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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, μετά τη δημοσίευση 

στο ΦΕΚ. 167/10-5-2010 (τ.Υ.Ε.Θ&Ο.Δ.Φ.Δ.&Ε.Δ.Τ.) της αριθ.ΔΥ1δ/Γ.Π.142043/10-

5-2010 απόφασης της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για διορισμό των 

μελών του, συνήλθε την 24/11/2011 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα 

συνεδριάσεων στην οποία πήραν μέρος: 1) Γεώργιος Λάμπρος, ως Πρόεδρος, 2) 

Κωνσταντίνος Μπαλάσκας, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρωτής του τακτικού μέλους 

Πανέτα Κων/νου, 3) Μίχας Απόστολος, ως μέλος, 4) Λάιου Ελένη, ως μέλος, 

εκπρόσωπος του λοιπού, πλην των ιατρών ΕΣΥ, προσωπικού του Νοσοκομείου 5) 

Τσατσαρώνη Μαρία, Διοικητικός Υπάλληλος, ως γραμματέας του συμβουλίου, 6) 

Κοσκολού Αντωνία, Δ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας, ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα 

ψήφου.  

Απουσίαζαν τα μέλη Τσέλιος Γεώργιος, Παππά Γεωργία και Πασιάς Ιωάννης  

καθώς και οι νόμιμοι  αναπληρωτές τους. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

ΘΕΜΑ 26ο: Προμήθεια ISA Server – Firewall – Web Filtering για την προστασία 

του δικτύου από επιθέσεις Hacker και ιών καθώς και τον έλεγχο της πρόσβασης 

των χρηστών στο διαδίκτυο.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος 

Πληροφορικής του Νοσοκομείου μας που έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (UPS) στον χώρο των Κεντρικών Υπολογιστών 

του Νοσοκομείου (Data Room) – Έγγραφο ΓΝΑ αρ πρωτ: 16385 

 Μετά από βλάβη στο Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (UPS) 

παρουσιάστηκε βλάβη στον Διακομιστή (Server) Έλεγχου Πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι 

βασικές λειτουργίες του εν λόγω διακομιστή είναι οι ακόλουθες  

Τοίχος Προστασίας (Firewall )  

Προστατεύει το δίκτυο από επιθέσεις (Hacker) 

ISA Server  

Ελέγχει την πρόσβαση των χρηστών από και προς το δίκτυο του Νοσοκομείου.  

Ασφαλή πρόσβαση εταιριών σε Ιατρικά Μηχανήματα 

Ελεγχόμενη πρόσβαση των εταιρεών πληροφορικής στο τοπικό δίκτυο   

Web Filtering   

Απαγορεύει την πρόσβαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες ιστοσελίδων  

(π.χ. πορνογραφικού υλικού, On-line παιχνίδια)  

Τίθεται λοιπόν άμεσα και επιτακτικά το θέμα της ασφάλειας και της καλής λειτουργίας 

του Δικτύου, τα οποίο για να διασφαλιστούν απαιτούν την προμήθεια δύο Διακομιστών 

(Server) Έλεγχου Πρόσβαση στο Διαδίκτυο, έναν για την κανονική σύνδεση και έναν για 

την εφεδρική σύνδεση, των εξής μηχανημάτων:  

Εκτιμώμενο κόστος :  12.000,- € 

Τη συζήτηση που επακολούθησε.  
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    Ομόφωνα Αποφασίζει 

     

 Εγκρίνει την προμήθεια ISA Server – Firewall – Web Filtering για την 

προστασία του δικτύου από επιθέσεις Hacker και ιών καθώς και τον έλεγχο της 

πρόσβασης των χρηστών στο διαδίκτυο με Εκτιμώμενο κόστος :  12.000,- € 

 

ΑΔΑ: 45ΨΠ4690ΒΒ-Δ36


