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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
Ως τις 13 Ιουλίου 2018 η προθεσµία υποβολής προτάσεων για την 
επέκταση του δικτύου τηλεϊατρικής στα νησιά της Περιφέρειας,  

στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου 
 
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζηµάρκου, 
παρατείνεται ως τις 13 Ιουλίου 2018, η προθεσµία υποβολής προτάσεων προς ένταξη 
και χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου 2014- 2020. 
Οι προτάσεις  αφορούν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τοµέα της τηλεϊατρικής, 
µε σκοπό την αντιµετώπιση της πιεστικής ανάγκης για βελτίωση της πρόσβασης σε 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα στα αποµονωµένα νησιά. 
 
Ειδικότερα, η πρόσκληση µε τίτλο “Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων 
τηλεϊατρικής”  συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 1.000.000 ευρώ, 
απευθύνεται στο Υπουργείο Υγείας / 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς & 
Αιγαίου, ως δυνητικό δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειµένου να 
ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα «Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νότιο 
Αιγαίο, ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν αφορούν σε εφαρµογές τηλεϊατρικής στους 
(ενδεικτικούς) άξονες της τηλε-συµβουλευτικής, τηλε-ειδίκευσης, τηλε-επίβλεψης, 
τηλε-βοήθειας και της συνεχούς εξ' αποστάσεως εκπαίδευση ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού. 
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί σε δράσεις που θα συµβάλουν στην άρση της αποµόνωσης 
των µικρών νησιών. 
Λόγω του πολυνησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 
προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών µε 
περιορισµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, προτείνεται η επέκταση του Εθνικού 
∆ικτύου Τηλεϊατρικής (Ε∆ΙΤ) σε όλα τα κατοικηµένα νησιά της Περιφέρειας. 
Έµφαση θα δοθεί στην ένταξη στο Ε∆ΙΤ υγειονοµικών µονάδων πολύ µικρών 
νησιωτικών οικισµών, καθώς και στην ενίσχυση της κατ' οίκον παροχής φροντίδας, 
µε στόχο την άρση της υγειονοµικής αποµόνωσης. 



 
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 πρέπει να διαθέτει σταθµούς Ε∆ΙΤ 
πλήρως διασυνδεδεµένους και απόλυτα δια-λειτουργικούς µε το υπόλοιπο δίκτυο.  
 
Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 13.07.2018.   
 
Οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτηµένα 
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.   
Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ 
2014 - 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr. 
 
 
 
 
 
 


