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Πάτρα,             19-08-2010

Αριθμ. Πρωτ.:  101181/11172

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ.  Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 28
T.K : 264.41
Πληροφορίες : Ι. Μακρής
Τηλέφωνο :  2613600100, 128
Fax: 2613600100
E-mail: makrisio@ditikiellada.gov.gr

ΘΕΜΑ:  «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος ,

έχοντας υπόψη:

1. Τις Διατάξεις

α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

β) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,

που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’/2005).

γ) Του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,

ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο

της χωρίς αποζημίωση.

3. Tο υπ αριθ. 95036/10641/3-8-2010 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας με την οποία απευθύνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

συμμετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω ΟΔΕ.

                                                        Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Συγκροτούμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη

από 3 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά, - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
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2.  Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο

της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση

και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η

δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό

Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον

κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των νόμων,

προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο,

καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά

μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων

που αναρτώνται.

3. Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί

συλλογικών οργάνων.

4. Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:
4.1 Μακρής Ιωάννης, Προιστάμενος του Τμήματος Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής, Συντονιστής, με

στοιχεία επικοινωνίας:  (τηλ. 2613600100, e-mail: makrisio@ditikiellada.gov.gr),

με αναπληρωτή τον Γιαννόπουλο Γεώργιο υπάλληλο του Τμήματος Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής με

στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2613600128, email: ggiann@ditikiellada.gov.gr)

4.2 Σουρούνης Ανδρέας, υπάλληλος ΔΕΚΕ, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:

(τηλ. 2610461321, e-mail: asurunis@otenet.gr),

με αναπληρωτή τον Κάτσενο Ανδρέα υπάλληλο ΔΑΚΑΜ, μέλος με στοιχεία επικοινωνίας:

(τηλ. 2610425330 e-mail: katsenos@gmail.com)

4.3 Αραβαντινού Αλεξάνδρα υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:

(τηλ. 2613600167, e-mail: ggdpde@ditikiellada.gov.gr),

με αναπληρωτή την Γκανά Αλεξία υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης με στοιχεία επικοινωνίας:

(τηλ. 2613600167, e-mail: ggdpde@ditikiellada.gov.gr)

      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Οριζόμενους Υπαλλήλους
     ΔΕΚΕ, ΔΑΚΑΜ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

       Δ/νση Διοίκησης – Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής
       Δ/νση Διοίκησης – Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού


