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Απόςπαςμα πρακτικών
ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 516
θ

ιμερα τθν 21 Ιουνίου 2018, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 14:00, ςτα γραφεία του Γενικοφ Νοςοκομείου
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ςυνιλκαν τα παρακάτω μζλθ του Δ.. αυτοφ, ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ μετά από πρόςκλθςθ
του Προζδρου του Δ..:
1. Βαςίλειοσ Παπάσ
2. Ανδρζασ Μουρατίδθσ
3. Ανδρζασ Ρεβάνογλου
4. Μιχαιλ Καραβιϊτθσ
5. Θεόδωροσ Αγοραςτόσ
6. Ελζνθ Χατηθγεωργίου
7. Παράςχοσ Λαδάσ
Επίςθσ παρζςτθςαν οι κ.κ.
1. Μαρία Γιογκατηι, Γενικι Διευκφντρια, ωσ ειςθγιτρια, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, θ οποία
αποχϊρθςε μετά τθν ειςιγθςι τθσ και προ τθσ ςυηιτθςθσ και ψθφοφορίασ εκάςτου κζματοσ
2. Δθμιτριοσ Ματάμθσ, Διευκυντισ Ιατρικισ Τπθρεςίασ, ο οποίοσ, καλοφμενοσ προσ τοφτο,
κατζκεςε τθ γνϊμθ του ςε κζματα αρμοδιότθτάσ του και αποχϊρθςε προ τθσ ςυηιτθςθσ και ψθφοφορίασ
εκάςτου κζματοσ
3. Ελζνθ Πρωτόπαπα και Παναγιϊτα Οικονόμου, ωσ γραμματείσ.
Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία ςυηθτικθκαν τα παρακάτω κζματα:
1.
11. υγκρότθςθ ΟΔΕ (Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και επικαιροποίθςθ απόφαςθσ ανοικτισ διάκεςθσ
δεδομζνων.
22.
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Θζμα 11ο: υγκρότθςθ ΟΔΕ (Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και επικαιροποίθςθ
απόφαςθσ ανοικτισ διάκεςθσ δεδομζνων.
Σο Δ.. αφοφ ζλαβε υπόψθ του:
1. Σο υπ’ αρικ. πρωτ. 747 Δ.. / 08-06-2018 ζγγραφο τθσ Διευκφντριασ τθσ Τπθρεςίασ Ποιοτικοφ
Ελζγχου, για τθ ςυγκρότθςθ ΟΔΕ (Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και επικαιροποίθςθ απόφαςθσ ανοικτισ διάκεςθσ
δεδομζνων.
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861 / 2010 (ΦΕΚ 112 / τ.Αϋ / 13-07-2010) με τίτλο
«Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν,
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ».
ο
3. Σθν υπ’ αρικ. 331 / 28-11-2011 (Θζμα 20 ) προθγοφμενθ απόφαςι του με κζμα τθ ςυγκρότθςθ
και οριςμό μελϊν Ομάδασ Διοίκθςθσ Ζργου (Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ).
4. Σισ διατάξεισ του Ν. 3448 / 2006 (ΦΕΚ 57 / τ.Αϋ / 15-03-2006) «Για τθν περαιτζρω χριςθ
πλθροφοριϊν του δθμοςίου τομζα και τθ ρφκμιςθ κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν,
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ», όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Αϋ
του Ν. 4305 / 2014 (ΦΕΚ 237 / τ.Αϋ / 31-10-2014) «Ανοικτι διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ εγγράφων,
πλθροφοριϊν και δεδομζνων του δθμόςιου τομζα, τροποποίθςθ του Ν. 3448 / 2006 (Αϋ57), προςαρμογι
τθσ εκνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2013 / 37 / ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου και περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, ρυκμίςεισ κεμάτων Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ
ΕΔΔΑ και άλλεσ διατάξεισ».
ο
5. Σθν υπ’ αρικ. 472 / 09-09-2016 (Θζμα 4 ) προθγοφμενθ απόφαςι του με κζμα τθν ανοικτι
διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και
6. Σο υπ’ αρικ. πρωτ. ΔΗΔ / 17544 / 11-05-2018 ζγγραφο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ για τθν «Επικαιροποίθςθ απόφαςθσ του άρκρου 10 του Ν. 4305 / 2014».
7. Σθν υπ’ αρικ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 (ΦΕΚ 711 / τ.Βϋ / 1998) κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν
Οικονομικϊν και Τγείασ και Πρόνοιασ «Ζγκριςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Γενικοφ
Περιφερειακοφ Νοςοκομείου Παπαγεωργίου», όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα,
με τθν επιφφλαξθ τθσ προςβολισ τθσ τελευταίασ τροποποιθτικισ ΚΤΑ με αρικ. Γ2α/86652/16 από 05-012018 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ των Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν Οικονομικϊν και Τγείασ με κζμα
«Σροποποίθςθ – ςυμπλιρωςθ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Γενικοφ νοςοκομείου
Παπαγεωργίου» που δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ςτισ 26-01-2018 (ΦΕΚ Σεφχοσ
Δεφτερο, Αρικ. Φφλλου 151 / 26-01-2018), όπωσ αποφαςίςτθκε με τθν υπ’ αρικ. 508 / 22-02-2018 (Θζμα
ο
32 .1) απόφαςθ Δ.. του Νοςοκομείου.
8. Σισ διατάξεισ των άρκρων 15 και 17 τθσ από 24-05-1991 φμβαςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου και του Ιδρφματοσ «Κδρυμα Παπαγεωργίου», που κυρϊκθκε με το Ν. 1964 / 1991 (ΦΕΚ 146 /
τεφχοσ Αϋ / 26-09-1991), όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα.
9. Σθν υπ’ αρικ. Α2β / Γ.Π. 52363 / 14-07-2017 (ΦΕΚ 366 / 24-07-2017, Σεφχοσ Y.O.Δ.Δ.) κοινι
απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ και του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Τγείασ, περί οριςμοφ μελϊν ςτο Δ.. του
Γενικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. Γ4β /
Γ.Π.15568 / 02-03-2018 (ΦΕΚ 130 / 09-03-2018, Σεφχοσ Τ.Ο.Δ.Δ.) απόφαςθ και ιςχφει ςιμερα.
Ομόφωνα αποφαςίηει
Εγκρίνει:
1. τθν εκ νζου ςυγκρότθςθ τθσ Ομάδασ Διοίκθςθσ Ζργου (ΟΔΕ) ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ με
αντικείμενο τθν τεχνικι, διαδικαςτικι και οργανωτικι υποςτιριξθ τθσ ανάρτθςθσ νόμων και πράξεων ςτο
Διαδίκτυο (ΔΙΑΤΓΕΙΑ) ςφμφωνα με τα όςα προβλζπει ο Ν. 3861 / 2010 και θ ςχετικι εγκφκλιοσ. Ωσ αρχικά
μζλθ τθσ ΟΔΕ ορίηονται οι Προϊςτάμενοι των Τπθρεςιών (ιτοι Ιατρικισ, Νοςθλευτικισ, Διοικθτικισ,
Οικονομικισ, Σεχνικισ, Πλθροφορικισ και Ποιοτικοφ Ελζγχου) του Νοςοκομείου και
ο
2. τθν επικαιροποίθςθ και διατιρθςθ ωσ ζχει τθσ απόφαςθσ (υπ’ αρικ. 472 / Θζμα 4 / 09-06-2016)
για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4305 / 2014 (ΦΕΚ 237 / τ.Α΄ / 31-10-2014)
ςχετικά με τθν ανοικτι διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων του
δθμοςίου τομζα ςτα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που κατζχει το Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
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Μετά από αυτό και μθ υπάρχοντοσ άλλου κζματοσ προσ ςυηιτθςθ ζλθξε θ ςυνεδρίαςθ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

Βαςίλειοσ Παπάσ

Ανδρζασ Μουρατίδθσ

ΣΑ ΜΕΛΗ

Ανδρζασ Ρεβάνογλου

Μιχαιλ Καραβιϊτθσ

Θεόδωροσ Αγοραςτόσ

Ελζνθ Χατηθγεωργίου

Παράςχοσ Λαδάσ

OI ΓΡΑΜΜΑΣΕΙ

Ελζνθ Πρωτόπαπα

Παναγιϊτα Οικονόμου
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