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Προς 
1. Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων 
2. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και 

Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων 
∆ράσεων του ΥΠΕΣ 

3. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας 
4. Περιφέρειες της Χώρας 
5. ∆ήµους της Χώρας 

   

Θέµα: Επικαιροποίηση των σηµείων του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» 
 
Σχετ:  1. Η από 01/2012 Προγραµµατική Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της ΚτΠ 
ΑΕ, για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει  
2. Η από 2/2013 επιστολή του Υπ. ∆Μ&Η∆ για την επικαιροποίηση 
στοιχείων του ∆ικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». 
3. Η µε αριθµό πρωτ. 29699/13.5.2015 επιστολή του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

 
Όπως γνωρίζετε, έχει ήδη προκηρυχθεί από την ΚτΠ ΑΕ το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», το 
οποίο θα αποτελέσει την εξέλιξη/επέκταση του υφιστάµενου δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» 
θα υποστηρίξει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες σε περίπου 34.000 σηµεία / κτήρια 
του ∆ηµόσιου Τοµέα και θα παράσχει 55.000 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, για µια 
περίοδο τριών ετών. 
 
Στην παρούσα φάση έχει ήδη κατακυρωθεί το αποτέλεσµα των διαγωνισµών για τα 
δύο υποέργα νησίδων, για ενσύρµατη και ασύρµατη επικοινωνία, (εκ των πέντε 
συνολικά υποέργων του διαγωνισµού. Όµως για να προχωρήσει το έργο, είναι 
απαραίτητη και αναγκαία η επικαιροποίηση των στοιχείων του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». 
Πιο συγκεκριµένα, χρειάζεται να γνωρίζουµε: 

• Όλα τα σηµεία / κτήρια κάθε ∆ηµόσιου Φορέα, που θα συµµετέχουν στο 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» 

• Για καθένα από τα κτήρια, τα επιµέρους στοιχεία σε αυτό, που αφορούν στις 
υφιστάµενες τηλεπικοινωνιακές υποδοµές που έχει, καθώς και στα εν ενεργεία 
πληροφοριακά συστήµατα / εφαρµογές που φιλοξενούνται σε αυτό. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

αποστολή µε email 



• Επίσης, για κάθε φορέα που θα συµµετέχει στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», τις συνδέσεις 
(µετά τηλεφώνων) κινητής τηλεφωνίας που χρειάζεται για τα στελέχη του. 

 
Για το σκοπό αυτό και σε συνέχεια της επικαιροποίησης των στοιχείων του 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» που είχε ζητηθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Υπουργείο 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (σχετ. 2), 
παρακαλούµε όπως επικαιροποιήσετε εκ νέου τα σηµεία του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».  
 
Ειδικότερα, ζητούµε να µεριµνήσετε για τη συµπλήρωση του συνηµµένου αρχείου  
excel το οποίο θα κατεβάσετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/ για όλες τις µονάδες της υπηρεσίας σας και στη 
συνέχεια να µας το αποστείλετε µέσω email, στη διεύθυνση syzefxis2@ypes.gr 
µέχρι και τις 31/5/2015 το αργότερο.  
 
Κατά αντίστοιχο τρόπο, παρακαλούµε να το προωθήσετε άµεσα προς 
συµπλήρωση και σε όποιο άλλο φορέα / υπηρεσία εποπτεύετε, ώστε να 
επιστραφεί από όλους εντός της προαναφερθείσας προθεσµίας. Είναι 
σηµαντικό όπως και τα δύο φύλλα (ΚΤΗΡΙΑ και ΚΙΝΗΤΑ) στο εν λόγω αρχείο 
συµπληρωθούν σύµφωνα µε τις συνηµµένες σε αυτό οδηγίες και χωρίς να γίνει 
οποιαδήποτε εισαγωγή ή διαγραφή στηλών ή άλλη µορφοποίηση, προκειµένου έτσι 
οι απαντήσεις που θα παραλάβουµε να έχουν όλες µια ενιαία µορφή, µε αποτέλεσµα 
να καταστεί πιο εύκολη και αποτελεσµατική η επεξεργασία τους. 
 
Προσβλέπουµε στη δική σας υποστήριξη για την έγκαιρη επικαιροποίηση των 
στοιχείων του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», ενός έργου που πρωτίστως αφορά στην επέκταση του 
∆ικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», ώστε να καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας των φορέων της 
Αυτοδιοίκησης και των νοµικών της προσώπων.  
                                               

 Ο Υπουργός 
 

 
Νίκος Βούτσης 

 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή (µε email): 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
3. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και Εκλογών 
4. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών 

Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
 
Κοινοποίηση (µε email): 

 
Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 


