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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 
                                                                                                       Πειραιάς  31/07/2018  

     Αρ. Πρωτ: 37100 

 
 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο  
 
ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια δηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών  που αφορούν 
στην :  
«Επέκταση του Εθνικού ∆ικτύου Τηλεϊατρικής (Ε∆ιΤ) – Τµήµα 2ης ΥΠΕ σε νησιά της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε έµφαση στην άρση της υγειονοµικής αποµόνωσης 
των µικρών νησιών». 
ii. «Επέκταση του Εθνικού ∆ικτύου Τηλεϊατρικής (Ε∆ιΤ) – Τµήµα 2ης ΥΠΕ σε νησιά της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε έµφαση στην άρση της υγειονοµικής αποµόνωσης των 
µικρών νησιών». 
 
 
Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου , σε συνέχεια της αριθµ. πρωτ. 85/10-04-2018 απόφασης 
µε την οποία εγκρίθηκε:  
Α. Την αποδοχή της µελέτης που κατέθεσε η Επιτροπή εκπόνησης µελέτης και σύνταξης 
Τεχνικών Προδιαγραφών που συστήθηκε µε την αριθµ. πρωτ.  289/18-10-2017  
(Α∆Α:ΨΠ74463Η2Ξ-ΛΡ7)Απόφαση.  
Η εν λόγω 
µελέτη αποτελεί αναγκαία προπαρασκευαστική ενέργεια για προτάσεις που προτίθεται να 
υποβάλλει η 2η ∆ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου στα Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο – 2014-2020 και Ε.Π. 
Νότιο 
Αιγαίο 2014-2020 και συγκεκριµένα για: 
i. «Επέκταση του Εθνικού ∆ικτύου Τηλεϊατρικής (Ε∆ιΤ) – Τµήµα 2ης ΥΠΕ σε νησιά της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε έµφαση στην άρση της υγειονοµικής αποµόνωσης 
των µικρών νησιών». 
ii. «Επέκταση του Εθνικού ∆ικτύου Τηλεϊατρικής (Ε∆ιΤ) – Τµήµα 2ης ΥΠΕ σε νησιά της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε έµφαση στην άρση της υγειονοµικής αποµόνωσης των 
µικρών νησιών». 
     ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  
 
Τη διενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών  για την :  
i. «Επέκταση του Εθνικού ∆ικτύου Τηλεϊατρικής (Ε∆ιΤ) – Τµήµα 2ης ΥΠΕ σε νησιά της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε έµφαση στην άρση της υγειονοµικής αποµόνωσης 
των µικρών νησιών». 
ii. «Επέκταση του Εθνικού ∆ικτύου Τηλεϊατρικής (Ε∆ιΤ) – Τµήµα 2ης ΥΠΕ σε νησιά της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε έµφαση στην άρση της υγειονοµικής αποµόνωσης των 
µικρών νησιών». 
 
όπως αυτές καταρτίστηκαν από την αρµόδια επιτροπής σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την 
ιστοσελίδα www.2dype.gr   
 
Οι παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών θα κοινοποιηθούν στην επιτροπή 
σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών για τις  δικές της ενέργειες.  
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ν’ αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την 20/08/2018  
Ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 µ.µ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
pitharopoulou@2dype.gr  
 
Η 2η ΥΠΕ δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα 
αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η 
µέγιστη δυνατή συµµετοχή οικονοµικών φορέων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας.  
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