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ΚΟΙΝ.: 1. Γραµµατεία ∆.Σ., 2. ∆∆Υ Σισµανογλείου, 3. ∆∆Υ Ν.Μ. «ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ», 4.∆∆Υ ΓΝΠΠ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της υπ’ αριθµ. 07/15-03-2017 τακτικής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
και του διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
Σήµερα, 15 Μαρτίου 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη, και ώρα 13.30, συνεδριάζει σε
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Κουταλά
Εµµανουήλ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
και του διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, όπως αυτό ορίσθηκε µε την υπ. αριθ.
Α2β/Γ.Π.73604/04-10-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 532 τ. ΥΟ∆∆/10-10-2016), στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής «Σισµανόγλειο» στο Μαρούσι
Αττικής.
Παρόντες, είναι οι κ.κ. 1. Κουταλάς Εµµανουήλ, Πρόεδρος ∆.Σ., 2. Τριγώνης Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 3. Σαρισαβίδης Λάζαρος, τακτικό µέλος του ∆.Σ., 4. Μαγριπλής ∆ηµήτριος,
τακτικό µέλος του ∆.Σ, 5. Λιβαδάς Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος του ∆.Σ, και 6. Φειδοπιάστης
Αντώνιος τακτικό µέλος του ∆.Σ.
Απών ο κ. Μαλίνογλου Νικόλαος, τακτικό µέλος του ∆.Σ., εκπρόσωπος του λοιπού
προσωπικού, καθώς και το αναπληρωµατικό µέλος αυτού.
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί ο Υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Ζαγκαβιέρος
Γεώργιος
Αφού διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Κατά την συζήτηση του θέµατος παρών ήταν ο κ. Μιχαλακούκος Ιωάννης, Αναπληρωµατικό µέλος
του ∆.Σ. και Αναπληρωτής ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Αµαλία Φλέµιγκ, και η
Υποδιευθύντρια Οικονοµικής Υπηρεσίας κα ∆ουλή Χρυσάνθη, οι οποίοι αποχωρούν πριν την λήψη
της απόφασης.
Θέµα 60ο: «Έγκριση ∆ιαδικασίας-Κανονισµού Περιοδικής Εκκαθάρισης Αρχείων»
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του
διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, λαµβάνοντας υπόψη την υπ. αριθ. 4835/8-3-2017
εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης, η
οποία αναφέρει τα εξής:
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Θέµα: Έγκριση ∆ιαδικασίας-Κανονισµού Περιοδικής Εκκαθάρισης Αρχείων.
ΣΧΕΤ : Α) Νοµοθεσία περί εκκαθάρισης αρχείων (ακολουθεί σε Παράρτηµα στο τέλος του
κειµένου)
Β) Ν. 1946/1991-ΦΕΚ 69Α/14.05.1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις»
Γ) εγκύκλιος αρ. πρωτ. ∆ΙΑ∆Π/Γ2γ/22391/23.10.2001 Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
∆) απόφαση αρ. πρωτ. Υ4δ/Γ.Π. οικ. 107904-ΦΕΚ 1635/Β/04.11.2004 Υφυπουργού Υγείας «περί
καθορισµού διαδικασιών για την εκποίηση και καταστροφή αποσυρόµενου υλικού»
Ε) η µε αρ. πρωτ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Β.6/18460/15.09.2011 εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
Στ) η µε αρ. πρωτ. ∆ΙΑ∆ΙΠΥ∆/ΤΣΠΕΑ∆/Φ.3/οικ.36705/25.11.2015–Α∆Α 6ΘΩΛ465ΦΘΕ-Ρ02
εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
Ζ) Ν. 2472/1997 περί προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η) Ν. 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογίας
Το αρχειακό υλικό προκύπτει από τη λειτουργία της ∆ιοίκησης και εξυπηρετεί ανάγκες τεκµηρίωσης,
διαχείρισης, κ.λπ. των Νοσοκοµείων του Συγκροτήµατος και σε αυτό αποτυπώνεται η διοικητική του
συνέχεια.
Η σωστή τήρηση και η χρήση των αρχείων έχει πρωτεύοντα ρόλο στην αποτελεσµατική και
αποδοτική λειτουργία των Νοσοκοµειακών Μονάδων, αφού διευκολύνει την καθηµερινή εργασία των
υπαλλήλων κατά τον εντοπισµό των εγγράφων και εξασφαλίζει την ταχύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών και την διασφάλιση από την αλλοίωση και τους δυνητικούς κινδύνους καταστροφής.
Για την επίτευξη των ανωτέρω κάθε Νοσοκοµειακή Μονάδα του ΓΝΑ «Σισµανόγλειο-Αµαλία
Φλέµιγκ», οι ∆οµές Ψυχικής Υγείας και το ΓΝ Παίδων Πεντέλης οφείλουν και πρέπει να προβαίνουν
σε περιοδική εκκαθάριση των αρχείων τους, κατ΄ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας (βλέπε
Παράρτηµα).
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.∆/τος 162/1979 «Περί εκκαθαρίσεως
των αρχείων των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών», του άρθρου 9 του Π.∆. 480/1985 «Εκκαθάριση των αρχείων
των ΟΤΑ και των ιδρυµάτων ΝΠ.∆.∆ και συνδέσµων αυτών» και του άρθρου 9 του Π.∆. 768/1980
«Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των ΝΠ.∆.∆», όλες οι υπηρεσίες των φορέων του δηµοσίου, των
Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. έχουν την υποχρέωση να διατηρούν τα αρχεία τους ανάλογα µε τον τύπο
του εγγράφου για συγκεκριµένο χρόνο και να προβαίνουν σε περιοδική εκκαθάριση των αρχείων
τους µέσα στο πρώτο τρίµηνο του έτους.
Μετά από αυτά εισηγούµαστε :
Α) την έγκριση της παρακάτω διαδικασίας για την περιοδική εκκαθάρισης των αρχείων (έκδοση 1ηΜάρτιος 2017) την οποία υποχρεούνται να ακολουθούν όλοι όσοι στο πλαίσιο άσκησης των
επιστηµονικών και διοικητικών τους καθηκόντων τηρούν αρχεία από την Οργανική Νοσοκοµειακή
Μονάδα έδρας «Σισµανόγλειο» και των ∆οµών Ψυχικής Υγείας και την Αποκεντρωµένη Νοσοκοµειακή
Μονάδα «Αµαλία Φλέµιγκ» του ΓΝΑ «Σισµανόγλειο-Αµαλία Φλέµιγκ» και του διασυνδεόµενου σε αυτό
ΓΝ Παίδων Πεντέλης, ως εξής.
1. Ορισµοί-∆ιάκριση αρχείων
Αρχεία είναι το σύνολο των µαρτυριών και των εγγράφων αδιακρίτως χρονολογίας, σχήµατος και
ύλης, που σχετίζονται µε την δραστηριότητα του Οργανισµού.
Ως ∆ηµόσιο Αρχείο χαρακτηρίζεται το αρχειακό υλικό που παράγεται από τις δηµόσιες υπηρεσίες και
τους λοιπούς φορείς του δηµόσιου ανεξάρτητα από το υπόστρωµά του (άρθρα 1 και 2 του
Ν.1946/1991). Κατά συνέπεια, το θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει την εκκαθάριση των δηµοσίων
αρχείων και καθιστά υποχρεωτική την πρόσκληση των Γενικών Αρχείων του Κράτους ισχύει όχι
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µόνον για τα έγγραφα σε χαρτώο υπόστρωµα, αλλά και για το οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο, φιλµ,
κ.λπ.) καθώς και για το υλικό που αποθηκεύεται σε µαγνητικά µέσα (δισκέτες, οπτικοί δίσκοι (cd) κ.ά.
Σύµφωνα µε το άρθρο 444 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, ως έγγραφα νοούνται και οι
φωτογραφικές ή κινηµατογραφικές παραστάσεις, οι φωνοληψίες και κάθε άλλη µηχανική απεικόνιση.
Τα αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή του Φορέα διακρίνονται σε α) ανενεργά αρχεία, που
περιλαµβάνουν το υλικό που δεν έχει πια υπηρεσιακή χρησιµότητα και έχει υποστεί τη διαδικασία της
εκκαθάρισης. Το υλικό αυτό εισάγεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους-Γ.Α.Κ. ή φυλάσσεται στον
Φορέα, έως ότου δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις της παραλαβής του από την αρχειακή υπηρεσία, β)
ηµιενεργά αρχεία, που περιλαµβάνουν τα έγγραφα των οποίων έχει λήξει ο χρόνος υπηρεσιακής
χρησιµότητας και στα οποία πρέπει να γίνει εκκαθάριση, γ) τρέχοντα αρχεία, που περιλαµβάνουν τα
έγγραφα τα οποία έχουν ακόµη υπηρεσιακή χρησιµότητα και δ) αρχεία διηνεκούς χρησιµότητας,
που περιλαµβάνουν τα έγγραφα που παρά την παλαιότητά τους εξακολουθούν να έχουν υπηρεσιακή
χρησιµότητα και κατατίθενται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους-ΓΑΚ µε ειδικό πρωτόκολλο. Το
αρχειακό υλικό αυτής της κατηγορίας τίθεται στη διάθεση της ενδιαφερόµενης υπηρεσίας σε πρώτη
ζήτηση και στη διάθεση του κοινού µε την επιφύλαξη των διατάξεων που ρυθµίζουν τα της
πρόσβασης στα δηµόσια αρχεία (Ν. 2472/1997, Ν. 2690/1999, κ.λπ.). .
Ένα µέρος αυτού µπορεί να αποκτά ιστορική σηµασία. Έτσι, τα αρχεία µπορεί να έχουν διπλό
χαρακτήρα, διοικητικό και ιστορικό.
2. Περιγραφή εγγράφων-Χρόνος ∆ιατήρησης σε έτη
(Π∆ 162-ΦΕΚ 42/Α/06.03.1979/Π∆ 768-ΦΕΚ 186/Α/18.08.1980/Π∆ 11-ΦΕΚ 7/Α/09.01.1981/Π∆ 87ΦΕΚ 27/Α/03.02.1981- Π∆ 1258-ΦΕΚ 309/Α/16.10.1981/Π∆ 480-ΦΕΚ 173/14.10.1985)
α/α
Περιγραφή εγγράφων
Χρόνος διατήρησης
σε έτη
Α. Γενικά
1

Πρακτικά ∆ιοικητικών Συµβουλίων

30

2

Πρακτικά Επιστηµονικών Συµβουλίων

5

3

Πρακτικά Υγειονοµικών Επιτροπών

5

4

Εκθέσεις Επιθεωρήσεων του ΝΠ∆∆

5

5

Καθολικό Εξόδων

30

6

Extrait Τραπέζης

5

7

Βιβλίο Τραπέζης-Κίνηση Λογαριασµών

5

8

Βιβλίο ανειληµµένων υποχρεώσεων του Προϋπολογισµού

2

9

Βιβλία Ηµερήσιων ∆ιαταγών Νοσοκοµείου

10

10

Πράξεις Προέδρου ∆.Σ.

5

11

Βιβλία ∆ιεκπεραίωσης εγγράφων

5

12

Βιβλία Εσωτερικής ∆ιανοµής εγγράφων

2

13

Σχέδια εγγράφων εισηγήσεων στο ∆.Σ.

5

14

Μητρώα ασθενών

50
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15

Μητρώα ασθενών χρονίως πασχόντων

Στο ∆ιηνεκές

16

Φάκελοι ασθενών

20 έτη από την έξοδο

17

Έτερα στοιχεία αφορούντα τη διακίνηση των ασθενών
(ασφαλιστικός οργανισµός, κ.λπ.)

3

18

Βιβλία λογοδοσίας κλινικών

5

19

Βιβλία Εξωτερικών Ιατρείων

5

20

Βιβλία χειρουργικών επεµβάσεων

15

21

Έγγραφα που εµφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από Στο ∆ιηνεκές
νοµικής, ιστορικής ή κοινωνικής άποψης

22

Συµβολαιογραφικά έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά Όσο
χρόνο
στοιχεία σύστασης οιουδήποτε εµπραγµάτου δικαιώµατος υφίσταται
το
υπέρ του ∆ηµοσίου
δικαίωµα ή 3 έτη
από
της
παραχώρησής του

23

∆ιµερείς συµβάσεις καθώς και διοικητικοί κανονισµοί Καθ’
όλη
τη
εφαρµογής τους
διάρκεια ισχύος των
συµβάσεων

24

Το αναγκαίο βιβλιογραφικό και πληροφοριακό υλικό Μέχρι
επίσηµου χαρακτήρα, για τη διευκόλυνση του έργου των του
υπηρεσιών

κατάργησής

25

Αποφάσεις συγκρότησης των πάσης φύσης Συµβουλίων, Μέχρι
Επιτροπών, Οµάδων Εργασίας και Συσκέψεων γενικά
των

κατάργησής

26

Γενικά έγγραφα νοµικού περιεχοµένου τα οποία
ενδεχοµένως θεµελιώνουν ή αποδεικνύουν δικαιώµατα ή
υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου έναντι τρίτων νοµικών ή
φυσικών προσώπων αναγόµενα στην σφαίρα του ιδιωτικού
δικαίου, διατηρούνται σε χρόνο που απαιτείται για τη
γενική παραγραφή των αξιώσεων, δηλαδή επί 30ετία από
την ηµεροµηνία έκδοσης, εφόσον εκδόθηκαν πριν την ισχύ
του Αστικού Κώδικα (03/02/1946) τηρουµένων των
διατάξεων του άρ. 18 του Εισαγωγικού Νόµου 2783/1941,
των περί αστικής ευθύνης των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων
διατάξεων του Ν 1811/1951 «περί κώδικα κατάστασης
∆ηµόσιων ∆ιοικητικών Υπαλλήλων»,
των περί
παραγραφής αξιώσεων του ∆ηµοσίου διατάξεων του Ν∆
321/1969 «περί κώδικα ∆ηµόσιου Λογιστικού» καθώς και
άλλων ειδικότερων που δεν κατονοµάζονται µε τις
παρούσες διατάξεις, για τις οποίες προβλέπεται
διαφορετικός χρόνος παραγραφής αξιώσεων.

30

Ο χρόνος διατήρησης αυτών των εγγράφων παρατείνεται
ανάλογα µε τις περιπτώσεις επιµήκυνσης του χρόνου
παραγραφής ιδιαίτερα ως συνέπεια αναστολής ή διακοπής
4
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αυτής, των περιστατικών αυτών που βεβαιώνονται από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες.
27

Γενικά έγγραφα νοµικού περιεχοµένου τα οποία
ενδεχοµένως θεµελιώνουν ή αποδεικνύουν δικαιώµατα ή
υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου έναντι τρίτων νοµικών ή
φυσικών προσώπων αναγόµενα στην σφαίρα του ιδιωτικού
δικαίου, διατηρούνται σε χρόνο που απαιτείται για τη
γενική παραγραφή των αξιώσεων, δηλαδή επί 20ετία από
την ηµεροµηνία έκδοσης, εφόσον εκδόθηκαν πριν την ισχύ
του Αστικού Κώδικα (03/02/1946) τηρουµένων των
διατάξεων του άρ. 18 του Εισαγωγικού Νόµου 2783/1941,
των περί αστικής ευθύνης των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων
διατάξεων του Ν 1811/1951 «περί κώδικα κατάστασης
∆ηµόσιων ∆ιοικητικών Υπαλλήλων»,
των περί
παραγραφής αξιώσεων του ∆ηµοσίου διατάξεων του Ν∆
321/1969 «περί κώδικα ∆ηµόσιου Λογιστικού» καθώς και
άλλων ειδικότερων που δεν κατονοµάζονται µε τις
παρούσες διατάξεις, για τις οποίες προβλέπεται
διαφορετικός χρόνος παραγραφής αξιώσεων.

20

Ο χρόνος διατήρησης αυτών των εγγράφων παρατείνεται
ανάλογα µε τις περιπτώσεις επιµήκυνσης του χρόνου
παραγραφής ιδιαίτερα ως συνέπεια αναστολής ή διακοπής
αυτής, των περιστατικών αυτών που βεβαιώνονται από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες.
28

Έγγραφα που θεµελιώνουν ή αποδεικνύουν δικαιώµατα Στο ∆ιηνεκές
του ∆ηµοσίου επί ακινήτων

29

Πάσης φύσης συµβάσεις µε ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά Μέχρι παραγραφής
πρόσωπα (πλην συµβάσεων προµηθειών)
τυχόν αξιώσεων

30

Γενικό Πρωτόκολλο, ειδικά πρωτοκόλλων και πάσης
φύσης ευρετήρια, αρχεία καρτελλών και µητρώα (πλήν
των µισθολογικών µητρώων)

10

31

Αλληλογραφία που αφορά σε αναθέσεις και εκπονήσεις
µελετών διαφόρων µη τεχνικών έργων

10

32

Αποφάσεις επί προσφυγών του άρθρου 8 του Ν. 3200/55

10

33

Εκθέσεις αυτοψίας

10

34

Πρακτικά και λοιπά έγγραφα συσκέψεων τριµερούς
συνεργασίας, Συµβουλίων (πλην των Υπηρεσιακών και
Πειθαρχικών), Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας

5

35

Απαντήσεις επί αναφορών αιτήσεων, υποµνηµάτων,
ψηφισµάτων, κ.λπ.

2

36

Απαντήσεις σε ερωτήσεις, επερωτήσεις ή αιτήσεις
(καταθέσεις εγγράφων) Βουλευτών

2

5
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37

Αποκόµµατα εφηµερίδων και αλληλογραφία που αφορά σε
απαντήσεις, σε σχόλια του τύπου, του ραδιοφώνου, κ.λπ.

2

38

Συνήθης αλληλογραφία που δεν κατονοµάζεται ειδικά µε
τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας

2

Β. Νοµικά Πρόσωπα και Ιδρύµατα
1

Οργανισµός Σύστασης ΝΠ∆∆

Στο ∆ιηνεκές

2

Καταστατικά και εσωτερικοί κανονισµοί λειτουργίας Όσο χρόνο ισχύουν
ΝΠ∆∆ µε τις αποφάσεις έγκρισης αυτών
και
µέχρι
παραγραφής τυχόν
αξιώσεων

3

Στοιχεία αναφερόµενα στην κατάσταση του προσωπικού Μέχρι
την
(διορισµοί, µεταθέσεις, αποσπάσεις, προαγωγές, κ.λπ., αποχώρηση
του
βιβλία προσωπικού)
προσωπικού από την
υπηρεσία

4

Ετήσιες εκθέσεις αναφερόµενες
δραστηριότητα του Νοσοκοµείου

5

Φάκελοι συγκρότησης Συµβουλίων

6

Πάσης φύσης στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την
οργάνωση και τη λειτουργία του Νοσοκοµείου

5

7

Εγκύκλιοι οργανωτικού περιεχοµένου

5

στην

εν

γένει

5
Όσο
υφίστανται
Συµβούλια

χρόνο
τα

Γ. Απαλλοτριώσεις
1

Αποφάσεις και λοιπά στοιχεία απαλλοτριώσεων εκτάσεων Στο ∆ιηνεκές
ή κτηρίων, καθώς και αποφάσεις έγκρισης αγοράς
οικοπέδων

2

Φάκελοι επιβολής ή άρσης απαλλοτρίωσης εν γένει

Στο ∆ιηνεκές

3

Εκθέσεις εκτιµητικών επιτροπών

Στο ∆ιηνεκές

4

Αποφάσεις περί καθορισµού προσωρινής και οριστικής Στο ∆ιηνεκές
τιµής µονάδας απαλλοτρίωσης

5

Αποφάσεις προσκυρώσεως

6

Παραχωρητήρια ή πάσης φύσης οριστικοί ή προσωρινοί Στο ∆ιηνεκές
τίτλοι κυριότητας ή µεταβίβασης γαιών, οικοπέδων ή
ακινήτων µε τους φακέλους των δικαιολογητικών καθώς
και τις αποφάσεις τροποποίησης ή ανάκλησης πάσης
φύσης τίτλων

7

Μητρώα οριστικών τίτλων απαλλοτριώσεων ως και αγοράς Στο ∆ιηνεκές
ή ανταλλαγής ακινήτων

8

Κοινοποίηση

αντιγράφων

Στο ∆ιηνεκές

εκδοθέντων

τίτλων Στο ∆ιηνεκές
6
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παραχώρησης ακινήτων
9

Αποφάσεις έγκρισης κτήσεως εδαφικών εκτάσεων παρά Στο ∆ιηνεκές
οικοδοµικών συνεταιρισµών

∆. Μελέτες και στοιχεία έργων και εγκαταστάσεων
1

Άδεια ανέγερσης οικοδοµών, κ.λπ.

2

Εγκεκριµένες πάσης φύσης αρχιτεκτονικές, στατικές, 5 µετά το χρόνο που
ηλεκτρολογικές και λοιπές µελέτες κτηρίων, έργων και έπαυσαν
να
εγκαταστάσεων
υφίστανται
τα
κτήρια, τα έργα ή οι
εγκαταστάσεις

3

Πάσης φύσης κτηµατολογικοί πίνακες και κτηµατολογικά Στο ∆ιηνεκές
στοιχεία

4

Πάσης φύσης τοπογραφικά διαγράµµατα και αποτυπώσεις

5

Μετρήσεις παροχών υδατορρευµάτων, πηγών, φρεάτων, Στο ∆ιηνεκές
κ.λπ.

6

Κλιµατολογικά στοιχεία και µελέτες

7

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και πίνακες που Στο ∆ιηνεκές
αφορούν σε εν γένει αντικείµενα ΤΥ∆Κ

8

Στοιχεία διανοιχθεισών γεωτρήσεων

9

Τύποι αναλύσεως
υποχρεώσεων

συγγραφών,

30

10

Οριστικές µελέτες έργων, προµηθειών, εφαρµογής
κτηριακών έργων και τα σχετικά πρακτικά των
Συµβουλίων ∆ηµοσίων Έργων

20

11

Εκθέσεις που αφορούν στην εξέταση καταγγελιών σχετικά
µε την εκτέλεση έργων

15

12

Προκαταρκτικές µελέτες και προµελέτες εφόσον δεν
συνταχθούν οριστικές µελέτες

10

13

Κανονισµοί και ∆ιαγράµµατα Κτηρίων

14

Πάσης
φύσης
κατασκευαστικά
σχεδιαγράµµατα, Στο ∆ιηνεκές
επιµετρητικά στοιχεία και λοιπά παραστατικά κατασκευής
έργων µε την σχετική αλληλογραφία

15

Επαναλαµβανόµενες µελέτες, τύποι τεχνικών έργων

10

16

Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης
έργων

10

17

Τεχνικές µελέτες πάσης φύσης εργασιών και σχετική
αλληλογραφία εκτός των εγκεκριµένων πάσης φύσης

10

τιµών,

τιµολογίων,

Στο ∆ιηνεκές

Στο ∆ιηνεκές

Στο ∆ιηνεκές

30

Όσο
υφίστανται
κτήρια

χρόνο
τα

7
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αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρολογικών και λοιπών
µελετών κτηρίων και εγκαταστάσεων
18

Προσχέδια πάσης
εκτελεσθέντων

φύσης

και

µελέτες

έργων

µη

10

19

Μελέτες χωροταξικές, ρυθµιστικές, πολεοδοµικές,
αρχιτεκτονικές, ύδρευσης, ανάπτυξης και λοιπές µελέτες
περιφερειακού και νοµαρχιακού επιπέδου

10

20

Έγγραφα αναφερόµενα στη συνεργασία ελληνικών και
αλλοδαπών υπηρεσιών

5

Ε. ∆ιαχείριση χρηµατικών ποσών και υλικού
1

Φάκελοι δωρεών, κληροδοτηµάτων και κληρονοµιών

Στο ∆ιηνεκές

2

Στοιχεία που αφορούν στα πάσης φύσης βεβαιούµενα και
εισπραττόµενα έσοδα, καθώς και στα πραγµατοποιηθέντα
έξοδα

20

3

Φάκελοι φορολογικών διαφορών

10

4

Στοιχεία για την παρακολούθηση, προστασία
αξιοποίηση εν γένει της περιουσίας του Οργανισµού

5

∆ηµοπρασίες και ενοικιάσεις

5 από της λήξης της
ισχύος της σύµβασης

6

Ο,τι αφορά στην επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων

5 από της παύσης
της
ισχύος
της
σύµβασης

7

Κανονισµοί παροχής υπηρεσιών

8 από της παύσης
της
ισχύος
της
σύµβασης

8

Αποφάσεις διαγραφής διακανονισµού χρεών

20 από της παύσης
της
ισχύος
της
σύµβασης

9

∆ιαχειριστικά βιβλία µη αναλώσιµων ειδών

20

10

Γνωµοδοτήσεις Νοµικού Συµβουλίου του
Αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου του
αφορούντες οικονοµικά θέµατα

11

Έγγραφα που εµφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από νοµική Κατά
περίπτωση
άποψη, δηλ. ερωτήµατα προς το Γενικό Λογιστήριο του καθ’ όλη τη διάρκεια
Κράτους, Ελεγκτικό Συνέδριο, που αναφέρονται σε ισχύος των τυχόν
ερµηνευµένων

και

10

Κράτους, Κατά
περίπτωση
Κράτους καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος των τυχόν
ερµηνευµένων
διατάξεων
ή
αναλόγως προς τον
χρόνο παραγραφής
τυχόν αξιώσεων

8
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οικονοµικά θέµατα

διατάξεων
ή
αναλόγως προς τον
χρόνο παραγραφής
τυχόν αξιώσεων

12

Φάκελοι προµήθειας µηχανηµάτων, οχηµάτων γενικώς και
ανταλλακτικών αυτών από την οριστική παραλαβή τους

13

Αποφάσεις κατανοµής, ανακατανοµής και εκποίησης
µηχανηµάτων-οχηµάτων και ειδών µηχανικού εξοπλισµού

14

Αλληλογραφία και πάσης φύσης στοιχεία αφορούντα στον 5 έτη από την
προγραµµατισµό,
χρηµατοδότηση,
παρακολούθηση οριστική παραλαβή
προγραµµάτων ∆ηµοσίων Επενδύσεων και πληρωµή του έργου
δαπανών για αυτά

15

Φάκελοι διαχειριστικών υποθέσεων από το περιεχόµενο Μέχρι παραγραφής
των οποίων εξαρτώνται συµφέροντα του Οργανισµού και τυχόν αξιώσεων του
αν ακόµη έχει συντελεστεί έλεγχος αυτών
δηµοσίου

16

Στοιχεία αφορούντα στη διαχείριση χρηµατικού και υλικού Μέχρι
απαλλαγής
και απαλλαγή υπολόγων
κάθε υπολόγου

17

Σχέδια αποφάσεων ανάληψης και διάθεσης χρηµατικών
ποσών

2

18

∆ικαιολογητικά και βιβλία πρακτικών
γραµµατίων είσπραξης και πληρωµών

2

19

Προϋπολογισµοί, απολογισµοί, ισολογισµοί και αποφάσεις Μέχρι την εκδίκαση
έγκρισης αυτών
από το Ελεγκτικό
Συνέδριο µε την
επιφύλαξη
των
διατάξεων του Ν∆
1265/72

20

Εισηγήσεις, πρακτικά και γνωµοδοτήσεις Επιτροπών Μέχρι εκτέλεσης της
Καταλογισµού
τελεσίδικης
απόφασης
καταλογισµού

21

Αποφάσεις έγκρισης δαπανών

22

Συµβάσεις µίσθωσης κτηρίων

23

Μισθολογικά Μητρώα υπαλλήλων

20

24

Αντίγραφα αποφάσεων ανάληψης και διάθεσης
χρηµατικών ποσών και η σχετική αλληλογραφία

1

25

Φάκελοι δικαιολογητικών χρηµατικών ενταλµάτων 2 µε την επιφύλαξη
εκκαθαρισµένων και ελεγχθέντων από το Ελεγκτικό των διατάξεων του
Συνέδριο
Ν∆ 1265/72

26

Αποφάσεις ορισµού υπολόγων διαχειριστών χρηµατικών Μέχρι

5
2

θεώρησης

2
5 από τη λήξη τους

απαλλαγής
9
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ποσών και υλικού µηχανικού εξοπλισµού
υλικού

αποθηκών

του κάθε υπόλογου

27

Στοιχεία απογραφής
εξοπλισµού

28

Στοιχεία σχετικά µε τη διάλυση µηχανηµάτων-οχηµάτων

29

Φάκελοι εκτέλεσης έργων και προµηθειών από την Μέχρι
οριστική παραλαβή
παραγραφή
αξιώσεων

30

Βιβλία αγοράς ενσήµων ασφαλιστικών εισφορών

10

31

Έγγραφα διαχειριστικού και οικονοµικού ελέγχου

5

32

∆ικαιολογητικά και καταστάσεις πληρωµής πρόσθετων
αµοιβών αποζηµιώσεων εξεταστικών επιτροπών, µελών
Συµβουλίων, Επιτροπών, Οµάδων Εργασίας, κ.λπ.

5

33

Αποζηµιώσεις αυτοκινήτων

5

34

Εντολές
εκκαθάρισης
Εντελλόµενων Εξόδων

35

Σχέδια φορολογικών βεβαιώσεων

5

36

Συµβάσεις προµηθειών και µίσθωσης µηχανηµάτων

5

37

∆ιαχειριστικά βιβλία αναλώσιµων ειδών

5

38

Αποδεικτικά στοιχεία διακίνησης υλικού και εφοδίων

5

39

Η αλληλογραφία και τα στοιχεία που αφορούν στην
προµήθεια και στον εκτελωνισµό µηχανηµάτων,
εργαλείων, κ.λπ.

5

40

Ό,τι αφορά στις µισθώσεις κτηρίων για την στέγαση
Υπηρεσιών και την επισκευή κτηρίων και εγκαταστάσεων
(πλην των συµβάσεων µίσθωσης)

5

41

Σχέδια αποφάσεων ανάληψης και διακίνησης πιστώσεων
προϋπολογισµού

5

42

Λογιστικά στοιχεία καθώς καρτέλες και
παρακολούθησης πιστώσεων προϋπολογισµού

4

43

Σχέδια και αλληλογραφία τακτικού προϋπολογισµού

2

44

Καταστάσεις µισθοδοσίας αποδοχών

2

45

Αλληλογραφία επισκευής-µεταφοράς τηλεφώνων

2

46

Εγκύκλιοι διαταγές σχετικές µε θέµατα διαχείρισης

47

Αλληλογραφία παραχώρησης τηλεφωνικών συνδέσεων

δαπανών

από

µηχανικού

10
5

Υπηρεσίες

την
τυχόν

5

βιβλία

Μέχρι
των

κατάργησής
2

Στ. Θέµατα Κατάστασης Προσωπικού
1

Ατοµικοί υπηρεσιακοί φάκελοι µη συνταξιοδοτηθέντων 5

από

την
10
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υπαλλήλων

αποχώρηση
των
υπαλλήλων από την
υπηρεσία

2

Ατοµικοί φάκελοι των για
συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων

οποιονδήποτε

λόγο Καθ όσο χρόνο
καταβάλλεται
η
σύνταξη

3

Πίνακες αρχαιότητας υπαλλήλων

4

Πρακτικά πειθαρχικών και υπηρεσιακών συµβουλίων

5

Πίνακες προακτέων υπαλλήλων

3

6

Τα
αφορούντα
στα
εκτελούµενα
εκπαιδευτικά
προγράµµατα (υπουργικά, διυπουργικά, ξένων γλωσσών,
κ.λπ.)

5

7

Αντίγραφα θεωρουµένων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων
προϋπηρεσίας

3

8

∆ελτία παρουσίας υπαλλήλων

3

9

Βιβλία απουσίας υπαλλήλων

3

10

Βιβλία ασθενειών και αδειών υπαλλήλων

5

11

Αιτήσεις και αναφορές υπαλλήλων

2

12

Εγκύκλιοι και έγγραφα σχετικά µε την κατάσταση του Μέχρι τροποποίησης
προσωπικού

13

Προγράµµατα εργασίας προσωπικού

3
3 εκτός αν τεθούν
στους φακέλους των
υπαλλήλων

2

Ζ. Θέµατα Λειτουργίας Βιβλιοθηκών
1

Έντυπο υλικό βιβλιοθηκών (βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια,
κ.λπ.) το οποίο θα κριθεί κατά τη διαδικασία της
εκκαθάρισης ότι δεν έχει πλεόν βιβλιογραφική
χρησιµότητα

10

2

Εισηγήσεις προµήθειας βιβλίων και περιοδικών

3

3

∆ελτία εισαγωγής βιβλίων, φυλλαδίων και δηµοσιευµάτων

3

4

∆ικαιολογητικά εξόφλησης προµηθειών βιβλίων και
περιοδικών

3

5

Αιτήσεις διάθεσης εντύπων

3

6

Γνωστοποίηση λήψης εντύπων

3

Ειδικότερα, για την Τήρηση και την Εκκαθάριση Ιατρικών Αρχείων:
Ισχύουν οι διατάξεις των Π∆ 162/79, 768/80, 87/81, 480/85 και 11/81, περί εκκαθαρίσεων των
αρχείων των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και των ΝΠ∆∆ (Παράρτηµα) αλλά κυρίως ειδικά για ιατρικά
11
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αρχεία Νοσοκοµείων ισχύει το άρθρο 2 του Π∆ 1258/81 (Παράρτηµα), υπό τις διατάξεις που
αφορούν στο νοµικό πλαίσιο του Ιατρικού Απορρήτου, που καλύπτεται κυρίως από:
α) το άρθρο 371 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα περί παραβίασης επαγγελµατικής εχεµύθειας
«Κληρικοί, ∆ικηγόροι και κάθε είδους νοµικοί παραστάτες, συµβολαιογράφοι, ιατροί, µαίες, νοσοκόµοι,
φαρµακοποιοί και άλλοι στους οποίους κάποιοι εµπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλµατός τους ή
της ιδιότητάς τους, ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, τιµωρούνται µε
χρηµατική ποινή ή µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα
εµπιστεύτηκαν ή που τα έµαθαν λόγω του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους.»
Β) τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογίας: Άρθρο 13 «Ιατρικό
Απόρρητο» 1. Ο ιατρός οφείλει να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεµύθεια… κ.λπ. και Άρθρο 14
«Τήρηση Ιατρικού Αρχείου»: 1. Ο Ιατρός υποχρεούται να τηρεί ιατρικό αρχείο, σε ηλεκτρονική ή
µη µορφή, το οποίο περιέχει δεδοµένα που συνδέονται αρρήκτως ή αιτιωδώς µε την ασθένεια ή την
υγεία των ασθενών του. Για την τήρηση του αρχείου αυτού και την επεξεργασία των δεδοµένων του
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2472/97…4. Η υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων
ισχύει… β) σε κάθε άλλη περίπτωση για µία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή…
κ.λπ.
Γ) τα άρθρα 2, 7, 21 και 22 του Ν. 2472/1997 περί Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα: Άρθρο 2 «Ευαίσθητα ∆εδοµένα» (τα δεδοµένα που αφορούν… στην υγεία), Άρθρο 7
«Επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων» (κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία
ευαίσθητων δεδοµένων καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου…), Άρθρο 21
«∆ιοικητικές κυρώσεις» (Η Αρχή επιβάλει στους υπεύθυνους επεξεργασίας διοικητικές κυρώσεις για
παράβαση των υποχρεώσεών τους…) και Άρθρο 22 «Ποινικές κυρώσεις» (Όποιος παραλείπει να
γνωστοποιήσει στην Αρχή τη σύσταση και λειτουργία αρχείου…).
Το προς εκκαθάριση αρχείο νοσηλευόµενων ασθενών (εφόσον έχει παρέλθει 20ετία από την
τελευταία νοσηλεία/έξοδο του ασθενή) καταγράφεται και διαχωρίζεται σε έντυπο υλικό και σε
ακτινογραφίες.
Οι ακτινογραφίες ∆ΕΝ απορρίπτονται στους κάδους ανακύκλωσης ή σε κάδους Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (µαύροι σάκοι), αλλά φυλάσσονται σε κλειστό αποθηκευτικό χώρο έως ότου εκποιηθούν
από την αρµόδια Υπηρεσία Α’ Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών. Οι ακτινογραφίες, σύµφωνα µε τον
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, κατατάσσονται στα στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα.
Το Τµήµα Κίνησης Ασθενών, µετά τη διαδικασία εκκαθάρισης των αρχείων, σε εφαρµογή των
διατάξεων του Π∆ 1258/1981 θα φυλάσσει για τα επόµενα τριάντα (30) έτη (δηλαδή συνολικά
πενήντα (50) έτη) το µητρώο ασθενών σε ηλεκτρονική µορφή µε πλήρη τα στοιχεία των
νοσηλευόµενων, την ηµεροµηνία εισόδου και εξόδου και τη διάγνωση.
3. Εποπτεία σε θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης των ∆ηµόσιων Αρχείων-τοπικός Σύνδεσµος
διαδικασίας εκκαθάρισης αρχείωνΤα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) είναι ο επίσηµος κρατικός φορέας, ο οποίος ασκεί την
προβλεπόµενη από το νόµο εποπτεία και παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία σε θέµατα οργάνωσης
και διαχείρισης των δηµοσίων αρχείων.
Η ενηµέρωση των ΓΑΚ είναι απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας εκκαθάρισης, διότι κανένα έγγραφο
ή άλλο τεκµήριο δεν µπορεί να εκκαθαριστεί χωρίς την προηγούµενη έγκρισή τους.
Στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων των ΓΑΚ, οι οποίες αφορούν στην επισήµανση και στην
απογραφή των δηµοσίων αρχείων, στην εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών
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και καταστροφών δηµοσίων εγγράφων, στην παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων και στη µέριµνα για
την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στα ΓΑΚ (παρ. α, β, δ του άρθρου 12 του Ν. 1946/1991),
προβλέπεται ο ορισµός υπαλλήλων-συνδέσµων.
Οι υπάλληλοι-σύνδεσµοι συνιστούν ένα δίκτυο το οποίο αποτελείται από υπαλλήλους της διοίκησης
και έχει ως έργο να υποστηρίζει την άµεση και αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ του εθνικού φορέα
διαχείρισης αρχείων, δηλαδή των ΓΑΚ και των δηµοσίων φορέων παραγωγής αρχείων, συµβάλλοντας
έτσι στη σύγχρονη και λειτουργική τήρηση των αρχείων των δηµοσίων υπηρεσιών µέσω ενός
συστήµατος εποπτείας και ελέγχου της δηµόσιας αρχειακής παραγωγής.
Εκτός από τον υπάλληλο-Σύνδεσµο κάθε Νοσοκοµείου του ΓΝΑ «Σισµανόγλειο-Αµαλία Φλέµιγκ»
και των ∆οµών Ψυχικής Υγείας και του ΓΝ Παίδων Πεντέλης, ο Προϊστάµενος/ Υπεύθυνος κάθε
Υπηρεσίας, Υποδιεύθυνσης/Τοµέα, Τµήµατος, Μονάδας, Ιατρείου, Γραφείου ορίζει τοπικό/ούς
υπεύθυνο/ους για την τήρηση του αρχειακού υλικού, ο οποίος θα συνεργάζεται µε τον υπάλληλοΣύνδεσµο κάθε Νοσοκοµείου µε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Κύριο έργο κάθε τοπικού/ών υπεύθυνου/ων είναι η διατήρηση του αρχειακού υλικού σε σωστή σειρά
και σε τάξη από την στιγµή της δηµιουργίας του. Αυτό σηµαίνει ότι το αρχειακό υλικό πρέπει να
ταξινοµείται από κάθε Υπηρεσία, Τµήµα, κ.λπ. κατά χρονολογική, αλφαβητική (ακολουθείται
συνήθως για την ταξινόµηση φακέλων προσωπικού), ή δεκαδική (µπορεί να χρησιµοποιείται για
φακέλους ασθενών) ή/και θεµατική σειρά και να διασφαλίζεται η προσβασιµότητα και ο εντοπισµός
των αρχείων και η µείωση του κινδύνου αλλοίωσης ή καταστροφής ή αφαίρεσης ή παρέµβασης
τρίτων.
Η οργανωµένη ταξινόµηση και καταγραφή του αρχειακού υλικού θα βοηθήσει στη διαδικασία
αξιολόγησης του υπό εκκαθάριση αρχείου, για να καθοριστεί ποιο υλικό θα διατηρηθεί στο διηνεκές,
ποιο θα διατηρηθεί για συγκεκριµένη χρονική περίοδο και ποιο θα καταστραφεί.
Επιπλέον, ο/οι τοπικός/οί υπεύθυνος/οι εκκαθάρισης των αρχείων πρέπει να τηρεί/ούν Βιβλίο
καταγραφής του αρχειακού υλικού, όπου απαραίτητα πρέπει να καταγράφεται το όνοµα του αρχείου,
ο όγκος και η χωροταξική του τοποθέτηση (π.χ. Έγγραφα Τµήµατος Γραµµατείας, Φάκελος Νο ΧΧ,
από α/α ΧΧΧ µέχρι α/α ΧΧΧ έτους ΧΧΧ-στάθµη -2 Κτήριο Ν3 αίθουσα ΧΧ).
Οι αίθουσες που χρησιµοποιούνται πρέπει να έχουν σήµανση µε το αρχειακό υλικό που περιέχουν και
να είναι αριθµηµένες (π.χ. αίθουσα Νο ΧΧ, στήλες Χ, ΧΧ, κ.λπ, ράφια Χ, ΧΧ, κ.λπ Φάκελοι από Νο
ΧΧ µέχρι Νο ΧΧ, κ.ο.κ.). Συνήθως ο αριθµός (Νο) αναγράφεται στη ράχη του ντοσιέ ή του φακέλου
µε όσο το δυνατό πιο ενιαίο τρόπο.
Σε περίπτωση που ο χρόνος διατήρησης του αρχειακού υλικού διαφέρει προτείνεται να αναγράφεται
και ο χρόνος εκκαθάρισης (π.χ. Στο ∆ιηνεκές, διατήρηση 5 έτη, κ.ο.κ.).
Επίσης, σε περίπτωση που κάποιος τύπος αρχειακού υλικού και ο χρόνος διατήρησής του δεν
συµπεριλαµβάνονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος (δεν έχει δηλαδή προβλεφθεί στην αναγραφόµενη
κείµενη νοµοθεσία περί εκκαθάρισης αρχείων) ωστόσο προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία
λειτουργίας Υπηρεσίας ή Τµήµατος και της δραστηριότητας αυτής (π.χ. συνταγολόγιο ναρκωτικών,
ατοµικά συνταγολόγια ασθενών, δελτία επιστροφής ληγµένων φαρµάκων, κ.α.) ακολουθείται ό,τι
προβλέπεται για την αξιολόγηση και την καταγραφή τοπικά (π.χ. Αναισθησιολογικό Τµήµα,
Φαρµακευτικό Τµήµα, κ.λπ.).
Η καταγραφή µπορεί να γίνεται σε πίνακες, σε βιβλία, σε τετράδια δηλαδή σε έντυπη µορφή ή /και σε
ψηφιακή µορφή.
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Η συστέγαση αρχειακών υλικών διαφορετικών υπηρεσιών (π.χ. Τµήµα Κίνησης Ασθενών και Τµήµα
Γραµµατείας) δεν σηµαίνει κατ’ ουδένα τρόπο ότι η δραστηριότητα των διαφορετικών υπηρεσιών
αναµειγνύεται. Το αρχειακό υλικό κάθε υπηρεσίας/τµήµατος διατηρεί την αυτονοµία του.
4. ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης
4.1. Συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής Εκκαθάρισης.
Ο Προϊστάµενος/Υπεύθυνος κάθε ∆ιεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης, Τµήµατος, Μονάδας, Ιατρείου,
Γραφείου, το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους, ορίζει τριµελή Επιτροπή Εκκαθάρισης µε έργο την
εκκαθάριση του αρχειακού υλικού. Μέλος ή Μέλη της Επιτροπής µπορεί να είναι ο/οι τοπικός/οί
Σύνδεσµος/οι τήρησης του αρχειακού υλικού.
Το Σχέδιο και η απόφαση κάθε Προϊστάµενου/Υπεύθυνου υποβάλλονται στο Γραφείο ∆ιοικητή για
τελική έγκριση από τον κοινό ∆ιοικητή του ΓΝΑ «Σισµανόγλειο-Αµαλία Φλέµιγκ» και του
διασυνδεόµενου σε αυτό ΓΝ Παίδων Πεντέλης.
4.2. Έκδοση απόφασης ∆ιοικητή και κοινοποίηση στα Μέλη της αρµόδιας Επιτροπής
Ο κοινός ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου του ΓΝΑ «Σισµανόγλειο-Αµαλία Φλέµιγκ» και του
διασυνδεόµενου σε αυτό ΓΝ Παίδων Πεντέλης υπογράφει το Σχέδιο και την Απόφαση Συγκρότησης
Τριµελούς Επιτροπής Εκκαθάρισης.
Η απόφαση λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου και κοινοποιείται στα Μέλη της αρµόδιας Επιτροπής και
στον εν θέµατι αρµόδιο Προϊστάµενο/Υπεύθυνο.
4.3. Εξέταση αρχειακού υλικού-Σύνταξη Πρακτικού
Η τριµελής Επιτροπή συνεδριάζει σε πλήρη απαρτία, εξετάζει τους φακέλους και χαρακτηρίζει τα
έγγραφα ως ανενεργά, διατηρητέα και ενεργά για ορισµένο χρόνο.
Η Επιτροπή καταγράφει τα έγγραφα σε πίνακες (αύξων αριθµός, περίληψη, χρόνος και σήµανση π.χ.
Φάκελος Εισερχόµενα, Βιβλίο Λογοδοσίας, κ.λπ.) και τηρεί πρακτικά κατά τη διάρκεια των εργασιών
της, τα οποία υπογράφονται από όλα τα Μέλη. Η Επιτροπή µπορεί να συνεργάζεται µε τον/τους
τοπικά υπεύθυνο/ους κάθε Τµήµατος.
Κατά την καταγραφή του προς εκκαθάριση αρχειακού υλικού λαµβάνεται υπόψη το κεφάλαιο 2
(Περιγραφή Εγγράφων και χρόνος διατήρησης) του παρόντος (τηρείται δηλαδή η διαδικασία των Π.∆.
162/1979, Π.∆. 87/1981, Π.∆. 480/1985 και Π.∆. 768/1980).
Σε περίπτωση που κριθεί ότι έγγραφα πρέπει να διατηρηθούν πέραν του χρόνου διατήρησης, που
αναφέρεται στον πίνακα του κεφαλαίου 2 του Κανονισµού, η επιτροπή καταγράφει τον χρόνο
τήρησης.
Κατά τη διενέργεια της εκκαθάρισης, το υλικό που καταγράφεται ως υλικό που στερείται υπηρεσιακής
χρησιµότητας, δηλαδή ως υπηρεσιακά ανενεργό υλικό, δεν σηµαίνει ότι στερείται γενικώς κάθε
χρησιµότητας και σε κάθε περίπτωση τα ΓΑΚ είναι τα αρµόδια να αποφαίνονται για την ιστορική ή
µη σηµασία του υλικού αυτού.
4.4. Υποβολή Πρακτικού-Εκδοση απόφασης
Η τριµελής Επιτροπή υποβάλει τα σχετικά Πρακτικά µε τους πίνακες στον αρµόδιο Σύνδεσµο κάθε
Νοσοκοµείου µε τα ΓΑΚ και εκδίδεται η σχετική απόφαση. Η απόφαση πρέπει να περιλαµβάνει όσο
πιο λεπτοµερώς γίνεται το υπό εκκαθάριση αρχειακό υλικό.
4.5. Πρόσκληση Γενικών Αρχείων του Κράτους-Επιλογή εγγράφων
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Μετά την έκδοση της απόφασης καλούνται (από τον Προϊστάµενο/Υπεύθυνο µε τελική υπογράφουσα
την Σύνδεσµο κάθε Νοσοκοµείου µε τα ΓΑΚ) µε έγγραφη πρόσκληση «επί αποδείξει» τα Γενικά
Αρχεία του Κράτους-ΓΑΚ (∆άφνης 61-154 52 Ψυχικό), για να γίνει η επιλογή των εγγράφων
(διοικητικού και ιστορικού ενδιαφέροντος), ακόµη και στην περίπτωση που πρόκειται για εκκαθάριση
διαβαθµισµένου αρχειακού υλικού, πλην εκείνου για το οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του Εθνικού
Κανονισµού Ασφάλειας, δεδοµένου ότι η σχετική περί ΓΑΚ νοµοθεσία διασφαλίζει αυτό το υλικό.
Κατά την εκκαθάριση των δηµοσίων αρχείων και αφού αποχωριστεί το αρχειακό υλικό που έχει
υπηρεσιακή χρησιµότητα, το καταστρεπτέο αρχειακό υλικό (ανενεργό αρχείο) καταγράφεται σε
πίνακες και τίθεται στη διάθεση των ΓΑΚ.
Ακολούθως, τα ΓΑΚ εντός προθεσµίας όχι µικρότερης των εννέα µηνών ή ενός έτους, ανάλογα µε την
περίπτωση επιλέγουν τα ιστορικού ενδιαφέροντος έγγραφα (άρθρο 2 του Π.∆. 87/1981 και άρθρο 7
του Π.∆. 480/1985).
Εάν από τα ΓΑΚ κριθεί υλικό ιστορικού ενδιαφέροντος κατόπιν συνεννόησης, µε τον Σύνδεσµο κάθε
Νοσοκοµείου, αυτό το υλικό είτε φυλάσσεται στο Νοσοκοµείο είτε στα ΓΑΚ.
4.6. Έκδοση απόφασης ΓΑΚ
Το ανενεργό αρχειακό υλικό για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική άδεια καταστροφής από τα ΓΑΚ
διαχωρίζεται και ακολουθεί η διαδικασία καταστροφής του, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Ειδικότερα, µετά από την έκδοση της άδειας καταστροφής από τα ΓΑΚ, ενηµερώνεται ο
Προϊστάµενος/Υπεύθυνος ∆ιεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης, Τµήµατος, Μονάδας, Ιατρείου, Γραφείου, ο
οποίος αναγγέλλει εγγράφως στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού (πρώην Ο.∆.∆.Υ. Α.Ε.)
που υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γεν.
Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, την ποσότητα
του αρχειακού υλικού που προορίζεται για εκποίηση – ανακύκλωση.
4.7. Ενέργειες Τελωνειακών Αρχών-έκδοση απόφασης
Οι Τελωνειακές Αρχές του Υπουργείου Οικονοµικών θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες
παραλαβής
και
εκποίησης
του
προς
αχρήστευση/καταστροφή
υλικού
και
θα
ενηµερώσουν/κοινοποιήσουν στο Νοσοκοµείο τα σχετικά παραστατικά.
4.8. ∆ιατήρηση φακέλου διαδικασίας εκκαθάρισης αρχείων
Ο Προϊστάµενος/υπεύθυνος Υπηρεσίας, Υποδιεύθυνσης, Τµήµατος, Μονάδας, Ιατρείου, Γραφείου
τηρεί την σχετική αλληλογραφία όλων των προηγούµενων σταδίων στο διηνεκές.
Β) να οριστεί Σύνδεσµος κάθε Νοσοκοµείου µε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ως εξής:
Β.1. Αικατερίνη Τίκα, ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικής-Οικονοµικής Υπηρεσίας της Οργανικής Νοσοκοµειακής
Μονάδας έδρας «Σισµανόγλειο» του ΓΝΑ «Σισµανόγλειο-Αµαλία Φλέµιγκ»,
Β.2. Θεοδωρούλα Αρκουµάνη, α/α ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικής-Οικονοµικής Υπηρεσίας Οργανικής
Μονάδας «Αµαλία Φλέµιγκ» του ΓΝΑ «Σισµανόγλειο-Αµαλία Φλέµιγκ»,
Β.3. Γαρυφαλλιά Υψηλάντου, ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικής-Οικονοµικής Υπηρεσίας του Γενικού
Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης
µε σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου της επισήµανσης και της απογραφής των αρχείων, της
εποπτείας των τρεχόντων αρχείων, της παρακολούθησης των εκκαθαρίσεων των αρχείων του
Οργανισµού και της εισαγωγής των διατηρητέων εγγράφων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και να
ενηµερωθεί η υπηρεσία των ΓΑΚ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο e-mail synchrona@gak.gr
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και το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης-Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικής Οργάνωσης και ∆ιαδικασιών-∆ιεύθυνση Απλούστευσης ∆ιαδικασιών και
Παραγωγικότητας-Τµήµα Συνθηκών Εργασίας και Παραγωγικότητας.
Γ) Για να διευκολύνεται στο έργο του ο Σύνδεσµος κάθε Νοσοκοµειακής Μονάδας του ΓΝΑ
«Σισµανόγλειο-Αµαλία Φλέµιγκ» και του ΓΝ Παίδων Πεντέλης µε τα ΓΑΚ σε κάθε Υπηρεσία,
Υποδιεύθυνση, Τµήµα, Μονάδα, Ιατρείο, Γραφείο, να οριστεί τοπικός υπεύθυνος για τη διαδικασία
εκκαθάρισης των αρχείων. ∆εν αποκλείεται υπεύθυνος να είναι ο Προϊστάµενος/Υπεύθυνος κάθε
Τµήµατος. Η σχετική αλληλογραφία θα αποσταλεί από τον Σύνδεσµο κάθε Νοσοκοµείου.
∆) οι Προϊστάµενοι/Υπεύθυνοι των Υπηρεσιών, Υποδιευθύνσεων/Τοµέων, Τµηµάτων, Μονάδων,
Ιατρείων και Γραφείων κάθε Νοσοκοµείου να ακολουθούν την προαναφερόµενη ∆ιαδικασία για την
περιοδική εκκαθάριση των αρχείων.
Ε) την ανάρτηση της εγκεκριµένης ∆ιαδικασίας στο site κάθε Νοσοκοµείου, ώστε να είναι άµεσα
προσβάσιµη από τους ενδιαφερόµενους.
Παρακαλούµε για σχετική έγκριση.
µετά από διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ.
λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
αποφασίζει οµόφωνα
1) Εγκρίνει τη διαδικασία για την περιοδική εκκαθάριση των αρχείων (έκδοση 1η-Μάρτιος
2017), την οποία υποχρεούνται να ακολουθούν όλοι όσοι στο πλαίσιο άσκησης των
επιστηµονικών και διοικητικών τους καθηκόντων τηρούν αρχεία από την Οργανική
Νοσοκοµειακή Μονάδα έδρας «Σισµανόγλειο», από τις ∆οµές Ψυχικής Υγείας, από την
Αποκεντρωµένη Νοσοκοµειακή Μονάδα «Αµαλία Φλέµιγκ» του ΓΝΑ «Σισµανόγλειο-Αµαλία
Φλέµιγκ» και από το διασυνδεόµενο ΓΝ Παίδων Πεντέλης,

Το θέµα οµόφωνα, επικυρώνεται σήµερα.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ζαγκαβιέρος Γιώργος

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Εµµανουήλ Κουταλάς
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