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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με 1 εκατ. € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, χρηµατοδοτείται η επέκταση του συστήµατος 

τηλεϊατρικής στα νησιά 

 

Την απόφαση ένταξης του έργου, που θα ολοκληρώσει την κάλυψη του δικτύου 

τηλεϊατρικής σε ολόκληρη την Περιφέρεια, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, 

Γιώργος Χατζηµάρκος 

 

Με στόχο την αντιµετώπιση της πιεστικής ανάγκης για βελτίωση της πρόσβασης των 

νησιωτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και την άρση της υγειονοµικής αποµόνωσης, 

λόγω του πολυνησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  ο 

Περιφερειάρχης,  Γιώργος Χατζηµάρκος, υπέγραψε σήµερα την απόφαση ένταξης 

της Πράξης  «Επέκταση του Εθνικού ∆ικτύου Τηλεϊατρικής (Ε∆ιΤ) στα νησιά 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 

2014 – 2020», συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 999.400 ευρώ.  

 

Το έργο περιλαµβάνει είκοσι (20) νέους Σταθµούς Τηλεϊατρικής, που θα 

αναπτυχθούν σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριµένα  στα νησιά Αγαθονήσι, 

Ανάφη, Αντίπαρο, Κύθνο, Κέα, Κίµωλο, Λειψούς, Σέριφο, Σίκινο, Φολέγανδρο, 

Χάλκη, Κω, ∆ονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Κουφονήσια, Σχοινούσα, Τέλενδο, 

Ψέριµο και Αρκιούς, βάσει  της σχετικής πρότασης της 2ης Υγειονοµικής 

Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου.  

Οι νέοι σταθµοί θα διασυνδεθούν σε επίπεδο φυσικής και δικτυακής αρχιτεκτονικής 

µε το υφιστάµενο Εθνικό ∆ίκτυο Τηλεϊατρικής (Ε∆ιΤ) , ολοκληρώνοντας την κάλυψη 

του δικτύου σε ολόκληρη την Περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτό, τα νέα σηµεία του 

Ε∆ιΤ στο Νότιο Αιγαίο θα λειτουργούν εντελώς αυτόνοµα και θα διαλειτουργούν  

πλήρως µε τα υπόλοιπα 43 υφιστάµενα σηµεία του Ε∆ιΤ, καθώς και µε εκείνα, που 

θα αναπτυχθούν στο µέλλον.  



Στα νησιά, στα οποία δεν λειτουργεί υγειονοµικός σταθµός (Τέλενδο, Ψέριµο και 

Αρκιούς), ο σταθµός τηλεϊατρικής θα εγκατασταθεί σε χώρο, που παραχωρεί ο 

οικείος ∆ήµος και θα χρησιµοποιείται από τους γιατρούς των  όµορων νησιών, στο 

πλαίσιο των επισκέψεών τους. Ο σταθµός τηλεϊατρικής στην Κω θα εγκατασταθεί 

στο Κατάστηµα Κράτησης.  

 

Ο εξοπλισµός σε κάθε σταθµό συνοπτικά περιλαµβάνει: Ευρυζωνική πρόσβαση στο 

δίκτυο τηλεϊατρικής µέσω του δικτύου κορµού, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό 

εξοπλισµό, σύστηµα εικονοδιάσκεψης υψηλής ευκρίνειας, διαγνωστικό εξοπλισµό, 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και εφαρµογή τηλεϊατρικής, που υποστηρίζει τον εξοπλισµό 

και τον διασυνδέει µε το σύστηµα τηλεδιάσκεψης και τηλεϊατρικής του Ε∆ιΤ.  

 

Επίσης, το έργο περιλαµβάνει Σύστηµα Κατ΄ Οίκον Παρακολούθησης (ΣΚΟΠ) σε 

50 διαφορετικά σπίτια ασθενών ή χρονίως πασχόντων µε άµεση διασύνδεση µε το 

Ε∆ιΤ.  

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες του συστήµατος 

τηλεϊατρικής είναι η Τηλεδιάγνωση, η Τηλε-εκπαίδευση, η Τηλεδιάσκεψη και η κατ’ 

οίκον µέριµνα και παρακολούθησης.  

Σηµειώνεται, ότι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λειτουργούν σήµερα 23 σταθµοί 

τηλεϊατρικής, που βρίσκονται σε Ρόδο (2 σταθµοί), Σύρο, Πάτµο, Αστυπάλαια, 

Σύµη, Μεγίστη, Νίσυρο, Σίφνο, Ίο, Αµοργό, Κάσο, Κάλυµνο, Νάξο, Κω, Λέρο, 

Κάρπαθο, Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Πάρο, Τήνο και Τήλο. Με την ολοκλήρωση της 

επέκτασης του Συστήµατος, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα διαθέτει σταθµούς 

Ε∆ιΤ πλήρως διασυνδεδεµένους και απόλυτα δια-λειτουργικούς µε το υπόλοιπο 

δίκτυο.  

Ως ηµεροµηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 20/02/2019 και λήξης η 31/12/2020. 

 

Το έργο εντάσσεται στον  Άξονα «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

καινοτοµίας», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νότιο Αιγαίο, ο οποίος 

συγχρηµατοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ). 

 

 


