
  
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την προμήθεια πιλοτικού συστήματος πρόγνωσης 
υγείας ευπαθών ομάδων λόγω της πανδημίας COVID-19». 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς 
και τις όμοιες του Ν. 4071/ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012 και Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019).  

2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» 

6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.   

7. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’ /19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – εμβάθυνση της δημοκρατίας – ενίσχυση της συμμετοχής- βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». 

8. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

9. To Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α/26-06-2000) «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 
αρμοδιοτήτων τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση » άρθρο 1, παρ. 3, όπως διαμορφώθηκε με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα 
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Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », 
άρθρο 283, παρ.3. 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

12. Η υπ’ αρ. 4367/8-2-2001 (ΦΕΚ 174/τ.Β΄/21-02-2001) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομικών – Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων    «Περικοπή 
ποσοστού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  (ΚΑΠ) των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων». 

13. Την με αριθμό 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής: 
Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων. 

14. Την με αριθμό 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/Β’/20-11-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής: 
Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής. 

15. Την υπ. αρ. 1002357/28.12.2020 (ΦΕΚ 1077/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29.12.2020) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής 
περί : «Παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής». 

16. Την υπ αρ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την 
έκκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

17. Την υπ. αρ. 301/16.12.2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2021», η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 112945/30.12.2020 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

18. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/τεύχος Α΄/06.11.2020) «Διατάξεις 
για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID – 19 από τους Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με τις οποίες διατηρείται σε 
ισχύ έως τις 28.02.2021 η ανωτέρω ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/ 11.03.2020). 

19. Τις διατάξεις του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ. Α) «Ρυθμίσεις  για την προστασία της δημόσιας υγείας από 
τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς 
την επιτάχυνης των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις». 

20. Την υπ. αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 64450/2020 (ΦΕΚ 4484/Β’/11.10.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανόνες 
τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

21. Την υπ. αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 71342/2020 (ΦΕΚ 4899/Β’/06.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 στο σύνολο της Επικράτειας». 

22. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 970.000,00 € πλέον του αναλογούντος  Φ.Π.Α. και θα 
βαρύνει αντίστοιχα τον ΚΑΕ: 01.121901 ,  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

23. Το γεγονός ότι ,  

Από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και η χώρα μας έχει έρθει αντιμέτωπη με τον ιό SARS-CoV-2 (COVID-
19), συμμετέχοντας στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της πανδημίας.  Έχει καταστεί 
σαφές πέραν κάθε αμφιβολίας ότι η αντιμετώπιση πανδημιών και ειδικά ιών υψηλής μεταδοτικότητας 
στον γενικό πληθυσμό όπως ο SARS-CoV-2, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις αρχές και τους ιατρούς με 



πολλές πτυχές. Κάθε εργαλείο που συνδράμει στην καλύτερη οργάνωση της πολιτικής προστασίας και των 
υγειονομικών αρχών, όπως επίσης και στην πρόληψη και περιορισμό νέων εξάρσεων, είναι κρίσιμο να 
αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί. 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές είναι ποικίλες και απαιτούν γνώση και χρήση πόρων και 
υποδομών,  με απώτερο στόχο την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής. Ενδεικτικές προκλήσεις 
αντιμετώπισης και περιορισμού πανδημίας είναι: 

• Έγκαιρη διάγνωση και απομόνωση νέων κρουσμάτων 
• Αποτελεσματική Ιχνηλάτηση επαφών με κρούσματα 
• Έλεγχος δείγματος πληθυσμού  
• Υποστήριξη σωματικής και ψυχικής υγείας ευπαθών ομάδων 
• Ισότιμη πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για 

όποιον κριθεί απαραίτητο 
• Αποτελεσματική διαχείριση μέτρων περιορισμού κατ’ οίκον 
• Αποτελεσματική διαχείριση κρουσμάτων με ήπια ή καθόλου συμπτώματα  

 
Σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων, σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, 
διαδραμάτισε το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι". Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα από τα πλέον σημαντικά 
προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα το οποίο υλοποιείται σε επίπεδο δήμου. Απευθύνεται σε άτομα της 
τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά 
προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους, δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της 
οικογένειας,  που το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.  
 
Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού 
COVID-19, σε όλους τους δήμους της χώρας, ο ρόλος του προγράμματος ενισχύθηκε. Ειδικότερα το 
πρόγραμμα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 
αλληλεγγύης, οι οποίες συνίστανται ιδίως στην καταγραφή των κατοίκων του δήμου με προβλήματα 
μετακίνησης, καταγραφή των απόρων, εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής 
ειδών πρώτης ανάγκης, δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης, συνδρομή στις υγειονομικές 
υπηρεσίες που επιχειρούσαν εντός των ορίων των δήμων, διεκπεραίωση αιτημάτων κατοίκων που 
αδυνατούσαν ή δεν επιτρέπονταν να μετακινηθούν καθώς και κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα 
μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19. 
Είναι επίσης σαφές ότι η κοινωνία μας είναι πολύ ευάλωτη στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η συνεχής εγρήγορση και βελτιστοποίηση των εργαλείων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για τη διαχείριση και τον 
περιορισμό της πανδημίας, υπό συνθήκες κανονικότητας οφείλουν να εμπλουτιστούν με στόχο τον 
περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων καθώς και την προώθηση αισθήματος ασφάλειας στον γενικό 
πληθυσμό. 
Υπό αυτό το πρίσμα, σταθερή πολιτική κατεύθυνση της Διοίκησης Πατούλη, είναι η προάσπιση της 
Δημόσιας Υγείας μέσα από την πρόληψη των νόσων, τον προσυμπτωματικό τους έλεγχο και την έγκαιρη 
παρέμβαση για τη διατήρηση της Υγείας του Πολίτη. Αυτή η πολιτική προτεραιότητα αποτέλεσε σταθερή 
προεκλογική αναφορά της Νέας Αρχής για την Αττική, εξελίχθηκε στο κοινό Πρόγραμμα Πρόληψης και 
Προσυμπτωματικού Ελέγχου της Περιφέρειας των Δήμων της Αττικής, πήρε ώθηση από την ταχεία 
ανάπτυξη των νέων καινοτόμων δημοτικών δομών πρόληψης για την υγεία, των «ΚΕΠ Υγείας» ήδη στα 2/3 
των Δήμων της Περιφέρειας και σήμερα κάνουμε ένα επόμενο βήμα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 
ίδια πάντοτε κατεύθυνση. 
 Θέλοντας να ενισχύσουμε την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης προς τους 
ευάλωτους πολίτες της Περιφέρειας αιτούμεθα την υλοποίηση του παρόντος Πιλοτικού Συστήματος 
Πρόγνωσης Υγείας Ευπαθών Ομάδων, ώστε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην βέλτιστη διαχείριση 
παρακολούθησης υγείας ευπαθών ομάδων και αντιμετώπιση των προκλήσεων διαχείρισης υγειονομικών 
κρίσεων όπως επιδημιών/πανδημιών σε επίπεδο συνεργασίας Δήμου και Περιφέρειας. Το πρόγραμμα 
προτείνεται να υλοποιηθεί σχεδόν στους μισούς Δήμους της Περιφέρειας Αττικής (30), με αρχική 



συμμετοχή 200 ωφελούμενων από κάθε Δήμο, δηλαδή συνολικά 6.000 ωφελούμενοι οι οποίοι θα 
επιλεχθούν από διάφορες κοινωνικές δομές των Δήμων. 
Το σύστημα θα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

1. Παρακολούθηση στατιστικών υγείας ευπαθών ομάδων & περιπτώσεων υπό περιορισμό. 
2. Δυνατότητα συνολικής εικόνας δεδομένων ανά δήμο, όλων των ωφελούμενων μέσω κεντρικής 

πλατφόρμας (Γεωγραφική θέση, Θερμοκρασία σώματος, καρδιακών παλμών, επίπεδα οξυγόνου 
στο αίμα, αρτηριακή πίεση και δραστηριότητα). 

3. Δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης δεδομένων για λήψη αποφάσεων. 
4. Χρήσιμες ειδοποιήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων υπό περιορισμό. 
5. Αποτελεσματική Ιχνηλάτηση επαφών. 

 
To σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 
Κεντρική Πλατφόρμα Διαχείρισης 
Η κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης θα αποτελεί το κεντρικό σύστημα συλλογής πληροφοριών από το 
πεδίο. Οι διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν σε 
διαδραστικό χάρτη τα σημεία διαμονής των ωφελούμενων και χρήζουν παρακολούθησης της υγείας τους 
τακτικά μέσω φορητών συσκευών πρόγνωσης, όπως είναι το ηλεκτρονικό έξυπνο ρολόι (Smart watch).  
Η κεντρική πλατφόρμα θα λαμβάνει σήματα και ειδοποιήσεις που θα προωθούνται σε εξειδικευμένο 
προσωπικό των δήμων προς αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων. Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφορία θα 
πρέπει να μπορεί να αξιοποιηθεί στην λήψη αποφάσεων από υγειονομικό ή/και ιατρικό προσωπικό του 
Δήμου.  
Το σύστημα θα υλοποιεί τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες και δυνατότητες διαχείρισης: 

1. Καταγραφή συμβάντος (alert) και όνομα χρήστη συστήματος που αναλαμβάνει την διαχείριση 
του. Καταγράφεται η ακριβής ώρα και γεωγραφική θέση του συμβάντος (π.χ. πτώση, υπέρβαση 
φυσιολογικών ορίων). 

2. Διαβάθμιση κρισιμότητας ειδοποιήσεων από το σύστημα και δυνατότητα αναβάθμισης 
κρισιμότητας από τον χρήστη του συστήματος. 

3. Δημιουργία αναφορών ειδοποιήσεων ανά κατηγορία ειδοποίησης και  ανά γεωγραφική περιοχή  
4. Δυνατότητα Ιστορικού μετακινήσεων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης  
5. Απομακρυσμένη διαχείριση του Έξυπνου Ρολοιού– Smart watch 

 

Φορητή Συσκευή -Έξυπνο ρολόι 
Η φορητή συσκευή - έξυπνο ρολόι θα  διατεθεί σε 6.000 ωφελούμενους χρήστες του συστήματος.  
Το έξυπνο ρολόι θα αποτελεί μια αυτόνομη ηλεκτρονική συσκευή αισθητήρων η οποία θα καταγράφει και 
θα στέλνει στην κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης τις κάτωθι αναφορές:  

• την γεωγραφική θέση του ασθενή / ωφελούμενου δημότη  
• την θερμοκρασία σώματος του 
• τον ρυθμό καρδιακών παλμών του 
• το επίπεδο της συστολική και διαστολικής πίεσης αίματός του 
• το επίπεδο οξυγόνου αίματος 
• ανίχνευση πτώσης ηλικιωμένου 
• καταμέτρηση βημάτων 

 
Ενώ θα παρέχει την δυνατότητα στον ωφελούμενο χρήσης κουμπιού έκτακτης ανάγκης (SOS button) ώστε 
να ειδοποιηθεί το κέντρο διαχείρισης για την ανάγκη άμεσης υποστήριξης ή/και επέμβασης. Παράλληλα, 
εκτός από το κέντρο διαχείρισης, θα υπάρχει δυνατότητα αποστολής ειδοποίησης σε ένα ακόμη οικείο 
πρόσωπο, το οποίο θα έχει δηλωθεί από τον ωφελούμενο και το οποίο θα πρέπει επίσης να έχει 
συναινέσει στην εν λόγω διαδικασία.  
Η συσκευή επιπλέον θα παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Συλλογή και μετάδοση των παραπάνω προγνωστικών μετρήσεων υγείας  
2. Δυνατότητα αμφίδρομης συνομιλίας 



3. Έναρξη κλήσης έκτακτης ανάγκης (SOS) μέσω ενός κουμπιού έναρξης  
4. Ανίχνευση/ Συναγερμό πτώσης χρήστη 
Λοιπός Εξοπλισμός   

- Οθόνη Κεντρικής Διαχείρισης, υψηλής ευκρίνειας   
- Ταμπλέτες διαχείρισης (tablets) με δυνατότητα επικοινωνίας 3G & WiFi,  

 
Παραδείγματα αντίστοιχων Προγραμμάτων σε χώρες της Ε.Ε. 
Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα σε χώρες του εξωτερικού αντίστοιχων προγραμμάτων που είναι ήδη σε 
εφαρμογή ή εφαρμόζονται πιλοτικά, τα οποία αξιοποιούν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ICT) για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Τα προγράμματα αυτά ως επί το πλείστον 
οργανώνονται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης από τους Δήμους των χωρών αυτών. Μερικά 
παραδείγματα είναι: 

- Ο Δήμος της Βιέννης έχει αναπτύξει το “Ηomecare" app που προορίζεται για ανθρώπους που 
βρίσκονται σε καραντίνα λόγω επαφής με κρούσμα COVID-19. Οι κάτοχοι του app πρέπει να το 
ενημερώνουν καθημερινά για την πορεία της υγείας τους, ενώ σε περίπτωση επιδείνωσης 
ενεργοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες υγείας. Σκοπός του είναι η αποσυμφόρηση του 
συστήματος υγείας από μη σοβαρά περιστατικά. 

- O Δήμος του Ελσίνκι στη Νορβηγία εφαρμόζει το Πρόγραμμα Φροντίδας στο σπίτι “Home care in 
Helsinki”, όπου μεταξύ άλλων υπάρχει σύστημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης καθώς και GPS 
tracking  

- Οι γερμανικές πόλεις Ntόρτμουντ, Ντούισμπουργκ και Άρνσμπεργκ συμμετείχαν πιλοτικά στο EU-
funded Smart Service Power project, το οποίο έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα καταγραφής σε 
πραγματικό χρόνο της κατάστασης της υγείας των συμμετεχόντων, με δυνατότητα πρόβλεψης 
επιδείνωσης της υγείας τους καθώς και ειδοποίησης των πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης.  

Στο ίδιο πλαίσιο, στις 16 Απριλίου 2020 οι χώρες της ΕΕ, με την υποστήριξη της ΕυρωπαΪκής Επιτροπής, 
ενέκριναν εργαλειοθήκη της ΕΕ για τη χρήση εφαρμογών για κινητές συσκευές με σκοπό την ιχνηλάτηση 
επαφών και την αποστολή ειδοποιήσεων με διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής, προς αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορονοϊού. 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  
Ο εκάστοτε χειριστής σε κάθε Control Room θα πρέπει να έχει υπογράψει δήλωση εμπιστευτικότητας 
αναφορικά με τα στοιχεία που θα επεξεργάζεται που εκτός των άλλων θα αναφέρεται ρητά και η 
απαγόρευση αναπαραγωγή τους προς τρίτους. 
Επιπρόσθετα θα υπάρχει συγκεκριμένη κωδικοποίηση αναφορικά με τα smart watches ώστε ο χειριστής 
να μην γνωρίζει τον αποδέκτη του κάθε ρολογιού αλλά έναν κωδικό αριθμό και μόνο όταν συντρέχει 
λόγος αυξημένου κινδύνου π.χ. απότομη πτώση, δραματική μείωση οξυγόνου κτλ τότε θα μπορεί να 
ανατρέχει στο αρχείο αντιστοίχισης ρολογιών – πολιτών το οποίο προτείνεται να το έχει ο Υπεύθυνος του 
προγράμματος ή ο Υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων του κάθε Δήμου. 
Επιπλέον, με δεδομένο ότι η υλοποίηση της εφαρμογής απαιτεί την πρόσβαση και επεξεργασία 
ευαίσθητων προσωπικών και ιατρικών δεδομένων, είναι απαραίτητη η ενημέρωση και συναίνεση των 
ωφελούμενων μέσω υπογραφής σχετικής δήλωσης. Η επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών 
δεδομένων θα είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 
2016/679) όπως ισχύει στην Ελλάδα από τον Μάϊο του 2018. 
Διάρκεια Εφαρμογής του Πιλοτικού Συστήματος 
Η φάση της πιλοτικής εφαρμογής του Συστήματος Πρόγνωσης Υγείας Ευπαθών Ομάδων θα έχει διάρκεια 
τριών χρόνων από την ανάθεση του έργου.  
Προϋπολογισμός Δράσης  
Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 970.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  
 
 
 



Δήμοι Παρέμβασης 
1. Αγιοι Ανάργυροι 
2. Αγία Βαρβάρα 
3. Αγία Παρασκευή 
4. Αιγάλεω 
5. Άλιμος 
6. Αμαρούσιο 
7. Ασπρόπυργος 
8. Γαλάτσι 
9. Γλυφάδα 
10. Δάφνη Υμηττός 
11. Ελληνικό – Αργυρούπολη 
12. Ηλιούπολη 
13. Ηράκλειο Αττικής 
14. Ίλιον 
15. Καλλιθέα 
16. Κηφισιά 
17. Λαύριο 
18. Λυκόβρυση Πεύκη 
19. Μαραθώνας 
20. Μέγαρα 
21. Μεταμόρφωση 
22. Νέα Σμύρνη 
23. Παλαιό Φάληρο 
24. Παλλήνη 
25. Πεντέλη 
26. Περιστέρι 
27. Πετρούπολη 
28. Σαλαμίνα 
29. Σαρωνικός 
30. Ωρωπός 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την «Προμήθεια πιλοτικού συστήματος πρόγνωσης υγείας 
ευπαθών ομάδων λόγω της Πανδημίας COVID-19». 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 01.121901  με ποσό 970.000,00 € πλέον του αναλογούντος  
Φ.Π.Α,  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

                              

      

 Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

              

                 ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ 


