
 

 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ  

         ΤΣΗΜΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΡΩΝ 

 

Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ», Άξονασ Προτεραιότθτασ " 04 - Ψθφιακι 

ςφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα ςτθν ΠΚΜ" 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 207.600,00 € 

υνοπτικά ςτοιχεία του Ζργου 

      κοπόσ του ζργου είναι θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου 

ςυςτιματοσ α) για τθν υποςτιριξθ πολιτϊν και ιδιαίτερα ευπακϊν 

ομάδων του πλθκυςμοφ (αςκενϊν, θλικιωμζνων, μοναχικϊν 

ατόμων, ΑΜΕΑ) που χριηουν κοινωνικισ πρόνοιασ και υποςτιριξθσ 

από το Διμο, β) για τθν μθχανογραφικι υποςτιριξθ των 

επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν των υφιςτάμενων δομϊν κοινωνικισ 

πρόνοιασ (Πρόγραμμα «Βοικεια ςτο πίτι», ΚΑΠΗ), γ) για τθν 

αποτελεςματικότερθ ενθμζρωςθ και τθ διάκεςθ πλθροφοριϊν που 

ςχετίηονται με τθν υγεία και τθ πρόλθψθ.  

  Οι νζεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, που δθμιουργοφνται είναι:  

1. Τπθρεςίεσ απομακρυςμζνθσ φροντίδασ (τθλεφροντίδα) 

2. Τπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ άμεςθσ κλιςθσ για βοικεια 

(τθλεβοικεια-τθλε-υποςτιριξθ) 

3. Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και οργάνωςθσ με χριςθ ΣΠΕ τθσ 

επιχειρθςιακισ λειτουργίασ και των υφιςτάμενων υπθρεςιϊν του 

προγράμματοσ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ» 

4. Τπθρεςίεσ Πρόλθψθσ και Προαγωγισ Τγείασ 

Αναλυτικότερα : 

     Σο ζργο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΡΩΝ» ζχει ωσ αντικείμενο τθν ανάπτυξθ : α) ενόσ 

ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ απομακρυςμζνθσ φροντίδασ και 

παρακολοφκθςθσ ατόμων για τα οποία κρίνεται απαραίτθτθ, για τθν 



 

εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειάσ τουσ, θ ςυνεχισ παρακολοφκθςι των ίδιων 

αλλά και παραμζτρων τθσ υγείασ αυτϊν β) ενόσ ολοκλθρωμζνου 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ εφαρμογϊν λογιςμικοφ για τθν πλιρθ 

υποςτιριξθ και οργάνωςθ με χριςθ ΣΠΕ τθσ επιχειρθςιακισ 

λειτουργίασ του προγράμματοσ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ» γ) μίασ δικτυακισ 

Πφλθσ Πρόλθψθσ και Προαγωγισ Τγείασ (Health Care Prevention and 

Promotion Portal) για τθν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των Πολιτϊν ςε 

κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν υγείασ. 

     Ειδικότερα, το ζργο αφορά ςτθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων Σεχνολογιϊν 

Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν για: 

1. Να δθμιουργθκεί Διαδικτυακή Πφλη Πρωτοβάθμιασ Φροντίδασ & 

Πρόνοιασ, μζςω τθσ οποίασ κα προςφζρονται οι ακόλουκεσ 

τουλάχιςτον υπθρεςίεσ: 

 Διαβακμιςμζνθ Πρόςβαςθ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα 

Κοινωνικισ Φροντίδασ (το οποίο αναλφεται ςτθ ςυνζχεια) και ςτισ 

ςχετικζσ υπθρεςίεσ του  

 Τπθρεςίεσ Πλθροφόρθςθσ του κοινοφ ςχετικά με κζματα 

πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν 

 Τπθρεςίεσ Κατάρτιςθσ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και 

αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν 

 Τπθρεςίεσ Διαδραςτικισ επικοινωνίασ με τουσ Επαγγελματίεσ 

Τγείασ και τουσ Δθμότεσ για κζματα πρόλθψθσ και προαγωγισ 

υγείασ 

 Τπθρεςίεσ Προβολισ Επαγγελματιϊν Τγείασ 

 Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν ςτο πίτι 

 

2. Να αναπτυχκοφν εφαρμογζσ (Εφαρμογή Υποβολήσ & Διεκπεραίωςησ 

Αιτημάτων για τουσ εξυπηρετοφμενουσ, Εφαρμογή Προβολήσ 

Γεωγραφικήσ Θζςησ, Εφαρμογή Διαςφνδεςησ και Ελζγχου 

Μηνυμάτων, Εφαρμογή Ειδοποιήςεων - sms, email alerts, 

τηλεφωνικήσ κλήςησ, Εφαρμογή Μητρϊου υςκευϊν) οι οποίεσ ςε 

ςυνδυαςμό με ειδικζσ ςυςκευζσ που κα προμθκεφςει ο Ανάδοχοσ και 



 

κα μοιραςκοφν ςε εξυπθρετοφμενουσ δθμότεσ και τθ ςυνδρομι τθσ 

Τπηρεςίασ 24ωρησ τηλεφωνικήσ εξυπηρζτηςησ, να υποςτθρίξουν τθ 

παροχι Τπηρεςιών κατ’ Οίκον Παρακολοφθηςησ και Φροντίδασ, οι 

οποίεσ κα περιλαμβάνουν: α) τθν τθλεχποςτιριξθ ςτθ περίπτωςθ 

αδιακεςίασ και/ ι αναςφάλειασ (κουμπί πανικοφ), β) τθν τθλεβοικεια 

με τθν απομακρυςμζνθ ανίχνευςθ πτϊςθσ και/ ι απομάκρυνςθσ 

(άνοια) γ) τθ τθλεφροντίδα με τθν παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων 

παραμζτρων τθσ υγείασ θλικιωμζνων και ΑΜΕΑ (πίεςθ, βάροσ), με τθν 

χριςθ ειδικϊν ςυςκευϊν και ςφγχρονων δικτφων. 

3. Να αναπτυχκοφν εφαρμογζσ (Εφαρμογή Μητρϊου Προςωπικοφ, 

Εφαρμογή Προγραμματιςμοφ Επιςκζψεων & Ραντεβοφ, Εφαρμογή 

διαχείριςησ υπηρεςιϊν για τουσ πολίτεσ, Εφαρμογή Διαχείριςησ Ροήσ 

Εργαςιϊν) για τθν πλιρθ υποςτιριξθ και οργάνωςθ με χριςθ ΣΠΕ τθσ 

επιχειρθςιακισ λειτουργίασ και των υφιςτάμενων υπθρεςιϊν του 

προγράμματοσ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ».  

4. Να αναπτυχκεί θ Εφαρμογή Διαχείριςησ Εξυπηρετοφμενων για τθν 

ςυλλογι και αποκικευςθ των δεδομζνων κοινωνικισ φροντίδασ και 

υγείασ δθμοτϊν/ εξυπθρετοφμενων, θ οποία κα περιλαμβάνει Φάκελο 

Φροντίδασ κάκε ςυμμετζχοντα και κα προςφζρει δυνατότθτα 

διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Πφλθσ, ενϊ 

μελλοντικά κα επιτρζπει τθν ςφνδεςθ του με Μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ 

Τγείασ. 

κοπιμότητα και αναμενόμενα οφζλη 

   Σο πλθροφοριακό ςφςτθμα, που αναπτφςςεται, ζχει πολλαπλό ςκοπό, 

όπωσ : 

 Προςφζρει υπθρεςίεσ προλθπτικισ ιατρικισ και φακζλου 

φροντίδασ ςτουσ Δθμότεσ 

 Εξαςφαλίηει ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

όλων των Δθμοτϊν με ζμφαςθ ςτισ ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ 



 

 υμβάλλει ςτθν Πλθροφόρθςθ και ςτθν Κατάρτιςθ των Πολιτϊν, 

όλων των θλικιϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ 

περιςτατικϊν υγείασ 

 

 

Λογική Αρχιτεκτονική του ςυςτήματοσ 

 

 

 
 


