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Προς: Τα Ληξιαρχεία του πίνακα αποδεκτών
δια µέσου των Δηµάρχων τους

ΘΕΜΑ: Αποτελέσµατα επεξεργασίας µόνο των δειγµάτων σαρωµένων ληξιαρχικών πράξεων
Σχετ : το µε αριθµό πρωτ. 45854/25-11-2014 έγγραφό µας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου µας, µε το οποίο ζητούσαµε δείγµατα σαρωµένων και
καταχωρηµένων ληξιαρχικών πράξεών (ΛΠ) σας, προκειµένου να προχωρήσουµε στον έλεγχό τους,
ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους για να µην δαπανηθούν χρήµατα για την
επανασάρωση και την επανακαταχώρησή τους, σας πληροφορούµε τα παρακάτω :
Μετά από τον έλεγχο της ποιότητας των δειγµάτων σαρωµένων ληξιαρχικών πράξεων (ΛΠ), που
πραγµατοποίησε µε τα συλλογικά του όργανα το Υπουργείο (ΟΔΔΕ κ’ ΕΠΠΕ του έργου) µαζί µε τους
αναδόχους των έργων ψηφιοποίησης, διαπιστώθηκε ότι οι σαρωµένες ΛΠ σας δεν καλύπτουν τις
απαιτήσεις του έργου και ως εκ τούτου θεωρούνται ότι αυτές δεν έχουν ποτέ σαρωθεί. Αναλυτικότερα :
Ο έλεγχος της ποιότητας των δειγµάτων των σαρωµένων ληξιαρχικών πράξεων (ΛΠ) συνίσταται κατ’
αρχήν :
1.

Να είναι ευανάγνωστες οι σαρωµένες πράξεις στα αρχεία τους

2. Να υπάρχουν οι µεταβολές τους πάνω στις σαρωµένες πράξεις,
κριτήρια τα οποία κάλυπταν τα δείγµατα που µας στείλατε.
Όµως, διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα των σαρωµένων ΛΠ που µας στείλατε δεν συνάδει µε τις τεχνικές
προδιαγραφές που επιβάλει η σύµβαση ψηφιοποίησης, όσον αφορά την ανάλυση και το βάθος χρώµατος,
πράγµα που θα δυσχεράνει τη διαδικασία καταχώρησης των δεδοµένων τους. Η καταχώρηση των
δεδοµένων των ΛΠ γίνεται από τους καταχωριστές των αναδόχων, χρησιµοποιώντας τις σαρωµένες ΛΠ
σε µεγέθυνση και ως εκ τούτου πρέπει αυτές να έχουν τουλάχιστον ανάλυση 300 dpi στα 8 bit, δηλαδή
να είναι σαρωµένες σε τόνους του γκρι (grayscale). Μπορεί κάποιες από τις σαρωµένες ΛΠ να
καλύπτουν µερικές από αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές, αλλά πρέπει να τις καλύπτουν όλες
ανεξαιρέτως, ώστε τα δεδοµένα τους να µπορέσουν να καταχωρηθούν από τους αναδόχους.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι από τα βασικά µεταδεδοµένα των αρχείων που επιβάλλεται να συνοδεύουν
κάθε σαρωµένη ΛΠ, απουσιάζει ο «ΤΟΜΟΣ» στον οποίο ευρίσκεται η ΛΠ, αφού το στοιχείο αυτό δεν
αναγράφεται εντός της πράξης (σωστά γιατί δεν προβλεπόταν παλαιότερα) ή δεν περιέχεται στην
ονοµατολογία του σαρωµένου αρχείου που αντιστοιχεί σε κάθε ΛΠ. Εποµένως δεν θα µπορούσε να
καταχωρηθεί ο «ΤΟΜΟΣ» στα δεδοµένα µιας ΛΠ, πράγµα που είναι άκρως απαραίτητο. Χωρίς τον
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ΤΟΜΟ, αφενός είναι δύσκολη η αναζήτηση µιας ΛΠ ηλεκτρονικά και αφετέρου δεν θα µπορεί να
συνδεθεί η ΛΠ µε τα αρχεία δηµοτολογίου.
Μπορεί σε κάποια Ληξιαρχεία να καλύπτεται µία από δύο προαναφερόµενες κατηγορίες προδιαγραφών,
αλλά δεν καλύπτονται και οι δύο ταυτόχρονα. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο αποφάσισε ότι οι σαρωµένες
ΛΠ σας δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του έργου και η διαδικασία σάρωσής τους θα προχωρήσει εκ του
µηδενός (δηλαδή θα σαρωθούν όλες ανεξαιρέτως οι ΛΠ σας) µόνο και εφόσον τα ληξιαρχικά σας βιβλία
είναι χειρόγραφα (δηλαδή δεν προκύπτουν από εκτυπωµένες σελίδες ΛΠ από το πληροφοριακό σας
σύστηµα).
Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα οριστικοποιηθεί, σε συνεργασία µε τους αναδόχους των έργων
ψηφιοποίησης, το χρονοδιάγραµµα επίσκεψης των αναδόχων για την έναρξη των σαρώσεων στα
Ληξιαρχεία σας σύµφωνα µε την παραπάνω προϋπόθεση. Προς τούτο θα ειδοποιηθείτε µε νέα επιστολή
µας.
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία – επεξήγηση.
Ο Διευθυντής

Στρατής Μαραγκός
Συντονιστής ΟΔΔΕ

Κοινοποίηση (µε FAX) :

Εθν. Ληξιαρχείου-Μητρώου Πολιτών

1. Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8, Τ.Κ. 10678, Αθήνα
2. ΚτΠ ΑΕ
Χανδρή 3, Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο (fax : 213 1300800)
3. GLOBO TECHNOLOGIES AE
Αριστοτέλους 78 και Ψαρών 37Α, Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι (fax : 210 6466165)
Εσωτερική Διανοµή (µε e-mail):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εκλογών
4. Δ/νση Αστικής και Δηµοτικής Κατάστασης
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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Πίνακας Αποδεκτών
Ληξιαρχείο

Δήµος

Νοµός

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΟΥΒΩΝ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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