
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΔΑ: ΩΒΛΩ4690ΩΖ-ΙΥΩ 

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ   2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

  ΠΕΙΡΑΙΩΣ   &    ΑΙΓΑΙΟΥ 

   ΕΙΔΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

  ΜΕΤΑΞΑ  

  ΜΠΟΤΑΣΗ  51 -  185 37  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

  ΤΗΛ :  2132079100 

                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΣ  

                                      ΑΡΙΘΜ. 16/13-6-2018 

Σήμερα,  ημέρα Τετάρτη 13-6-2018  και ώρα 12.00 μμ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ε.Α.Ν.Π. 

ΜΕΤΑΞΑ  Μπόταση  51,συνήλθε το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου.  

 

 Ο  Πρόεδρος   του Δ.Σ.                     Ζαΐμης Γεώργιος  

 Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                 Γιαννιώτης Γεράσιμος 

                               

 Τα  μέλη  του Δ.Σ.                            Κεφαλάς Ιωάννης 

                                                          Καλαμάρη Παναγιώτα      

                                                          Ιωαννίδου Παναγιώτα 

                                                          Μπολάνος Νικόλαος 

                                                          Κατσικάρος Θωμάς 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                     Τζέκου Θεοδώρα 

Στη συνεδρίαση  δεν  παρευρέθησαν οι δικηγόροι του νοσοκομείου κ. Αρβανίτη Μ. και κ. Κονταρά 

Ε. 

Επίσης δεν παρευρέθησαν τα τακτικά μέλη κ.  Μπολάνος, κα Καλαμάρη και κα Ιωαννίδου αν και 

εκλήθησαν. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ζαΐμης Γεώργιος   κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.   

Επικυρώνονται τα πρακτικά της υπ΄ αριθμ. 15/7-6-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ.  
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ΘΕΜΑ 12. Απόφαση έγκρισης των συνόλων των εγγράφων και πληροφοριών που βρίσκονται 
στην κατοχή του νοσοκομείου και θα αναρτηθούν με σκοπό την ανοικτή τους διάθεση δυνάμει των 
όσων ορίζονται από άρθρο 10 του Ν. 4305/2014 και των σχετικών εγκυκλίων. 

Υποβάλλεται η εισήγηση της  Διοικητικής  Διευθύντριας  που έχει ως εξής: 
Σχετ.  

1. Τις διατάξεις του Ν.2472/1997 σχετικά με την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

2. Τις διατάξεις του Ν.3448/2006 σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη 

ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

3. Τις διατάξεις του Ν.4305/2014 σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών 

και δεδομένων ….. και άλλες διατάξεις 

4. Η υπ.αρ.ΔΗΔ/Φ.40/407/08-01-2015 εγκύκλιος του ΥΔΜ & ΗΔ (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ) 

5. Η υπ.αρ.ΔΗΔ/Φ./19710/16-06-2015 εγκύκλιος του ΥΕ & ΔΑ (ΑΔΑ: 7ΧΩΨ65ΦΘΕ-Β2Ι) 

6. Το υπ.αρ. 8679/28-04-2016 έγγραφο της ΟΔΕ προς Διοικητή & Διοικητικό Διευθυντή ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ 

7. Η υπ.αρ.ΔΗΔ/Φ.40/2369/24-01-2017 εγκύκλιος του ΥΔΑ (ΑΔΑ: 6Γ07465ΧΘΨ-473) 

8. Η υπ.αρ.ΔΗΔ/17544/11-05-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 676Ν465ΧΘΨ-

ΚΕΘ) 

9. Το υπ.αρ.11289/04-06-2018 έγγραφο της ΟΔΕ σχετικά με την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του νοσοσοκομείου, με σκοπό την 

ανοικτή τους διάθεση βάσει του Ν.4305/2014 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.4305/2014 θεσπίζεται η υποχρέωση 

των φορέων του δημοσίου τομέα να παρέχουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα τους ανοικτά για 

περαιτέρω χρήση, αναρτώντας τα σχετικά Διαρθρωμένα Σύνολα Δεδομένων (datasets) που είναι διαθέσιμα σε 

ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου, το οποίο είναι 

διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr.  

Μετά τα ανωτέρω, η Ομάδα Διοίκησης έργου  (ΟΔΕ) του νοσοκομείου με το ως άνω (9) σχετικό έγγραφο, 

προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση των εν λόγω εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, τα οποία 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο Πινάκα του εγγράφου.  Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι 

ο πίνακας με τα συγκεκριμένα δεδομένα ελέγχθηκε από την νομική σύμβουλο του νοσοκομείου, η οποία έδωσε τη 

σύμφωνη γνώμη.  

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι βάσει του Ν.4305/2014 τα σύνολα των δεδομένων προς ανάρτηση χωρίζονται στις 

εξής κατηγορίες: 

i. Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο φορέας 

ii. Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο 

μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας 

iii. Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω 

αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του Ν.4305/2014 

iv. Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην 

παράγραφο 1, του αρ. 3 του ν.4305 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση (είτε για 

λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε για λόγους ειδικού έννομου συμφέροντος ή απορρήτου) 

 

Σημειώνονται τα εξής: 

• βάσει της υπ. αρ.ΔΗΔ/Φ.40/407/08-01-2015 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΔΜ & ΗΔ (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ) στις 

ανωτέρω κατηγορίες προστίθεται και άλλη μια και συγκεκριμένα τα έγγραφα που διατίθενται ανοικτά για 

περαιτέρω χρήση, αλλά δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεσή του και για την πρόσβαση σε αυτά 

απαιτείται υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. 
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• το νοσοκομείο δεν κατέχει σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων για την κατηγορία iii. 

 

Κατόπιν τούτων, σας ενημερώνουμε ότι τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν από το Νοσοκομείο για την 

εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής για τα ανοικτά δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής: 

1. Έκδοση απόφασης έγκρισης του επισυναπτόμενου πίνακα (ή της τροποποίησης του) σχετικά με τα σύνολα 

των εγγράφων και πληροφοριών που θα αναρτηθούν δυνάμει των όσων ορίζονται στο άρθρο 10 του 

Ν.4305/2014 και των σχετικών εγκυκλίων 

2. Την ανάρτηση της απόφασης του ΔΣ στον ιστότοπο της Διαύγειας, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr 

και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κοινοποίηση της στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

3. Την ανάρτηση των Διαρθρωμένων συνόλων Δεδομένων (datasets) στο www.data.gov.gr από τα μέλη της 

ΟΔΕ, βάσει των οδηγιών του Υπουργείου 

4. Την επικαιροποίηση των εγγράφων και δεδομένων που έχουν αναρτηθεί, μόλις επέλθει ορισμένη μεταβολή 

και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, από την ΟΔΕ του νοσοκομείου 

5. Την επικαιροποίηση της ως άνω απόφασης ΔΣ σε ετήσια βάση 

 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ελέγχει την τήρηση των ανωτέρω 

υποχρεώσεων από τους δημόσιους φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. 

 

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα: 

1. Την έγκριση του επισυναπτόμενου πίνακα σχετικά με τα σύνολα των εγγράφων και πληροφοριών που 

βρίσκονται στην κατοχή του νοσοκομείου και θα αναρτηθούν με σκοπό την ανοικτή τους διάθεση δυνάμει των 

όσων ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν.4305/2014 και των σχετικών εγκυκλίων 

2. Την ανάρτηση της απόφασης στον ιστότοπο της Διαύγειας, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην 

ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κοινοποίηση της στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

3. Την ανάρτηση των Διαρθρωμένων συνόλων Δεδομένων (datasets) στο www.data.gov.gr από τα μέλη της ΟΔΕ, 

βάσει των οδηγιών του Υπουργείου 

4. Την επικαιροποίηση των εγγράφων και δεδομένων που έχουν αναρτηθεί, μόλις επέλθει ορισμένη μεταβολή και 

σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, από την ΟΔΕ του νοσοκομείου 

5. Την επικαιροποίηση της απόφασης έγκρισης των συνόλων των εγγράφων σε ετήσια βάση 

 

 
 
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της  Διοικητικής  
Διευθύντριας                                                                        
                                               

                                      ομόφωνα αποφασίζει     

 

α. Την έγκριση του επισυναπτόμενου πίνακα σχετικά με τα σύνολα των εγγράφων και πληροφοριών που 

βρίσκονται στην κατοχή του νοσοκομείου και θα αναρτηθούν με σκοπό την ανοικτή τους διάθεση δυνάμει των 

όσων ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν.4305/2014 και των σχετικών εγκυκλίων 

β. Την ανάρτηση της απόφασης στον ιστότοπο της Διαύγειας, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην 

ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κοινοποίηση της στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 
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γ. Την ανάρτηση των Διαρθρωμένων συνόλων Δεδομένων (datasets) στο www.data.gov.gr από τα μέλη της ΟΔΕ, 

βάσει των οδηγιών του Υπουργείου 

δ. Την επικαιροποίηση των εγγράφων και δεδομένων που έχουν αναρτηθεί, μόλις επέλθει ορισμένη μεταβολή 

και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, από την ΟΔΕ του νοσοκομείου 

ε. Την επικαιροποίηση της απόφασης έγκρισης των συνόλων των εγγράφων σε ετήσια βάση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ 

ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ 

ΑΝΟΙΧΤΟ & 

ΜΗΧΑΝΑΓΝΩΣΙΜ

Ο ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ 

ΑΝΟΙΧΤΟ & 

ΜΗΧΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ 

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΧΩΡΙΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕ 

ΕΠΙΒΟΛΗ 

ΟΡΩΝ 

(ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ

Η-ΤΕΛΗ) 

ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ 

ΑΡΘΡΑ 7 έως 

9 του Ν 

4305/2014 

ΜΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ 

ΑΡΘΡΟ 3 

του Ν 

4305/2014 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ-

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ & 

ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

(προσκλήσεις/υπηρεσια

κές εισηγήσεις κλπ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ 

ΠΟΥ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ») 

   

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ 

ΠΟΥ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ») 

   

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ   

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΣΕΑ/ΠΕΡΣΕΑ/ΣΩΣΤΡΑΤ

ΟΥ 

ΝΑΙ  ΝΑΙ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

(θεμάτων που αφορούν 

στο πάσης φύσεως 

προσωπικό του 

Νοσοκομείου) 

 

 

ΝΑΙ 

   ΝΑΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

  ΝΑΙ   
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

{ΥΥ/ΔΥΠΕ/ΣΕΥΥΠ/ΣΕΕΔΔ

/ΣΕΠΥ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ/ΙΑΤΡΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κλπ) 

 

ΝΑΙ 

 

ΦΑΚΕΛΟΙ 

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ-ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (για 

διοικητικά & οικονομικά 

θέματα) 

 

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ   

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΗΣ 

ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

• παρουσιολόγια 

• διαδικασίες 

(προκηρύξεις) 

προσλήψεων 

• ετήσιες 

καταστάσεις 

• ατομικές 

διοικητικές πράξεις 

• στοιχεία 

εκπαιδευτικών, 

αναρρωτικών κλπ 

αδειών 

• προσωπικά μητρώα 

υπαλλήλων 

• νόμοι, 

εγκύκλιοι, 

οδηγίες 

ανώτερων 

αρχών, 

• ανακοινώσει

ς 

προσλήψεω

ν & 

μετατάξεων 

• συμβάσεις ιατρών 

& υπαλλήλων ΙΔΟΧ- 

επικουρικών 

• αρχείο 

προγραμματισμού 

υπερωριακής 

απασχόλησης 

υπαλλήλων 

• αρχείο 

πιστοποίησης 

γνησιότητας 

προσωπικού 

μητρώου 

υπηρετούντων 

νοσοκομείου 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΞΗΣ: 

 

Α) ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

Πράξεων των 

οποίων η 

δημοσίευση 

απαιτείται κατά 

την κείμενη 

νομοθεσία και 

προβλέπεται η 

ανάρτησή τους 

στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

(πχ Διορισμοί 

μονίμων 

Συμβάσεις ΙΔΟΧ 

Μετατάξεις 

Διαθεσιμότητες- 

Υποβιβασμοί 

Αποδοχές 

παραιτήσεων-

λύση 

υπαλληλικής 

σχέσης 

  

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

ΣΕ Ο, ΤΙ 

ΑΠΤΕΤΑΙ ΣΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
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Β) ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

–ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΕΙΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗΣ & 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

• εσωτερική 

υπηρεσιακή 

αλληλογραφία, 

• αλληλογραφία με 

εποπτεύοντες 

φορείς {ΔΥΠΕ, ΥΥ} 

και ελεγκτικές και 

λοιπές αρχές, 

συναλλασσόμενα 

πρόσωπα 

{ασθενείς, πελάτες 

κλπ) 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ   

ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΑΙ    ΝΑΙ 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΝΑΙ    ΝΑΙ 

ΑΡΧΕΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 

 

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ   

ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ (ιατρικός-

χρεωστικός φάκελος 

ασθενών) 

 

ΝΑΙ 

 

 

  

 

 

ΝΑΙ 

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 

ΝΟΣΗΛΙΩΝ ΣΕ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ   

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ    
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ΑΡΧΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ & 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ 

ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

 

 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ    

ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 

ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΝΑΙ    ΝΑΙ 

ΜΗΤΡΩΟ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΝΑΙ 

 

 

ΝΑΙ   

ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

• προϋπολογισμ

οί 

• απολογισμοί 

• ισολογισμοί 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ & 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΝΑΙ  ΝΑΙ   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΣΗΣ 

ΦΥΣΗΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ    

ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΝΑΙ    ΝΑΙ 

ΑΡΧΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ & 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

 

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ   

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ & 

ΠΑΓΙΩΝ 
ΝΑΙ  ΝΑΙ   

ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΣΗΣ 

ΦΥΣΕΩΣ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ Ο,ΤΙ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ  

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & 

«ΚΜΗΔΣ») 

   

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ –

ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΝΑΙ  ΝΑΙ   

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ & 

ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΝΑΙ  ΝΑΙ   

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ & 

ΝΑΙ    ΝΑΙ 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ & 

ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΝΑΙ  ΝΑΙ   

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ   

ΜΗΤΡΩΟ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

 

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΚΤΗΡΙΩΝ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ

ΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

-ΕΡΓΩΝ 

 

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ   

ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΝΑΙ 

 

   ΝΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΝΑΙ    ΝΑΙ 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΝΑΙ    ΝΑΙ 

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΝΑΙ    ΝΑΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

(νοσηλευτικοί, 

οικονομικοί δείκτες/ 

πεπραγμένα  ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ    

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΑΙ    ΝΑΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ 

ΔΟΜΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΝΑΙ ΝΑΙ    

ΧΡΗΣΙΜΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΝΑΙ ΝΑΙ    
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ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
ΝΑΙ ΝΑΙ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

{ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ/ΔΗΜΟΣΙΩ

Ν & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ) ΚΑΙ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

(ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΣΧΟΛΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

κλπ) 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΝΑΙ 

   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΗΣΗΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ 

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

ΝΑΙ 

   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 
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