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ρίς  όμως  να 
ική χρήση ενό
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ατρικής  σε  πε
ακτήρα  του  κ
ος τηλεϊατρική

στημα να είνα
τοσύνης στου

παθήσεις 

αδικασία  του

μια πρόληψη)

έγκαιρη  κα
ου  ιατρού πο
ση  της  θνησιμ

ελεί το 39,8% τ

ατικότητα της 

ι: 

ιρη και σωστή
περιστατικό).

χ. σεισμός) 

ραυμάτων  

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

ηγούμενου  ρ
Συμβούλων 

φαρμογής τη

(με τη χρήση

ευτικών μαθη
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εριπτώσεις  π
ατεπείγοντος
ής.  

αι σε θέση να
υς ασθενείς πο

υ  επείγοντος 
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ιδευτικό 
εχόμενο 

Συμβουλή σε 
κό χρόνο ή σε 
ρο χρόνο 

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

ιατρικά  δεδ
όπου  βρίσκ
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Σύστημα  λή
στηθοσκόπιο
Τηλεϊατρικής
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ή στιγμή από 

ού (προγραμμ
τητας που υπο

ούς στον Ιατρ
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συστήματα
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γορης εκίνησ
ογραμματισμο
όσκλησης του 
οθήκευση της 

μέριμνα και πα

νη  την  ανάγκ
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δεση δεν αποτ

σει αναλυτική

δευση και κατά
του συστήματ

υται η χρήση 

ακαδημαϊκή κο

ση  σε  επείγο
νόμενα κλπ).

ι  κατάρτιση 
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διοικητικού π
Αρχή.  

) 

  λήψη  συγκε

ν  (επιστημον

νατότητες  το

σης καθώς η δ

ευτικές  τηλεδ
  θα  αποτελο

κασιών  

είου ή με κάπ
παίδευση των 
όντος έργου. 

κών  πόρων  γ
όχο  την  άμεσ
άμεσα κρίσιμ
βοηθάει  στην

κά  προβλήμα
ω του ΕΔΙΤ λειτ
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της  συνεδρία
μάτων της 2ης

αίσιο  της  μελ

προσωπικού τ

εκριμένων  μέ

νικά  ή  διοικ

υ  υποσυστήμ

δυνατότητα χρ

διασκέψεις  κα
ούν  τα  σημεία

ποιο επιστημ
απομακρυσμ

για  τη  διεξα
η  επικοινωνί
μες αποφάσει
ν  ολοκλήρωση

ατα,  που  δεν 
τουργία κατ’ 

      
Υ 

 

ας  σε 
ς ΥΠΕ, 
λέτης 

των 

έτρων 

κητικά 

ματος 

ρήσης 

αι  να 
α  της 

μονικό 
μένων 

αγωγή 
α  και 
ις. Για 
η  της 

τους 
οίκον 
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μέριμνας κα
και συστημα
περίπτωση  ν
επίσης  δυνα
μέριμνας κα

• Άμε
• Εξα

προ
• Τη δ

ιατρ
αξιο

• Πρό
• Δυν

υπε
• Δυν

Αρχιτεκτον

Προκειμένου
στόχοι, είναι
θα αποτελείτ

• Είκο
Υγει
και 
κατ

• Σύσ
πασ

• Διασ
Cen

 

 

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

ι παρακολούθ
ατική παρακολ
να  ζητούν  της
ατότητα  απομ
ι παρακολούθ
εση και αποτε
σφάλιση  της 
οσωπικό της μ
δυνατότητα ε
ρικού  ραντεβ
ολόγησης υγε
όσβαση από ο
νατότητα παρ
εύθυνους για τ
νατότητα διασ

νική Δικτύο

υ να υλοποιηθ
ι αναγαία η αν
ται από: 

οσι  (20)  νέου
ιονομικές Δομ
την  επιχειρ

ηγορίες:  

o Μεγάλε

o Μικρές 

στημα  Κατ’  ο
σχόντων  με ά

σύνδεση των 
ntre) του Εθνικ

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

θησης. Η συγ
λούθηση των
ς  συνδορμή  κ
μακρυσμένης 
θησης θα πρέ
λεσματική πα
ασφάλειας 

μονάδας υγεία
επικοινωνίας 
ού,  ημερολόγ
ιονομικής κατ
οποιαδήποτε π
οχής εξατομι
τη φροντίδα τ
σύνδεσης με ό

ου Τηλεϊατρ

θεί ο προαναφ
νάπτυξη ενός

υς  Σταθμούς 
μές σύμφωνα
ησιακή  ετοιμ

ς μονάδες ΣΤΙ

μονάδες ΣΤΙΑ

οίκον  παρακ
άμεση διασύν

νέων σταθμώ
κού Δικτύου Τ

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

γκεκριμένη λε
ν ασθενών αυ
και  να  συμβο
πρόσβασης 
πει να περιλα
αροχή υγειονο
και  του  απορ
ας  
με διαφορετι
για  ενεργειών
τάστασης, αντ
πιστοποιημέν
ικευμένης  ιατ
του στην κατε
όργανα ιατρικ

ρικής 

φερόμενος τρ
ς συστήματος

Τηλεϊατρικής
α με τον παρα
μότητα  της 

ΙΑ δώδεκα (12

Α οκτώ (8) 

κολούθηση  (Σ
νδεση με το ΕΔ

ών (ΣΤΙΑ – ΣΤΙΣ
Τηλεαιτρικής 

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

ιτουργία θα δ
υτών  (κατ’οίκο
ουλεύονται  ει
και  επικοινω
αμβάνει κατ’ ε
ομικής υποστή
ρρήτου  της  ε

ικούς τρόπου
ν  (λ.χ.  εξετάσ
ταλλαγή μηνυ
νη μονάδα υγε
τρικής πληροφ
εύθυνσης της 
κών μετρήσεω

ρόπος λειτουρ
επιπρόσθετο

ς  Ιατρού  Ασθ
ακάτω πίνακα
κάθε  υγειονο

2) 

ΣΚΟΠ)  σε  πε
ΔΙΤ 

Σ – ΚΑΤ’ ΟΙΚΟ
(ΕΔΙΤ) και προ

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

δίνει τη δυνα
ον νοσηλευομ
ιδικούς  ιατρο
νίας  με  τους 
ελάχιτσον τις 
ήριξης 
επικοινωνίας 

ς όπως, βιντε
σεων,  μετρήσ
υμάτων κλπ.
είας (ΣΤΙΑ, ΣΤ
φόρισης για  τ
ενημέρωσης 

ων προσαρμοσ

ργίας και να επ
 του υφιστάμ

θενούς  (ΣΤΙΑ)
α. Ανάλογα μ
ομικής  μονάδ

ενήντα  (50) 

ΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
οσθήκη των α

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

τότητα στις μ
μένων) ενώ ε
ύς από  τις  μο
εν  λόγω  ασ
ακόλουθες λε

ανάμεσα  στο

εοδιάκεψη στ
σων  πίεσης,  ζ

ΙΣ) με βάση τι
τον κάθε ασθ
και ευαισθητ
σμένα στις αν

πιτευχθούν ο
μνου και σε άμ

)  που  θα  εγκ
ε τα δεδομέν
δας,  οι  σταθ

διαφορετικά

) με το υφιστ
απαραίτητων α
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μονάδες υγεία
επί πρόσθετα 
ονάδες  ΣΤΙΣ  ο
θενείς.  Το  σύ
ειτουργίες: 

ον  ασθενή  κα

το πλαίσιο τα
ζαχάρου  κλπ)

ις σχετικές εξο
θενή,  τους οικ
τοποίησης για
νάγκες του κάθ

ι ανωτέρω επ
μεση διασύνδ

κατασταθούν 
να διαθεσιμότ
θμοί  ΣΤΙΑ  χω

ά  σπίτια  ασθ

άμενο Κέντρο
αδειών χρήση
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ας να έχουν ά
θα μπορούν 
οι  οποίο  θα  έ
ύστημα  κατ’ 

αι  το  υγειονο

ακτικού ή έκτα
,  ερωτηματολ

ουσιοδοτήσει
κίους  του και
α την πρόληψη
θε ασθενούς.

πιχειρησιακοί 
εση μαζί του 

σε  συγκεκριμ
ττας χώρου κ
ωρίζονται  σε

θενών  ή  χρο

ο Δεδομένων 
ης  

      
Υ 

 

άμεση 
κατά 
έχουν 
οίκον 

ομικό 

ακτου 
λόγια 

ις. 
ι  τους 
η 
 

 που 

μένες 
καθώς 
  δύο 

ονίως 

(Data 
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Τηλ

Τη

 
Η  επικοινων
κατάλληλα λ
MPLS του δι
επικοινωνίας

• Ενό
Ιατρ

• Ενό
Τηλ

• Ενό
υπα
RIS,

• Η δ
άλλ

 
Η προτεινόμ
χαρακτηριστ

• Να 

       
       

• Η  α
εξου

• Το κ
τηλε
πρέ
και 

• Όλη
κρυ

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

Σταθμός Τηλεϊα

Σταθμός Τηλεϊα

λέφωνο 
IP

Σταθμός 
Εργασίας

Σύστημα 
Εικονοδιάσκεψης

ηλέφωνο 
IP

Σύστημα 
Εικονοδιάσκεψη

Σταθμός 
Εργασίας

νία  μεταξύ  τω
λογισμικά επι
κτύου ΣΥΖΕΥΞ
ς μεταξύ των 

ς καναλιού γι
ρού Ασθενούς

ς  καναλιού 
λεϊατρικής του

ς  παράλληλο
αρχόντων, σε 
 κλπ) 

ιασύνδεση  τω
λων. Η διασύνδ

ενη αρχιτεκτο
τικά: 

επιτρέπει δύο

α) Από σημεί
β) Από σημεί

αρχική  πρόσβ
υσιοδοτημένο

κλείσιμο του ι
εϊατρική  πύλ
πει να  παρέχ
σταθμούς τηλ

η  η  επικοινων
πτογραφημέν
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Μετα
Τηλε

ατρικής Ιατρού Συμ

ατρικής Ιατρού Ασθε

Ιατρικ
Τηλε

Μετα
Τηλε

ης

ων  κόμβων  τ
κοινωνίας, κά
ΞΙΣ. Θα πρέπε
δύο τύπων στ

ια τη μεταφορ
ς ‐ του ασθενή

για  τη  μετα
υ ΣΤΙΑ προς τη

ου  βοηθητικ
ψηφιακή επίσ

ων σπιτιών γι
δεση αυτή (γι

ονική του δικτ

ο τύπους τηλε

ίο προς σημεί
ίο προς πολλα

βαση  στην  υ
ο προσωπικό.

ιατρικού ραντ
η  ή  από  το 
χουν επίσης π
λεϊατρικής. (Σ

νία  δεδομένω
νο τρόπο. 

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

αγωγέας 
εϊατρικής

Δρομολογ
Τηλεϊατρ

βούλου (ΣΤΙΣ)

ενούς (ΣΤΙΑ)

κά Οργανα 
εμετρίας

Μονάδα 
Τηλεϊατρικής

αγωγέας 
εϊατρικής

Δρομολογη
Τηλεϊατρικ

Αρχιτεκτ

τηλεϊατρικής 
άνοντας αποκ
ι επίσης αυτή
ταθμών: 

ρά εικόνας υψ
ή και του Ιατρ

φορά  των  ε
η Μονάδα Τηλ

κού  καναλιού
σης μορφή πο

ια την κατ’  οί
ια χρονικό διά

τύου τηλεϊατρ

εϊατρικών συν

ίο 
απλά σημεία (

υπηρεσία  πρέ
 

τεβού θα πρέ
Κέντρο  Υποσ
πληροφορίες σ
ΣΤΙΑ και ΣΤΙΣ).

ων  (ήχου,  εικ

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

γητής
ρικής

ητής
κής

τονική του δικ

 

θα  πρέπει  ν
λειστική χρήσ
ή να υλοποιεί

ψηλής ευκρίν
ρού Συμβούλο

νδείξεων  των
λεϊατρικής του

ύ  για  τη  με
ου δεν προέρ

ίκον νοσηλεία
άστημα 36 μη

ρικής επίσης θ

νδέσεων: 

(π.χ. για τηλεκ

έπει  να  γίνετ

έπει να γίνετα
στήριξης  Λειτ
σε πραγματικ

κόνας  και  ιατ

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

Δρομολ
ΣΥΖΕ

LAN Ιατρικής Μ
(Υφιστάμενη κα

Δρομολ
ΣΥΖΕ

LAN Ιατρικής Μ
(Υφιστάμενη κατ

κτύου τηλεϊατ

να  πραγματοπ
ση του δικτυα
ίται με την αν

ειας και ήχου
ου 

ν  διαφόρων 
υ ΣΤΙΣ . 

εταφορά  άλλ
ρχονται από τ

α θα γίνεται 
ηνών) αποτελε

θα πρέπει υπο

κπαίδευση) 

ται  μέσω  τη

αι επίσης από 
τουργίας  (He
ό χρόνο για τη

τρικές  μετρήσ

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

Κ

λογητής
ΕΥΞΙΣ

Μονάδας 
ατάσταση)

λογητής
ΕΥΞΙΣ

ονάδας 
τάσταση)

τρικής 

ποιείται  μέσα
ακού πρωτοκό
νάπτυξη τριών

υ για την προσ

διαγνωστικώ

λων  τηλεϊατρ
η Μονάδα Τη

με  τη  χρήση 
εί τμήμα του έ

οχρεωτικά να 

ης  εφαρμογή

εξουσιοδοτη
elpdesk)  του 
η διαθεσιμότ

σεις)  θα  πρέπ
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ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕ
( IP/MPLS

Κέντρο Δεδομένων Ε

Δρομολο
ΣΥΖΕΥ

LAN ΕΚΕΠΥ 
κατάσ

α  από  ευρυζ
όλου TCP/IP κ
ν λογικά ανεξα

σωπική επικο

ών  οργάνων, 

ρικών  πληρο
ηλεϊατρικής το

εμπορικών σ
έργου.  

διαθέτει τα ε

ς  Τηλεϊατρικ

μένο προσωπ
ΕΔΙΤ.  Τα  συ
ητα του συστ

πει  να  γίνετα

OTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

  12

ΥΞΙΣ
S)

ΕΔΙΤ

ογητής
ΥΞΙΣ

(Υφιστάμενη 
σταση)

ζωνικά  δίκτυα
και των υπηρε
αρτήτων κανα

οινωνία μεταξ

από  τη  Μο

οφοριών,  νέω
ου ΣΤΙΑ (π.χ. P

συνδρομών AD

εξής 

ής  και  μόνο

πικό, μέσα απ
στήματα  αυτ
ήματος σε ιατ

αι  με  ασφαλ

      
Υ 

 

α  και 
εσιών 
αλιών 

ύ του 

ονάδα 

ων  ή 
PACS, 

DSL ή 

  από 

πό την 
τά  θα 
τρούς 

ή  και 
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Ως  δίκτυο  κ
σχεδιασμού.
υπηρεσιες  τ
απαραίτητες
αποτελούν α
 
Τα σημεία εν
 
Σταθμός Τηλ
Ο ΣΤΙΑ  είναι
ιατρού.  Είνα
ανάγκες  πρό
βελτίωση  τω
Προκειμένου

• Ευρ
πρω
εύρ

• Απα
τηλε

• Σύσ

• Διαγ

• Μετ

• Εφα
τηλε

• Ηλε

• Απα
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κορμού  θα  πρ
.  Κατά  τη  φά
του  δικτύου 
ς αναβαθμίσε
αντικείμενο το

νδιαφέροντος

λεϊατρικής Ιατ
ι  ο φυσικός  χ
αι  εγκατεστημ
όσβασης  σε 
ων  παρεχομέ
υ να λειτουργ

ρυζωνική  πρό
ωτοκόλου ΙΡ. 
ος ζώνης ανα

αραίτητο  δικ
εϊατρικής ΕΔΙΤ

o Ένα (1) δ

o Ένα (1) μ

o Ένα (1) σ

o ΙΡ τηλεφ

o Προσθή

στημα εικονοδ

γνωστικό εξοπ

1. Ρινοσ

2. Σπιρό

3. Ψηφ

4. Ψηφ
θερμ
ενσω

τασχηματιστή

αρμογή τηλεια
εδιάσκεψης κ

εκτρονικό υπο

αραίτητη επίπ

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ρέπει  να  χρη
άση  της  μελέ
στα  προτειν
ις των συνδέσ
ου παρόντως 

ς του έργου αν

τρού Ασθενού
χώρος ο οποί
μένος  στις  απ
εξειδικευμένε
ένων  υπηρεσ
εί αποτελεσμ

όσβαση  στο  δ
Η πρόσβαση 
αλύονται στο κ

τυακό  και  τ
Τ: 

δρομολογητή 

μεταγωγέα 

σημείο ασύρμ

φωνική συσκε

κες αδειών χρ

διάσκεψης υψ

πλισμό που να

σκόπιο, Ωτοσ

όμετρο 

φιακό τηλεμετ

φιακό  όργανο
μοκρασία,  αρ
ωματωμένο ηλ

ή απομόνοσης

ατρικής που υ
και τηλεϊατρικ

ολογιστή με οθ

πλωση, φωτισ

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

σιμοποιηθεί 
έτης  εφαρμογ
νόμενα  σημεί
σεων. Οι αναβ
και θα υλοπο

ναλύονται στ

ύς (ΣΤΙΑ)  ‐ Μ
ος υποδέχετα
πομακρυσμέν
ες  ιατρικές  υ
σιών  υγείας 
ματικά ο ΣΤΙΑ θ

δίκτυο  τηλεϊα
να είναι μέσ
κεφάλαιο 0‐ Π

τηλεπικοινων

ματης πρόσβα

υή. 

ρήσης στην κε

ψηλής ευκρίνε

α περιλαμβάν

κόπιο, Φαρυγ

ρικό στηθοσκ

ο  καταγραφή
ρτηριακή  πίε
λεκτροκαρδιο

ς και UPS εγκα

υποστηρίζει το
κής του ΕΔΙΤ.

θόνη αφής 23

μό και ηχομό

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

το  δίκτυο  ΣΥ
γής  πρέπει  να
ία  ανάπτυξης
βαθμίσεις πο
ιηθούν με ευ

η συνέχεια: 

εγάλου τύπο
αι  τον ασθενή
ες  Υγειονομικ
υπηρεσίες  τω
στον  τοπικό 
θα πρέπει να 

ατρικής  μέσω
ω του δικτύο
Πλάνο Δικτυα

ιακό  εξοπλισ

ασης (access p

εντρική υποδο

ειας. 

νει κατ’ ελάχισ

γγοσκόπιο 

κόπιο 

ής  τουλάχιστ
εση,  κορεσμ
ογράφο. 

ατεστημένα σ

ον παραπάνω

3’’ 

νωση για μεγ

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

ΥΖΕΥΞΙΣ,  το  ο
α  διερευνηθε
ς  του  συστή
υ θα απαιτηθ
θύνη της ανα

υ 
ή και μέσα σ
κές Μονάδες
ν  ιατρών  πο
πληθυσμό  μ
διαθέτει κατ’

ω  του  δικτύο
ου ΣΥΖΕΥΞΙΣ μ
κής Χωρητικό

σμό  για  την

point)  

ομή του ΕΔΙΤ

στο τα εξής:

τον  των  εξή
μός  οξυγόνο

ε επιδαπέδιο

ω διαγνωστικό

ιστοποίηση το

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

ποίο  πληρεί 
εί  η  διαθεσιμ
ήματος  τηλεια
θούν στην χωρ
αθέτουσας αρχ

τον οποίο  γίν
ς  και  σκοπός 
υ  υπηρετούν
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αραίτητο  δικ
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ν οποία υπεύ
ογή τηλειατρικ
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Ελέγχου Σηματοδοσίας
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θμό ΣΤΙΣ που 

αγματοποιείτα

αγματοποιείτα
ν  αρχίζει  ή  τ
τόματα και το 

αρμογή τηλεϊα
αρμογή διαχεί
1. Στους ια
2. Στους  Ι

τηλεδιάγ
3. Δυνατότ

Τηλεϊατρ
4. Δυνατότ
5. Στατιστι

διάρκεια
6. Δυνατότ
πρόσθετα θα 
1. Οδηγίες
2. Σύνολο 

διαθέσιμ

ή  τηλεϊατρικ
εψης που θα

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ικής θα πρέπε

τρού Ασθενού

ει κατ’ ελάχισ

τυακό εξοπλι

ϊατρικής  

τρικό Εξοπλισ

διάσκεψης υ

ή απομόνωσ

πλωση 

ή απομόνοσης

ακολούθησης

στο τον ακόλ

σβαση στο δι
ασφαλίζουν πλ
με ποιότητα το

σύνδεσης με δ

ατρικής που υ
και τηλεϊατρικ

όνη  τουλάχισ
εικόνας και ή

ς είναι τυποπο

ιαγνωστικό  Ια
έχουν  

αι η συλλογή 

αι η αυτοματ
τελειώνει  ένα
σύστημα. 

ατρικής θα πρ
ίρισης ραντεβ
ατρούς των ασ
ατρούς  που 
γνωσης με  Ια
τητα    στους 
ρικής. 
τητα καταχώρ
ικά  χρήσης  το
ας των συνεδρ
τητα πλήρους
πρέπει να πε
ς χρήσης  
διαφορετικώ
μα 

κής  θα  πρέπ
α προτείνει ο 

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

ει να αποτελε

ύς ΣΤΙΑ 

στο τον ακόλ

ισμό για την υ

σμό  

ψηλής ευκρί

ης  

ς και UPS εγκα

ς (ΣΚΟΠ)  

λουθο εξοπλισ

ιαδίκτυο με χ
λήρη λειτουργ
ουλάχιστον st

διαγνωστικό ε

υποστηρίζει το
κής του ΕΔΙΤ π

στον 9’’  και  δ
ήχου, η οποία 

οιημένο λογισ

ατρικό  Εξοπλι

και αποστολή

οποιημένη δι
α  ραντεβού  τ

ρέπει να περιλ
βού που θα  επ
σθενών για να

θα  συνοδε
ατρό Σύμβουλ

ιατρούς  να

ρησης πιστοπο
ου  ΕΔΙΤ  ανά 
ριών ανά τύπ
ς διασύνδεσης
ριλαμβάνοντα

ών  ηλεκτρονι

πει  να  μπορε
υποψήφιος α

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

είται από τα π

λουθο εξοπλισ

υλοποίηση τη

ίνειας.  

ατεστημένα σ

σμό και υποδ

χρήση κοινής 
γικότητα των 
tandard defin

εξοπλισμό ανά

ον παραπάνω
που περιλαμβ

δυνατότητα  δ
να διαθέτει κ

σμικό το οποί

ισμό  του  έργ

ή δεδομένων α

ιασύνδεση με
ηλειατρικής  (

λαμβάνει τις π
πιτρέπει:  
α μπορούν να 
εύουν  τους 
λο.   
α  εισάγουν  κ

οιημένων ιατρ
ΣΤΙΑ/ΣΤΙΣ/ΣΚΟ
ο(τηλεδιάγνω
ς και διαλειτο
αι: 

ικών  διαδρα

εί  να  λειτου
ανάδοχος. Η 

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

παρακάτω στο

σμό: 

ης πρόσβαση

ε επιδαπέδιο

δομές: 

τεχνολογίας 3
εφαρμογών π
ition.  

άλογα με τις α

ω διαγνωστικό
άνει και λογισ

ιασύνδεσης  μ
και κάμερα  H

ίο υλοποιεί τις

ου  και μεταφ

από τα ιατρικ

ε το σύστημα
(προγραματισ

παρακάτω λε

αιτηθούν ραν
ασθενείς  να

και  να  διαχε

ρών και λοιπο
ΟΠ  και  συνολ
ωση,τηλεψυχια
ουργικότητας 

στικών  πολυ

υργεί  και  αν
Μονάδα Τηλε

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

οιχεία εξοπλισ

ης στο δίκτυο

 rack 

3G, 4G, xDSL.
που προτείνο

ανάγκες του α

ό εξοπλισμό κα
σμικό συμμετ

με σύνδεση W
HD. 

ς παρακάτω λ

φέρει  τα δεδο

κά όργανα των

α εικονοδιάσκ
σμένο  ή  έκτα

ιτουργίες: 

ντεβού με ιατ
α  διαμορφώ

ειρίζονται  το

ού προσωπικο
λικά,  ανά  ημέ
ατρική, τηλεδ
με την εφαρμ

υμεσικών  μα

νεξάρτητα  απ
εϊατρικής θα 
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σμού, λογισμι

ο τηλεϊατρική

. Οι απαιτήσε
ονται συμπερι

ασθενούς. 

αι το διασυνδ
τοχής σε τηλεδ

WIFI  και 3G, 4

λειτουργίες: 

ομένα από  το

ν ΣΤΙΑ στους Σ

κεψης υψηλής
ακτο)  να  ανοί

τρό σύμβουλο
σουν    αίτημ

ο  πρόγραμμα

ού χειριστών τ
έρα/μήνα  καθ
διάσκεψη,τηλε
μογή τηλεϊατρ

αθημάτων  τα

πό  το  προτε
πρέπει να   έ
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κού, υπηρεσι

ς. 

εις σε εύρος ζ
λαμβανομένη

δέει με το σύσ
διάσκεψη. 

4G  με  δυνατό

ο σταθμό  ΣΤΙΑ

ΣΤΙΣ. 

ς ευκρίνειας, 
ίγει  και  να  κλ

ο.  
μα  για  συνε

α  των  εφημε

του συστήματ
θώς  και  μέσο
εεκπαίδευση)
ρικής του ΕΔΙΤ

  οποία  θα 

εινόμενο  σύσ
χει τη δυνατό

      
Υ 

 

ών: 

ζώνης 
ης της 

στημα 

ότητα 

Α στο 

ώστε 
λείνει 

εδρία 

εριών 

τος  
ο  όρο 
) 
Τ. 

είναι 

στημα 
ότητα 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

αποστολής 
κατάλληλων 
παρουσιάζον
 

Διαγνωστικό

Ο Διαγνωστι
 

1. Ενδ
λαρ
Βίντ
παθ
απα
• 

• 

2. Μόν
παρ
μετα

 
• Καρ
• Ανα
• Μέσ
• Ανα
• SpO
• Θερ

 
Θα πρέπει να
 

• Βάρ
• Ύψο
• Ρυθ
• Κλίμ

 
3. Ψηφ

τον 
και 

 
Σημειώνεται
συμβατότητα
ο Υποψήφιο
απροβλημάτ
υγρασία, ή/ 
 
Οι  αναλυτικ
Συμμόρφωσ

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

ψηφιακών  ε
για  ιατρκές ε
νται στους σχ

ός Ιατρικός Εξ

ικός Ιατρικός Ε

οσκοπική  Μ
ρυγγοσκόπιο  κ
τεο  Υψηλής  Α
θολογιών.  Η 
αιτούνται για 
Ωτοσκόπιο‐Ε
ρινοσκοπίου
ωτορινολαρυ
εξωτερικού 
αποδίδει άρ
και να παρέχ
Δερματοσκό
κεφαλή επαφ
της  κεφαλής
χρησιμοποιη
για να διαγν
πρέπει να δί
νιτορ  Ενδείξε
ρασχεθεί  φορ
αδίδει τα εξής

ρδιακό Ρυθμό 
αίμακτη Πίεση
ση Αρτηριακή
απνοές. 
O2 
ρμοκρασία 

α παρέχει τη δ

ρος  
ος 
θμό Αναπνοής
μακα Πόνου 

φιακό Σπιρόμ
Η/Υ. Θα πρέ
να διαθέτει ε

ι ότι ο Υποψή
ας (Declaratio
ς Ανάδοχος θ
τιστα σε σημε
και ατμοσφαι

κές  προδιαγρ
ης  

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ικόνων,  των 
εξετάσεις  (εν
ετικούς Πίνακ

ξοπλισμός 

Εξοπλισμός π

ονάδα  –  θα
και  Ωτοσκόπι
Ανάλυσης  ώσ
πηγή  φωτός 
ακριβείς διαγ
Ενδοσκόπιο –
υ  και  ενός  λ
υγγολογικές α
αυλού  των  α

ριστες εικόνες
χει ένα εξαιρε
όπιο – Θα πρέ
φής του θα π
ς  επαφής θα 
ηθεί στην πρω
νώσουν τις συ
ίνεται η δυνατ
εων  Ζωτικών
ρητή  συσκευ
ς ζωτικά σήμα

η 
ή Πίεση 

δυνατότητα ε

ς 

μετρο – Ροόμ
πει  να  έχει  τ
επαναφορτιζό

φιος Ανάδοχο
on of Conform
θα πρέπει να 
εία των οποίω
ιρική πίεση). 

ραφές  του  Δ

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

ιατρικών  ερ
νδοσκοπίων). 
κες Συμμόρφω

ου θα προσφ

α  πρέπει  να 
ιο  με  την  προ
στε  να  εξασφα
που  θα  δια

γνώσεις. Πιο σ
– θα πρέπει ν
αρυγγοσκοπί
ανάγκες ενός 
αυτιών,  του 
ς στην εξέτασ
ετικά σαφές, κ
έπει να παρέχ
πρέπει να παρ
πρέπει  να  επ

ωτοβάθμια πε
υνθήκες,  να τ
τότητα στο Δε
ν  Σημείων  κα
ή  μικρών  δια
ατα: 

εισαγωγής στο

ετρο με δυνα
η δυνατότητα
όμενη μπαταρ

ος με την προ
mity) του Διαγ
λάβει υπόψη
ων οι κλιματο

Διαγνωστικού

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

γαλειων  που
Οι αναλυτικέ
ωσης  

έρει ο Υποψή

έχει  τη  δυν
οσθήκη  κατάλ
αλίζει  ζωνταν
αθέτει  θα  πρ
συγκεκριμένα
α συνδυάζει τ
ου  σε  μια  ε
ιατρείου. Να 
τυμπάνου  α

ση του κατώτε
και ευρύ οπτι
χει ενσωματω
ρέχει εύκολο 
πιτρέπει  τη μ
ερίθαλψη και 
τεκμηριώσουν
ερματοσκόπιο
αι  Ηλεκτροκα
αστάσεων  με

οιχείων του α

ατότητα ενσύρ
α μέτρησης π
ία. 

οσφορά του θ
γνωστικού Ιατ
η του ότι ο Δια
ολογικές συνθ

ύ  Ιατρικού  Ε

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

υ  θα  είναι  σ
ές προδιαγρα

φιος Ανάδοχο

ατότητα  να 
λληλων  φακώ
νό  χρώμα  και
έπει  να  παρά
σε σχέση με 
τις λειτουργίε
ενιαία  διαγνω
είναι εύκολο
υτιών,  και  το
ερου λάρυγγα
κό πεδίο. 
ωμένα και εύχ
καθαρισμό κ
έτρηση δερμα
την παιδιατρ
ν και να αρχε
ο να συνδέετα
αρδιογράφος
ε  ευδιάκριτη 

σθενούς όπω

ρματης και ασ
παραμέτρων ό

θα πρέπει να 
τρικού Εξοπλισ
αγνωστικός Ια
θήκες αποκλίν

Εξοπλισμού 

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

συνδεδεμενες 
φές  του Διαγ

ος θα πρέπει 

χρησιμοποιη
ών.  Θα  πρέπε
ι  σαφήνεια  ε
άγει  εικόνες 
τις επιμέρους
ες ενός ωτοσκ
ωστική  συσκε
ο στη χρήση γ
ου  μέσου  αυ
α και του ανώ

χρηστα χειριστ
αι αποστείρω
ατικών κακώσ
ική καθώς κα
ειοθετήσουν τ
αι στην Ενδοσ
ς  –  Στο  πλαί
και  φωτεινή

ς: 

σύρματης (Blu
όπως: FVC,FE

προσκομίσει 
σμού, σύμφω
ατρικός Εξοπλ
νουν από τις 

παρουσιάζον
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με  αυτή,  υ
γνωστικού  Ιατ

να περιλαμβά

θεί  ως,  Δερμ
ει  να  να  απο
εικόνας  για  το
αρίστης  ποι

ς λειτουργίες 
κοπίου υψηλή
ευή  που  καλ
ια τη διεξαγω
υτιού.  Επιπλέ
ώτερου τμήμα

τήρια εστίαση
ωση. Η χιλιοστ
σεων. Θα πρέ
αι από ειδικού
τις κακώσεις 
κοπική μονάδ
ίσιο  του  έργ
ή  οθόνη  που

uetouth ή WiF
V1,PEF,FEV1%

όλα τα πιστο
ωνα με την 93
λισμός θα πρέ
κανονικές τιμ

ται  στους  σ
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ψηλής  ποιότ
τρικού Εξοπλι

άνει τα εξής:

ματοσκόπιο, 
δίδει  ομοιόμ
ον  καθορισμό
ιότητας,  οι  ο
του: 
ής απόδοσης,
λύπτει  πλήρω
ωγή εξετάσεω
έον  θα  πρέπ
ατος  του φάρ

ης. Η αποσπώ
τομετρική κλί
έπει  να μπορ
ύς δερματολό
του δέρματο
δα. 
γου  θα  πρέπ
υ  καταγράφε

Fi) διασύνδεσ
%,FEF25,FEF75

οποιητικά δήλ
/42/EEC. Επιπ
έπει να λειτο
μές  (θερμοκρ

σχετικούς  Πίν

      
Υ 

 

τητας, 
ισμού 

Ρινο‐
μορφο 
ό  των 
ποίες 

, ενός 
ως  τις 
ων του 
ει  να 
ρυγγα 

ώμενη 
ίμακα 
ρεί  να 
όγους, 
ς. Θα 

ει  να 
ει  και 

σης με 
5  κ.α. 

λωσης 
πλέον 
υργεί 
ρασία, 

νακες 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

Μεταγωγείς

Οι μεταγωγε
αποδόσεων
Συμμόρφωσ

Δρομολογητ

Οι  δρομολο
δρομολόγησ
σχετικούς Π

Μετασχηματ

Σε κάθε στα
ασθενών  κ
φιλτράρισμα
 
Τα αναλυτικ

UPS 

Ο  Υποψήφι
υποστηρίξει
παρουσιάζο

Σύστημα Εικ

Οι απαιτήσε
για  το  συντο
συναδέλφου
στα πλαίσια 
τηλεεικονοδ

Τα  τερματικ
Ουσιαστικα 
τηλεϊατρικής
διαθέτουν  μ
ελάχιστον  μ
κωδικοποιητ
 
Το  σύστημα
καθυστέρησ
όλων των υπ
 
Τα τεχνικά χα

- Η δ
(δεν
υπο
Sche

- Από
ΣΤΙΑ

- Από
στα

- Από
ΣΤΙΣ

 
Μερικά από 
 
Υψηλή  ποιό
ευκρίνειας β
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ς τοπικού δικτ

είς τοπικού δ
. Τα αναλυτι
σης  

τές ΣΤΙΑ 

ογητές  για  τ
ση  (routing) 
ίνακες Συμμό

τιστής απομό

αθμό τηλεϊατρ
αι  του  υγει
α θορύβου κα

κά χαρακτηρι

ιος  Ανάδοχο
ι  τον  εξοπλισ
ονται στους σ

κονοδιάσκεψη

ις λειτουργία
ονισμό  σε  πρ
υς και συνεργ
του έργου θα
ιάσκεψης. 

κά σημεία είν
είναι  τερματ
ς  (ΣΤΙΣ).  Τα  τ
μικρόφωνο  κα
μετάδοση  εικό
τή/αποκωδικο

  εικονοδιάσκ
η, οι οποίες α
ποσυστημάτω

αρακτηριστικά
ιασύνδεση με
ν  αποτελεί 
οστηρίζονται 
eduling). Να μ
ό ένα σύστημα
Α  
ό ένα μικρό σ
 μικρά ΣΤΙΑ  
ό ένα σύστημα
Σ 

τα ζητούμενα

ότητα  λειτου
βίντεο, με ήχο 

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

τύου 

δικτύου ( Ethe
ικά χαρακτηρ

τους  ΣΤΙΑ  π
IPv4/IPv6 

όρφωσης 

όνωσης 

ρικής ΣΤΙΑ θα
ιονομικού  π
αθώς και κοι

ιστικά του πα

ος  θα  πρέπε
σμό  ΣΤΙΑ  για
σχετικούς Πίν

ης  

ς του επιβάλο
ραγματικό  χρό
άτες, σε στιγμ
α πρέπει να π

ναι  τα συστήμ
ικά  εικονοδιά
τερματικά  εικ
αι  ακουστικά,
όνας  στα  30 
οποιητή εικόν

κεψης  έχει  ιδ
αναλύονται στ
ν του δικτύου

ά για το κάθε
ε την κεντρικ
αντικείμενο 
  επίσης  δια
μπορεί να δια
α τηλεδιάσκε

ύστημα τηλεδ

α τηλεδιάσκε

α χαρακτηριστ

ργίας:  Το  ζη
ποιότητας CD

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

ernet) που θ
ριστικά των ε

που  θα  παρα
πρωτοκόλλω

α πρέπει να ε
προσωπικού 
ινός τρόπος κ

αρουσιάζοντα

ει  να  προσφ
α  τουλάχιστο
ακες Συμμόρ

ουν τη χρήση 
όνο,  πρόσωπ
μές που υπάρ
παραδοθεί έν

ματα φυσικής
άσκεψης  και 
κονοδιάσκεψη
,  κάμερα  και 
fps  και  ανά

νας και ήχου.

διαίτερες  απα
το κεφάλαιο 0
υ τηλεϊατρικής

 ένα από τα π
ή υποδομή υ
του  Έργου

αδικασίες  πρ
αλειτουργήσει
ψης που στηρ

διάσκεψης με

ψης που στηρ

τικά του απαι

ητούμενο  σύσ
D καθώς και κ
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α παρασχεθο
επιμέρους με

ασχεθούν  στ
ων.  Τα  αναλ

εγκατασταθεί
ώστε  να  π

καταστολής τ

αι στους σχετ

φέρει  συσκευ
ον  δέκα  λεπτ
ρφωσης 

διαθέσιμων τ
ο  με  πρόσωπ
ρχει ανάγκη ν
να σύστημα π

ς  επικοινωνία
ΙΡ  τηλέφωνα
ης  που  θα  πα
οθόνη  υψηλ

άλυση  720p  κ

αιτήσεις  σε  δ
0 «Πλάνο Δικτ
ς. 

παραπάνω τερ
υποστήριξης κ
υ)  προκειμέν
ρογραμματισμ
ι μέσω ασφαλ
ρίζεται σε μία

ε ενσωματωμέ

ρίζεται σε μία

ιτούμενου συ

στημα  τηλεδ
καλά εναρμον

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

ούν στο πλαί
εταγωγών πα

το  πλαίσιο 
λυτικά  χαρα

ί μετασχηματ
παρέχεται  ολ
ης λειτουργία

τικούς Πίνακε

υή  αδιάλειπτ
τά  της  ώρας

τεχνολογικών
πο,  με  στόχο 
να ληφθούν ά
που θα βοηθά

ας μεταξύ ασθ
α  και  αποτελο
αρασχεθούν 
λής  ευκρίνεια
και  1080p.  Ε

ικτυακές  παρ
τυακής Χωρητ

ρματικά σημε
και διαχείριση
νου  να  υπο
μού  και  κατ
λούς firewall t
α οθόνη τουλά

ένη  οθόνη το

α οθόνη τουλά

στήματος εικο

ιασκέψεων  π
νισμένες με το

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

σιο του έργο
αρουσιάζοντα

του  έργου 
ακτηριστικά 

τιστής απομό
λική  απομόν
ας. 

ες Συμμόρφω

του  παροχής
ς  (10’).  Τα  αν

ν πόρων για τη
την  άμεση  ε

άμεσα κρίσιμε
άει στην ολοκλ

θενούς  και  ια
ούν  μέρος  το
από  τον  υπο

ας  42’’  ή  μεγα
πίσης  πρέπε

ραμέτρους  όπ
τικότητας»  μ

ία είναι: 
ης του συστή
οστηρίζονται 
ταγραφής  τω
traversal με χρ
άχιστον 42” ιν

ουλάχιστον 23

άχιστον 42” ιν

ονοδιάσκεψη

πρέπει  να  συ
ο περιβάλλον 

ΠΕ  - ΦΑΣΗ Β’ NO

 

ου θα  πρέπει
αι στους αντί

θα  πρέπει  ν
τους  παρου

όνωσης για τη
νωση  της  γ

ωσης   

ς  ρεύματος 
ναλυτικά  χαρ

η διεξαγωγή ε
επικοινωνία  κ
ες αποφάσεις
λήρωση της ε

ατρού στο δίκ
ου  εξοπλισμού
οψήφιο  ανάδο
αλύτερη,  να  υ
ι  να  διαθέτο

πως  εύρος  ζώ
μαζί με τις δικ

ματος τηλεδι
ταυτόχρονες

ων  συνεδριώ
ρήση πρωτοκ
ντσών που θα

3” ιντσών που

ντσών που θα

ης για το ΣΤΙΑ 

υνδυάζει  το 
συνθήκες λει
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ι να είναι υψ
ίστοιχους Πίν

να  υποστηρί
υσιάζονται  σ

ην προστασία
ραμμής,  δια

(UPS)  ικανή
ρακτηριστικά

εικονοδιασκέ
και  συνεργασί
ς. Για το λόγο 
επικοινωνίας 

κτυο  τηλεϊατρ
ύ  στους  σταθ
οχο  θα  πρέπ
υποστηρίζουν
ουν  τον  δικό 

ώνης  και  δικτ
τυακές απαιτ

ιάσκεψης του
ς  συνεδρίες

ών  (Recording
όλλου SIP. 
 εγκατασταθε

υ θα εγκατασ

α εγκατασταθε

είναι: 

ζωντανό,  υψ
τουργίας.  

      
Υ 

 

ηλών 
νακες 

ίζουν 
στους 

α των 
αρκές 

ής  να 
ά  του 

ψεων 
ία  με 
αυτό 
μέσω 

ρικής. 
θμούς 
πει  να 
ν  κατ’ 
τους 

τυακή 
τήσεις 

υ ΕΔΙΤ 
.  Να 
g  και 

εί στα 

ταθεί 

εί στο 

ψηλής 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

Ευκολία στη
και φιλικό πρ
εργαλεία  πα
συνδιάσκεψ
ελάχιστη ανα
 
Αξιοπιστία 
διαθεσιμότη
αξιοπιστία «
 
Ποιότητα εικ
διάρκεια της
εικονοστοιχε
 
Spatial  audi
εικόνες και τ
διαθέτει ανε
συμμετέχοντ
Πολύ μικρό 
την κατάλληλ
λεκτική διακ

 
Οι  αναλυτι
Συμμόρφωσ

 

Το  σύστημα 
επικοινωνία 
και να παρέχ

 
Ο προσφερό

• Κάμ
• Κωδ
• Μικ
• Τηλ
• Ολο
• Σύν
• Οθό

 
Οι  αναλυτικ
παρουσιάζον
 

Προδιαγραφ

Ο σχεδιασμό
πρέπει να λα
για τις υπηρ
ηχητική  επα
εφαρμογής τ
 
Ο σχεδιασμό
• Αριθμό 
• Ρευματο
• Θύρα  εξ

ομαλή ε
που φιλ

• Φωτισμ
ασθενού

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

η χρήση: Το σύ
ρος τον χρήστ
αραγωγικότητ
ης  την  ώρα  τ
αγκαία εκπαίδ

στη  λειτουρ
ητας  δίκτυο 
ήχου κλήσης»

κόνας: Απαιτε
ς συνάντησης
εία, δίνοντας τ

o:  Το  προτειν
τις φωνές των
εξάρτητο, full 
τες σε μία σύσ
χρόνο καθυσ
λη αρχιτεκτον
οπή συχνά αν

κές  προδιαγ
ης 

παροχής  της
των Τερματικ
χει ένα εύχρησ

όμενος εξοπλ
μερα υψηλής
δικοποιητή/Α
κρόφωνα και 
λεχειριστήριο
οκληρωμένη 
νδεση Οθόνης
όνη υψηλής ε

κές  προδιαγρ
νται στον σχετ

φές Χώρων Τη

ός των δωματ
αμβάνονται υ
ρεσίες Τηλεϊατ
αφή  με  τον  Ια
του αναδόχου

ός των δωματί
δικτυακών θυ
οδότες. Απαιτ
ξωτερικού  τη
επικοινωνία τ
οξενεί το Σταθ

μός.  Ιδανικά 
ύς. 

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ύστημα τηλεδ
τη. Επίσης πρέ
τας  γραφείου
της  συνάντησ
δευση για τον

ργία:  Το  ζη
και  την  υπο
» και απρόσκο

είται να υπάρ
ς. Αυτό σημαί
τη δυνατότητ

νόμενο  σύστη
ν συμμετεχόντ
duplex κανάλ
σκεψη και οι φ
στέρησης: Πρ
νική switching
ντανακλά εκεί

γραφές  του 

ς  υπηρεσίας  ε
κών Σταθμών 
στο και φιλικό

λισμός εικονο
ς ευκρίνειας 1
Αποκωδικοπο
ηχεία. 

ο ασύρματο 
καλωδίωση 
ς υψηλής ευκ
ευκρίνειας  

ραφές  του  υπ
τικό Πίνακα Σ

ηλεϊατρικής  

τίων τηλεϊατρ
πόψη όλες οι
τρικής του ΕΔ
ατρό  Σύμβου
υ. 

ίων περιλαμβ
υρών. Απαιτο
τούνται τουλά
ηλεφώνου.  Γ
ων παριστάμ
θμό του ΕΔιΤ.
απαιτείται  ο

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

διασκέψεων π
έπει να ενσωμ
υ  καθώς  και 
σης  (π.χ.  μέσα
ν χρήστη και η

ητούμενο  σύ
δομή  Ενοπο
οπτη ενσωμάτ

ρχει απόδοση
ίνει ότι δεν υπ
τα συνεχούς σ

ημα  τηλεδιάσ
των για να δι
λι ήχου – αρισ
φωνές τους να
έπει να εξασφ
g. Αυτό είναι σ
ίνες τις αντιδρ

υποσυστήμα

εικονοδιάσκε
Τηλεϊατρικής
ό περιβάλλον

οδιάσκεψης θ
1080p. 
οιητή. 

κρίνειας 1080

ποσυστήματο
Συμμόρφωσης

ικής για τα ση
ι παράμετροι 
ΔιΤ σε σχέση 
υλο.  Παρεμβά

βάνει κατ’ ελά
ούνται τουλάχ
άχιστον δύο δ
ια  την  πραγμ
ενων στο Χώρ
. 
μοιόμορφος 

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

πρέπει να είνα
ματώνει τη δυ
με  ένα  μόνο
α  από  την  εφ
η μικρότερη δ

ύστημα  τηλε
ιημένων  Επικ
τωση με άλλε

η εικόνας High
πάρχει σχεδό
συγκέντρωσης

σκεψης  πρέπ
ευκολύνει την
στερά, κεντρικ
α συνδέονται
φαλίζεται ο π
σημαντικό ότ
ράσεις που βλ

ατος  Εικονοδ

ψης  και  συνε
ς, πρέπει να β
ν εργασίας για

θα πρέπει να

0p 

ος  παροχής  τ
ς  

ημεία ΣΤΙΑ είν
που συντελο
με την εμπισ
άσεις  θα  γίνο

άχιστον τα ακό
χιστον 4 θύρε
ιπλοί ρευματ
ματοποίηση  ε
ρο της Τηλεϊα

φωτισμός  30

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

αι σχεδιασμέν
υνατότητα συ
ο  πλήκτρο  να
φαρμογή  τηλ
υνατή υποστή

εδιασκέψεων 
κοινωνιών,  π
ες εφαρμογές 

h definition στ
όν καθόλου δι
ς και ροής της

ει  να  έχει  τη
ν αποτελεσμα
κά και δεξιά –
ι με ακρίβεια 
πολύ μικρός χ
αν στη μέση μ
λέπει κανείς σ

διάσκεψης  π

εργατικότητας
βασίζεται απο
α την δημιουρ

α περιλαμβάν

της  υπηρεσία

ναι απαραίτητ
ούν στη δημιο
στευτικότητα 
ουν  στους  χώ

όλουθα: 
ς ανά δωμάτι
οδότες των 16
επειγουσών  τ
ατρικής με το

00‐400  lux  μ

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

νο με τέτοιο τ
υνεργασίας με
α  πραγματοπο
λεϊατρικής).    Π
ήριξη από το τ

πρέπει  να 
προκειμένου 
φωνής και βί

τα 30 frames 
ιάσπαση της 
ς τηλεδιάσκεψ

η  δυνατότητα
ατικότητα της
– για κάθε τμή
σε ένα ολοκλ
χρόνος καθυσ
μίας πρόταση
σε μία πρόσωπ

παρουσιάζοντ

ς  που  πρόκει
κλειστικά σε 
ργία μιας εικον

νει: 

ας  εικονοδιά

τος για χρηστ
ουργία κλίματ
των συνεδριά
ώρους  που  α

ιο. 
6A/220V. 
τηλεφωνικών 
υς υπόλοιπου

μετρημένα  στ

ΠΕ  - ΦΑΣΗ Β’ NO

 

τρόπο ώστε ν
ε απλά καθημ
οιεί  την  κλήσ
Πρέπει  επίση
τμήμα Πληρο

εκμεταλλεύ
να  προσφέρ
ίντεο. 

ανά δευτερό
προσοχής πο

ψης. 

  να  συντονίζ
ς διαδικασίας
ήμα του βίντε
ηρωμένο ηχη
στέρησης ανά
ης, μία χειρον
πο‐με‐πρόσω

ται  στους  σ

ιται  να  χρησι
τεχνολογία V
νοδιάσκεψης

άσκεψης  και 

τικούς λόγους
τος εμπιστοσύ
άσεων και  τη
απαιτείται  με 

κλήσεων  κα
υς χώρους τη

το  σημείο  το
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να είναι πολύ 
μερινά ηλεκτρ
ση  με  το  σύσ
ης  να  απαιτεί
οφορικής.  

ύεται  το  υψ
ρει  στους  χρή

όλεπτο καθ’ ό
ου σχετίζεται 

ει  με  ακρίβει
. Πρέπει επίσ
εο, προκειμέν
τικό περιβάλλ
μεσα στη λήψ
ομία ή αυθόρ

ωπο συνάντησ

σχετικούς  Πίν

μοποιηθεί  για
oice Over IP (
ς.  

συνεργατικότ

ς. Συγκεκριμέν
ύνης του ασθε
ην καλή οπτικ
βάση  τη  Με

ι  εν  γένει  για
ς Μονάδας Υ

ου  προσώπου

      
Υ 

 

απλό 
ονικά 
στημα 
ίται  η 

ψηλής 
ήστες 

λη τη 
με τα 

ια  τις 
ης να 
νου οι 
λον.  
ψη με 
ρμητη 
ση. 

νακες 

α  την 
(VoIP) 

τητας 

να θα 
ενούς 
κή και 
ελέτη 

α  την 
Υγείας 

υ  του 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

• Επίπεδο
συνόδου
περίπτω
χαμηλά 

• Διαστάσ

 
Ελ
Συ
Μέ

 
 
• Θύρες  δ

απέναντ
ηχοαπορ

• Σύστημα
να εγκατ
αναγνώσ

• Παράθυ
αρνητικά
ακουστι
των τοίχ
εξωτερικ

• Θέρμαν
θερμοκρ
υπ’ όψη

• Καθίσμα
παρέχετ
ρυθμίζετ
οδηγίες 
πλατιά π
υλικό  π
απαιτού

 
Σε όλες τις Μ
 
Στις Μονάδε
εξοπλισμού. 
 
Ενδεικτικά  κ
παρατίθεται 
παραπάνω  π
ακόλουθα:  
 

• Προ
• Μελ
• Μελ
• Προ
• Προ

Σημειώνεται
καθώς και τι
 

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

ο  θορύβου.  Κ
υ,  το  δωμάτι
ωση ο Υποψήφ
επίπεδα θορύ
σεις δωματίω

λάχιστο 
υνιστώμενο 
έγιστο 

δωματίων.  Αν
τι  από  την 
ρροφητικές, ώ
α ασφαλούς 
ταστήσει τερμ
στη καρτών π
υρα  δωματίω
ά  την  εμπειρ
ικών δονήσεω
χων. Επίσης π
κού φωτός. Τέ
ση‐Κλιματισμ
ρασία του δω
 την συνολική
ατα.  Ιδανικά 
ται  και  ιατρικ
ται  κατ’  ύψο
του ιατρού. Μ
πλάτη, διότι ε
που  να  επιτρ
ύνται να υπάρ

Μονάδες Υγεία

ες  Υγείας απα

και  προκειμέν
ι  λίστα  με  τις
προδιαγραφέ

ομήθεια και το
λέτη, προμήθ
λέτη και υλοπ
ομήθεια και το
ομήθεια και το

ι  ότι  κατά  την
ς διαθέσιμες 

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Καθότι  ο  εξω
ιο  που  θα  ε
φιος Ανάδοχο
ύβου. 

ων. Οι συνιστώ

Πίνακας

ν  και  αυτές 
κάμερα  και 
ώστε να ελαχι
πρόσβασης. 
ματικό ασφαλ
προκειμένου ν
ων.  Παράθυρα
ρία  μιας  τηλ
ων. Συνιστάτα
πρέπει να είν
έλος, κανένα 
μός‐Εξαερισμ
ωματίου. Επομ
ή εκλυόμενη θ
ο  ασθενής 

κό  τραπέζι  εξέ
ς  και  να  διαθ
Μπορεί να δι
εμποδίζει τον 
ρέπει  την  κα
ρχουν (2) δύο 

ας υπάρχει δια

αιτούνται  κατ

νου  οι  Υποψ
ς  απαιτούμεν
ές.  Οι  απαιτο

οποθέτηση πρ
εια και τοποθ
ποίηση δικτυα
οποθέτηση πο
οποθέτηση υπ

ν υλοποιηση 
κατόψεις των

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

ωτερικός  θόρυ
επιλεγεί  θα  π
ος θα πρέπει 

ώμενες διαστά

Πλάτος
2,80m 
3,10m 
4,60m 

ς – Συνιστώμ

μπορούν  να 
πίσω  από 

ιστοποιείται ο
Σε κάθε θύρα
λούς πρόσβα
να ανοίγει η π
α  και  υαλότο
λεϊατρικής  συ
αι η συνολική 
αι ηχοαπορρο
παράθυρο δε

μός.  Η  θερμό
μένως πρέπει
θερμότητα απ
πρέπει  να  κ
έτασης  για  α
θέτει  ρόδες  μ
αθέτει θέση γ
ιατρό να δει 

ατάλληλη  απ
καθίσματα σύ

αθέσιμος χώρ

τασκευαστικές

ψήφιοι  Ανάδο
ες  εργασίες  κ
ούμενες  εργα

ριζών 
θέτηση φωτισ
ακής και τηλεφ
ορτών εσωτερ
ποδομών ψύξ

του  έργου ο 
ν χώρων στου

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

υβος  μπορεί 
πρέπει  να  ελ
να καταδείξε

άσεις δωματίω

μενες διαστά

τοποθετηθού
τον  εξοπλισ

ο εξωτερικός θ
α δωματίου σ
σης στο χώρο

πόρτα με την α
ιχοι  επιτρέπο
υνόδου.  Επίσ
τους επιφάν
οφητικά και ν
εν πρέπει να ε
ότητα  που  ε
ι να ληφθεί μ
πό όλες τις πη
άθεται  ακριβ
ασθενείς  οι  οπ
με  φρένο  για
για τους βραχ
την πλάτη το
ολύμανση  με
ύμφωνα με τι

ρος για την εγ

ς  εργασίες  πρ

οχοι  να  έχουν
και  υλικά  προ
ασίες  που  πι

στικών σωμάτω
φωνικής υποδ
ρικού χώρου
ξης και θέρμα

ανάδοχος  θα
ς οποίους θα

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

να  επηρεάσ
λαχιστοποιεί 
ι επαρκή τρό

ων δίδονται σ

Μήκος
2,80m
3,40m
4,60m

άσεις χώρων

ύν  οπουδήπο
σμό.  Πρέπει 
θόρυβος.  
σταθμού μεγά
ο με κάρτα. Η
ανάγνωση της
ουν  την  ανεξέ
σης  επιτρέπο
εια να μην υπ
να διαθέτουν
είναι ορατό απ
κλύεται  από 
μέριμνα για θ
γές. 
βώς  μπροστά
ποίοι  δεν  μπ
α  την  εύκολη 
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περιπτώσεις σ
εκπαιδεύσεις 
Η  εκπαίδευση
κατηγορία συμ
Η εκπαίδευση

 Στην α
 Στη  λ

εγκατ
 Στην ε

 
Η φάση θα πρ

 Τη  δη
οποία
κατάρ

Παραδοτέα (γ

 Π6:  Εκπα
ηλεκτρονι
παράδοσ

 Π7: Λίστα
 

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

όρφωση χώρω
οποίοι να καλ
έχουν  περιγ
νίας υψηλής π
ων  εξέτασης 
ασθενούς.  (μ
τάσταση,  παρ
ρακολούθηση
ρ4σίες  διασύν
ών  του  ΕΔΙΤ 
η,  δυνατότητα
αράδοσης 6ος

                     

ης 

ς:  

παίδευση του
ειτουργία του

άσης (με ανά

ό  και  οι  συ
υ συστήματος
σεις  αυτές  θα
συμμετεχόντω
στους χώρους
η  θα  πρέπει 
μμετέχοντα όπ
η των στελεχώ
αρχιτεκτονική
λειτουργία  κ
τασταθεί στο 
εκπαίδευση γ

έπει να περιλ
ημιουργία  δια
α  να  είναι  δ
ρτιση των στε
για κάθε παρα

αιδευτικό  Υλι
ική  μορφή 
ης 10ος) 
α εκπαιδευομ

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

ων και εγκατά
ύπτουν ανάλο
ραφεί  στην 
ποιότητας, επ
του  ασθενού

μήνας παράδο
ραμετροποίησ
ης ασθενών (Σ
νδεση  με  το
και  από  όλο

α  επικοινωνία
ς) 

Πίνακας: Ενδ

7ος
«Εκπαίδ

υ υπεύθυνου 
υ συστήματος

άλυση σε δρασ

υμμετέχοντες 
ς. 
α  πρέπει  να 
ων των οποίω
ς τους.  
να  βασίζετα
πως οριστικοπ
ών του Φορέα
ή και στο σχεδ
και  στον  έλε
πεδίο. 
για τη διαχείρ

λαμβάνει επίσ
αφορετικών 
ιαθέσιμα  απ
ελεχών των μο
αδοτέο θα πρέ

ικό  εκπαιδευ
συμπεριλαμβ

ένων χρηστώ

Πίνακας: Ενδ

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

άσταση είκοσι
ογο αριθμό υγ
παρούσα  δ

ποπτικά ιατρικ
ύς  και  δυνα
οσης 5ος) 
ση  και  πιλοτικ
ΣΚΟΠ) (μήνας 
ο  Κέντρο  Δεδ
ους  τους  νέο
ας  με  τρίτα  σ

δεικτική Περι

δευση Προσω

προσωπικού 
ς. 

στηριότητες):

στην  δράση

λάβουν  χώρα
ων η μετακίνη

αι  στον  προσδ
ποιήθηκε στη
α θα πρέπει να
διασμό του συ
εγχο  της  άρτ

ιση/ χρήση το

σης: 
ηλεκτρονικών
ό  το  Web  si
ονάδων υγεία
έπει να δοθεί

υομένων  ανά 
βανομένων  τ

ών 

δεικτική Περι

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

ι (20) Σταθμώ
γειονομικών 
ιακήρυξη,  με
κά εργαλεία, 
ατότητα  αντα

κή  λειτουργία
παράδοσης 6
δομένων  ΕΔΙΤ
ους  σταθμούς
συστήματα,  κ

ιγραφή 2ης Φ

Μήνας Λήξ
ωπικού»

του Φορέα κα

η  πρέπει  να 

α  στις  εγκατα
ση δεν είναι 

διορισμό  των
ην 1η φάση. 
α αφορά κατ’ 
υνολικού συστ
τιας  λειτουργ

ου συστήματο

ν  διαδραστικώ
ite  του  ΕΔιΤ 
ας με νέο εξοπ
ί σύντομη περ

κατηγορία 
των  Εκπαιδε

ιγραφή 3ης Φ

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

ών Τηλεϊατρικ
μονάδων (ΚΥ 
ε  δυνατότητ
δυνατότητα μ
λλαγής  στοιχ

α  πενήντα  (50
6ος) 
Τ  και  έλεγχο
ς  (π.χ.  συμμε
καταγραφή  τη

Φάσης 

ξης

αι των συμμετ

εκπαιδευτού

αστάσεις  του
εύκολη, οπό

ν  απαιτήσεων

ελάχιστο: 
τήματος που 
γίας  του  εξο

ος. 

ών  πολυμεσι
για  τη  συνε

πλισμό ΕΔΙΤ 
ριγραφή και μ

εκπαιδευομέν
ευτικών  Παρ

Φάσης 

ΠΕ  - ΦΑΣΗ Β’ NO

 

ής Ιατρού Ασ
& ΠΠΙ) σύμφ
ες  εξ  αποστ
μετάδοσης ια
χείων  ηλεκτρ

0)  Συστημάτω

ος  λειτουργία
ετοχή  σε  πολ
ηλεδιασκέψεω

8ος 

τεχόντων στη

ύν  στην  χρήσ

υ  Φορέα  εκτό
τε να προβλε

ν  εκπαίδευση

έχει παραδοθ
οπλισμού  πο

ικών  μαθημάτ
εχή  εκπαίδευ

μήνας παράδο

νου  σε  έντυ
ουσιάσεων 
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θενούς 
ωνα με 
τάσεως 
ατρικών 
ρονικού 

ων  Κατ’ 

ας  των 
λυμερή 
ων,κλπ) 

ν 

ση  και 

ός  από 
εφθούν 

ης  ανά 

θεί. 
ου  έχει 

των  τα 
ση  και 

οσης):

πη  και 
(μήνας 
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4η Φάση 

 
Μ

Τ

Σ

Σ
κ
Σ
ε
Π

Η
τ
σ

 
Π

•

 

5η Φάση 

 
Μ

Τ

Σ

Σ
 
Π

Η
τ

 
Π

•

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

Μήνας Έναρξη

Τίτλος Φάσης 

Στόχοι Φάσης

Στόχος 1: Να τ
και να επιλυθο
Στόχος 2: Να υ
εξοικειωθούν 
Περιγραφή Φ

Η 4η Φάση απο
τουλάχιστον δ
συνεργασία με

 Βελτι
 Επίλυ
 Συλλο
 Διόρθ
 Υποστ
 Υποστ
 On th

Παραδοτέα (γ

 Π8: Αναφ
και των τρ

Μήνας Έναρξη

Τίτλος Φάσης 

Στόχοι Φάσης

Στόχος 1: Η εν

Περιγραφή Φ

Η 5η Φάση απο
της οποίας θα

 Έκδοσ
 Διεξα

επιλε
 Παρα
 Παρα

Παραδοτέα (γ

 Π9: Ημερί

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ης 

ς:  

τεθεί το σύστη
ούν πριν την ο
υλοποιηθεί On
το συντομότε
άσης (με ανά

οτελεί την Πιλ
δύο (2) στελέχ
ε τα στελέχη τ
ώσεις των εφ
υση προβλημά
ογή παρατηρή
θωση / Διαχεί
τήριξη στον χ
τήριξη της λει
he job training

για κάθε παρα

ορά Πιλοτική
ρόπων Επίλυσ

ης 

ς:  

ημέρωση και 

άσης (με ανά

οτελεί τις ενέ
 λάβουν χώρα
ση δελτίου τύ
αγωγή  ανοικτή
εγμένα σημεία
αγωγή έγχρωμ
αγωγή Ενημερ

για κάθε παρα

ίδα ‐ Πρόγραμ

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

9ος

«Πιλοτικ

ημα σε πιλοτι
οριστική παρά
n the job train
ερο στην λειτο
άλυση σε δρασ

λοτική Λειτου
χη του Ανάδοχ
του Φορέα‐  ν
φαρμογών. 
άτων – υποστ
ήσεων από το
ίριση λαθών.
ειρισμό και λε
ιτουργίας του
g στους χρήστ

αδοτέο να δοθ

ς Λειτουργίας
σης τους (μήνα

Πίνακας: Ενδ

11ος

«Ενημέρ

ευαισθητοπο

άλυση σε δρασ

ργειες ενημέρ
α οι παρακάτω
ύπου και διανο
ής  ενημερωτι
α του δικτύου
μου Τρίπτυχου
ρωτικής Πλακέ

αδοτέο να δοθ

μμα της ανοικ

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

κή Λειτουργία

κή λειτουργία
άδοση του έργ
ning για τους χ
ουργία του συ
στηριότητες):

υργία του συσ
χου θα πρέπε
να υλοποιήσο

ήριξη χρηστώ
ους χρήστες. 

ειτουργία των
υ εξοπλισμού.
τες του συστή

θεί σύντομη π

ς, η οποία να 
ας παράδοση

δεικτική Περι

ρωση κοινού»

οίηση του κοιν

στηριότητες):

ρωσης και ευα
ω δραστηριότ
ομή του στον 
ικής  ημερίδα
 τηλεδιάσκεψ
υ Εντύπου για
έτας για το στ

θεί σύντομη π

κτής ενημερωτ

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

Μήνας Λήξ

α»

α ώστε να προ
γου 
χρήστες του σ
υστήματος 

στήματος κατά
ι να είναι άμε
ουν τις παρακά

ών. 

ν υπολογιστώ
 
ματος 

περιγραφή κα

περιλαμβάνε
ης 12ος) 

ιγραφή 4ης Φ

Μήνας Λήξ

»

νού στόχου το

αισθητοποίησ
τητες: 
τοπικό και ειδ

ας,  διαθέσιμη
ψης του ΕΚΕΠΥ
α την προβολή
ταθμό εγκατάσ

περιγραφή κα

τικής ημερίδα

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

ξης

οσδιοριστούν 

συστήματος, π

ά τη διάρκεια 
εσα διαθέσιμα
άτω δραστηρ

ών, κλπ. 

ι μήνας παρά

ει παρουσίαση

Φάσης 

ξης

ου έργου 

σης του κοινο

δικό τύπο 
ς  σε  όλα  τα 
Υ. 
ή και τη διάδο
στασης του κά

ι μήνας παρά

ας (μήνας παρ
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12ος 

τυχόν προβλή

προκειμένου ν

της οποίας 
α προκειμένο
ιότητες: 

άδοσης): 

η των Προβλη

12ος 

ύ κατά τη διά

σημεία  ΕΔΙΤ 

οση του έργου
άθε σταθμού 

άδοσης): 

ράδοσης 11ος
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ήματα 

να 

υ –σε 

ημάτων 

άρκεια 

και  σε 

υ 
ΕΔΙΤ.  

) 

      
Υ 
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•
•

Πίνακας Παρ

 

Α

Χρονοδιάγρ

 
Α

                 
1  Τύπος  Παρ
(Άλλο) 
2 Μήνας Παρ

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

 Π10: Τρίπ
 Π11: Παρα

και  τη2η 
Αιγαίου –

ραδοτέων 

Α/Α Παραδοτέ

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

αμμα έργου 

Α/Α Φάσης 

1  Μ

2 
Ε
λ

3  Ε

4  Π

5  Ε

                  
ραδοτέου: Μ 

ράδοσης Παρα

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

τυχο Ενημερω
αγωγή Ενημε
ΥΠΕ.  (σύμφω

– ενδεικτικός 

έου 

Μ

Μελέτ
τον Ευρ

Προσ

Σύστη
Ια

Παρ

Δια

Λίστα ε

Αναφο

Πρ
εν

Ε

Εν

Τ

Μελέτη εφαρμ

γκατάσταση ε
ογισμικού 
κπαίδευση πρ

Πιλοτική λειτο

νημέρωση κο

              
(Μελέτη),  ΑΝ

αδοτέου (π.χ.

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

ωτικό έντυπο 
ρωτικής Πλακ
ωνα  με  τα  όσ
μήνας παράδ

Πίνακας: Ενδ

Τίτλος Παραδ

Μελέτη Εφαρ

τη Ασφάλειας
ρωπαϊκό Κανο
στασία των Πρ
Δεδομένων (G

μα Σταθμών Τ
τρού Ασθενού

Σύστημα κατ’
ρακολούθησης

(ΣΚΟΠ)
ασύνδεση με τ

Δεδομένων 

Εκπαιδευτικό

εκπαιδευομέν

ορά Πιλοτικής

όγραμμα της 
νημερωτικής η

Ενημερωτικό 

νημερωτικές π

Πίνακας: 

Τίτλος Φάσης 

μογής 

εξοπλισμού κα

ροσωπικού

υργία 

οινού 

Ν  (Αναφορά),

 Μ1, Μ2, ...Μ

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

(μήνας παρά
κέτας για το σ
σα  ορίζονται
δοσης 11ος ) 

δεικτική Περι
 

δοτέου 

ρμογής, 

 σε σχέση με 
ονισμό για την
ροσωπικών 
GDPR) 

Τηλειατρικής 
ύς (ΣΤΙΑ) 

’ Οίκον 
ς ασθενών 
) 
το Κέντρο 
ΕΔΙΤ  

ό Υλικό 

νων χρηστών

ς Λειτουργίας

ανοικτής 
ημερίδας 

έντυπο 

πλακέτες 

Πίνακας Παρ

αι 

,  Λ  (Λογισμικ

ΜΝ) όπου Μ1 ε

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

άδοσης 11ος)
σταθμό εγκατ
στον  οδηγό 

ιγραφή 5ης Φ

Τύπο
Παραδο

Μελέ

ν 
Μελέ

Εξοπλισμ
Λογισμι
λειτου

Εξοπλισμ
Λογισμι
λειτου

Υπηρε

Ηλεκτρο
αρχε

Ηλεκτρο
Λίστα – Μ

Αναφο

Ηλεκτρο
Υλικ

Έντυπο Υ
Ηλεκτρο

αρχε

Πλακέ

αδοτέων Έργ

Μήνας Ένα

1

3 

7

9

11

κό),  Υ  (Υλικό/

είναι ο πρώτο

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

τάστασης του 
δημοσιότητα

Φάσης 

ος 
οτέου1 

Μ

έτη 

έτη 

μός και 
ικό σε 
ργία 
μός και 
ικό σε 
ργία 

σίες  

ονικά 
εία 

ονική 
Μητρώο 

ορά 

ονικό 
κό 
Υλικό, 
ονικό 
είο 

έτα 

γου 

αρξης  Μήν

Εξοπλισμός), 

ος μήνας (δηλ
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 κάθε σταθμο
ας  του  ΠΕΠ 

Μήνας Παράδο

1ος  

2ος  

5ος 

6ος  

6ος 

7ος 

7ος  

12ος 

11ος 

11ος 

11ος 

νας Λήξης (παρά

2 

6 

8 

12 

12 

Υ  (Υπηρεσία)

λ. μήνας έναρξ
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ού ΕΔΙΤ 
Νοτίου 

οσης2 

άδοσης) 

),  Σ  (Σύστημα

ξης) του Έργο

      
Υ 

 

α),  ΑΛ 
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Σημα

Στη  συνέχει
υλοποίηση τ
 

1. 

 
2. 

3. 

 
4. 

5. 

1
2

3
4
5

 

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

αντικά Ορό

α  παρατίθεν
του έργου: 

Μελέτη Εφα
Η  μελέτη  εφ
προγραμματ
περιλαμβάνε
υφιστάμενου
Εγκατάσταση

Εγκατάστασ
 
Για την επιτυ
των νέων στα
τηλεϊατρικής
 
Εκπαίδευση 

Κατά  την  υλ
ολοκληρωμέ
χρήση Εκπαι
μορφή,  συ
εκπαιδευτική

Πιλοτική Λει
Αναφορά στ
των τρόπων 
 
Ενημέρωση 
Τελικό  ορόσ
εξοικειωθού
εμπιστοσύνη

Α/Α  

1  «Μ
2  «Εγ

3  «Ε
4  «Π
5  «Ε

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

όσημα υλοπ

ται  τα  σημα

αρμογής 
φαρμογής  είν
τισμό της υλο
ει  τα  Αναλ
υ  λογισμικού
ης και Πλάνο 

ση Σταθμών Τη

υχή υλοποίησ
αθμών Τηλεϊα
ς) και η διασύ

 Προσωπικού

λοποίηση  του
ένη εκπαίδευσ
ιδευτικού Υλι
μπεριλαμβαν
ής / ενημερωτ

ιτουργία 
ην Πιλοτική Λ
επίλυσης του

Κοινού 
σημο  του  έρ
ν  οι  πολίτες
η στο ΕΔιΤ.  

Τίτλ

Μελέτη Εφαρμ
γκατάσταση Σ

κπαίδευση Πρ
Πιλοτική Λειτο
νημέρωση Κο

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

Πίνα

ποίησης Έργ

αντικά  ορόση

ναι  σημαντικό
οποίησης του 
λυτικά  Σχέδια
  και  εξοπλισμ
Δοκιμών Συστ

ηλεϊατρικής 

η του έργου ε
ατρικής για τα
ύνδεσή τους μ

ύ 

υ  έργου  είνα
ση του προσω
ικού εκπαιδευ
νομένων  των
τικής ημερίδα

Λειτουργία, η 
υς.  

ργου  είναι 
ς  των  περιοχ

Πίνα

λος Οροσήμου

μογής» 
Σταθμών Τηλε

ροσωπικού»
ουργία» 
οινού» 

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

ακας: Φάσεις τ

γου 

μα  στην  υλο

ό  ορόσημο  τ
έργου. Όπως
α  Εγκατάστα
μού,  τις  Απαι
τήματος.  

είναι σημαντι
α ΣΤΙΑ/ΣΚΟΠ (
με το Κέντρο Δ

αι  σημαντικό 
ωπικού.  Συγκ
υομένων, ανά
ν  Εκπαιδευτ
ας για όλα τα 

οποία θα πρέ

η  ενημέρωσ
χών  υλοποίη

ακας Οροσήμ
 

υ

εϊατρικής »

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

του  Έργου  

οποίηση  του 

του  έργου  για
ς έχει ήδη αν
ασης  Εξοπλι
ιτήσεις  Εκπαί

κό να πραγμα
ιατρικός εξοπ
Δεδομένων το

ο  ανάδοχος 
εκριμένα θα 
ά κατηγορία ε
ικών  Παρου
στελέχη του Υ

έπει να  περιλ

η  και  ευαισ
ηση  του  έργ

μων Έργου 

Μήνας Επ

2ο
6ο

8ο
11ο
12ο

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

έργου  που 

ατί  θα  επιτρ
ναφερθεί η με
ισμού,  πλάν
ίδευσης  στη  Χ

ατοποιηθεί η ο
πλισμός, εξοπλ
υ ΕΔΙΤ.  

να  επιτύχει 
πρέπει να εκ
εκπαιδευομέν
υσιάσεων  κα
ΥΥ, 2ης ΔΥΠΕ, Ν

λαμβάνει παρ

σθητοποίηση 
ου  και  να  α

πίτευξης Μ

ος
ος

ος
ος
ος

ΠΕ  - ΦΑΣΗ Β’ NO

 

θα  επιτρέψο

έψει  το  σωσ
ελέτη εφαρμο
νο  παραγωγι
Χρήση  του  Συ

ολοκληρωμέν
λισμός και λο

όσο  γίνεται 
κπαιδευτεί  το
νου, σε έντυπ
αι  Πρόγραμμ
Νοσοκομείων

ρουσίαση των 

του  κοινού 
αποκτήσουν 

Μέθοδος μέτ
της επίτευ

Μονάδα
Μονάδα

% 
% 

Μονάδα

 

OTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

  32

ουν  την  καλύ

στό  σχεδιασμ
ογής θα πρέπ
ικής  αξιοποί
υστήματος,  Π

νη εγκατάστασ
ογισμικό 

καλύτερη  κα
ο προσωπικό 
πη και ηλεκτρ
μα  της  ανο
ν, Κέντρων Υγε

Προβλημάτω

προκειμένο
την  απαιτού

ρησης 
ξης 

α 
α 

α 

      
Υ 

 

ύτερη 

ό  και 
πει να 
ίησης 
Πλάνο 

ση 

αι  πιο 
με τη 
ονική 
οικτής 
είας.  

ων και 

υ  να 
ύμενη 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

 

Ελάχ

Υπηρεσίες

Το  προσωπι
λειτουργία  τ
υγείας  είτε 
απαιτήσεων 
Εφαρμογής).
 
Τέλος  πρέπ
διοικητικού 
για  τη  λειτο
υφιστάμενη 
 
Στα παραδοτ

Υπηρεσίες

Στις υπηρεσί

• Έκδ
• Διεξ

δικτ

• Παρ

• Παρ
τα π

Υπηρεσίες

Κατά τη διάρ
διαθέσιμα π

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Υπηρεσίες

Η ελάχιστη ζ
λογισμικού σ

Σε περίπτωσ
(α) να αφορά
άδειες χρήση

 Οι υπηρεσίε
Υπηρεσιών  κ

 
Περίοδος Εγ

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

χιστες προδ

ς Εκπαίδευσ

ικό    και  οι  σ
του  συστήματ
εξ’ αποστάσε
εκπαίδευσης
. 

ει  να  περιλα
προσωπικού)
ουργία  των  νέ
διαδικασία π

τέα περιλαμβ

ς Ευαισθητο

ίες ευαισθητο

οση δελτίου τ
ξαγωγή  ανοικ
τύου τηλεδιάσ

ραγωγή έγχρω

ραγωγή Ενημε
πρότυπα του Ε

ς Πιλοτικής 

ρκεια της Πιλο
ροκειμένου –
Επίλυση προ
Διόρθωση / Δ
Υποστήριξη σ
Υποστήριξη τ
On the job tr
κατά τη μελέ
Επιβεβαίωση
υπόλοιπους 

ς Εγγύησης 

ζητούμενη Πε
συστήματος ε

ση που ο Ανάδ
ά σε ακέραιο 
ης ξεχωριστά)

ες της Περιόδ
και είναι αυτέ

γγύησης – Υπη

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

διαγραφές Υ

σης  

συμμετέχοντε
τος.  Οι  εκπαι
εως αποκλεισ
ς  ανά  κατηγο

αμβάνεται  επ
) που θα υποδ
έων  σημείων
πιστοποίησης 

άνεται το εκπ

οποίησης 

οποίησης θα π

τύπου και δια
κτής  ενημερω
σκεψης του Ε

ωμου Τρίπτυχο

ερωτικής Πλα
ΕΔΙΤ (σχετικό 

Λειτουργία

οτικής Λειτου
–σε συνεργασί
οβλημάτων – υ
Διαχείριση λα
στον χειρισμό
της λειτουργί
raining στους 
έτη εφαρμογή
η  διασυνδεσι
σταθμούς του

 «Καλής Λε

ερίοδος Εγγύη
ίναι ένα (1) έτ

δοχος προσφέ
αριθμό ετών 
). 

ου Εγγύησης 
ές που περιγρ

ηρεσίες Εγγύη

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

Υπηρεσιών

ες  στην  συγχ
ιδεύσεις  αυτέ
τικά μέσω το
ορία  συμμετέ

πίσης  εκπαίδ
δειχθεί από τ
ν  με  την  έκδο
χρηστών. 

παιδευτικό υλ

πρέπει να περ

ανομή του στο
ωτικής  ημερίδ
ΚΕΠΥ. 

ου Εντύπου γ

κέτας για το σ
υπόδειγμα θα

ας   

υργίας του συ
ία με τα στελέ
υποστήριξη χ
αθών. 
ό και λειτουργ
ας του εξοπλι
χρήστες του 

ής. 
ιμότητα  και 
υ ΕΔΙΤ. 

ειτουργίας»

ησης για τον 
τος από την Ο

έρει χρόνο Εγγ
και (β) να κα

αφορούν στο
ράφονται στην

ησης  

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

ν υλοποίησ

χρηματοδοτού
ές  θα  πρέπει 
υ ΕΔΙΤ. Η εκπ
έχοντα  όπως 

δευση  και  π
το Κέντρο Υπο
οση  ειδικών 

ικό και σχετικ

ριλαμβάνοντα

ον τοπικό και ε
ας,  διαθέσιμ

ια την προβολ

σταθμό εγκατ
α παραδοθεό

στήματος,  το
έχη του Φορέ
ρηστών. 

γία του εξοπλι
ισμού. 
συστήματος μ

υλοποίησης 

»  

εξοπλισμό, γ
Οριστική Παρα

γύησης Καλής
λύπτει το σύν

ο σύνολο του 
ν παρ. 0 και π

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

ης του έργο

ύμενη  δράση
να  λάβουν  χ

παίδευση θα π
θα  οριστικο

ιστοποίηση  α
οστήριξης Λει
καρτών  πρόσ

κή λίστα εκπα

αι κατ’ ελάχιστ

ειδικό τύπο 
ο  σε  όλα  τα 

λή και τη διάδ

τάστασης του 
ό στον ανάδοχ

ουλάχιστον δύ
έα‐  να υλοποι

ισμού και του

με βάση το πρ

σεναρίων  χρ

ια τις άδειες 
αλαβή του Έργ

ς Λειτουργίας
νολο της προσ

Έργου, παρέχ
αρέχονται δω

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

ου 

  πρέπει  να 
χώρα  είτε  στι
πρέπει να βα
ποιηθεί  στην

αριθμού  χρη
ιτουργίας (He
σβασης  που  θ

ιδευομένων. 

το: 

σημεία  ΕΔΙΤ 

δοση του έργο

κάθε σταθμο
χο). 

ύο (2) στελέχη
ιήσουν τις πα

υ λογισμικού 

ρόγραμμα εκπ

ρήσης  με  τις 

χρήσης έτοιμ
γου.  

ς, επιπλέον απ
σφερόμενης λ

χονται σε περ
ωρεάν. 

ΠΕ  - ΦΑΣΗ Β’ NO

 

εκπαιδευτούν
ις  εγκαταστάσ
ασίζεται στον π
ν  1η  φάση  το

ηστών  (ιατρο
elpdesk) του Ε
θα  εκδοθούν 

και  σε  επιλε

ου 

ού και στη 2η Υ

η του Ανάδοχ
ρακάτω δρασ

παίδευσης πο

κεντρικές  εφ

μου λογισμικο

πό τον ζητούμ
λύσης (για τον

ριβάλλον Εγγυ

OTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

  33

ν  στην  χρήση
σεις  των  μον
προσδιορισμό
ου  έργου  (Με

νοσηλευτικού
ΕΔΙΤ και τη 2η
σύμφωνα  μ

γμένα  σημεία

ΥΠΕ σύμφωνα

χου να είναι ά
στηριότητες:

ου θα συμφω

φαρμογές  κα

ού εφαρμογώ

μενο, αυτός π
ν εξοπλισμό κ

υημένου Επιπ

      
Υ 

 

η  και 
άδων 
ό των 
ελέτη 

ύ  και 
η ΥΠΕ 
ε  την 

α  του 

α με 

άμεσα 

νηθεί 

ι  του 

ών και 

ρέπει 
και τις 

πέδου 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

Τίτλος Υπηρε

• Υπηρεσί
αποκατά

Υπηρεσίες

Ο Ανάδοχος 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
• Προληπτ

εξουσιοδ
κατάλλη
και με το

• Αποκατά
εξοπλισμ
εμφάνισ

• Εξασφάλ
επισκευ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
• Διασφάλ

1. Εντο
Φορ
χρον
παρ
συγ

2. Παρ

3. Παρ
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ
• Υπηρεσί

• On site 
πρώτο ε
την απα

• Αντ

                 
3 Το τεχνικό H
αφορά στην ε
την ευθύνη το
στην υποστήρ

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

εσίας Εγγύηση

ίες υποστήριξ
άστασης βλαβ

ς Συντήρηση

οφείλει να πε

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

τική  συντήρη
δοτημένους  τ
ηλοι έλεγχοι τ
ο μικρότερο δ

άσταση βλαβώ
μό  (hardware
ση σχετικού π

λιση ανταλλα
ή και συντήρη

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

λιση καλής λε

οπισμός  αιτιώ
ρέα  Λειτουργ
νικού  διαστή
ρεμβάσεις  τρ
κεκριμένου χ

ράδοση – εγκα

ράδοση αντιτύ

ΟΣΤΗΡΙΞΗ  
ίες Τεχνικής Υ

υποστήριξη. Ό
επίπεδο παρέ
ιτούμενη λύσ

ιμετώπιση λα

                  
Helpdesk αποτε
επίλυση τεχνικώ
ου αναδόχου. Τ
ριξη της καθημε

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ης  Περ

ξης και 
βών 

• 

 

ης  

εριλάβει στην

Υ 

ηση  εξοπλισ
τεχνικούς  οι 
ων ευαίσθητω
δυνατό αριθμό

ών εξοπλισμο
e)  προκειμένο
ροβλήματος. 

ακτικών. Υποχ
ηση του εξοπλ

Υ  

ειτουργίας λογ

ών  βλαβών/  δ
γίας,  ο  Ανάδ
ήματος  από  τ
ρίτων.  Αν  η 
ρονικού ορίου

ατάσταση τυχ

ύπων όλων τω

ποστήριξης μ

Όταν τα αναφ
έμβασης (Τεχν
ση επιτόπου. 

αθών και σφαλ

              
λεί διαφορετικ
ών προβλημάτω
Το Κέντρο Υποσ
ερινής λειτουργ

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

ριγραφή Υπηρ

Τεύχος απο

- Καταγρ
- Λίστα α
- Τεκμηρ

εξοπλισ
- Τεκμηρ
- Παράδο

τροποπ
λογισμι

- Τεκμηρ
εφαρμο

- Έκθεση

ν προσφορά το

σμού.  Καθορι
απαραίτητες 
ων εξαρτημάτ
ό βλαβών. 

ού. Οι  ενέργε
ου  να αποκατ
 

χρέωση του Α
λισμού. 

γισμικού.  

δυσλειτουργιώ
δοχος  είναι  υ
την  αναγγελί
πλήρης  και 
υ, επιβάλλοντ

χόν νέων εκδό

ων μεταβολών

μέσω Λειτουργ

φερόμενα πρ
νικό Helpdesk

λμάτων στη λ

κή δομή από το
ων και τεχνικής
στήριξης Λειτου
γίας σε επιχειρη

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

ρεσίας Εγγύησ

τύπωσης υπη

ραφή των συμ
ανταλλακτικώ
ρίωση πρόσθε
σμό και έτοιμο
ρίωση σφαλμά
οση αντιτύπω
ποιήσεων των
ικού και εφαρ
ρίωση εγκατασ
ογής/ών 
η αξιολόγησης

ου τις παρακά

ισμός  συχνό
ρυθμίσεις  κα
των τους, ώστ

ειες  (εργασίες
τασταθούν  οι

Αναδόχου να 

ών  και  αποκα
υποχρεωμένο
ία  εφόσον  α
οριστική  επ

ται οι προβλε

όσεων λογισμ

ν ή των επανε

γίας Τεχνικού

οβλήματα δε
k αναδόχου), 

ειτουργία του

ο Κέντρο Υποστ
ς υποστήριξης τ
υργίας (Helpdes
ησιακό επίπεδο

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

σης 

ηρεσιών που θ

μβάντων ενεργ
ν και προσδιο
ετων προσαρμ
ο λογισμικό 
άτων 
ων όλων των μ
 εγχειριδίων τ
ρμογής/ών 
στάσεων νέων

ς Περιόδου 

άτω υπηρεσίε

τητας  με  τη
αι  εσωτερικοί
τε να εξασφαλ

ς  και ανταλλα
ι  προϋποθέσε

έχει όλα τα α

ατάσταση.  Κα
ος  να  επιλύε
αυτά  δεν  έχο
πίλυση  του  π
πόμενες ρήτρ

ικού. 

εκδόσεων ή τρ

 Helpdesk3. 

ν μπορούν να
πρέπει να πρ

υ συστήματος

τήριξης Λειτουρ
της αναθέτουσ
sk) του ΕΔΙΤ λε
ο του δικτύου Ε

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

θα περιλαμβά

γειών υποστή
ορισμός αναλ
μογών και παρ

μεταβολών ή ε
του εξοπλισμο

ν εκδόσεων έτ

ες υποστήριξη

ην  οποία  π
ί  καθαρισμοί 
λίζεται η λειτ

ακτικά)  που α
εις  για  την  ομ

απαραίτητα κ

ατόπιν  τεκμηρ
ι  τα  προβλή
ουν  προκύψε
προβλήματος 
ρες. 

ροποποιήσεω

α επιλυθούν 
ροωθούνται σ

ς. 

ργίας (Helpdes
σας αρχής σε σχ
ιτουργεί υπό τη
ΕΔΙΤ. 

ΠΕ  - ΦΑΣΗ Β’ NO

 

άνει: 

ήριξης 
ωσίμων υλικώ
ραμετροποιήσ

επανεκδόσεω
ού, έτοιμου 

τοιμου λογισμ

ης του υλοποι

ρέπει  να  δι
του  εξοπλισμ
ουργία τους χ

απαιτείται  να 
μαλή  λειτουρ

καινούρια αντ

ριωμένης  ειδ
ματα  εντός 
ει  από  κακόβ
δεν  είναι  ε

ων των εγχειριδ

απευθείας κα
σε ειδικούς ο

k) του ΕΔΙΤ της
χέση με το ΕΔΙΤ
ην ευθύνη της 

OTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

  34

ών  
σεων σε 

ων ή 

μικού και 

ιημένου έργου

ιενεργούνται 
μού,  καθώς  κ
χωρίς προβλή

εκτελεστούν 
ργία  τους μετά

ταλλακτικά γι

οποίησης  απ
προκαθορισμ
βουλες  ή  άσ
εφικτή  εντός

δίων λογισμικ

αι οριστικά απ
ι οποίοι να δί

ς 2ης Υ.ΠΕ. Το π
Τ και λειτουργε
2ης Υ.ΠΕ. και α

      
Υ 

 

υ: 

από 
και  οι 
ήματα 

στον 
ά  την 

α την 

ό  τον 
μένου 
στοχες 
ς  του 

κού. 

πό το 
ίνουν 

πρώτο 
εί υπό 
αφορά 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

• Ανα
εργα

• Ενη
 
Οι αναλ
 

Η παροχή υπ
συνάψει ξεχω
ορίζεται σε π
 
 
Περίοδος Συ

Τίτλος Υπηρε

• Υπηρεσί
αποκατά

 

Τήρηση Εγ

Ο Ανάδοχος 
τεχνικής υπο
όροι  που  αν
ημερομηνία 
εγγύησης).  
 
Ορισμοί: 
 

 Κατηγορ
η  εύρυθ
εφαρμογ

 Κατηγορ
λογισμικ
εξοπλισμ

 ΚΩΚ (κα
 ΕΩΚ (επ
 Χρόνος 

αναγγελ
αποκατά
− είκο

κατ
− σαρ

βλά
− για 

ανω
08.0

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

αβάθμιση του 
ασίας. 
μέρωση των χ

υτικές προδια

πηρεσιών συν
ωριστή σύμβα
πέντε έτη  

υντήρησης – Υ

εσιών 

ίες υποστήριξ
άστασης βλαβ

γγυημένου 

υποχρεούται
οστήριξης, ώσ
ναφέρονται  σ
οριστικής  π

ρία Α Εξοπλισ
θμη  λειτουργ
γή τηλεϊατρικ
ρία Β Εξοπλισ
κού  η  δυσλε
μός και λοιπό
ανονικές ώρες 
ιπλέον ώρες κ
αποκατάστα

λία  της  βλάβ
άστασης βλάβ
οσι τέσσερεις 
ηγορία Α) ανε
ράντα  οκτώ 
άβης/δυσλειτο
τις  λοιπές  ώ

ωτέρω  ορισθε
00 το επόμενο

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

συστήματος 

χειριστών του

αγραφές των Υ

ντήρησης αποτ
αση συντήρησ

Υπηρεσίες  
Περ
 

ξης και 
βών 

• 

Επιπέδου Υ

ι να υλοποιήσ
στε να τηρούν
στην  παρούσ
αραλαβής)  κ

σμού – Λογισ
γία  των  οποίω
κής, λειτουργι
σμού – Λογισ
ιτουργία  των
ός περιφερεια
κάλυψης): Το
κάλυψης): Το 
ασης  βλάβης
βης  μέχρι  κα
βης / δυσλειτο
  (24) ώρες απ
εξαρτήτως αν 
(48)  ώρες  (
ουργίας, εφόσ
ώρες  ανακοίν
είσες  24  ώρε
ο εργάσιμο πρ

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

σε νέες εκδόσ

υ για τυχόν αλ

Υπηρεσιών Συ

τελεί δικαίωμ
σης με τον αν

ριγραφή Υπηρ

Τεύχος απο

- Αναλυτ
υποβάλ

- Αναλυτ
Έκτακτω

- Λίστα α
- Τεκμηρ

εξοπλισ
- Παράδο

τροποπ
λογισμι

- Τεκμηρ
εφαρμο

- Έκθεση

Υπηρεσιών 

σει το σύνολο
νται τα ελάχισ
σα  παράγραφ
και  β)  Συντήρ

μικού ορίζετα
ων  στηρίζει  τ
ικά συστήματ
μικού ορίζετα
ν  οποίων  δεν
ακός εξοπλισμ
ο χρονικό διάσ
υπόλοιπο χρο
  /  δυσλειτο
αι  την  αποκα
ουργίας προσ
πό τη στιγμή 
η ανακοίνωσ
(για  την  κατ
σον το πρόβλη
ωσης  προβλή
ες  του  χρόνου
ρωί.  

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

σεις του λειτο

λλαγές στη λε

υντήρησης  πα

μα προαίρεση
άδοχο, εφόσο

ρεσιών

τύπωσης υπη

τικό Πρόγραμμ
λλεται με την 
τική Καταγραφ
ων Ενεργειών
ανταλλακτικώ
ρίωση πρόσθε
σμό και έτοιμο
οση αντιτύπω
ποιήσεων των
ικού εφαρμογ
ρίωση εγκατασ
ογής/ών 
η αξιολόγησης

‐ Ρήτρες 

ο του συστήμα
στα όρια διαθ
φο  ισχύουν  γ
ρησης  (εφόσο

αι ως το σύνο
τη  λειτουργικ
α, συστημικό 
αι ως το σύνο
ν  επηρεάζει 
μός. 
στημα 08:00 –
ονικό διάστημ
υργίας  είναι 
ατάστασή  τη
σμετράται αθρ
της ανακοίνω

ση του προβλή
τηγορία  Β)  α
ημα ανακοινώ
ήματος  (που 
υ  αποκατάστ

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

ουργικού συστ

ιτουργικότητα

αρουσιάζοντα

ης της Αναθέτο
ον αυτή το επ

ηρεσιών που ν

μα ενεργειών
έναρξη της σχ
φή Πεπραγμέν
ν) 
ν και προσδιο
ετων προσαρμ
ο λογισμικό 
ων όλων των μ
 εγχειριδίων τ
γής/ών 
στάσεων νέων

ς Περιόδου  

ατος παρέχον
θεσιμότητας π
για  τις  Περιό
ον  υπογραφε

λο των διακρ
κότητα  του  σ
(έτοιμο) λογι

ολο των υπόλο
τη  λειτουργι

– 17:00 για τις
μα. 
το  μέγιστο 

ης.  Σημειώνετ
ροιστικά σε μη
ωσης της εμφ
ήματος πραγμ
από  τη  στιγ
ώθηκε εντός Κ
αφορούν  τη

τασης  βλάβης

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

τήματος στα ο

α των σταθμώ

αι στους σχετι

ουσας Αρχής,
πιθυμεί. Η χρο

να περιλαμβά

ν προληπτικής
χετικής περιό
νων Συντήρησ

ορισμός αναλ
μογών και παρ

μεταβολών ή ε
του εξοπλισμο

ν εκδόσεων έτ

ντας παράλλη
που ορίζοντα
όδους  α)  Εγγ
εί  Σύμβαση  Σ

ιτών μονάδων
συστήματος, 
ισμικό. 
οιπων διακριτ
ικότητα  του 

ς εργάσιμες η

επιτρεπόμεν
ται  ότι,  ανά
ηνιαία βάση. 
φάνισης της β
ματοποιήθηκε
μή  της  ανα
ΚΩΚ 
ν  κατηγορία 
ς  /δυσλειτουρ

ΠΕ  - ΦΑΣΗ Β’ NO

 

οποία βασίζον

ών εργασίας. 

ικούς Πίνακες

 η οποία έχει 
ονική διάρκεια

άνει: 

ς συντήρησης,
όδου 
σης (Τακτικών

ωσίμων υλικώ
ραμετροποιήσ

επανεκδόσεω
ού, έτοιμου 

τοιμου λογισμ

λα τις απαιτο
αι στη συνέχει
ύησης  (για  έ
Συντήρησης  μ

ν εξοπλισμού
δηλ.  σύστημ

τών μονάδων
συστήματος,

ημέρες. 

νο  χρονικό  δ
ά  διακριτή  μ
Ο χρόνος αυτ
λάβης/δυσλε
ε εντός ή εκτό
κοίνωσης  τη

Β)  βλάβης/δ
ργίας  προσμε
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νται οι σταθμ

ς Συμμόρφωση

δυνατότητα ν
α της σύμβασ

, που 

ν – 

ών  
σεων σε 

ων ή 

μικού 

ούμενες υπηρ
ια. Τονίζεται ό
ένα  έτος  από
μετά  την  περ

 ή/και λογισμ
μα  τηλεδιάσκε

ν εξοπλισμού 
  δηλ.  βιοϊατ

διάστημα  από
μονάδα,  ο  Χρ
τός είναι : 
ειτουργίας  (γι
ός ΚΩΚ  
ης  εμφάνισης

δυσλειτουργία
ετρούνται  απ

      
Υ 

 

οί 

ης  

να 
ης 

ρεσίες 
ότι οι 
ό  την 
ρίοδο 

μικού, 
εψης, 

ή/και 
τρικός 

ό  την 
ρόνος 

α την 

ς  της 

ας,  οι 
πό  τις 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

 
Μη διαθεσιμ
Σε περίπτωσ
το μεγαλύτερ

− 0,05
− 0,5%

για  κάθε  επ
υπολογιζόμε
Διευκρινίζετα

1) Ένα σ
μέρος

2) Η μη δ
λογισμ
προσδ

3) Σε πε
βλάβη
ηλεκτ

 
Μη διαθεσιμ
Σε περίπτωσ
το μεγαλύτερ

− 0,25
− 2,5%

για  κάθε  επ
υπολογιζόμε
Διευκρινίζετα

1) Ως  μο
συγκε
αυτομ

2) Εάν  η
συσχε
άρα η
αυτώ

 

Μεθ

Μέθοδοι κ

Ο Ανάδοχος 
εκπονήσει  κ
Μελέτη Εφα
προόδου των
 
Επίσης  στα 
εξοπλισμού 
χρήσης  θα  π
αποφασίσει 
 
Κατά  την  σύ
επαναπροσε

1. 

2. 

3. 

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

μότητα Μονά
ση υπέρβασης
ρο εκ των δύο
5% επί του συ
% επί του τρέχ
πιπλέον  ώρα
ενου ποσού, ε
αι ότι : 
σύστημα / υπο
ς της λειτουργ
διαθεσιμότητ

σμικό  συστημ
διορισμό της ρ
ερίπτωση που
η/δυσλειτουρ
τρονικών υπηρ

μότητα Μονά
ση υπέρβασης
ρο εκ των δύο
5% επί του συ
% επί του τρέχ
πιπλέον  ώρα
ενου ποσού, ε
αι ότι :  
ονάδα  στη  σ
εκριμένη  λειτ
ματισμού γρα
η  δυσλειτουρ
ετιζόμενων  με
η ρήτρα υπολ
ν, εκτυπωτές)

θοδολογία Δ

και Τεχνικέ

σε διάστημα 
αι  να  παραδ
αρμογής θα π
ν εργασιών κα

πλαίσια  της 
σε  συνεργασ
πρέπει  να  πρ
για την τελική

ύνταξη  της  Μ
εγγίσει και να 
των  διαχειρ
Έργου,  

του  αναλυτ
ενεργειών, τ

των πιθανών

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

άδας Κατηγορ
ς του χρόνου 
ο ακόλουθων 
υμβατικού τιμ
χοντος ετήσιο
α  βλάβης  (μ
εφόσον η ώρα

οσύστημα / υπ
γικότητας που
τα μιας μονάδ
άτων  και  εφ
ρήτρας. 
υ  στοιχείο  εξο
ργία  του  δεν 
ρεσιών, τότε α

άδας Κατηγορ
ς του χρόνου 
ο ακόλουθων 
υμβατικού τιμ
χοντος ετήσιο
α  βλάβης  (μ
εφόσον η ώρα

συγκεκριμένη 
τουργικότητα 
αφείου κ.λπ. θ
ργία  μιας  μον
ε  αυτήν  μονά
ογίζεται επί τ
). 

Διοίκησης κ

ς Υλοποίησ

ενός (1) μήνα
ώσει  το  σύνο
ρέπει να συν
αθ’ όλη τη διά

Μελέτης  Εφα
σία  με  την  Ε.
ροταθεί  από 
ή κατανομή κ

Μελέτης  Εφα
εξειδικεύσει 
ιστικών,  οργα

τικού  χρονοπ
ων επί μέρου

ν κινδύνων το

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

ρίας Α – Ρήτρε
αποκατάστασ
τιμών: 

μήματος της μ
ου κόστους συ
μη  διαθεσιμό
α είναι εκτός Κ

πηρεσία θεωρ
υ παρέχει. 
δας επιφέρει 
φαρμογών)  π

οπλισμού  κεντ
επηρεάζει  τη
αυτό λογίζετα

ρίας Β – Ρήτρε
αποκατάστασ
τιμών: 

μήματος της μ
ου κόστους συ
μη  διαθεσιμό
α είναι εκτός Κ

περίπτωση  ο
(ενδεικτικά  α

θεωρείται ως μ
νάδας  (π.χ.  sw
άδων  (π.χ.  τω
του τιμήματος

και Υλοποίη

σης και Υπο

α από την ένα
ολο  των  παρα
ιστά τον «οδ
άρκεια του Έρ

αρμογής  ο  Αν
Π.Π.Ε..  Η  τελ
τον  Ανάδοχο
ατά το στάδιο

αρμογής  ο  Αν
την πρότασή 
ανωτικών,  υλ

προγραμματισ
υς φάσεων κα

ου Έργου και τ

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

ες:  
σης βλάβης /δ

ονάδας/τμήμ
υντήρησης το
ότητας),  εφό
ΚΩΚ. 

ρείται ολικά μ

τη μη διαθεσ
που  εξαρτώντ

τρικής υποδο
η  λειτουργικό
αι ως μονάδα 

ες: 
σης βλάβης /δ

ονάδας που ε
υντήρησης της
ότητας),  εφό
ΚΩΚ. 

ορίζεται  το  σ
αναφέρεται  ό
μια αδιαίρετη
witch  τοπικού
ων  διασυνδεδε
ς του συνόλου

ησης Έργου

οστήριξης 

αρξη του Έργο
αδοτέων  που
ηγό υλοποίησ
ργου. 

νάδοχος  πρέπ
λική  κατανομή
ο  στον  οδηγό
ο της αξιολόγη

νάδοχος,  εφα
του με επικα

λικοτεχνικών 

σμού  υλοποί
ι παραδοτέων

του σχεδίου α

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

δυσλειτουργί

ματος που είνα
υ συνόλου το
σον  αυτή  εί

μη διαθέσιμο/

σιμότητα όλων
ται  λειτουργι

ομής βρίσκετα
ότητα  του  συ
της Κατηγορία

δυσλειτουργί

είναι εκτός λε
ς μονάδας. 
σον  αυτή  εί

σύνολο  εξοπλ
ότι  το  σύστημ
η μονάδα). 
ύ  δικτύου)  επ
εμένων θέσε
υ των μονάδω

υ 

ου και μετά απ
  περιγράφοντ
σης» και τη β

πει  να  επικα
ή  του  εξοπλισ
    υλοποίηση
ησης του εν λ

αρμόζοντας  τ
ιροποίηση κα
κ.α.  θεμάτων

ίησης,  αποτυ
ν του Έργου,

αντιμετώπισής

– ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠ

ίας, επιβάλλετ

αι εκτός λειτο
ου συστήματο
ίναι  εντός  ΚΩ

/η εάν είναι μ

ν των μονάδω
ικά  από  αυτ

αι  σε διάταξη
υστήματος  (ή 
ας Β. 

ίας, επιβάλλετ

ιτουργίας 

ίναι  εντός  ΚΩ

λισμού  και  λ
μα  Η/Υ  με  λε

πηρεάζει  την
ων  εργασίας)
ων αυτών (δη

πό συνεργασί
ται  στην 1η Φ
βάση αναφορά

ιροποιήσει  τη
σμού  ανά  ση
ς  του  Έργου,
λόγω παραδοτ

την  Μεθοδολ
αι προσαρμογ
ν  που  άπτοντ

υπώνοντας  α

ς τους, 

ΠΕ  - ΦΑΣΗ Β’ NO

 

ται στον Ανάδ

ουργίας 
ς. 
ΩΚ,  ή  το  ήμ

η διαθέσιμο έ

ων του Συστήμ
τήν,  και  συνυ

η υψηλής διαθ
μέρος  αυτής

ται στον Ανάδ

ΩΚ,  ή  το  ήμ

ογισμικού  πο
ειτουργικό  σύ

ν  εύρυθμη  λε
),  τότε  η  μη  δ
ηλαδή switch, 

ία με τον Φορ
Φάση «Μελέτ
άς για την πα

ην  υφιστάμεν
ημείο  και  των
,  ενώ  η  Ε.Π.Π
τέου. 

λογία  που  έχ
ή: 
ται  άμεσα  τη

αναλυτικότερα
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δοχο ρήτρα ίσ

μισυ  του  ως 

έστω και ένα μ

ματος (εξοπλι
υπολογίζεται 

θεσιμότητας 
ς)  και  την  πα

δοχο ρήτρα ίσ

μισυ  του  ως 

ου  καλύπτουν
ύστημα,  λογισ

ειτουργία  κάπ
διαθεσιμότητ
Η/Υ και λογισ

ρέα Λειτουργί
τη  Εφαρμογή
αρακολούθησ

νη  κατάσταση
ν  σχετικών  αδ
Π.Ε.  θα  πρέπ

χει  υιοθετήσε

ς  υλοποίησης

α  το  πλάνο 

      
Υ 

 

ση με 

άνω 

μικρό 

σμός, 
στον 

και  η 
αροχή 

ση με 

άνω 

ν  μια 
σμικό 

ποιων 
τα  και 
σμικά 

ίας να 
ς».  Η 

ση της 

η  του 
δειών 
πει  να 

ει,  να 

ς  του 

των 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ

4. 

5. 

 

Σχήμα Διο

Ο Ανάδοχος 
Διαχείρισης 
να αποτελού
διοικητικοί  κ
ελάχιστο να 
στην προσφο
 

• Οργ

• Σχέδ

• Ανα

• Διαχ

• Διασ

• Διαχ

• Διοι

Οι υποψήφιο
εξειδικεύοντ

Τόπος Υλο

Ο Ανάδοχος
λογισμικού 
 

 

1 
Π

2 
Π

3  Π
4  Π
5  Π

Κ
6  Π
7 

Π

8 
Π

ΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

των επί μέρο
κτλ.) 

της  υφιστάμ
εξοπλισμού 

ίκησης, σχε

στη Μελέτη 
και Ποιότητα
ύν ένα πρότυπ
και  τεχνολογ
αναφέροντα
ορά του Αναδ

γανωτικό σχήμ

διο Επικοινων

αλυτικό Χρονο

χείριση Κινδύ

σφάλιση Ποιό

χείριση Αλλαγ

ικητική Πληρο

οι ανάδοχοι π
τας τα παραπά

οποίησης – 

ς πρέπει να εγ
και αδειών χ

ΜΟΝΑ

Π.Π.Ι. ΑΓΑ

Π.Π.Ι. ΑΝΑ

Π.Π.Ι. ΑΝΤ

Π.Π.Ι. ΔΟΝ

Π.Π.Ι. ΔΡΥ
ΚΥΘΝΟΥ 

Π.Π.Ι. ΗΡΑ

Π.Π.Ι. ΘΗΡ

Π.Π.Ι. ΚΕΑ

Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ους βημάτων

μενης  κατάστ
στις νέες μονά

εδιασμού κ

Εφαρμογής 
ς Έργου (ΠΔΠ
πο και ολοκλ
ικοί  παράμετ
ι στις ακόλου
δόχου: 

μα / δομή διο

νίας 

οδιάγραμμα Υ

νων 

ότητας 

γών 

οφόρηση 

πρέπει να συμ
άνω σύμφωνα

Παράδοση

γκαταστήσει 
χρήσης στα πα

ΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΘΟΝΗΣΙΟ

ΑΦΗΣ 

ΤΙΠΑΡΟΥ 

ΝΟΥΣΑΣ 

ΥΟΠΙΔΑΣ 

ΑΚΛΕΙΑΣ 

ΡΑΣΙΑΣ 

ΑΣ 

ΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚ

 για την ομαλ

τασης  του  ε
άδες ΣΤΙΑ, ΣΤ

και υλοποίη

θα  πρέπει  να
ΠΕ). Οι διαδικα
ηρωμένο σύν
τροι  του  Έργο
υθες περιοχές

οίκησης Έργου

λοποίησης το

μπεριλάβουν 
α με την από 

ς του Έργου

και να παρα
αρακάτω σημ

ΟΥ  ΑΓΑΘ

ΧΩΡ

ΑΝΤ

ΔΟΝ

ΔΡΥΟ

ΗΡΑ

ΜΑΝ

ΙΟΥΛ

ΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤ

λή διεξαγωγή

εξοπλισμού  τ
ΙΣ και ΣΚΟΠ.
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α  εξειδικεύσε
ασίες και μηχ
νολο, προσαρ
ου.  Με  βάση
ς των οποίων 

υ 

ου Έργου 

στην προσφο
αυτούς λύση 

υ 

αδώσει σε πλή
μεία: 

ΠΕΡΙΟΧ

ΘΟΝΗΣΙ 

ΡΑ ΑΝΑΦΗΣ

ΤΙΠΑΡΟΣ 

ΝΟΥΣΑ 

ΟΠΙΔΑ ΚΥΘΝ

ΑΚΛΕΙΑ 

ΝΩΛΑΣ ΘΗΡΑ

ΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 

ΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) –

ή του Έργου (ε

των  Μονάδω

ργου 

ει  το  πλαίσιο 
χανισμοί που 
ρμοσμένο στις
η  τα  παραπάν
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• Μον
• Συχν

μετρ

Σενάρια χρ

Μετά το πέρ
έλεγχοι  λειτ
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σοτικοποίηση 
ρακολούθηση
χείριση Κρίσε

ανάδοχος θα

σμό Υπευθύν
άλυση  του  κ
ιγραφή, πιθα
εύθυνος για τη
διο διαχείριση
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άστασης και τ
ν  οκτώ  νέω
άση Α., προκε
. μπορεί να δ
ται πλήρως σ
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Β. Έντυπο Ανάλυσης Ποσοτήτων 
 
Στους  επόμενους  πίνακες  γίνεται  αναλυτική  αποτύπωση  των  στοιχείων  που  αποτελούν  το 
περιγραφόμενο έργο. Eξειδικεύονται οι ποσότητες υλικού, λογισμικού, ανθρωπομήνες κλπ. Οι ανάλυση 
των τεχνικών προδιαγραφών των στοιχείων του πίνακα αναλύεται στο τμήμα Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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Ποιότητα κατα

Κωδικοποιητής
διασύνδεσης σ
Μικρόφωνα. Ν
μικρόφωνο και
για προσθήκη δ
μικρόφωνου με
Να προσφέρετ
οθόνη για ευκο
Υποστηριζόμεν

H.264, H.265 

Υποστήριξη βιν
1080p60 (HD10
Χαρακτηριστικ
Κάμερα υψηλή
Υποστήριξη μέχ
Υποστήριξη του
view και 50° κά

Υποστήριξη μέγ

Υποστήριξη αυ
Brightness,Whi

Υποστήριξη zoo

Ελάχιστο digita

Είσοδοι /Έξοδο
To προσφερόμ
υποστηρίζει τρ
Υποστήριξη σε 
μέχρι 4K (3840 
To προσφερόμ
υποστηρίζει δύ
εξωτερικές οθό
Οι έξοδοι HDM
2160p60 (4Kp6
(Consumer Elec

Πρότυπα κωδι

G.711, G.722, G

Ποιότητα CD 20

Καταστολή ηχο

Ενεργητικός συ
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ταφοράς ει

Προδιαγραφές 

ηριστικά & προδ
μεταφοράς εικόν
ημα) 

ί αναλυτικά (σε λ
πίπεδο) το σύστη
ου – Μεγάλο σύσ

δων 

μοντέλο και εται

ο χρόνος ανακοί

σκευής/ISO κατα

ς/Αποκωδικοποιη
σε εξωτερικές οθό
α προσφερθεί με
ι να υποστηρίζετα
δεύτερου επιτρα
ελλοντικά. 
αι με κονσόλα δι
ολία στη χρήση.  
να πρότυπα εικό

ντεοκλήσεων ανά
080p) 
κά  κάμερας 
ής ευκρίνειας 5K 
χρι 60 fps. 
υλάχιστον 80° ορ
άθετο field of view

γιστης αναλύσης

τόματης ρύθμιση
ite Balance  

om,pan, tilt came

al zoom ≥ 5x 

οι εικόνας 
ενο τερματικό θα
εις εισόδους HD
δύο τουλάχιστον
x 2160) format σ
ενο τερματικό θα
ύο εξόδους HDMI
όνες/projector 
MI να υποστηρίζου
60) και το πρωτόκ
ctronics Control).

ικοποίησης φωνή

G.722.1, G.729, A

0ΚΗz  mono 

ούς 

υγχρονισμός ομιλ
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ικόνας και 

διαγραφές 
ας και ήχου 

λειτουργικό και 
μα μεταφοράς 
στημα . 

ιρεία κατασκευής

ίνωσης του 

ασκευαστή

ητής με δυνατότη
όνες/projectors 
ε ένα επιτραπέζιο
αι η δυνατότητα 
απέζιου 

ιαχείρισης με tou

όνας 

άλυσης έως 1920

Ultra HD. 

ριζόντιο field of
w 

ς 5120 x 2880 pixe

ης Focus, 

era controls. 

α πρέπει να 
MI. 
ν HDMI εισόδους
στα 30 fps 
α πρέπει να 
I για σύνδεση σε 

υν ανάλυση 3840
κολλο CEC 
. 

ής και ήχου 

AAC‐LD, and Opus

λίας‐εικόνας (lip 
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Γ.1.2. κ

Κωδικος 

 

 

1. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

sync) 

Dual streaming
Υποστήριξη BFC
stream. 
Υποστήριξη ανά
1080p30 
Πρωτόκολλα σ

SIP και Η.323 

Ενσωματωμένη
Υποστήριξη κρυ
και Η.323 
Υποστήριξη τω
και Η.235v3 
Δικτυακά Χαρα

Υποστήριξη IPv

Υποστήριξη 802

Υποστήριξη 802

Mία θύρα Ethe

Χαρακτηριστικ

Διαχείριση μέσ

Σύστημα διαχε
Να συνεργάζετ
Cisco Commun
(registration)/c
προσφερθούν 
Οθόνη υψηλής

Μοντέλο 

Αριθμός μονάδ

Υποστηριζόμεν
4Κ 

Μέγεθος οθόνη

Φωτεινότητα κ

Λόγος Αντίθεση

Γωνία θέασης κ
και κάθετα 

Κατ’ ελάχιστον 

Να αναφερθού

MTBF κατ’ ελάχ

Να προσφερθε

αι Γ.1.9. Σύ
HELPDESK 

Περιγραφή / Π

Γενικά χαρακτη
σύστήματος  μ
(Μικρό σύστημ

Να περιγραφεί
τεχνολογικό επ
εικόνας και ήχο

Αριθμός μονάδ
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g 
CP (SIP) και Η.239

άλυσηςo 3840 x 2

σηματοδοσίας: 

η κρυπτογράφησ
υπτογράφησης β

ν προτύπων κρυπ

ακτηριστικά 

v4, IPv6 και dual s

2.1x authenticati

2.1p. 

ernet (RJ‐45) 10/1

κά ασφαλείας 

σω HTTPS και SSH

είρισης 
ται πλήρως με το 
ications Manage
callcontrol και δια
οι απαραίτητες ά
ς ευκρίνειας 

δων 

νες αναλύσεις 720

ης κατ’ ελάχιστον

κατ’ ελάχιστον 70

ης κατ’ ελάχιστον

κατ’ ελάχιστον 17

είσοδο HDMI/DV

ύν τυχόν άλλες εί

χιστον 50000 ώρε

εί με επιτραπέζια

ύστημα μετα
ΕΔΙΤ) 

Προδιαγραφές 

ηριστικά & προδ
μεταφοράς εικόν
μα) 

ί αναλυτικά (σε λ
πίπεδο) το σύστη
ου – Μικρό σύστ

δων 
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9 (Η.323) dual 

2160p5 (4Kp5) κα

ση 
βιντεοκλήσεων SI

πτογράφησης AE

stack IPv4‐IPv6. 

on. 

100/1000 Mbit. 

H. 

υπάρχον σύστημ
r 11.x για εγγραφ
αχείριση.Να 
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0p, 1080p και έω
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00CD/m2 

ν 1400:1 

70 μοίρες οριζόντ

VI 

ίσοδοι 

ες λειτουργίας 

α ή επιτοίχια βάσ

αφοράς εικ

διαγραφές 
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μα μεταφοράς 
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Γ.1.3. Δ

 
Κωδικος 

 

2. 

3. 

4. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 

Ποιότητα κατα

Τεχνικά χαρακ
Video τερματικ
σηματοδοσίας 
Ενσωματωμένη
1920 x 1080 (16
Ενσωματωμένη
χαρακτηριστικά
οριζόντιο field 
38° κάθετο field
Ανάλυση : 1080

Ενσωματωμένα

Υποστήριξη vid
H.264 and AVC
Video Coding) 
Υποστήριξη aud
G.711a, G.711u
AAC‐LD (MP4A‐

Υποστήριξη Blu

Υποστήριξη ασ
802.11a, 802.1
Να συνεργάζετ
Cisco Commun
(registration)/c
προσφερθούν 

Δυνατότητα στ

Υποστήριξη αυ
παραμετροποί

Υποστήριξη BFC

Υποστήριξη 802
TLS 
Υποστήριξη τω
(ITU E.164), Au
lists, Call pickup
directory, Hold
video), Self‐Vie
Να υποστηρίζε
HDMI type A po
USB 2.0 ports 

Να υποστηρίζε

Δρομολογητ

Περιγραφή / Π

Γενικά χαρακτη
Δρομολογητών

Να περιγραφεί
τεχνολογικό επ

Αριθμός μονάδ

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 
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μοντέλο και εται

ο χρόνος ανακοί

σκευής/ISO κατα

κτηριστικά 
κό με υποστήριξη
SIP 
η οθόνη LCD 23‐i
6:9)  
η κάμερα με τα π
ά:                           
of view                 
d of view              
0p30  

α μικρόφωνα και

deo πρωτοκόλλων
 (H.264/MPEG‐4 

dio codecs:          
u, G.729a, G.729a
‐LATM)                 

uetooth 3.0 

ύρματης διασύνδ
1b, 802.11g, and
ται πλήρως με το 
ications Manage
callcontrol και δια
οι απαραίτητες ά

τατικών IP ρυθμίσ

τόματη δικτυακή
ησης μέσω DHCP

CP, TLS, SRTP 

2.1x, WPA2 EAP‐

ν παρακάτω λειτ
to‐answer, Call fo
p, Call waiting, Ca
 (and Resume), M
ew (video call), Tr
ι τις παρακάτω δ
ort για διασύνδε

ι Kensington Sec

τές 

Προδιαγραφές 

ηριστικά & προδ
ν 

ί αναλυτικά (σε λ
πίπεδο) ο δρομολ

δων 

μοντέλο και εται

ο χρόνος ανακοί
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ιρεία κατασκευής

ίνωσης του 

ασκευαστή

η πρωτοκόλλου 

nch με ανάλυση 

παρακάτω 
                      63° 
                              
                              

ι ηχεία 

ν:                           
Part 10 Advance

                              
ab, G.722,  and 
                              

δεσης IEEE
 802.11n 
υπάρχον σύστημ
r 11.x για εγγραφ
αχείριση.Να 
άδειες. 

σεων 

ής 
P 

FAST, WEP, EAP‐

τουργιών:  + Diali
orward, Call histo
aller ID, Corporat
Mute (audio and 
ansfer (ad hoc) 
διασυνδέσεις :  
ση PC  , High‐spe

urity Slot 

διαγραφές 

λειτουργικό και 
λγητής 

ιρεία κατασκευής

ίνωσης του 
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ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Αρχιτεκτονική 

Αρθρωτή (Mod
επέκτασης με τ
Ελάχιστος αριθ
καρτών επέκτα
τοπικού δικτύο

Δυνατότητα εγ

Κατανάλωση εν
πλήρους φορτί

Συμπαγής μηχα
στο ικρίωμα  

Απόδοση 
Ελάχιστη ταχύτ
με ταυτόχρονα
routing, Firewa
IMIX (μεσος όρ
Bytes)  

Προσφερόμενη

Μέγιστη υποστ

Προσφερόμενη

Μέγιστη υποστ

Διεπαφές 

Ελάχιστος αριθ
Να διαθέτει ασ
διαχείριση (Con
τερματικού. Η π
προστατεύεται

Υπηρεσίες τοπ

Υποστήριξη IP, 

Υποστήριξη αυ
ομοειδών στην

Υποστήριξη IEE

IEEE 802.1Q Tu

Υποστήριξη πρ
switched Ether

Υποστήριξη λει
Relay 

Υποστήριξη Tra

Υπηρεσίες δικτ

Υποστήριξη IPv
IPv4 and IPv6 δ

Υποστήριξη IPv

Υποστήριξη We
(WCCP) v2 

Υποστήριξη PP

Υπηρεσίες δρο

Υποστήριξη RIP
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dular) αρχιτεκτον
την προσθήκη κα
θμός θέσεων για τ
ασης που φέρουν
ου (LAN) ή ευρεία

κατάστασης σε ι

νέργειας σε Watt
ίου 

ανική σχεδίαση μ

τητα μεταγωγής δ
α ενεργοποιημένε
all, IPsec, NAT και
ρος μεγέθους πακ

η μνήμη DRAM (G

τηριζόμενη μνήμ

η Μνήμη FLASH (

τηριζόμενη μνήμ

θμός WAN θύρων
σύγχρονη θύρα γ
nfiguration & Ma
πρόσβαση θα πρ
ι με χρήση κωδικ

ικού δικτύου (LA

ICMP και ARP 

τόματου εντοπισ
ν τοπολογία του δ

EE 802.1q VLANs 

unnelling και L2TP

ωτοκόλλου Span
net θύρες 

ιτουργίας DHCP S

ansparent bridgin

τύου Ευρείας περ

v6 dual stack, για 
δικτύων 

v6 multicast 

eb Cache Commu

P και Multilink PP

ομολόγησης  

P, RIPv.2 
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ική με δυνατότητ
αρτών 
τοποθέτηση 
ν θύρες συνδέσεω
ας περιοχής (WAN

κρίωμα 19” 

t, σε κατάσταση 

με απαιτηση χώρο

δεδομένων (Mbp
ες τις υπηρεσίες 
ι QoS,  σε συνθήκ
κέτου περίπου 36

GB) 

η DRAM (GΒ) 

GB) 

η FLASH (GB) 

ν Gigabit Etherne
ια out of band
anagement) μέσω
ρέπει να 
ού (password) 

AN)  

σμού λοιπών 
δικτύου. 

P (RFC 2661) 

ning Tree στις 

Server και DHCP 

ng 

ριοχής  (WAN)  

την συνύπαρξη 

unication Protoco

PP 
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Υποστήριξη OS
1793) 

Υποστήριξη BG

Υποστήριξη IS‐

Υποστήριξη Equ
Balancing 
Yποστήριξη IPv
πρωτοκόλλων R
IPv6 (OSPFv3) 
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Υποστήριξη GR
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ήσης φίλτρων ελέ
ης κίνησης (acces
αποστολέα και π
μενα πρωτόκολλα
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v2) 

SEC DES και 3DES
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Υποστήριξη We
(WRED) 
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δρομολόγησης
εφαρμογών (po

Υποστήριξη RT
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Υποστήριξη δια
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Υποστήριξη απ
SSH 
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Υποστήριξη εν 
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Επεκτασιμότητ
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Δυνατότητα ελ
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Προδιαγραφές

EN 61000 

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

ων στην εξυπηρέτ
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Δρομολογητών

Να περιγραφεί
τεχνολογικό επ

Αριθμός μονάδ

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 

Αρχιτεκτονική 
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Ελάχιστος αριθ

Αριθμός υποστ

Ελάχιστος αριθ
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Να διαθέτει το
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Να διαθέτει ασ
διαχείριση (Con
πρόσβαση θα π
κωδικού (passw

Υπηρεσίες τοπ

Υποστήριξη IEE

Υποστήριξη πρ
χωρίς επανεκκί
Υποστήριξη έντ
στόχο την αντα
πληροφοριών γ
Υποστήριξη αυ
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Υποστήριξη Vo

Υποστήριξη Loc
Protocol (ARP) 

Υποστήριξη ΙΕΕ

Υποστήριξη IEE
Protocol (MSTP

Υποστήριξη ΙΕΕ
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Υποστήριξη ΙΕΕ
φυσική σύνδεσ
πολλαπλά insta

Υποστήριξη ΙΕΕ
Protocol (LACP
Υποστήριξη συν
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ταχύτητας τουλ
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θμός υποστηριζόμ
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πορούν να υποστ
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nfiguration & Ma
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ΕΕ 802.1w Rapid R

ΕΕ 802.1w ανά VL
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)  
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Ns IDs 

μενων Switched 
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οιρασμό 
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Υποστήριξη IEE
Ethernet) για ε

Υποστήριξη IEE
Protocol (LLDP)

Υποστήριξη VT

Υποστήριξη  Ju

Υποστήριξη RFC

Υπηρεσίες Mul

Υποστήριξη Mu

Υποστήριξη IPv

Υποστήριξη RFC
Multicasting 

Υποστήριξη IGM

Υπηρεσίες δρο

Υποστήριξη IPv

Υποστήριξη dua

Βασικές Υπηρε

Πρόσβαση με χ

Υποστήριξη IEE

Υποστήριξη IEE
δυναμικό προσ
ανεξάρτητα απ
Υποστήριξη IEE
δυναμικό προσ
ανά χρήστη ανε
του. 

Υποστήριξη IEE

Υποστήριξη ρύθ
επιτρέπουν πρό
σταθμούς εργα
που έχουν 

Υποστήριξη ελέ
θύρας και σε επ
Υποστήριξη εκλ
πρωτόκολλο με
συσκευών 
Δυνατότητα πρ
Spoofing και  σ

Υποστήριξη δυν

Υποστήριξη φιλ
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EE 802.1x 

EE 802.1x με καθο
σδιορισμό VLAN α
πό την θύρα σύνδ
EE 802.1x με καθο
σδιορισμό δικαιω
εξάρτητα από τη

EE 802.1AE MACS

θμισης των θυρώ
όσβαση μόνο σε 
ασίας ανάλογα με

έγχου της κίνηση
πίπεδο VLAN 
λογής ρίζας από τ
εταξύ δεδομένων

ροστασίας από επ
το MAC address 

ναμικού ARP insp

λτραρίσματος της
AC διεύθυνσης. 
ικοινωνίας με RA
ση χρηστών  

ality of Service 
02.1p Class of Ser
αι IP DSCP (Differ

eighted Tail Drop

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

nergy Efficient 
έργειας 

Layer Discovery 

ου 

nsions for IP 

και IGMP v3 

6 

  

ικών (passwords)

ορισμό VLAN, για
ανά χρήστη 
δεσής του. 
ορισμό ACL, για 
ωμάτων πρόσβασ
ν θύρα σύνδεσής

Sec 

ών ώστε να 
συγκεκριμένους
ε την MAC addre

ς σε επίπεδο 

το spanning‐tree
ν ελεγχόμενων 

πιθέσεις IP 
table. 

pection 

ς unicast κίνησης

ADIUS και TACACS

rvice (CoS) 
rentiated Service

p (WTD) 
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≥ 100

) 

α 

σης 
ς 

ς 
ss 

ς 

S+ 

 

ΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔ

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

000 bytes 

NAI 

  

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

  

NAI 

NAI 

  

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

NAI 

  

NAI 

NAI 

ΔΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Β’ NOTIOY 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 



ΛΕΙΤΟΥ

 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

 
89. 

90. 

91. 

92. 

 

Γ.1.5. IP

Κωδικος 

 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Υποστήριξη Str

Υποστήριξη δια
θύρα  

Υποστήριξη περ
είδος κίνησης (

Υποστήριξη κατ
σήμανσης (mar
ToS field στην κ
Υποστήριξη εφ
με βάση χαρακ
3 ή 4.  

Υπηρεσίες Διαχ

Υποστήριξη SN

Υποστήριξη RM

Υποστήριξη ενσ
λειτουργίας SS

Υποστήριξη SSH
Υποστήριξη ανα
στέλνεται ή λα
θύρες ή VLANs
(SPAN/Monitor
Υποστήριξη ανα
στέλνεται ή λα
θύρες ή VLANs
διαφορετικού/
(Remote SPAN)

Υποστήριξη Ne

Υποστήριξη δια
line interface 
Υποστήριξη δια
bluetooth , χρη
dongle 3ου κατ

Αξιοπιστία  

MTBF (ώρες) 
Προδιαγραφές

IEC 60950‐1, CE

Προδιαγραφές

 FCC 15 Class A

VCCI Class A 

CISPR22 

P Τηλεφωνι

Περιγραφή / Π

Γενικά χαρακτη
IP τηλεφωνική

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

rict Priority Queu

αμόρφωσης προτ

ριορισμού κίνηση
(CIR) 

τηγοριοποίησης 
rking) των πακέτω
κίνηση κάθε θύρα
αρμογής πολιτικ
κτηριστικά του πα

χείρισης  

MP v3 και SNMP

MON alarms και e

σωματωμένου SS
H v2 Server  

H over IPv6 
απαραγωγής της
μβάνεται από μία
, σε μία θύρα στο
ring port).  
απαραγωγής της
μβάνεται από μία
, σε μία θύρα 
/απομακρυσμενο
) 

twork Time Proto

αχείρισης τοπικά 

αχείρισης ασύρμα
ησιμοποιόντας εξ
τασκευαστή 

ς Ασφαλείας 

E Marking 

ς ηλεκτρομαγνητ

 

ική συσκευ

Προδιαγραφές 

ηριστικά & προδ
ς συσκευής 

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ing 

τεραιοτήτων ανά

ης ανα θύρα και 

(classification) κα
ων, βάση DSCP &
ας 
ής προτεραιοτήτ
ακέτου στα επίπε

P over IPv6 

events 

SH v2 Client και 

ς κίνησης που 
α ή περισσότερες
ον μεταγωγέα 

ς κίνησης που 
α ή περισσότερες

ου μεταγωγέα 

ocol (NTP) 

μέσω command

ατα μέσω 
ξωτερικό blutooth

τικών εκπομπών

υή 

διαγραφές 
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ά 

αι 
& IP 

των 
εδα 

ς 

ς 

h 

≥ 3

 

Απ

ΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔ

NAI 

ΝΑΙ 

NAI 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

  

NAI 

NAI 

NAI 

 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

  

300.000 

  

NAI 

  

NAI 

NAI 

NAI 
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8. 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Να περιγραφεί
τεχνολογικό επ
εικόνας και ήχο

Αριθμός μονάδ

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 

Ποιότητα κατα

Τύπος συσκευή

Συμβατότητα μ
τηλεφωνίας Cis
Manager 11.x. 
απαραίτητες άδ

Υποστήριξη πρ

Τεχνικά χαρακ
Αυτόματη ρύθμ
εξυπηρετητή επ

Υποστήριξη εφ

Δυνατότητα επ
τροφοδοσίας 
Υποστήριξη τρο
βάσει του IEEE 

Δυνατότητα στ

Υποστήριξη αυ
παραμετροποί
Να υποστηρίζο
και Type of Ser

Υποστήριξη  Vo

Υποστήριξη Co

Δυνατότητα συ

Υποστήριξη κρά

Δυνατότητα πρ

Δυνατότητα πρ
απάντησης και
Κατάλογος εισε
αναπάντητων κ
Δυνατότητα αν
φωνής (jitter, p
κατά τη διάρκε
Εμφάνιση ημερ
καλούντος, αρι

Προγραμματιζό

Δυνατότητα άμ

Υποστήριξη DT

Υποστήριξη dis

Υποστήριξη πολ

Δυνατότητα σίγ

Δυνατότητα στ

Υποστήριξη Cal

Δυνατότητα Ca

Κατάλογος προ

Κατάλογος συσ

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

ί αναλυτικά (σε λ
πίπεδο) το σύστη
ου – Μεγάλο σύσ

δων 

μοντέλο και εται

ο χρόνος ανακοί

σκευής/ISO κατα

ής Επιτραπέζια V

με την υπάρχουσα
sco Unified Comm
Να προσφερθού
δειες.  

ωτοκόλλου SIP 

κτηριατικά 
μιση παραμέτρω
πεξεργασίας κλή

αρμογών XML 

πιλογής για υποστ

οφοδοσίας μέσα 
803af Power ove

τατικών IP ρυθμίσ

τόματη δικτυακή
ησης μέσω DHCP
ονται τα πρωτόκο
rvice (ToS) Markin

oice Activity Dete

mfort Noise Gene

υνδιάσκεψης 

άτησης/συνέχιση

ροώθησης κλήσης

ροώθησης κλησης
ι απασχολημένου
ερχομένων, εξερχ
κλήσεων 
ναφοράς ποιοτικώ
packet loss) σε πρ
εια κλήσης 
ρομηνίας και ώρα
ιθμό καλούντος 

όμενα πλήκτρα λ

μεσης εκτροπής κ

MF 

stinctive ringing 

λλαπλών ήχων κλ

γασης (mute) 

τάθμευσης κλήση

ll‐Back 

all Pickup 

οσωπικών επαφώ

στήματος 

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

λειτουργικό και 
μα μεταφοράς 
στημα . 

ιρεία κατασκευής

ίνωσης του 

ασκευαστή

oIP 

α εφαρμογή 
munucations 
ν με τις 

ν μέσω του 
σεων 

τήριξη τοπικής 

από το δίκτυο 
er Ethernet 

σεων 

ής 
P 
ολλα  801q, 801p
ng 

ection 

eration 

ης κλήσης 

ς χωρίς συνθήκες

ς υπο συνθήκες μ
υ 
χομένων και 

ών στοιχείων 
ραγματικό χρόνο 

ας, όνομα 

λειτουργειών 

κλήσης 

λήσης 

ης (Call Park) 

ών 
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ς

ΝΑ ΑΝ

ς 

μη 

ΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔ

ΝΑΙ  

22 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΦΕΡΘΕΙ

NAI 

NAI 

NAI 

 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

>=4 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 
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Γ.1.6. Η

Κωδικος 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Προγραμματιζό

Ρύθμιση έντασ

Υποστήριξη Alt
(TFTP) Server 
Δυνατότητα δια
αποστάσεως μέ
απενεργοποίησ
Δυνατότητα αν
συσκευής κεντρ
επεξεργασίας κ

Υποστήριξη log

Δυνατότητα αν
φωνής (επιλογ

Ανοιχτή συνομ

Προγραμματιζό

Πλήκτρο άμεση

Δύο (2) θύρες g
BaseTx 
Η μία θύρα θα 
με Ηλεκτρονικό
Δυνατότητα απ
Ethernet 

Ρυθμιζόμενο στ

Ξεχωριστή υπο

Full‐Duplex μεγ

Έγχρωμη οθόνη
οθόνης (pixels)

Υποστήριξη τω

Πιστοποίηση σ
Certificates 

Υποστήριξη Sig

Υποστήριξη Me

Δυνατότητα απ

Η/Υ Σταθμός

Περιγραφή / Π

Γενικά χαρακτη
IP τηλεφωνική

Να περιγραφεί
τεχνολογικό επ
εικόνας και ήχο

Αριθμός μονάδ

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 

Ποιότητα κατα

Τεχνικά χαρακ

Κατασκευαστή

Τεχνολογία Επε

Ονομασία Επεξ

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

όμενες ταχείες κλ

σης ήχου 

ternate Trivial File

αχείρισης της συ
έσω ΗTTP και δυ
σης της λειτουργί
ναβάθμιση του λο
ρικά μέσω του εξ
κλήσεων 

gin/logout με χρή

ναφοράς προβλη
ή μέσω πλήκτρου

ιλίας full duplex 

όμενα πλήκτρα γ

ης πρόσβασης μη

gigabit Ethernet 1

χρησιμοποιείται
ό Υπολογιστή 
πενεργοποίησης τ

τήριγμα βάσης 

οδοχή ακουστικώ

γάφωνο 

η με ελάχιστο μέ
) 

ν codec G711, G7

υσκευής με χρήσ

gnalling encryptio

edia encryption S

πενεργοποίησης G

ς εργασίας 

Προδιαγραφές 

ηριστικά & προδ
ς συσκευής 

ί αναλυτικά (σε λ
πίπεδο) το σύστη
ου – Μεγάλο σύσ

δων 

μοντέλο και εται

ο χρόνος ανακοί

σκευής/ISO κατα

κτηριατικά Επεξε

ς Επεξεργαστή 

εξεργαστή 

ξεργαστή 

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

λήσεις 

e Transfer Protoc

σκευής εξ 
νατότητα 
ίας αυτής 
ογισμικού της 
ξυπηρετητή 

ήση κωδικού 

μάτων ποιότητας
υ) 

ραμμής 

ηνυμάτων 

10/100/1000 

ι για τη διασύνδε

της 2ης θύρας fa

ών 

γεθος/ανάλυση 

729a και G.722 

ση X.509v3 

on (TLS) 

SRTP 

Gratuitous ARP 

διαγραφές 

λειτουργικό και 
μα μεταφοράς 
στημα . 

ιρεία κατασκευής

ίνωσης του 

ασκευαστή

ργαστή 
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col 

ς 

εση 

st

>=3

Απ

ς

ΝΑ ΑΝ

ΝΑ ΑΝ

CORE I5 Η

ΝΑ ΑΝ

ΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔ

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI  

NAI 

NAI 

NAI 

>=4 

NAI 

NAI  

  

NAI  

NAI  

NAI  

NAI  

390x160 

NAI 

NAI  

NAI  

NAI  

NAI  

παίτηση

ΝΑΙ  

22 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΦΕΡΘΕΙ

 

ΝΑΦΕΡΘΕΙ 

Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

ΝΑΦΕΡΘΕΙ 
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ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Ταχύτητα Επεξε

Λειτουργικό Σύ
προτεινόμενη λ
Μνήμη 

Μέγεθος Μνήμ

Τύπος Μνήμης

Ταχύτητα Μνήμ

Σκληρός Δίσκο

Χωρητικότητα 

Σύνδεση 

Ταχύτητα περισ
(αφορά μόνο σ

Buffer Protectio

Κάρτα γραφικώ

Μοντέλο Κάρτα

Μνήμη Κάρτας

Δικτύωση 

Τύπος Δικτύωσ

Πληκτρολόγιο 

Πλήκτρα 

Τροφοδοτικό 

Παρεχόμενη Ισ

Οπτικά μέσα 

Οπτικό Μέσο 

Ποντίκι 

Τεχνολογία Op

Σύνδεση Ασύρμ

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Γενικά Χαρακτ

Κατασκευαστή

Διαγώνιος Οθό

Τεχνολογία Οθ

Τεχνικά Χαρακ

Ανάλυση 

Φωτεινότητα 

Τυπική Αντίθεσ

Δυναμική Αντίθ

Χρόνος Απόκρι

Γωνία Θέασης 

Γωνία Θέασης 

Απεικόνιση 

Είσοδοι 

Ξεχωριστή υπο

Πλήκτρο μεγαφ

Πλήκτρο ακουσ

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

εργαστή 

ύστημα συμβατό 
λύση του αναδόχ

μης 

 

μης 

ος 

στροφής για συμ
συμβατικού δίσκο

on 

ών 

ας Γραφικών 

ς Γραφικών 

σης 

σχύς Τροφ. (Watts

tical 

ματη 

 

τηριστικά 

ς/Μοντέλο  

όνης 

όνης 

κτηριστικά 

ση 

θεση 

ισης 

(Οριζόντια) 

(Κάθετη) 

οδοχή ακουστικώ

φώνου 

στικού 

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

με την 
χου 

μβατικούς δίσκου
ους και όχι SSD)

s) 

ών 
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>3.

ΝΑ ΑΝ

>

DDR3 

>=13

>=

SATA

υς 
>=7

>=

ΝΑ ΑΝ

>=1

Ethernet
M

ΕΛΛ
Α

>=

DVD±RW

ΝΑ ΑΝ

>

TOUC

1920

200

>=

>=2

<=

>

>

ΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔ

.00 GHz  

ΝΑΦΕΡΘΕΙ 

=4 GB  

ή ΝΕΩΤΕΡΗ 

333 MHz  

=250GB 

A III ή Μ.2 

200 rpm  

=32 MB  

ΝΑΦΕΡΘΕΙ 

1024 MB  

10/100/1000 
Mbps  

ΛΗΝΙΚΑ/
ΓΓΛΙΚΑ 

=300 W  

W Double layer  

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΦΕΡΘΕΙ 

>=23"  

CH SCREEN  

0 x 1080  

0 cd/m²  

1000:1  

20000:1  

=6 ms  

>=170  

>=160  

16:9 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΔΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ 
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Γ.1.7. Μ

Κωδικος 

A. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

B. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Γ. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Μετασχημα

Περιγραφή / Π

Γενικά χαρακτη
Μετασχηματισ

Αριθμός μονάδ

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 

Ποιότητα κατα

Τάση Λειτουργ

Αριθμός εξόδω

Ρεύμα  διαροή

Προδιαγραφές

UL 2601.1  

CSA 601.1 

Γενικά χαρακτη
ικριώματος χώ
Να περιγραφεί
τεχνολογικό επ
εικόνας και ήχο

Αριθμός μονάδ

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 
Όλος ο ενεργός
αρχιτεκτονικής
εγκατασταθούν
που απαιτούντ
προσφερθούν. 
Tο ικρίωμα θα 
τοποθέτηση εξ
πρόσβασης μπ
συστηματικός α
Η τεχνική λύση
λαμβάνει υπόψ
διαθεσιμότητα
Τα προσφερόμ
πληρούν τα πρ
συμμόρφωση π
επίσημα έγγρα
Γενικά χαρακτη
UPS χώρων τηλ

Αριθμός μονάδ

Να αναφερθεί 

Να αναφερθεί 
μοντέλου 
Ποιότητα κατα

Να είναι τύπου

Να διαθέτει πρ
βύθισμα τάσης
Να διαθέτει ηχ
συναγερμού γι
μέσω της μπατ
παροχής του δι
led και ηχητική

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

ατιστής απο

Προδιαγραφές 

ηριστικά & τεχνι
στή απομόνωσης

δων 

μοντέλο και εται

ο χρόνος ανακοί

σκευής/ISO κατα

ίας  Εισόδων/Εξό

ων 220V 

ς (Leakage Curre

ς Ασφαλείας 

ηριστικά & τεχνι
ώρων τηλειατρική
ί αναλυτικά (σε λ
πίπεδο) το σύστη
ου – Μεγάλο σύσ

δων 

μοντέλο και εται

ο χρόνος ανακοί

ς εξοπλισμός της 
ς στα σημεία  ΣΤΙΑ
ν σε ικριώματα μ
ται τα οποία και π
  
πρέπει να επιτρέ
οπλισμού σε ράγ
ρος‐πίσω – σήμα
αερισμός 
η που θα διαμορφ
ψη τις στοχευόμε
ας‐ ασφάλειας τω
μενα συστήματα θ
ότυπα: ISO 9000,
πρέπει να πιστοπ
αφα του κατασκευ
ηριστικά & τεχνι
λειατρικής 

δων 

μοντέλο και εται

ο χρόνος ανακοί

σκευής/ISO κατα

υ Line Interactive

ροστασία από βρ
ς, υπέρταση κ.ά. 
χητικό ή/και οπτι
ια τη λειτουργία 
ταρίας σε περίπτω
ικτύου ρεύματος
ή σήμανση). 

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ομόνωσης /

ικές προδιαγραφ
ς 

ιρεία κατασκευής

ίνωσης του 

ασκευαστή

όδων  

nt) 

ικές προδιαγραφ
ής 
λειτουργικό και 
μα μεταφοράς 
στημα . 

ιρεία κατασκευής

ίνωσης του 

προτεινόμενης 
Α & ΣΤΙΣ πρέπει ν
με τα παρελκόμεν
πρέπει να 

έπει την 
γες, δυνατότητα 
ανση U, κλείδωμα

φωθεί πρέπει να 
ενες αρχές 
ων υποδομών 
θα πρέπει να 
, CE Mark, EN Η 
ποιείται από 
υαστή. 
ικές προδιαγραφ

ιρεία κατασκευής

ίνωσης του 

ασκευαστή

e ≥ 1000 VA

αχυκύκλωμα, 

ικόσύστημα 
της συσκευής 
ωση διακοπής τη
ς (π.χ. ενδεικτικό 

Υ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛ

57 

ικριώματος

Απ

φές 

ς

ΝΑ ΑΝ

220

<

φές 

ς

να 
να 

α, 

φές 

ς

ΝΑ ΑΝ

ς 

ΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔ

ς (RACK) χώ

παίτηση

20 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΦΕΡΘΕΙ

0V / 50Ηζ

=>12

100μA

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ  

20 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

20 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2

ώρου τηλεια

Απάντηση 
Προμηθευτή

ης ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ 

ατρικής / U

ή 
Πα
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UPS 

αραπομπή



ΛΕΙΤΟΥ

 

25. 

26. 

27. 

28. 

 

Γ.1.8. Σ

Κωδικος 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Να διαθέτει αυ
(AVR). 
Να διαθέτει είσ
IECC14και εξόδ
IECC13. 
Να είναι εύκολ
συσσωρευτών 
Να παρέχεται ε
τουλάχιστον γι

ημεία ασύρ

Περιγραφή /

Γενικά χαρακ
Ασύρματων 

Αρχιτεκτονικ

Αριθμός μον

Να αναφερθ

Να αναφερθ
μοντέλου 

Ποιότητα κατ

Να διαθέτει δ
των συχνοτή

Να διαθέτει δ
(10/100/100
οποίων η μία
τροφοδοσία 
Να διαθέτει 
διαχείρισης (

Να διαθέτει π
directional κε
τόσο για τα 2
ενσωματωμέ
802.11n, για 
και 5GHz ταυ
ασύρματη δι
Ύπαρξη διαγν
διάγνωση  κα

Υποστηριζόμ

Υποστηριζόμ

Απόδοση/Λε

Υποστήριξη π
ασύρματη δι
ταυτόχρονα 
Υποστήριξη π
ασύρματη δι
5GHz 
Δυνατότητα 
ενός (1) Gbps
και 5GHz συχ
Υποστήριξη τ
συχνοτικών κ
2.4GHz, από 
πλήρως ανεξ
Υποστήριξη τ
ανεξάρτητών
των 5.15 – 5.

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

υτόματη σταθερο

σοδο τροφοδοσί
δους τροφοδοσία

λη ηαντικατάστασ
χωρίς απαίτηση 
εγγύηση καλής λ
ια δύο (2) έτη. 

ρματης πρό

/ Προδιαγραφές 

κτηριστικά & προ
Σημείων Πρόσβα

κή 

άδων

εί μοντέλο και ετ

εί ο χρόνος ανακ

τασκευής/ISO κα

διπλά radios για 
των 2.4GHz και 5

δύο θύρες Gigab
0Mbps autosens
α να έχει δυνατότ
πάνω από το Eth
μία επιπλέον θύρ
(console port) 

πολλαπλές ενσω
εραίες ισχύος του
2.4GHz όσο και γ
ένη υποστήριξη π
ασύρματη δικτύ
υτόχρονα και β) 8
ικτίωση στα 5GHz
νωστικών λυχνιώ
αλής λειτουργίας

μενη μνήμη DRAM

μενη μνήμη FLASH

ειτουργικότητα 

προτύπων 802.11
ικτύωση στα 2.4G

προτύπου 802.11
ικτύωση υψηλών

συνολικού data r
s με ταυτόχρονη 
χνοτήτων. 
τουλάχιστον δεκα
καναλιών μετάδο
τα οποία τουλάχ
ξάρτητα βάση πρ
τουλάχιστον οκτώ
ν καναλιών μετάδ
35 GHz βάση προ

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

οποίηση τάσης 

ίας τύπου 
ας τύπου Schuko

ση των 
ειδικών εργαλείω
λειτουργίας 

όσβασης (A

οδιαγραφές 
ασης (Acess poin

ταιρεία κατασκευ

κοίνωσης του 

ατασκευαστή

πλήρη υποστήρι
5GHz ταυτόχρονα

bit Ethernet
ing) RJ 45 εκ των 
τητα για 
hernet 
ρα τοπικής 

ωματωμένες omn
υλάχιστον 4dbi 
ια τα  5GHz, με 
προτύπου α) 
ωση στα 2.4GHz
802.11ac για 
z  
ών για οπτική 
ς 

M 

H 

1a/g/n για 
GHz και 5GHz 

1ac Wave2 για 
ν ταχυτήτων στα 

rate τουλάχιστον
χρήση των 2.4GH

ατριών (13) 
οσης στο πεδίο τω
χιστον τα 3 να είν
οτύπου 802.11g/
ώ (8) συχνοτικά 
δοσης στο πεδίο 
οτύπου 802.11a

Υ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛ

58 

oή 

ων. 

Access Point

Απ

ts) 

υής 

ΝΑ ΑΝ

ιξη 
α 

i‐

>

>=

ν 
Hz 

ων 
ναι 
/n 

ΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ts) 

παίτηση

40

NAI 

ΝΑΙ

ΝΑΦΕΡΘΕΙ

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

>= GB

=256ΜΒ

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

ΔΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2

Απάντηση 
Προμηθευτή

ης ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ 

 

 

 

 

ή 
Πα
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αραπομπή



ΛΕΙΤΟΥ

 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Υποστήριξη τ
ανεξάρτητών
των 5.470 – 5
με υποστήριξ
Selection) 

Ευαισθησία λ
Mbps τόσο σ
καλύτερη απ
Υποστήριξη δ
μετάδοσης μ
διαβαθμίσεις
5GHz. Να ανα
που υποστηρ
Υποστήριξη τ
inputs, multi
spatial stream
Combining) τ
και για το πρ
Υποστήριξη 2
προτύπου 80
Υποστήριξη 2
καναλιών βά

Υποστήριξη T
βέλτιστη από
clients 
Υποστήριξη P
και A‐MSDU 
802.11n όσο 
Υποστήριξη C
διαμόρφωση
802.11n όσο 
Υποστήριξη W

Υποστήριξη π

Υποστήριξη λ
πρόσβασης μ
τουλάχιστον 
πρόσβασης τ
Υποστήριξη δ
Κάθε SSID να
VLAN 
Υποστήριξη χ
υπηρεσιών) γ
δεδομένα φω
χαρακτηριστ
Υποστήριξη δ
ασύρματων c
μεταξύ των σ
(roaming) 
Υποστήριξη τ
802.3at πάνω
Να αναφερθ
λειτουργία το
Υποστήριξη τ
802.3at PoE+
μεταγωγέα, μ
15.4W για πλ
radio ταυτόχ
Υποστήριξη τ
UTP (CAT5) μ
(power inject
power injecto
Να φέρουν τ
εγκρίσεις τις 
radio 
Ελάχιστη θερ

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

τουλάχιστον οκτώ
ν καναλιών μετάδ
5.725 GHz, βάση 
ξη DFS (Dynamic 

λήψης (receive se
στα 2.4 GHz όσο κ
πό  
διαμόρφωσης τη
με τουλάχιστον 5 
ς τόσο στα 2.4 GH
αφερθούν όλες ο
ρίζονται 
τεχνολογίας 3x3 M
ple‐outputs) με τ
ms και  MRC (Ma
τόσο για το προτύ
ρότυπο 802.11ac 
20MHz και 40ΜΗ
02.11n 
20MHz, 40ΜΗz κ
άση προτύπου 80

Transmit Beamfo
όδοση επικοινων

Packet Aggregatio
(TX/Rx) τόσο για 
και για το πρότυ
Cyclic Shift Divers
ης σήματος τόσο 
και για το πρότυ
Wi‐Fi Multimedia

προτύπων ΙΕΕΕ 80

λειτουργίας ως α
με δυνατότητα δι
είκοσι πέντε (25
ταυτόχρονα 
δημιουργίας τουλ
α  μπορεί να αντισ

χαρακτηριστικών
για δημιουργία π
ωνής. Να αναφερ
ικά 
διαφανούς μετάβ
clients κατά τη με
σημείων πρόσβασ

τροφοδοσίας βάσ
ω από σύνδεση U
εί η μέγιστη κατα
ου ασύρματου σ
τροφοδοσίας βάσ
+ πάνω από σύνδ
με μέγιστη λήψη
λήρη λειτουργία 
χρονα. 
τροφοδοσίας πάν
με χρήση συσκευ
tor). Να προσφερ
or 
τις EN 300.328 κα
Ευρωπαϊκής Ένω

ρμοκρασία λειτου

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ώ (8) συχνοτικά 
δοσης στο πεδίο 
προτύπου 802.1
Frequency 

ensitivity) @ 54 
και στα 5 GHz, ίση

ς ισχύος 
διαφορετικές 
Hz όσο και στα 
οι διαβαθμίσεις 

MIMO (multiple‐
τουλάχιστον δύο 
ximal Radio 
ύπο 802.11n όσο

Ηz καναλιών βάση

αι 80MHz 
02.11ac 

rming για την 
νίας των 802.11ac

on A‐MPDU (Tx/R
 το προτύπο 
υπο 802.11ac 
sity (CSD) τεχνική
για το προτύπο 
υπο 802.11ac 
a 

02.11d και 802.1

ασύρματου ελεγκτ
ιαχείρισης για 
) ασύρματα σημε

λάχιστον 16 SSID
στοιχεί σε ένα 

ν QoS (ποιότητα 
προτεραιοτήτων 
ρθούν αυτά τα 

βασης των 
ετακίνησή τους 
σης του δικτύου 

ση προτύπου 
UTP σε μεταγωγέ
ανάλωση για πλή
ημείου πρόσβασ
ση του προτύπου
δεση UTP σε 
 τροφοδοσίας 
3x3:3 και των δύ

νω από καλώδιο 
ής τροφοδοσίας 
ρθεί ο κατάλληλο

αι EN 301.893 
ωσης σχετικές με 

υργίας 

Υ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛ

59 

11a 

η ή 
‐7

(2) 

ο 

η 

c 

Rx) 

ής 

11h

τή 

εία 

Ds.  

σε 

α. 
ήρη 
σης 
υ 

ύο 

ος 

το 

<

ΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔ

NAI 

NAI 
79dBm 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

<= 0oC
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38. 

39. 
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Γ.1.10. 

Κωδικος 

 

1. 

2. 

3. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Μέγιστη θερ

Ελάχιστη υγρ

Μέγιστη υγρ

Προδιαγραφ
σημείων πρό
Υποστήριξη λ
WPA2, και συ
802.11i  
Υποστήριξη Ι
χρηστών με δ
πρωτοκόλλω
EAP SIM κατ 
Υποστήριξη κ

Υποστήριξη π
σε συνεργασ
Υποστήριξη π
χρηστών τοπ
ΑΑΑ server) β
Υποστήριξη δ
προώθηση ή
από Ethernet
διεύθυνσης α
port και σήμα
Υποστήριξη π
μπορεί αν δι
πιστοποίηση
δεδομένων. 
 Διαχείριση 

Υποστήριξη S

Υποστήριξη T

Διαχείριση μ
υποστήριξη S
μέσω κωδικο
WWW Brows
Υποστήριξη δ

Υποστήριξη δ
ασύρματων ‘
Προδιαγραφ
σημείων πρό
UL 60950‐1, 

CE Mark 

Προδιαγραφ
σημείων πρό
FCC Part 15 

EN 301.489‐1

Ελεγκτής Λ

Περιγραφή /

Γενικά χαρακ
Ελεγκτής Λει

Αριθμός μον

Να αναφερθ
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με στόχο την διόρ
υς 
αυτόματης προσα
ασύρματα σημεία
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του χρήστη 
τρων (access lists
ψη πακέτων βάση
αραλήπτη 
otocol port). 
τρων (access lists
ψη πακέτων βάση
 Code Point) 
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Υποστήριξη π
πρωτοκόλλο
όταν αυτά με
προσθήκη M
αποφυγή Do
κίνηση. 
Υποστήριξη π
των πακέτων
ασύρματη εγ
πιθανών επιθ
Υποστήριξη α
εξουσιοδοτη
APs detection
Υποστήριξη δ
αντιμετώπισ
Για κάθε WLA
ανεξάρτητη π
κρυπτογράφ
Δυνατότητα 
(SSID) εφόσο
Υποστήριξη C

Υποστήριξη D
(RFC 4347) 
Υποστήριξη κ
προτύπων AE
Υποστήριξη S

Διαχείριση α

Υποστήριξη S
1213) και RFC
Υποστήριξη T
2030) 
Υποστήριξη R

Υποστήριξη S

Υποστήριξη δ
και HTTPS 
Υποστήριξη δ

Υποστήριξη D
(RFC1542) 
Υποστήριξη D

Υποστήριξη λ

Επεκτασιμότ

Σε περίπτωσ
ξεπεράσει τα
σημεία πρόσ
προσθήκης ε
οποίοι στο σ
απρόσκοπτα
συνεργασία, 
επαυξημένου
καθώς και με
ασύρματα ση
τους ασύρμα
δικτύου. 
Δυνατότητα π
ελεγκτής, ο ο
εφεδρικός το
active/standb
Δυνατότητα 
ασύρματων σ
και εφεδρικο
ανέπαφες οι 
χρηστών (clie

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

προστασίας των μ
υ 802.11 (Manag
εταδίδονται στον

MIC information e
S επιθέσεων στη

παρακολούθησης
ν διαχείρισης του
γκατάσταση, και  
θέσεων που βασί
ανίχνευσης και εν
μένων σημείων π
n). 
διαμόρφωσης πο
η των rogue Aps 
AN/SSID να μπορ
πολιτική πιστοπο
ησης δεδομένων
εκπομπής του Κω
ον κρίνεται απαρα
CAPWAP (RFC 54

Datagram Transp

κρυπτογράφησης
ES, DES, 3DES 
SSL και TLS κρυπτ

ασύρματου δικτύ

SNMP v1, v2c, v3
C 3414, RFC 3418
Telnet, SSH, TFTP

RMON MIB (RFC2

Syslog (RFC3164) 

διαχείρισης μέσω

διαμόρφωσης μέ

DHCP (RFC2131) 

DHCP option 82 

λειτουργίας DHC

τητα ασύρματου

η που η ασύρματ
α χίλια πεντακόσι
σβασης, να υπάρχ
επιπλέον ελεγκτώ
ύνολό τους να λε
 και σε πλήρη με
ως προς τον έλε
υ ενιαίου ασύρμα
ε πλήρη διαφάνε
ημεία πρόσβαση
ατα συνδεόμενου

προσθήκης δεύτ
οποίος να μπορεί
ου πρώτου σε mo
by 
stateful μετάπτω
σημέιων πρόσβα
ού ελεγκτή ώστε ν
συνδέσεις των α
ent Stateful Switc

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

μηνυμάτων του 
gement frames) 
ν αέρα  με 
lements για 
ην διαχειριστική 

ς της πιστοποίησ
υ 802.11 μέσα στη
εντοπισμός 
ίζονται σε αυτά
ντοπισμού μη 
πρόσβασης (rogu

ολιτικών για την 

ρεί να διαμορφωθ
οίησης χρηστών κ
ν. 
ωδικού σύνδεσης
αίτητο 
15) 

ort Layer Securit

ς βάση του 

τογράφησης

ύου 

, SNMP ΜΙΒ ΙΙ (R
8 για SNMP 
P και SNTP (RFC

2819) 

ω HTTP (RFC 2616

έσω command lin

και BOOTP

P Proxy 

 δικτύου 

τη εγκατάσταση 
ια (1500) ασύρμα
χει δυνατότητα 
ών λειτουργίας, ο
ειτουργούν 
εταξύ τους 
γχο του 
ατου δικτύου, 
εια τόσο ως προς 
ς όσο και προς 
υς χρήστες του 

ερου ισοδύναμο
ί να λειτουργεί σ
ode active/active

ωσης των 
ασης μεταξύ κύριο
να διατηρουνται
ασύρματων 
chOver) 
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0. 

1. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Σε περίπτωσ
να υπάρχει δ
ελεγκτή, ο οπ
οποιουδήποτ
mode active/
Προδιαγραφ
Λειτουργίας 
 UL 60950‐1, 

Προδιαγραφ

47CFR Part 1
55024, CISPR
EN61000‐3‐3

Γ.2.2. και Γ

Περιγραφή /

Τεχνικά  χαρ
προδιαγραφ

Αριθμός αδε
τηλειατρικής
Αριθμός αδε
τηλειατρικής

  Να αναφερθ
κατασκευής 

  Η εφαρμογή 
πλήρως με χρ
χαρακτηριστ
εφαρμογή τη

  Παράδοση α
την αναλυτικ
του συστήμα
στοιχείων, τη
λειτουργικότ
δυνατότητας
να εξυπηρετή
λειτουργικότ
χρηστών. 

  H προσφερό
πρόσφατη στ
(latest stable

  Να παρέχετα
αδειοδότηση
αλλαγής στον
χρήσης καθώ
σε μεγαλύτερ

  Να μην υπάρ
κατασκευάστ
απόσυρση/δ
λογισμικού κ
τα επόμενα π
Λειτουργικά

  Η εφαρμογή 
απομακρυσμ
απευθείας σ

  Η εφαρμογή 
με το λογισμ
(υφιστάμενη

  Η εφαρμογή 
συμπληρωμα
conferencing

  Η εφαρμογή 

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

η πολλαπλών ελε
δυνατότητα προσ
ποίος να λειτουρ
τε εκ των υπαρχό
/active κατ ελάχι
φές Ασφαλείας Ελ

EN 60950‐1, IEC 

φές ηλεκτρομαγν

5 Class A, EN 550
R24, EN300386, E
3 

.2.3. Λογισμ

/ Προδιαγραφές 

ρακτηριστικά & λ
φές λογισμικού τη

ιών χρήσης λογισ
ς Κεντρικής Υποδο
ιών χρήσης λογισ
ς Σταθμοί ΣΤΙΑ 
εί έκδοση και ετα

θα πρέπει να δια
ρήση ΟΛΩΝ των 
ικών με την υφισ
ηλειατρικής του Ε
ναλυτικής τεχνικ
κή περιγραφή της
ατος, των επιμέρο
ης προσφερόμενη
τητας, και την τεκ
ς του προσφερόμ
ήσει πλήρως την 
τητα για το ζητού

μενη έκδοση να ε
ταθερή έκδοση τ
e release). 
αι ευελιξία στην α
ης του λογισμικού
ν αριθμό και τον 
ώς και  της έκδοσ
ρη ή μικρότερη έ
ρχει ανακοίνωση 
τριας εταιρείας γ
ιακοπή υποστήρ
και των επιμέρου
πέντε (5) έτη. 
 χαρακτηριστικά

πρέπει να επιτρέ
μένη ιατρική εξέτ
ύνδεση όσο και σ
πρέπει να διαλε
ικό Cisco Unified
η υποδομή ΕΔΙΤ) 
πρέπει να ενσωμ
ατική λύση web b
g  
πρέπει να ενσωμ

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

εγκτών σε cluster
σθήκης επιπλέον 
γεί σαν εφεδρικό
όντων ελεγκτών, 
στον. 
λεγκτή 

60950‐1, CE Mar

νητικών εκπομπώ

022 Class A, EN 
N61000‐3‐2 

μικό Τηλεϊα

λειτουργικές 
ηλειατρικής  

σμικού 
ομής 
σμικού 

αιρεία 

αλειτουργεί 
λειτουργικών 
στάμενη 
ΕΔΙΤ 
κής αναφοράς με 
ς αρχιτεκτονικής 
ους δομικών του 
ης 
κμηρίωση της 
μενου συστήματο
απαιτούμενη 
μενο αριθμό 

είναι η πιο 
ης εταιρείας 

ανανέωση της 
ύ με δυνατότητα
τύπο των αδειώ
ης του λογισμικο
έκδοση. 
της 
για 
ιξης του κυρίως 

υς λογισμικών για

ά 

έπει την 
ταση τόσο σε 
σε δεύτερο χρόνο
ιτουργεί πλήρως
 Communication

ματώνει 
based video 

ματώνει Dicom
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viwer 

  Η εφαρμογή 
επικοινωνία 

  Η εφαρμογή 

  Η εφαρμογή 
διαμόρφωση
διαθεσιμότη
(υφιστάμενη

  Η εφαρμογή 
δημιουργίας 
απευθείας σ
προγραμματ

  Η εφαρμογή 
δημιουργία σ

  Η εφαρμογή 
(δημιουργία,
απαντήσεων

  Η εφαρμογή 
σε πραγματικ

  Η εφαρμογή 
χρήση εικόνω
τροποποιήσε
τις εικόνες 

  Η εφαρμογή 
σύστημα για 
που λαμβάνο
ιατρικής τήλε

  Η εφαρμογή 
ιεράρχησης ρ

  Η διαδικασία
πρέπει να πε
επιλογή του 

  Η εφαρμογή 
δημιουργία ο

  Η εφαρμογή 
ταυτόχρονη χ
στα άκρα 

  Η εφαρμογή 
ειδοποίηση μ
mail 

  Η εφαρμογή 
εφαρμογή αν
συνομιλίας 

  Η ιατρική τήλ
την εκπόνησ
κάθε ένα από
χρησιμοποιή
ιατρικής εξέτ

  Η εφαρμογή 
συμβατότητα
εργαλεία στο

  Η εφαρμογή 
κοινόχρηστω

  Η εφαρμογή 
δημιουργία τ
αυτόματα απ
τύπο χρήσης

  Η εφαρμογή 
κωδικοποίησ

  Η εφαρμογή 
τουλάχιστον 
εξοπλισμό τη

‐ 
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πρέπει να επιτρέ
μέσω API και HL7
πρέπει να επιτρέ

πρέπει να επιτρέ
η σε λειτουργία υ
τας – High Availa
η υποδομή ΕΔΙΤ). 
πρέπει να ενσωμ
ιατρικού τηλερα
ύνδεση όσο και 
ισμένη 
πρέπει να επιτρέ
σημειώσεων και 
πρέπει να επιτρέ
, δημοσίευση και
ν) ιατρικών ερωτη
πρέπει να επιτρέ
κό χρόνο 
πρέπει να επιτρέ
ων και ταυτόχρον
εις και σημειώσε

πρέπει να περιλ
την αποθήκευση
ονται κατά τη διά
ε‐εξέτασης 
πρέπει να περιλ
ραντεβού ιατρική
α αίτησης ιατρική
εριλαμβάνει σύστ
γιατρού ή της ειδ
πρέπει να επιτρέ
ομάδων χρηστών
πρέπει να επιτρέ
χρήση διαφορετι

πρέπει να επιτρέ
μέσω ειδοποιήσε

πρέπει να ενσωμ
νταλλαγής μηνυμ

λε‐εξέταση πρέπε
η αναλύσεων κα
ό τα στοιχεία που
ήθηκαν κατά τη δ
τασης 
πρέπει να εξασφ
α με όλα τα υφισ
ο ΕΔΙΤ  
πρέπει να επιτρέ

ων αρχείων 
πρέπει να επιτρέ
τιμολογίων που κ
πό τη διοίκηση αν
 του συστήματος
πρέπει να επιτρέ

σης ICD10 
θα πρέπει να είν
δύο (2) τύπους α
ης παρακάτω λίστ
Ιατρική κάμερα γ

‐ Κάμερα ιατρι
δερμα

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

έπει την 
7 
έπει SSO 

έπει τη 
υψηλής 
ability 

ματώνει λύση 
αντεβού τόσο σε 

έπει τη 
συνταγών  
έπει τη διαχείρισ
ι συλλογή 
ηματολογίων 
έπει σχολιασμό 

έπει την κοινή 
να να επιτρέπει 
ις επάν σε αυτές 

αμβάνει ένα 
η των εικόνων 
άρκεια της 

αμβάνει σύστημα
ής τήλε‐εξέτασης
ής τήλε‐εξέτασης
τημα για την 
δικότητας 
έπει τη 
ν και ειδικοτήτων
έπει την 
ικών τύπων βίντε

έπει την 
εων SMS και e‐

ματώνει μια 
μάτων και 

ει να επιτρέπει 
ι εκθέσεων για 
υ 
ιάρκεια της 

φαλίζει πλήρη 
στάμενα ιατρικά 

έπει τη χρήση 

έπει τη 
καθορίζονται 
νάλογα με τον 
ς 
έπει τη χρήση τη

ναι  συμβατή με 
ανά  ιατρικό 
τας: 
για γενική εξέτασ

ικής ποιότητας γι
ατολογική εξέτασ
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2. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

‐ Σύ

  Η εφαρμογή 
τουλάχιστον 

‐ Πύ

  Η εφαρμογή 
ασθενούς κά

  Η εφαρμογή 
ασθενούς πο
χειρωνακτική
ασθενών 

  Η εφαρμογή 
ασθενούς πο
αιτήσεων για
άμεσα όσο κ

  Η εφαρμογή 
λειτουργίες π
ενσωμάτωση
περιεχομένο

  Η εφαρμογή 
ασθενούς σε

  Η αίτηση πρέ
σύστημα για 
χρήσης του σ

  Η εφαρμογή 
τουλάχιστον 
γλώσσα 

  Δυνατότητα π
εργασίας από
όπως σταθμο
tablets και sm
Άδειες χρήση

  Να προστεθο
υποδομή του
αυτό απαιτεί
των νέων στα

Ολοκληρωμ

Περιγραφή /

Γενική περιγ

1 Αριθμός αδε
τηλειατρικής
Να αναφερθ
παραγωγής  

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

‐ Ιατρική κά
ωτορ

‐ Κάμερα ιατρι
οφθαλ
‐ Ψηφ

ύστημα παρακολ

‐ Ηλεκτρ

‐ Ψηφ

πρέπει να ενσωμ
τα ακόλουθα πρ

‐ Συντ

ύλη ασθενών κατ

πρέπει να ενσωμ
άτω από την ίδια 
πρέπει να ενσωμ

ου αποθηκεύει πλ
ής και αυτόματης

πρέπει να ενσωμ
ου να επιτρέπει τ
α τήλε‐εξέταση α
αι μέσω του Help
πρέπει να ενσωμ
που να επιτρέπου
η εκπαιδευτικών 
υ κατάρτησης για
πρέπει να ενσωμ

ε κινητές συσκευέ
έπει να περιλαμβ
την επεξεργασία

συστήματος 
θα πρέπει να είν
στην Ελληνική κα

πρόσβασης στο π
ό διαφορετικού τ
οί εργασίας, φορ
mart‐phones. 
ης Κεντρικής Υπο

ούν τυχόν άδειες
υ Κέντρου Δεδομ
ίται με δεδομένη
αθμών ΣΤΙΑ ΣΤΙΣ 

μένο σύστημ

/ Προδιαγραφές 

γραφή ΣΚΟΠ 

ιών χρήσης λογισ
ς Κεντρικής Υποδο
εί έκδοση και ετα

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

άμερα για εξέτασ
ρινολαρυγγολόγο
ικής ποιότητας γι
λμολογική εξέτασ
ιακό στηθοσκόπι

λούθησης  ζωτικώ
ενδείξεω

ροκαρδιογράφημ

‐ Υπερηχογράφο

φιακό μικροσκόπι

ματώνει 
ροφίλ χρηστών: 

‐ Διαχειριστή

‐ Ιατρός ΣΤΙ

‐ Ιατρός ΣΤ

τονιστής Helpdes

τ’ οίκων νοσηλεία

ματώνει μια πύλη
διεπαφή χρήστη
ματώνει μια πύλη
ληροφορίες 
ς ενημέρωσης τω

ματώνει μια πύλη
ην υποβολή 
πό ιατρό, τόσο 
pdesk ΕΔΙΤ 
ματώνει 
υν την 
βίντεο και 
α ιατρούς. 
ματώνει μια πύλη
ές 
βάνει ένα 
α της ιστορικής 

ναι διαθέσιμη 
αι την Αγγλική 

περιβάλλον 
τύπου συσκευές,
ητοί υπολογιστέ

οδομής 

ς χρήσης στην 
μένου του ΕΔΙΤ εά
η την προσθήκη 
και ΣΚΟΠ 

μα (ΚΙΤ) υπ

σμικού 
ομής 
αιρεία 
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ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Η εφαρμογή 
πλήρως με χρ
χαρακτηριστ
εφαρμογή τη
Παράδοση α
την αναλυτικ
του συστήμα
στοιχείων, τη
λειτουργικότ
δυνατότητας
να εξυπηρετή
λειτουργικότ
χρηστών. 
H προσφερό
πρόσφατη στ
(latest stable
Να παρέχετα
αδειοδότηση
αλλαγής στον
χρήσης καθώ
σε μεγαλύτερ
Να μην υπάρ
κατασκευάστ
απόσυρση/δ
λογισμικού κ
τα επόμενα π
Επιπρόσθεστ
Ευρυζωνική 
Αριθμός ευρ
διαδίκτυο με
4G, xDSL. Οι 
πρέπει να εξα
λειτουργικότ
προτείνονται
τηλεδιάσκεψ
standard def
Στην περίπτω
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗ
Στην περίπτω
θα πρέπει να
εξοπλισμός δ
Router 
Σε κάθε περί
υπηρεσίες εγ
παραμετροπ
Επιπρόσθεστ
Ταμπλέτα με
δυνατότητα 
και 3G, 4G. 
Μοντέλο – Κ

Αριθμός μον

Τεχνικές προ

RAM 

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

θα πρέπει να δια
ρήση ΟΛΩΝ των 
ικών με την υφισ
ηλειατρικής του Ε
ναλυτικής τεχνικ
κή περιγραφή της
ατος, των επιμέρο
ης προσφερόμενη
τητας, και την τεκ
ς του προσφερόμ
ήσει πλήρως την 
τητα για το ζητού

μενη έκδοση να ε
ταθερή έκδοση τ
e release). 
αι ευελιξία στην α
ης του λογισμικού
ν αριθμό και τον 
ώς και  της έκδοσ
ρη ή μικρότερη έ
ρχει ανακοίνωση 
τριας εταιρείας γ
ιακοπή υποστήρ
και των επιμέρου
πέντε (5) έτη. 
τες απαιτήσεις σ
Πρόσβαση 
υζωνικών προσβ
ε χρήση κοινής τε
απαιτήσεις σε εύ
ασφαλίζουν πλήρ
τητα των εφαρμο
ι συμπεριλαμβαν
ψης με ποιότητα τ
finition.  
ωση σύνδεσης 3G
ΗΣΗ INTERNET το
ωση χρήσης σύνδ
α παρέχεται και ο
διασύνδεσης: Wi

ίπτωση περιλαμβ
γκατάστασης και 
οίησης των συνδ
τες απαιτήσεις σ
ε οθόνη τουλάχισ
διασύνδεσης με

ατασκευαστής 

άδων

οδιαγραφές ταμπ

 

 

 

 

 

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

αλειτουργεί 
λειτουργικών 
στάμενη 
ΕΔΙΤ 
κής αναφοράς με 
ς αρχιτεκτονικής 
ους δομικών του 
ης 
κμηρίωση της 
μενου συστήματο
απαιτούμενη 
μενο αριθμό 

είναι η πιο 
ης εταιρείας 

ανανέωση της 
ύ με δυνατότητα
τύπο των αδειώ
ης του λογισμικο
έκδοση. 
της 
για 
ιξης του κυρίως 

υς λογισμικών για

συστήματος ΣΚΟΠ

άσεων στο 
εχνολογίας 3G, 
ύρος ζώνης θα 
ρη 
ογών που 
νομένης της 
τουλάχιστον 

G,4G: ΔΩΡΕΑΝ 
ουλάχιστον 5GB
δεσης ADSL, SDSL
ο αναγκαίος 
‐Fi Modem ‐ 

βάνονται και οι 

δέσεων 
συστήματος ΣΚΟΠ
στον 9’’ και 
 σύνδεση WIFI 

πλέτας 
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45 
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>=50

(inches) 

ΝΑΦΕΡΘΕΙ

x 600 pixels 

v5.0 Lollipop ή
εότερο 

, 1.2 GHz 

>=2GB

8GB 

o SD 16 GB 
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ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

USB  

Δυνατότητα 
διαγνωστικό 
ανάγκες του 
να αναφερθε
Δυνατότητα π
εισόδου στην
Περιλαμβάνο
παραμετροπ
ταμπλέτας αν
διασύνδεσης
3G, 4G) όσο 
εποπτείας 
Περιλάμβάον
εκπαίδευσης
τουλάχιστον 
Τεχνικά  χαρ
προδιαγραφ
Η εφαρμογή 
απομακρυσμ
απευθείας σ
Η εφαρμογή 
με το λογισμ
(υφιστάμενη
Η εφαρμογή 
συμπληρωμα
conferencing
Η εφαρμογή 
viwer 
Η εφαρμογή 
επικοινωνία 
Η εφαρμογή 

Η εφαρμογή 
διαμόρφωση
διαθεσιμότη
(υφιστάμενη
Η εφαρμογή 
δημιουργίας 
απευθείας σ
προγραμματ
Η εφαρμογή 
δημιουργία σ
Η εφαρμογή 
(δημιουργία,
απαντήσεων

Η εφαρμογή 
(δημιουργία,
περιεχομένο
οίκον νοσηλε
Η εφαρμογή 
σε πραγματικ
Η εφαρμογή 
χρήση εικόνω
τροποποιήσε
τις εικόνες 

Η εφαρμογή 
σύστημα αρχ
αποθήκευση
δεδομένων π

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

 

 

 

ασύρματης διασ
εξοπλισμό ανάλ
ασθενούς. Τρόπο
εί 
προσωποποιημέ
ν ταμπλέτα με κω
ονται υπηρεσίες 
οίησης και διασύ
νά σημείο τόσο μ
ς που θα παρασχ
και με τον ιατρικ

νται υπηρεσίες ε
ς χρηστών διάρκε
ανά σημείο. 

ρακτηριστικά & λ
φές λογισμικού Σ
πρέπει να επιτρέ

μένη ιατρική εξέτ
ύνδεση όσο και σ
πρέπει να διαλε
ικό Cisco Unified
η υποδομή ΕΔΙΤ) 
πρέπει να ενσωμ
ατική λύση web b
g 
πρέπει να ενσωμ

πρέπει να επιτρέ
μέσω API και HL7
πρέπει να επιτρέ

πρέπει να επιτρέ
η σε λειτουργία υ
τας – High Availa
η υποδομή ΕΔΙΤ). 
πρέπει να ενσωμ
ιατρικού τηλερα
ύνδεση όσο και 
ισμένη 
πρέπει να επιτρέ
σημειώσεων και 
πρέπει να επιτρέ
, δημοσίευση και
ν) ιατρικών ερωτη

πρέπει να επιτρέ
, δημοσίευση) εν
υ ιατρικής φύσεω
ευόμενους ασθεν
πρέπει να επιτρέ
κό χρόνο 
πρέπει να επιτρέ
ων και ταυτόχρον
εις και σημειώσε

πρέπει να περιλ
χείου ασθενούς γ
 των εικόνων και
που λαμβάνονται

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ύνδεσης με 
ογα με τις 
ος διασύνδεσης 

νης ασφαλούς 
ωδικό πρόσβαση

ύνδεσης της 
με την υποδομή 
χεθεί (ADSL, SDSL
κό εξοπλισμό 

πίδειξης και 
ειας 3 ωρών 

λειτουργικές 
ΚΟΠ 
έπει την 
ταση τόσο σε 
σε δεύτερο χρόνο
ιτουργεί πλήρως
 Communication

ματώνει 
based video 

ματώνει Dicom

έπει την 
7 
έπει SSO 

έπει τη 
υψηλής 
ability 

ματώνει λύση 
αντεβού τόσο σε 

έπει τη 
συνταγών  
έπει τη διαχείρισ
ι συλλογή 
ηματολογίων 

έπει τη διαχείρισ
νημερωτικού 
ως για τους κατ’ 
νείς. 
έπει σχολιασμό 

έπει την κοινή 
να να επιτρέπει 
ις επάν σε αυτές 

αμβάνει ένα 
για την 
ι λοιπών 
ι κατά τη διάρκει
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Γ.3.1. Υ

Κωδικος 

 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

της ιατρικής 
Η διαδικασία
πρέπει να πε
επιλογή του 
Η εφαρμογή 
δημιουργία ο
Η εφαρμογή 
ειδοποίηση μ
mail για τους
Η εφαρμογή 
εφαρμογή αν
συνομιλίας 
Η ιατρική τήλ
την εκπόνησ
κάθε ένα από
χρησιμοποιή
ιατρικής εξέτ
Η εφαρμογή 
κοινόχρηστω
Η εφαρμογή 
δημιουργία τ
αυτόματα απ
τύπο χρήσης
Η εφαρμογή 
κωδικοποίησ
Οι διασυνδεδ
είναι: 

‐ μέτρ

‐ π

Η εφαρμογή 
ασθενούς κά
Η εφαρμογή 
ασθενούς πο
χειρωνακτική
ασθενών 
Η εφαρμογή 
ασθενούς πο
αιτήσεων για
άμεσα όσο κ
Η εφαρμογή 
ασθενούς δια
Η αίτηση πρέ
σύστημα για 
χρήσης του σ
Η εφαρμογή 
τουλάχιστον 
γλώσσα 
Δυνατότητα π
εργασίας από
όπως σταθμο
tablets και sm

Υπηρεσίες ε

Περιγραφή /

Γενική περιγ
εγκατάσταση
εγκατάσταση

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

τήλε‐εξέτασης 
α αίτησης ιατρική
εριλαμβάνει σύστ
γιατρού ή της ειδ
πρέπει να επιτρέ
ομάδων χρηστών
πρέπει να επιτρέ
μέσω ειδοποιήσε
ς ασθενείς ΣΚΟΠ 
πρέπει να ενσωμ
νταλλαγής μηνυμ

λε‐εξέταση πρέπε
η αναλύσεων κα
ό τα στοιχεία που
ήθηκαν κατά τη δ
τασης 
πρέπει να επιτρέ

ων αρχείων 
πρέπει να επιτρέ
τιμολογίων που κ
πό τη διοίκηση αν
 του συστήματος
πρέπει να επιτρέ

σης ICD10 
δεμένες συσκευέ

‐ κάμερα γ

‐ μέτρηση γλ

ρηση καρδιαγγεια

‐ ψηφ

αρακολούθηση ζ

πρέπει να ενσωμ
άτω από την ίδια 
πρέπει να ενσωμ

ου αποθηκεύει πλ
ής και αυτόματης

πρέπει να ενσωμ
ου να επιτρέπει τ
α τηλε‐εξέταση α
αι μέσω του HEL
πρέπει να ενσωμ
αθέσιμη και  σε κ
έπει να περιλαμβ
την επεξεργασία

συστήματος 
θα πρέπει να είν
στην Ελληνική κα

πρόσβασης στο π
ό διαφορετικού τ
οί εργασίας, φορ
mart‐phones. 

γκατάστασ

/ Προδιαγραφές 

γραφή υπηρεσιώ
η του εξοπλισμο
η παραμετροποί

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ής τήλε‐εξέτασης
τημα για την 
δικότητας 
έπει τη 
ν και ειδικοτήτων
έπει την 
εων SMS και e‐

ματώνει μια 
μάτων και 

ει να επιτρέπει 
ι εκθέσεων για 
υ 
ιάρκεια της 

έπει τη χρήση 

έπει τη 
καθορίζονται 
νάλογα με τον 
ς 
έπει τη χρήση τη

ές θα πρέπει να 

για γενική εξέτασ

λυκόζης / ζαχάρο

ακών σφιγμών κα
οξύμετρ

ιακό στηθοσκόπι

ζωτικών ενδείξεω

ματώνει μια πύλη
διεπαφή χρήστη
ματώνει μια πύλη
ληροφορίες 
ς ενημέρωσης τω

ματώνει μια πύλη
ην υποβολή 
πό ιατρό, τόσο 
LPDESK ΕΔΙΤ 
ματώνει μια πύλη
κινητές συσκευές
βάνει ένα 
α της ιστορικής 

ναι διαθέσιμη 
αι την Αγγλική 

περιβάλλον 
τύπου συσκευές,
ητοί υπολογιστέ

σης και παρ

ών στην 
ύ και 
ίηση λογιμσικού
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π

Μεθοδολογί
στοιχείων εξο
τα use cases 
κοινού με τη
– Μελέτη Εφ

Δοκιμαστικοί
καλής λειτου
και της ομαλ
τους. Τεκμηρ
τρόπου κανο
της λειτουργί
περίπτωση μ
Δεδομένων. 
 
Να περιγραφ
Υπηρεσίες Πι
τις απαιτήσε

Γ.4.2. Υπηρ
και πιλοτικ

κος  Περιγρ

Τεχνικ
λειτου
λογισμ
Να περ
Υπηρε
Η γλώσ
εκπαιδ
Ελληνι
εξειδικ
να είνα
Να ανα
μεθοδ
ακολο
Να ανα
αριθμό
κατηγο
εκπαίδ
trainin
προσω
Παράδ
εκπαίδ

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

. 
α ελέγχου καλής
οπλισμού και λογ
 που θα συμφων
ν αναθέτουσα αρ

φαρμογής  

. 
ί έλεγχοι για την 
υργίας των συστη
λής λειτουργίας τ
ρίωση της εγκατά
ονικής λειτουργία
ίας στο Εναλλακτ
μη διαθεσιμότητα

φούν αναλυτικά ο
ιλοτικής Λειτουρ
ις της τεχνικής πε

ρεσίες Εκπα
κή λειτουργ

ραφή / Προδιαγρ

κά  χαρακτηριστι
υργικές προδιαγρ
μικού τηλειατρικ
ριγραφούν αναλ
σίες Εκπαίδευση
σσα των σεμιναρ
δευτικού υλικού 
ική. Κατ' εξαίρεσ
κευμένα τεχνικά 
αι η Αγγλική 
αφερθεί αναλυτι
δολογία εκπαίδευ
υθηθεί  
αφερθεί ο προσφ
ός ωρών εκπαίδε
ορία εκπαιδευομ
δευσης κατά τη χ
ng) στο ιατρονοση
ωπικό. 
δοση όλων των τυ
δευσης εξοπλισμ

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

.
: 

. 

 λειτουργλιας τω
γισμικού με βάση
νηθούν από 
ρχή στην 1η Φάση

‐

πιστοποίηση της
ημάτων, καθώς 
ων εφαρμογών 
άστασης, του 
ας, της μετάπτωσ
τικό Κέντρο στην
ας στο Κέντρο 

οι προσφερόμενε
γίας με βάση τκα
εριγραφής 

αίδευση ιατ
γία 

ραφές 

ικά & 
ραφές 
κής  
υτικά οι 
ης  
ρίων και του 
θα είναι η 
η σε 
μαθήματα μπορ

ικά η 
υσης που θα 

φερόμενος 
ευσης ανά 
μένων και 
χρήση (on the job
ηλευτικό 

υχόν εγχειριδίων
μού και λογισμικο
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ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

ως Γ.5.4 Δια

ΟΣ  Περιγρα

Γενικά χ
ΔΙΑΓΝΩ

Όλες συ
αρχειοθ
ποιότητ
πιστοπο
πρέπει ν
Ο Διαγν
λειτουργ
κλιματο
τιμές (θε
Τηλεμετ

Μοντέλο

Αριθμός

Εύρος σ
ζώνης (1
Αποσπώ

Δυνατότ

Λειτουρ

Αυτόματ
πομπού
στήθους
Δυνατότ
20Hz) 
Δυνατότ
1400Hz 
Χρήση κ
αποστολ
την απο
Επιλογέ

Σύνδεση

Ακουσ
Αριθμό

Συμβατ

Στηθο
Αριθμό

Συμβατ
στηθοσ
ΜΟΝΙΤΟ
ΗΛΕΚΤΡ

Μοντέλο

Αριθμός

Ενδείξει

Α.Α.Π. 

Οξυμετρ

Θερμομ

Οθόνη L

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

αγνωστικός

αφή / Προδιαγρα

χαρακτηριστικά &
ΣΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ

υσκευές και το λο
θέτησης αυτών πρ
ας και ασφαλεία
οίηση CE σύμφων
να προσκομιστεί.
ωστικός Ιατρικός
γεί απροβλημάτι
λογικές συνθήκε
ερμοκρασία, υγρ
τρικό Στηθοσκόπ

ο 

ς μονάδων 

υχνοτήτων: 20Hz
19,2 Kb/s) 
ώμενο εξάρτημα σ

τητα ρύθμισης ήχ

ργία ως πομπός κ

τη αλλαγή από λ
 όταν προσαρμό
ς. 
τητα ενίσχυσης τ

τητα προέκτασης

καναλιού δεδομέ
λή καρδιακών ή π
στολή ήχου και β
ς επικοινωνίας δ
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στικά Ηλεκτρ
ός μονάδων 

τά με το ηλεκ

οσκόπιο 
ός μονάδων 

τό με το σύστ
σκοπίου 
ΟΡ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Ζ
ΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ

ο 

ς μονάδων 

ις 

ρία Masimo ή Ne

μέτρηση 

LCD 

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ς Ιατρικός Ε

αφές 

& προδιαγραφές
Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ογισμικό απεικόν
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ας, καθώς επίσης 
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πιο 
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χου 

αι ως δέκτης

ειτουργία δέκτη 
ζεται το αποσπώ

ων χαμηλών συχ

ς μέχρι τις υψηλέ

νων εξοπλισμού 
πνευμονικών ήχω
βίντεο της τηλεδι
εδομένων

ειριακής θύρας

ρονικού Στηθ

τρονικό στηθο

τημα ηλεκτρον
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θοσκοπίου 

οσκόπιο 

νικού 

ΩΝ & 

ΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔ

ς 

Απαίτη

ΝΑΙ

η). 

ΝΑ ΑΝΑΦ

ΝΑ ΑΝΑΦ

20

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ν  ΝΑΙ

για 
ε 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

20

ΝΑΙ

20

ΝΑΙ

ΝΑ ΑΝΑΦ

20

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2

ηση Α
Π

Ι 

ΦΕΡΘΕΙ 

ΦΕΡΘΕΙ 

Ι 

Ι

Ι

Ι

Ι 

Ι

Ι

Ι

Ι 

Ι

 

Ι 

 

Ι 

ΦΕΡΘΕΙ 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

ης ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ 

Απάντηση 
ρομηθευτή 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

     
Β’ NOTIOY 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Παραπομπή



ΛΕΙΤΟΥ

 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

23. 

24. 

 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Γ.5.3. 

17. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Ενσωμα

Φορητό

Αναβαθ

Συμβατό

Χαρακτη

 Μέτρησ

Εύρος 2

Ακρίβεια

SpO2 Ακ

Χαρακτη

 Εύρος π
kPa) 

Ακρίβεια
SP10:20

Μέγιστη
kPa ±1.9

Συστολι

 Διαστολ

Εύρος μ
25.3 kPa

Εύρος μ

 Ακρίβει

Ασύρμα

Συμβατό

Συχνότη

Ηλεκτρο

Να αναφ
χαρακτη
• Καταγ
• Κανάλ
• Οθόνη
• Σύνδεσ
• Τρόπο

Εύρος σ

Ρυθμός 

Κβαντισ

Skew  

Αντίστα

Ακρίβεια

Δυναμικ

Δυναμικ

CMMR  

Χρόνος 

Βαθμός 

Σπιρόμε

Μοντέλο
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ατωμένη μνήμη 
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ηριστικά οξύμετ

ση απόδοσης 1% 
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α ποσοστού σφυ

ρίβεια 70% έως 1

ηριστικά οργάνο

πίεσης περιχειρίδ

α πίεσης αίματος
002 

η πίεση περιχειρί
9 kPa) 

κό εύρος: 60 έως
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μεσο‐αρτηριακής 
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μέτρησης σφυγμώ

ια μέτρησης σφυ

ατη σύνδεση 
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ηριστικά του Ηλε
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λια εκτύπωσης  
η απεικόνισης κα
ση με τον Η/Υ; 
ος μετάδοσης του

ήματος  

δειγματοληψίας

σμός πλάτους  

ση εισόδου  

α απολαβής  

κό εύρος τιμών D

κό εύρος τιμών A

ανάκτησης μετά 

προστασίας από

ετρο 

ο 

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
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ρου 
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100% 

ου πίεσης αίματο

δας: 0 έως 300 m

ς: συμβατό με το 

ίδας: 315 mmHg 

ς 250 mmHg (8.0 

ως 160 mmHg (4.
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DC  
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από απινίδωση 
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ΝΑΙ

0 
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Αριθμός

Να είνα

Να έχει 
Bluetoot
Να διαθ
«ύπνωσ
Να διαθ
FEF25, F
ΕΝΔΟΣΚ
ΟΔΟΝΤΙ

Μοντέλο

Αριθμός

Δυνατότ

Να διαθ
φακών ή
ΩΡΛ, οφ
γενική μ

Να διαθ

Να διαθ

Εναρμόν

Φωτεινό

Να αναφ

Προδιαγραφ

ΟΣ  Περιγραφ

Γενικά χα
Προδιαγ

Τερματικ

Μοντέλο

Αριθμός 

Δυνατότη
ανα ομάδ
Δυνατότη
χρήση TC
οποία να
Να συμπ
πόρτας 
Να διαθέ
ελέγχου 
Επαγωγι

Τύπος κα

Αριθμός 

Επιθυμητ
Συχνότητ
ISO: 7816
Μοναδικ
Διαστάσε
Πάχος: 0,
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ς μονάδων 

ι μικρών διαστάσ

τη δυνατότητα α
th) 
θέτει επαναφορτι
σης» όταν η συσκ
θέτει όλους τους 
FEF75  κλπ. 
ΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙ

ο 

ς μονάδων 

τητα εξόδου vide

θέτει δυνατότητα
ή εξαρτημάτων π
φθαλμολογική, δ
μακροσκοπική εξ

θέτει υψηλή ανάλ

θέτει ενσωματομέ

νιση με πρότυπο

ότητα: Αυτόματο

φερθούν οι διαθέ

φές συστημ

φή / Προδιαγρα

αρακτηριστικά &
ραφές συστημάτ

κό ασφαλούς πρ

ο  

Μονάδων 

ητα υποστήριξης
δα χρηστών 
ητα κεντρικής δια
CP/IP πρωτοκόλλ
α αναφερθεί 
περιλαμβάνεται τ

έτει πλήρη συμβα
ασφαλούς πρόσβ
ικέςΚάρτες 

αρτών

Καρτών 

τά χαρακτηριστικ
τα Λειτουργίας: 1
6 
κός Σειριακός Αρι
εις: 85,6mm x 53
,80mm (+‐ 0,05m

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

σεων και εύχρηστ

ασύρματης διασύ

ιζόμενη μπαταρία
ευή δεν χρησιμο
κοινούς δείκτες: 

Α ΩΡΛ, , ΔΕΡΜΑΤ
ΙΚΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠ

eo PAL και NTSC

α προσαρμογής ε
προκειμένου να ε
δερματολογική, ο
ξέταση  

λυση 1980 x 1080

ένη έγχρωμη οθό

 EN 60601‐1‐2:20

ο 

έσιμες έξοδοι 

μάτων ασφα

φές 

& προδιαγραφές 
των ασφαλούς π

όσβασης 

ς σεναρίων πρόσβ

ασύνδεσης κάθε 
ου μέσω ενσύρμ

ο σύστημα αυτόμ

ατότητα με το υφ
βασης του ΕΔΙΤ 

κά καρτών: 
125KHz 

ιθμός (UID): 5‐byt
,98mm 

mm) 
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Δ. Προδ

ΚΩΔΙΚΟ

 

1. 

 

Ε.  Απα

ΚΩΔΙΚΟ

 

1. 

ΣΤ. Απα

ΚΩΔΙΚΟ

 

1. 

Ζ. Χρον

ΚΩΔΙΚΟ
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Η. Υπηρ

ΚΩΔΙΚΟ

 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Γενικά χα
Προδιαγ

Να περιγ
Τηλεϊατρ

διαγραφές 

ΟΣ  Περιγρα

Γενικά χ
ΟΡΙΖΟΝ

Να περι
προβλέπ

αιτήσεις Ασφ

ΟΣ  Περιγραφ

Γενικά χα
ΑΣΦΑΛΕ

  Να περιγ
προβλέπ

αιτήσεις Ευχ

ΟΣ  Περιγραφ

Γενικά χα
ΕΥΧΡΗΣΤ

  Να περιγ
Αναδόχο

νοδιάγραμμ

ΟΣ  Περιγραφ

Γενικά χα
ΧΡΟΝΟΔ

  Να περιγ
και οι φά

ρεσίες Ευαι

ΟΣ  Περιγραφ

Γενικά χα
ΥΠΗΡΕΣΙΕ

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

αρακτηριστικά &
ραφές χώρων Τη

γραφεί αναλυτικά
ρικής και το περιε

Οριζόντιων

αφή / Προδιαγρα

χαρακτηριστικά &
ΝΤΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩ

ιγραφούν αναλυτ
πονται από την  π

φαλείας 

φή / Προδιαγρα

αρακτηριστικά &
ΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕ

γραφούν αναλυτι
πονται από την  π

χρηστίας Συ

φή / Προδιαγρα

αρακτηριστικά &
ΤΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛ

γραφεί  αναλυτικ
υ 

μα και Φάσ

φή / Προδιαγρα

αρακτηριστικά &
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΥΛΟ

γραφεί αναλυτικά
άσεις του Έργου 

ισθητοποίη

φή / Προδιαγρα

αρακτηριστικά &
ΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟ

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

& προδιαγραφές 
ηλεϊατρικής 

ά η λειτουργικότη
εχόμενο των παρ

ν Λειτουργι

αφές 

& προδιαγραφές
ΩΝ 

τικά οι οριζόντιες
πρόταση του Ανα

φές 

& προδιαγραφές 
ΕΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ικά οι μηχανισμο
ρόταση του Αναδ

υστήματος

φές 

& προδιαγραφές 
ΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ά η ευχρηστία τη

σεις του Εργ

φές 

& προδιαγραφές 
ΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ά το χρονοδιάγρα

ησης 

φές 

& προδιαγραφές 
ΟΙΗΣΗΣ 
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         1. 
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Θ. Υπηρ

ΚΩΔΙΚΟ

 

1. 

Ι. Υπηρ

ΚΩΔΙΚΟ

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

Να περιγ
ευαισθητ
μέθοδος 
συμμετοχ
επιτυχή α

  Παραγωγ
εκτός των

ρεσίες Εγγύ

ΟΣ  Περιγραφ

Γενικά χα
Υπηρεσίε

Να περιγ
Λειτουργ
περιγραφ

εσίες  Συντ

ΟΣ  Περιγρα

Γενικά χ
ΥΠΗΡΕΣ

Τόπος α
  Η αποκα

είναι εγ

Χρονική
  Το σύνο

λογισμικ
τυποποι
υποστήρ
κατασκε
υπηρεσι
σχετικής
προσφε
προσφο
Εγγύηση

 
Για όλο 
κατασκε
προϊόντ
τα παρα

Διαθεσι
  Το χρον

την ύπα
προσφε
ετών. 

Εύρος Υ

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

γραφούν οι ελάχι
τοποίησης πχ. κα
συμμετοχής, βαθ
χή των πολιτών κ
αποδοχή και χρή

γή ενημερωτικής
ν χώρων τηλειατ

ύησης Καλή

φή / Προδιαγρα

αρακτηριστικά &
ες εγγύησης "Κα

γραφούν αναλυτι
γίας" σύμφωνα μ
φή 

ήρησης 

αφή / Προδιαγρα

χαρακτηριστικά &
ΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

αποκατάστασης β

ατάσταση των βλ
κατεστημένος ο ε

ή διάρκεια  Συντή
ολο του υπό προμ
κού, επί ποινή απ
ιημένο προϊόν υπ
ριξης, προδιαγεγ
ευής των παραδο
ιών θα είναι ένα 
ς σύμβασης. Το τ
ρθεί από τον ανά
οράς του. 
η κατασκευαστή

το χρονικό διάστ
ευαστής εγγυάτα
τος υπηρεσιών συ
αδοτέα είδη του έ

ιμότητα Ανταλλα

ικό διάστημα για
αρξη ανταλλακτικ
ρόμενου εξοπλισ

Υπηρεσιών Συντή

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ιστες αναμενόμεν
αταλληλότητα μεθ
θμός διαδραστικ
και εξωτερικών σ
ση των αποτελεσ

ς πλακέτας – 16  τ
ρικής). 

ής Λειτουργ

φές 

& προδιαγραφές 
αλής Λειτουργίας

ικά οι Υπηρεσίες 
με τα όσα ορίζοντ

αφές 

& προδιαγραφές
Σ 

βλαβών 

λαβών θα γίνεται
εξοπλισμός.  

ήρησης 
μήθεια εξοπλισμο
ποκλεισμού, θα κ
πηρεσιών συντήρ
ραμμένο από τον
οτέων. Η διάρκεια
(1) έτος από την 
τίμημα των υπηρ
άδοχο, εντός της 

 

τημα συντήρησης
αι την ύπαρξη τυπ
υντήρησης‐υποστ
έργου. 

ακτικών 

α το οποίο ο ανάδ
ών για το σύνολο
σμού είναι μεγαλ

ήρησης 
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νες υπηρεσίες 
θόδου, χρονισμό
κότητας, κοκ για τ
συντελεστών στην
σμάτων του Έργο

τεμάχια (εντός κα

γίας 

ςς 

εγγύησης "Καλή
ται στην τεχνική 
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ι στον τόπο που 

ού και 
καλύπτεται από 
ρησης‐
ν οίκο 
α των 
παραλαβή της 
εσιών θα 
οικονομικής 

ς, ο 
ποποιημένου 
τήριξης για όλα 

δοχος εγγυάται 
ο του 
λύτερο των 5 
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7. 

 

8. 

 

9. 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

 
Οι υπηρ
την ανα
(εφόσον
ανταλλα
καθώς κ
περίπτω
εξασφαλ
συστήμα
Υποστήρ
• Προλη
τουλάχι
συνεννό
εξοπλισ
κατόπιν 
δικαιούχ
• Κατά τ
ανάδοχο
(tuning)
• Η ανα
υπάρχει
χαρακτη
την αντι
κ.τ.λ) τη

Αναγγελ
  Ο Ανάδο

επικοινω
γίνεται μ

Υποδομ
  Για την π

θα χρησ
στο οπο
περιγρα
λήξης αυ
αναγγελ
ενέργειε
ενέργεια
χρησιμο
Τεχνικής
Ικανότη

 
Ο ανάδο
προσωπ
μηχανικ
του εξοπ
αποκατά
που προ

Αναφορ
  Μετά απ

για τεχν
ημερολό
καταγρά
Ημερομ
Ημερομ
προβλημ
Μοντέλο
Περιγρα
Ημερομ
προβλημ
έκθεση 
από τον
Αντίγρα

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

ρεσίες περιλαμβά
βάθμιση του λογ
ν αυτό κριθεί σκό
ακτικών που θα χ
και τις πιθανές αν
ωση μη επισκευάσ
λιστεί η πλήρης λ
ατος.   Εντός των 
ριξης περιλαμβάν
ηπτική συντήρηση
στον μία (1) φορ
όησης με το αρμό
μού, τουλάχιστον
 συνεννόησης με
χου του έργου 
τη διάρκεια της π
ος οφείλει να φρ
 του εξοπλισμού
βάθμιση του λογ
ι καινούργια σταθ
ηριστικά ή στην π
ιμετώπιση αδυνα
ς προηγούμενης

λία Βλάβης 

οχος θα πρέπει ν
ωνίας για όλο το 
μέσω τηλεφωνικ

μή Βλαβοληπτικο
παρακολούθηση 
σιμοποιηθεί κατά
οίο θα καταγράφο
αφή του προβλήμ
υτού, ο χρόνος π
λία μέχρι την απο
ες επίλυσης καθώ
α. Ο εξοπλισμός 
οποιεί ο ανάδοχο
ς Υποστήριξης αν
ητες τεχνικού Προ

οχος οφείλει να δ
πικό συμπεριλαμβ
κού πιστοποιημέν
πλισμού,  ώστε ν
άσταση προβλημ
οδιαγράφονται σ

ρές Συντήρησης 

πό κάθε κλήση π
ική υποστήριξη‐σ
όγιο, από τον τεχ
άφονται τουλάχισ
ηνία και ώρα κλή
ηνία και ώρα επί
ματικού προϊόντο
ο και ποσότητα  π
αφή βλάβης. 
ηνία και ώρα τελ
ματικού προϊόντο
υπογράφεται απ
 τεχνικό που πρα
φο του παραδίδε

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

άνουν το σύνολο 
γισμικού σε καινο
όπιμο από το ΕΔΙΤ
χρειαστούν για τη
ντικαταστάσεις ε
σιμης βλάβης, γι
λειτουργικότητα 
 υπηρεσιών Συντ
νονται επίσης: 
η στο σύνολο του
ά τον χρόνο, κατ
όδιο προσωπικό τ
ν μία (1) φορά το
ε το αρμόδιο προ

προληπτικής Συντ
οντίζει για τη βελ
. 
γισμικού στην περ
θερή έκδοση με ν
περίπτωση έκτακτ
αμιών (ασφάλεια
. 

α δώσει αναλυτι
24ωρο. Η αναγγε
ής κλήσης ή e‐ma

ού 
της λειτουργίας 

άλληλο πληροφο
ονται κατ’ ελάχισ
ματος, ο χρόνος έ
που μεσολαβεί απ
οκατάσταση του π
ώς και ο υπεύθυν
και το λογισμικό 
ος για τη λειτουργ
νήκουν στην κυρι
οσωπικού 

διαθέτει σε ετοιμ
βανομένου τουλά
νου από τον κατα
α εξασφαλίζει τη
μάτων, στα χρονικ
την παρούσα δια

ρος τον τεχνικό τ
συντήρηση, συμπ
χνικό του αναδόχ
στον τα κάτωθι:
ήσης του μηχανικ
ίσκεψης  για την 
ος. 
προβληματικών π

λικής επισκευής  
ος. Το παραπάνω
πό τον υπεύθυνο 
αγματοποίησε τη
εται στην ανθέτο
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α, σταθερότητα 

ικά στοιχεία 
ελία βλάβης θα 
ail. 

της υπηρεσίας 
οριακό σύστημα
στον η 
έναρξης και 
πό την 
προβλήματος, οι
νος για κάθε 
που 
γία του Κέντρου 
ιότητά του. 

μότητα τεχνικό 
άχιστον ενός 
ασκευαστή/ές 
ην επιτυχή 
κά διαστήματα 
ακήρυξη. 

του αναδόχου 
πληρώνεται 
χου, στο οποίο 

κού 
επισκευή του 

προϊόντων 

του 
ω ημερολόγιο – 
του ΕΔΙΤ και 
ν επισκευή. 
ουσα αρχή 
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ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

  Ο ανάδο
δικαιούχ
κάθε ημ
όλες τις 
το Κέντρ
προηγου
Τεχνικής
ελάχιστο
έναρξης
την αναγ
προβλήμ
υπεύθυν

  Το σύνο
κυριότη

Γενικοί ό

  Ο εξοπλ
προβλημ
ή ανώτε
προβλημ
αντικατά
που η απ
(π.χ. κάρ
των προ
που θα χ
πιστοπο
συστήμα
συνεργα
αντιμετω
λογισμικ
αναθέτο

Εξοδα  σ

 
Τα έξοδα
διάρκεια
έχει συν
περιλαμ
• Την αμ
γίνεται α
• Όλα τα
προσωπ
• Έξοδα 
εγκατάσ

  Στις περ
για την α
ανάδοχο
του εξοπ

Αντικατ

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

οχος θα υποβάλλ
χο του έργου έως
μερολογιακού έτο
κλήσεις για Τεχν
ρο του αναδόχου
υμένου ημερολο
ς Υποστήριξης θα
ον: η περιγραφή 
ς και λήξης αυτού
γγελία μέχρι την 
ματος, οι ενέργει
νος για κάθε ενέ

ολο των ετήσιων α
τα της αναθέτου

όροι αντικατάστ

λισμός, ο οποίος α
ματικό στο σύνολ
ερων τεχνικών χα
ματικό, και να πρ
άστασης από τον
ποκατάσταση αφ
ρτα μνήμης, τροφ
οαναφερθέντων π
χρησιμοποιηθού
οιημένα από τον 
ατος, για πλήρη κ
ασία με το σύστη
ωπιστεί μια βλάβ
κού αυτό θα γίνε
ουσας αρχής 

συντήρησης  που

α που επιβαρύνο
α της συντήρηση
νυπολογίσει στην
μβάνουν (όταν απ
μοιβή για την προ
από εξειδικευμέν
α έξοδα μετακίνη
πικού συντήρηση
μετακίνησης εξο

στασης, για επισκ

ριπτώσεις αυτές ο
αποσύνδεση, συσ
ο ανήκει η ευθύν
πλισμού. 

τάσταση Εξοπλισ

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

λει ετήσια αναφο
ς το τέλος του πρ
ους. Η αναφορά θ
νική Υποστήριξη π
υ, σε όλη την διάρ
γιακού έτος. Για 
α πρέπει να αναφ
του προβλήματο
ύ, ο χρόνος που μ
αποκατάσταση τ
ιες επίλυσης καθ
ργεια. 

αναφορών ανήκο
σας αρχής 

τασης εξοπλισμο

αντικαθιστά κάπ
λό του, θα πρέπε
αρακτηριστικών α
ροτείνεται σαν εξ
ν κατασκευαστή. 
φορά τμήμα ενός
φοδοτικό, κτλ) θα
περιορισμών, τα 
ύν να είναι πλήρω
κατασκευαστή το
και χωρίς προβλή
μα. Σε περίπτωσ
βη χρειάζεται υπο
εται με την σύμφω

υ βαρύνουν τον Α

ουν τον Ανάδοχο 
ς‐υποστήριξης κα
ν οικονομική προ
παιτούνται): 
οληπτική συντήρ
νο προσωπικό 
ησης, διαμονής κλ
ς. 
οπλισμού από τον
κευή και επανατο

ο ανάδοχος έχει τ
σκευασία, αποστ
νη για την ασφαλ

σμού 
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ορά προς τον 
ρώτου μήνα 
θα περιλαμβάνει
που έγιναν προς 
ρκεια του 
κάθε κλήση 

φέρεται κατ’ 
ος, ο χρόνος 
μεσολαβεί από 
του 
θώς και ο 

ουν στην 

ύ/λογισμικού 

οιον 
ει να είναι ίδιων 
από τον 
ξοπλισμός 
Σε περίπτωση 
ς συστήματος 
α πρέπει, εκτός 
ανταλλακτικά 
ως 
ου συνολικού 
ήματα 
ση όπου για να 
οβάθμιση 
ωνη γνώμη της 

Ανάδοχο. 

κατά την 
αι πρέπει να τα 
οσφορά του, 

ρηση, η οποία θα 

λπ. του 

ν τόπο 
οποθέτηση. 

τη γενική ευθύνη
τολή κλπ. Στον 
λή μετακίνηση 

ΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔ

ι 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

  

ΝΑΙ

  

ΝΑΙ

η 

  

  

ΔΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2

  

  

  

  

  

ης ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ 

  

  

  

     
Β’ NOTIOY 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 



ΛΕΙΤΟΥ

 

15. 

ΙΑ. Μεθ

ΚΩΔΙΚΟ

 

1. 

 
 

ΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝ

 

  Για την ι
αποκατά
οποιοδή
δεν αντί
 
Επιτόπο
Προσωρ
από τον
• Σε περ
ολοκληρ
τουλάχι
προδιαγ
• Ως αντ
εξοπλισ
είναι τεχ
δεδομέν
παλαιό 
οποία έχ
περιθωρ
με άλλο
ενταχθε
ώστε να
ΕΔΙΤ η β
προσωρ
αποκατα
ημερολο

θοδολογία 

ΟΣ  Περιγραφ

Γενικά χα
Μεθοδολ

Να περιγ
Υλοποίησ
ανωτέρο

ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

ικανοποίηση των
άστασης, ο ανάδ
ήποτε μέσον θεω
ίκειται σε όρους τ

ου επισκευή του ε
ρινή αντικατάστα
 ίδιο. 
ρίπτωση μη επισκ
ρωτική αντικατάσ
στον αντίστοιχων
γραφών  
τικατάσταση νοεί
μού στο δίκτυο, σ
χνικά δυνατό) κα
νων, των εφαρμο
στο νέο εξοπλισμ
χει γίνει, εντός τω
ρίων, προσωρινή
ν αντίστοιχο και 
εί λειτουργικά στο
α μη παρακωλύετ
βλάβη θεωρείται 
ρινά. Στην περίπτ
αστήσει οριστικά
ογιακών ημερών

Διοίκησης 

φή / Προδιαγρα

αρακτηριστικά &
λογία Διοίκησης 

γραφούν  αναλυτ
σης Έργου σύμφω
 τεχνική περιγρα

ΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

ν ως άνω προδιαγ
οχος μπορεί να χ

ωρήσει πρόσφορο
της σύμβασης, ό

εξοπλισμού από 
αση και επισκευή 

κευάσιμης βλάβη
σταση του εξοπλι
ν προδιαγραφών

ίται η πλήρης έντ
συμπεριλαμβανό
αι της μεταφοράς
ογών, των παραμ
μό.Στην περίπτωσ
ων ως άνω χρονικ
ή αντικατάσταση 
εφόσον ο νέος ε
ο πληροφοριακό
ται η λειτουργία τ
ότι έχει αποκατα
ωση αυτή ο ανάδ
ά τη βλάβη εντός 
. 

και Υλοποί

φές 

& προδιαγραφές 
και Υλοποίησης

τικά η Μεθοδολο
ωνα με τα όσα ορ
αφή του έργου 
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γραφών 
χρησιμοποιήσει 
ο και το οποίο 
πως: 

τον ίδιο. 
του εξοπλισμού 

ης, 
ισμού με άλλον 
ν ή ανώτερων 

ταξη του νέου 
όμενης (εφ’ όσον
ς των 
μέτρων από τον 
ση κατά την 
κών 
του εξοπλισμού 
ξοπλισμός έχει 
 σύστημα, έτσι 
του δικτύου του 
ασταθεί 
δοχος πρέπει να 
είκοσι (20) 

ίησης του Ε

ς Έργου 

γία Διοίκησης κα
ρίζονται στην 

ΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔ

ν 
ΝΑΙ

ργου 

Απαίτ

αι 
ΝΑ

ΔΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2

  

ηση
Π

ΑΙ    

ης ΥΠΕ  - ΦΑΣΗ 

Απάντηση 
Προμηθευτή 

  

     
Β’ NOTIOY 
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