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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

«ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ» 
 
     
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενηµερώσουµε ότι µετά την ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο «Εθνικό ∆ίκτυο Τηλεϊατρικής (Ε∆ΙΤ) Τµήµα 

2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου», υπογράφηκε η σχετική 

σύµβαση και άρχισε η υλοποίηση του έργου.  

 

Η υπογραφείσα σύµβαση αποτελεί ορόσηµο για µια µεγάλη προσπάθεια, στο 

επίκεντρο της οποία τίθεται η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους 

των νησιών του Αιγαίου κατά τρόπο ισότιµο µε τους κατοίκους των µεγάλων 

αστικών κέντρων και χωρίς τους περιορισµούς που προκύπτουν από την 

γεωγραφική ιδιαιτερότητα του τόπου διαµονής.  

 

Βασικοί λειτουργικοί στόχοι του έργου που υλοποιείται είναι α) η ενδυνάµωση 

της επιχειρησιακής δυνατότητας των Κέντρων Υγείας και β) η κάλυψη των 

αναγκών για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και επιµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.  

 

Το έργο προϋπολογισµού 4.268.014,61€ προβλέπεται, βάσει της συµβατικής 

δέσµευσης του αναδόχου και του ανελαστικού χρονοδιαγράµµατος να τελειώσει µέχρι 

τις 31-10-2015.  

 

Η εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος τηλεϊατρικής στις αποµακρυσµένες από την 

ενδοχώρα νησιωτικές περιοχές της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας θα επιφέρει σηµαντικά 

οφέλη, τα οποία επιγραµµατικά αναφέρουµε:  

• Ισότιµη πρόσβαση πολιτών, σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ιατρικής και 

ψυχιατρικής φροντίδας, ανεξαρτήτου του τόπου διαµονής.  

• ∆ηµιουργία προϋποθέσεων αναζωογόνησης της υπαίθρου: ένας από τους λόγους 

εγκατάλειψής της υπήρξε και η ανεπαρκής ιατρική φροντίδα.  

• Πρόσβαση των κατοίκων των νησιών σε εξειδικευµένες υπηρεσίες υγείας, για 

έκτακτα και τακτικά περιστατικά, ακόµα και αν οι καιρικές συνθήκες δεν το 

επιτρέπουν.  
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• Ενίσχυση του θεσµού του ΕΣΥ.  

• Μείωση της καθηµερινής επιβάρυνσης των νοσοκοµείων αναφοράς: απλά 

περιστατικά ή τακτικές επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων θα µπορούν στο εξής 

εξετάζονται µέσω τηλεϊατρικής, χωρίς να απαιτηθεί η µετακίνηση του ασθενή 

από το τόπο διαµονής του.    

• Πρόσβασης σε εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου των γιατρών και 

νοσηλευτών που υπηρετούν σε αποµακρυσµένα Κέντρα Υγείας.  

• Έµπρακτη υποστήριξη των νέων γιατρών στις περιοχές αυτές στο δύσκολο έργο 

τους.  

• Καλύτερη αξιοποίηση του ιατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων αναφοράς: µε 

εύκολο τρόπο, χωρίς να απαιτούνται µετακινήσεις, αποσπάσεις ή άλλες ενέργειες 

υψηλού λειτουργικού κόστους, ιατροί των Νοσοκοµείων, θα συνδράµουν τη 

λειτουργία των νησιωτικών Κέντρων Υγείας.  

• ∆ιασύνδεση της ακαδηµαϊκής κοινότητας (Ιατρικές και Νοσηλευτικές Σχολές) µε 

τα αποµακρυσµένα σηµεία για πρακτική άσκηση. 

• Σηµαντική εξοικονόµηση πόρων που θα προκύψουν από την µείωση άσκοπων 

διακοµιδών.   

• Άµεση οικονοµική ελάφρυνση για τον ωφελούµενο πληθυσµό, που θα επέλθει 

από τον περιορισµό των µετακινήσεων στα µεγάλα αστικά κέντρα για εκτίµηση 

από ιατρό ειδικότητας. 

• Άµεσο όφελος για την κοινωνία από τον περιορισµό των χαµένων ωρών/ηµερών 

εργασίας.  

 

Η ∆ιοίκηση της 2ης ∆.Υ.Πε. θα παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη του έργου 

σε κάθε φάση και θα µεριµνά για την έγκαιρη ολοκλήρωσή του. Είµαστε 

πεπεισµένοι, ότι η εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος τηλεϊατρικής 

αποτελεί έργο πνοής.  

Επισυνάπτεται χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 
Α. Παπαρούπας  

        



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ  

Ταχ. ∆/νση: Θηβών 46-48, 185 43 Πειραιάς, Τηλ.: 213 2004 202, Fax: 210-4212180. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ 

 

ΕΡΓΟ: «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –  

ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ» 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου 

 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ 
ΔΕΚ 

2014 

ΙΑΝ  

2015 

ΦΕΒ 

2015 

ΜΑΡ 

2015 

ΑΠΡ 

2015 

ΜΑΙΟΣ 

2015 

ΙΟΥΝ 

2015 

ΙΟΥΛ 

2015 

ΑΥΓ 

2015 

ΣΕΠΤ 

2015 

ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ           

ΦΑΣΗ 1η 

«Μελέτη 

Εφαρμογής» 

Π1 Μελέτη Εφαρμογής 
ΕΝΑΡΞΗ 

23/12/2014 

ΛΗΞΗ 

6/2/2015 
 Π1α-Π1ε: Συμπληρωματικά Παραδοτέα 

Μελ. Εφαρμογής 

ΦΑΣΗ 2η 

«Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού και 

Λογισμικού» 

Π1: Ενοποιημένο σύστημα 30 Σταθμών 

Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ) 

 
ΕΝΑΡΞΗ 

7/2/2015 
      

ΛΗΞΗ 

9/6/2015 
 

Π2: Δεκατρείς (13) Σταθμοί Τηλεϊατρικής 

Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ) 

Π3: Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών 

ραντεβού 

Π4: Μεταφορά 7 υφιστάμενων τερματικών 

σταθμών ηλεκτρονικής υγείας 

Π6: Κέντρο Δεδομένων 

ΦΑΣΗ 3η  

«Εκπαίδευση 

Προσωπικού και 

Ενημέρωση Κοινού» 

Π1: Εκπαιδευτικό Υλικό 

 
ΕΝΑΡΞΗ 

10/6/2015 
    

ΛΗΞΗ 

24/8/2015 

 

Π8: Πρόγραμμα της ανοικτής 

εκπαιδευτικής / ενημερωτικής ημερίδας 

Π9: Έντυπο ενημέρωσης του κοινού του 

έργου 

ΦΑΣΗ 4η 

«Πιλοτική 

Λειτουργία» 

Π1: Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας   
ΕΝΑΡΞΗ 

25/08/2015 

 
ΛΗΞΗ 

28/9/2015 
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