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Στα τέλη του έτους 2020: 
• Υπεγράφη η Σύμβαση του Δήμου με την Εταιρεία που διαθέτει την αναφερόμενη

υπηρεσία τηλεφροντίδας, προαγωγής της υγείας, πρόληψης, και παρακολούθησης
ασθενών και ευάλωτων πολιτών.

Εντός του έτους 2021:
• Πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση/κατάρτιση των νοσηλευτών που στελεχώνουν το

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Ελευσίνας στην λειτουργία της
υπηρεσίας (φορητές συσκευές για τη συλλογή δεδομένων υγείας και
καταγραφή/αποτύπωση των δεδομένων στην εφαρμογή). Έγιναν οι απαραίτητες
ασκήσεις και δοκιμαστικές/πρακτικές εφαρμογές για την εξοικείωση με τη
λειτουργία της υπηρεσίας.

• Αναπτύχθηκαν τα πρότυπα των εγγράφων που αφορούν στην ενημέρωση και
προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και στην έγγραφη συναίνεσή
τους για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας [«Ενημέρωση και Δήλωση
Συναίνεσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα»].

• Ελήφθη η έγγραφη συναίνεση των πολιτών που επιθυμούσαν να συμμετέχουν 
στην εν λόγω υπηρεσία.

• Ξεκίνησαν οι πρώτες εφαρμογές/μετρήσεις πολιτών με κατ’ οίκον παροχή
υπηρεσιών.

• Η παροχή της υπηρεσίας είναι σε εξέλιξη …





Το νοσηλευτικό προσωπικό του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας:

• καταχωρεί, επεξεργάζεται και αποθηκεύει στην πλατφόρμα «Vodafone Innovus IOT
solutions platform» απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: όνομα, επώνυμο,
πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο,
ΑΦΜ, ΑΜΚΑ

• Ο νοσηλευτής του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και ο υπεύθυνος διαχείρισης
της πλατφόρμας «Vodafone Innovus IOT solutions platform» για το Δήμο Ελευσίνας
μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του πολίτη και στα
αποτελέσματα/μετρήσεις των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν, ώστε να
ενημερώσουν τον πολίτη σχετικώς ώστε να προβεί –εάν απαιτείται- σε περαιτέρω
έλεγχο ή/και να συνεργαστούν για τα περαιτέρω με τον ειδικό ιατρό
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Η Ηλεκτρονική Υγεία  
είναι Συνυφασμένη με 

τις Έξυπνες Πόλεις


