
Σε συνέχεια μερικών αποριών που δημιουργήθηκαν από κάποιους φορείς, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 

29699/13-05-2015 επιστολής της ΚτΠ ΑΕ προς το Δημόσιο Τομέα, σας στέλνουμε 

μερικές  διευκρινίσεις και προτεινόμενες οδηγίες για τη διαχείριση της προαναφερθείσας 

επιστολής και τη συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται: 

 

1. Η επιστολή αφορά στον προσδιορισμό των σημείων (πχ κτηρίων, τοποθεσιών, κλπ) κάθε 

Δημόσιου Φορέα, τα οποία πρόκειται να συνδεθούν στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» 

2. Η επιστολή απευθύνεται σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι 

προβλέπεται να συνδεθούν στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ), σύμφωνα με το ισχύον 

νομικό πλαίσιο (Ν.3979/2011, ΚΥΑ 10/2012/2280 / 25-01-2012). Εστάλθη σε επίπεδο 

Υπουργείων, με σκοπό (α) να συμπληρωθεί εσωτερικά για όλες τις επιμέρους υπηρεσίες 

του εκάστοτε Υπουργείου (πχ Γενικές Γραμματείες, κλπ) και (β) να προωθηθεί σε όλους 

τους άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το κάθε Υπουργείο στους αντίστοιχους φορείς 

που εποπτεύει 

3. Τα στοιχεία που ζητούνται με την επιστολή θα πρέπει να συμπληρωθούν από όλους τους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

4. Για την περαιτέρω επεξεργασία της επιστολής και τη συμπλήρωση του Πίνακα στοιχείων 

που ζητούνται, αρμόδια υπηρεσία θα μπορούσε να είναι η οικεία Δ/ση Πληροφορικής του 

εκάστοτε Φορέα. Στην περίπτωση που ο εν λόγω Φορέας συμμετέχει στο υφιστάμενο 

δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κατάλληλοι για την επεξεργασία της επιστολής θα μπορούσαν να είναι 

επίσης και ο «Επιχειρησιακός» ή ο «Τεχνικός Υπεύθυνος» ΣΥΖΕΥΞΙΣ, που έχουν ήδη οριστεί 

από τον εν λόγω φορέα 

5. Για την πιο αποτελεσματική συλλογή των στοιχείων και συμπλήρωση του συνημμένου 

Πίνακα προτείνονται τα ακόλουθα: 

o Η δημιουργία ενός όσο το δυνατό πιο συγκεντρωτικού Πίνακα με τα στοιχεία που 

ζητούνται, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις απαντήσεις όλων των υπηρεσιών κάθε 

φορέα. Ιδανική περίπτωση είναι η αποστολή ενός συμπληρωμένου Πίνακα ανά 

Υπουργείο 

o Η συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας σε κάθε φορέα που θα αναλάβει την 

επικοινωνία με όλες τις επιμέρους υπηρεσίες / επιχειρησιακές μονάδες ή 

εποπτευόμενους φορείς κάθε Υπουργείου 

o Ο προσδιορισμός ενός αρμόδιου για την επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου και 

της ΚτΠ ΑΕ  

6. Σύμφωνα με την από 2/2013 καταγραφή των αναγκών των φορέων που ζητήθηκε από το 

Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προέκυψε ότι συνολικά 

33.753 σημεία (κτήρια) καθώς και 375 σημεία παρουσίας δικτύων ασύρματης πρόσβασης 

του Δημόσιου Τομέα πρόκειται να ενταχθούν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Η αναλυτική λίστα των 

σημείων αυτών συνοδεύει το τεύχος διακήρυξης για υποέργο Τηλεπικοινωνιακών Νησίδων 

του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και είναι διαθέσιμη στο site της ΚτΠΑΕ 

(http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpcontests&task=Details&id=430&Itemid=1

3). Από τις λίστες αυτές μπορείτε να δείτε ποια υφιστάμενα σημεία χρήζουν 

επικαιροποίησης ή διαγραφής. 

7. Είναι σημαντικό όπως κάθε Φορέας να μην ξεχάσει να δηλώσει και τα σημεία εκείνα που 

στην παρούσα φάση δεν συμμετέχουν στο παρόν δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή δεν είναι στις 

παραπάνω λίστες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

8. Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται, η ενδεχόμενη παράλειψη κάποιων 

σημείων (κτηρίων / τοποθεσιών) θα οδηγήσει  στην αδυναμία ένταξης των σημείων αυτών 

στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Κατά συνέπεια, υπάρχει κίνδυνος τα σημεία αυτά που θα ξεχαστεί 

να δηλωθούν, να μην καταστούν αποδέκτες των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που 



προσφέρονται μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ή να καθυστερήσει αρκετά η ένταξη τους, συγκριτικά 

με τα υπόλοιπα που θα έχουν δηλωθεί. 

 

 

 


