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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA

--------------------------------------------------

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες:

www.ktpae.gr -> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -> ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σύζευξις-ΙΙ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΔ/Φ.19.6/οικ:17096
ΠΡΟΣ:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Αποστολή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ : Παροχή στοιχείων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την ένταξη τους στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. H υπ’ αριθ. 10/2012/2280/25-01-2012 (ΦΕΚ 69/Β΄/27-02-2012) ΚΥΑ των Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, περί Ρύθμισης Θεμάτων Λειτουργίας Δικτύου Δημόσιου Τομέα και ένταξης
Φορέων.
2. Η με A.Π. 29699/13-05-2015 επιστολή της ΚτΠ ΑΕ για την επικαιροποίηση στοιχείων του
Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται απρόσκοπτα η υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», το οποίο
θα αποτελέσει εξέλιξη/επέκταση του υφιστάμενου δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» και θα καλύψει το σύνολο των
τηλεπικοινωνιακών αναγκών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών
που αφορούν στα σημεία παρουσίας / κτήρια των φορέων, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών ασύρματων
συνδέσεων, για μια περίοδο τριών ετών.
Σε συνέχεια της επικαιροποίησης των σημείων του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και της απογραφής
αναγκών, που διενεργήθηκε ήδη για τους δημόσιους φορείς το 2015, καθ’ οδηγία της από 13/05/2013
επιστολής της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (σχετ. 2) και δεδομένου ότι σύντομα θα πρέπει να γίνει η
οριστικοποίηση του αντικειμένου των εκτελεστικών (εσωτερικών) διαγωνισμών των Συμφωνιών
Πλαίσιο για τις υποδομές και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο αντικείμενο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»,
παρακαλούνται όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, να επικαιροποιήσουν τις τηλεπικοινωνιακές
ανάγκες τους, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο μέχρι τις 31/05/2019. Ειδικότερα, όλοι οι
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Να εισέλθουν στη διαδικτυακή εφαρμογή (http://syzefxis2.ktpae.gr/registry/), με τα στοιχεία
πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που θα τους δοθούν από την ΚτΠ Α.Ε.,
σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του έργου
(www.ktpae.gr/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ/Συζευξις-ΙΙ).
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2. Να ελέγξουν τα ήδη συμπληρωμένα δεδομένα, που οι ίδιοι οι φορείς δήλωσαν κατά την
επικαιροποίηση / απογραφή του 2015, και να επικαιροποιήσουν κατάλληλα ό,τι χρειάζεται.
3. Να συμπληρώσουν τα υπόλοιπα νέα πεδία, που δεν υπήρχαν στη φόρμα απογραφής του 2015.
Σε περίπτωση που ένας φορέας χρειάζεται κάποιες διευκρινήσεις επί της διαδικασίας
επικαιροποίησης / συμπλήρωσης ή δεν έλαβε τα απαραίτητα στοιχεία πρόσβασης ή δεν συμμετείχε
στην επικαιροποίηση σημείων και απογραφή αναγκών του 2015, μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες
για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα του έργου.
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι για την εξυπηρέτηση των φορέων στη συμπλήρωση των στοιχείων
τους, θα λειτουργήσει υπηρεσία εξυπηρέτησης με εξειδικευμένο προσωπικό (helpdesk) της ΚτΠ ΑΕ.
Λεπτομέρειες καθώς και ημέρες / ώρες λειτουργίας του, αναφέρονται στην προαναφερθείσα
ιστοσελίδα του έργου.
Επισημαίνεται η ανάγκη συμπλήρωσης των πραγματικών δεδομένων από όλους τους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των εκτελεστικών συμβάσεων του
έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και κατ’ επέκταση να ξεκινήσει η Φάση Β’ λειτουργίας του Δικτύου Δημόσιου
Τομέα.
Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στη συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται, θα
έχει δυσμενείς συνέπειες στην εμπρόθεσμη λειτουργία του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Παράλληλα
επισημαίνεται ότι διακυβεύεται η ένταξη των φορέων αυτών στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα και η παροχή
σε αυτούς των αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που προβλέπονται από το έργο
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», αφού η δήλωση των στοιχείων τους στη προαναφερθείσα διαδικτυακή εφαρμογή /
ερωτηματολόγιο, αποτελεί το πρώτο απαραίτητο διαδικαστικό βήμα για την ένταξη τους στο δίκτυο
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, στους/στις αρμόδιες για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τηλεπικοινωνιών
οργανικές τους μονάδες και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ Α΄
και Β΄ βαθμού που εποπτεύουν και στα νομικά πρόσωπα αυτών.

H Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Μαρία Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου
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Πίνακας Αποδεκτών:
- Όλα τα Υπουργεία (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα του
πεδίου εφαρμογής του νόμου τα οποία εποπτεύουν)
- Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
- Όλες τις Περιφέρειες
- Όλους τους Δήμους
- Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
Κοινοποίηση:
- Όλα τα Υπουργεία, Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, Γενικών,
Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
- Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Γραφεία Συντονιστών
- ΚτΠ ΑΕ, Γραφείο Προέδρου και Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα

