικών παθήσεων.
Για την προαγωγή του σκοπού του, το Ίδρυµα συνάπτει στρατηγικές
συµµαχίες µε ασθενείς, ιατρικούς και επιστηµονικούς οργανισµούς, φορείς
που ασχολούνται ειδικά µε τη δηµόσια υγεία, πανεπιστήµια, ερευνητές και
βιοµηχανίες.
Υπεύθυνη για την ανάπτυξη του Ιδρύµατος, προκειµένου να µπορεί να
υποστηρίζει καινοτόµους θεραπείες και διαγνωστικές µεθόδους τα
επόµενα χρόνια, είναι µία Επιτροπή Επιστηµονικών Εταίρων και
Θεσµικών και Βιοµηχανικών Εταίρων.
H.H.F. – Ελληνικό Ίδρυµα Υγείας
Το Ελληνικό Ίδρυµα Υγείας (ΕΙΥ./HHF) είναι ένας µη κερδοσκοπικός
οργανισµός µε έδρα την Αθήνα που επικεντρώνεται στην έρευνα και την
ενηµέρωση του κοινού για σηµαντικά θέµατα υγείας.
Στόχοι του ΕΙΥ είναι η διεξαγωγή, η υποστήριξη και η προαγωγή της
επιστηµονικής έρευνας µε αντικείµενο την προαγωγή της υγείας και την
πρόληψη ασθενειών, µε επίκεντρο τον Eλληνικό πληθυσµό.
Για να εκπληρώσει την αποστολή του, το ΕΙΥ συνεργάζεται µε Eλληνικά
και διεθνή ιδρύµατα, οργανισµούς και ιδιώτες, για την τεκµηρίωση και
διάδοση αξιόπιστων γνώσεων για την υγεία.
FUB – Freie Universität Berlin
Το Πανεπιστήµιο Freie Universität του Βερολίνου είναι ένα
πανεπιστηµιακό ίδρυµα που καλύπτει πολλούς τοµείς σπουδών.
Περιλαµβάνει δώδεκα τ µήµατα και τρία κεντρικά ινστιτούτα τα οποία
προσφέρουν πάνω από 150 διαφορετικά ακαδηµαϊκά προγράµµατα
καλύπτοντας ευρύ φάσµα επιστηµών, συµπεριλαµβανοµένης και της
Ψυχολογίας της Υγείας.

Το Freie Universität είναι ένα από τα έντεκα Πανεπιστήµια που
διακρίθηκαν κα ι στις τρεις γραµµές χρηµατοδότησης της Πρωτοβουλίας
Αριστείας της Γερµανικής Κυβέρνησης. Το Freie Universität ιδρύθηκε το
1948 µε διεθνή στήριξη και αυτοχαρακτηρίζεται ως Διεθνές
Πανεπιστηµιακό Δίκτυο.
LABOR – Industrial Research Lab
Το LABOR είναι ένα διωτικό
ι
εργαστήριο βιοµηχανικών ερευνών που
προσφέρει σε εταιρείες λύσεις για τη βελτίωση των προϊόντων και των
διαδικασιών παραγωγής τους µέσω τεχνολογικών καινοτοµιών.
Η πολυδιάστατη τεχνογνωσία του LABOR υποστηρίζεται από ένα δίκτυο
τεχνολογικών εταίρων και πανεπιστηµιακών κέντρων αριστείας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
ATB – Institute for Applied systems Technology Bremen GmbH
Το Ινστιτούτο ΑΤΒ της Βρέµης είναι ένα ερευνητικό ίδρυµα εξειδικευµένο
στην ανάπτυξη και εφαρµογή εξατοµικευµένων λύσεων για τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) βάσει µεθοδολογιών αιχµής, το
οποίο έχει ισχυρή αλληλεπίδραση και ενεργό συνεργασία µε τους πελάτες.
Οι επιχειρηµατικές περιοχές δραστηριοποίησής της περιλαµβάνουν τη
διαχείριση γνώσης, την ανάπτυξη συστηµάτων λογισµικού, την ανάλυση
και σχεδιασµό συστηµάτων σε διάφορους τοµείς.
Η εξειδίκευση του Ινστιτούτου στις ΤΠΕ περιλαµβάνει τη χρήση µοντέλων
για την εξαγωγή περιεχοµένων µε βάση οντολογίες (δοµηµένα πλαίσια
οργάνωσης των πληροφοριών), καθώς και την ανάπτυξη προηγµένων
βοηθητικών συστηµάτων λήψης αποφάσεων.
L4V – Looking For Value
Η Looking For Value Srl είναι µία εταιρεία συµβούλων επιχειρήσεων µε
έδρα τη Ρώµη, η οποία ιδρύθηκε το 2010 µε αποστολή να παρέχει
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικρoµεσαίες επιχειρήσεις
για τις
καθηµερινές και στρατηγικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν µε στόχο τη
δηµιουργία προστιθέµενης αξίας στην επιχείρηση.
Η L4V στηρίζεται σε µια οµάδα επαγγελµατιών µε σηµαντική
εµπειρογνωµοσύνη σε διάφορες υπηρεσίες. Η προσέγγισή της είναι

πολυτοµεακή και καλύπτει τους εξής τοµείς: τον δηµόσιο τοµέα (στην
Ιταλία και στην Ευρώπη), τον τραπεζικό κλάδο, τον κλάδο των ακινήτων,
τον κλάδο των ειδών πολυτελείας και τον κλάδο των τροφίµων και ποτών.
Adnkronos comunicazione
Η εταιρεία συµβούλων Adnkronos comunicazione είναι µέλος του Οµίλου
gmc-adnkronos και εξειδικεύεται σε θέµατα εταιρικής επικοινωνίας.
Χρησιµοποιώντας καινοτόµα εργαλεία και συνδυάζοντας πληροφορίες,
εκδόσεις, επικοινωνία και πολυµέσα, µία οµάδα επαγγελµατιών από
πολλά επιστηµονικά πεδία αναλαµβάνει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει
έργα ολοκληρωµένης επικοινωνίας, την οργάνωση εκδηλώσεων
διαδικτυακά και µη, υπηρεσίες γραφείου Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων όπως παρακολούθηση Διαδικτύου και ΜΜΕ, ανάλυση απήχησης
προϊόντων , τροφοδότηση και σπορά πληροφοριών (feeding και seeding),
δηµιουργία «θορύβου» (buzz marketing strategy) - ανάλογα µε τις
απαιτήσεις του πελάτη, για ιταλικές και πολυεθνικές δηµόσιες και ιδιωτικές
επιχειρήσεις.
C3 – Collaborating for Health
Το C3 Collaborating for Health αναζητεί λύσεις για τον έλεγχο χρόνιων µη
µεταδοτικών ασθενειών, που µπορούν να προληφθούν, αλλά παρ' όλα
αυτά έχουν πάρει διαστάσεις παγκόσµιας επιδηµίας, εστιάζοντας στους
τρεις βασικούς παράγοντες κινδύνου: το κάπνισµα, την κακή διατροφή
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανάλωσης αλκοόλ) και την έλλειψη
σωµατικής δραστηριότητας.
Το C3 προάγει εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες µεταξύ διαφόρων
φορέων που µπορούν από κοινού να αντιµετωπίσουν τους φραγµούς που
εµποδίζουν τον άνθρωπο να έχει µια υγιή ζωή.
Στους συνεργάτες µας συµπεριλαµβάνονται επαγγελµατίες από τον χώρο
της υγείας, πολίτες σε τοπικές κοινωνίες, επιχειρήσεις και πανεπιστήµια.
Εφαρµόζουµε την έρευνα µε αποτελεσµατικές δράσεις, διαχέοντας τα
προκύπτοντα αποτελέσµατα σε όλο τον κόσµο µέσα από το ευρύ δίκτυό
µας. (www.c3health.org / Twitter @C3Health)

IMH - Ministero della Salute Italiano
Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας είναι αρµόδιο για τα εξής θέµατα: την
προστασία της ανθρώπινης υγείας, τον συντονισµό του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, την προαγωγή και προστασία της υγείας στον χώρο
εργασίας, την ασφάλεια των τροφίµων καθώς επίσης και για κτηνιατρικά
θέµατα. Το Υπουργείο ασχολείται επίσης µε τον σχεδιασµό και τον
συντονισµό δράσεων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών
µε σκοπό την αποκατάσταση της υγείας. Το εθνικό πρόγραµµα υγείας,
διεξάγει επιστηµονικές έρευνες στον χώρο της υγείας, δηµιουργεί σχέσεις
µε διεθνείς οργανώσεις και οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
επιπλέον είναι υπεύθυνο για τον συντονισµό και την παρακολούθηση των
τεχνικών δραστηριοτήτων των Περιφερειών καθώς και για την
παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
ARES – Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia
Η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγειονοµικής Περίθαλψης της Puglia, ιδρύθηκε
µε τον Περιφερειακό Νόµο αριθ. 24 τ ης 13ης Αυγούστου 2001. Ως
δηµόσιος φορέας, η ARES ασχολείται µε την ανάλυση των αναγκών και
την αξιολόγηση της ποιότητας των υγειονοµικών υπηρεσιών και την
εφαρµογή καινοτόµων εργαλείων διαχείρισης. Στο πλαίσιο της λειτουργίας
της, η ARES διενεργεί επιδηµιολογικές αναλύσεις υγειονοµικών
υπηρεσιών, αξιολογεί τεχνολογικές καινοτοµίες και φαρµακευτικά
προϊόντα, εκτιµά την προσφορά και τη ζήτηση και εφαρµόζει καινοτόµα
µοντέλα διαχείρισης.

