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Προς:

1. Όλους τους Δήμους της Χώρας με
την παράκληση για διαβίβαση του
παρόντος και στα νομικά τους
πρόσωπα
2. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
με την παράκληση για διαβίβαση του
παρόντος και στα νομικά τους
πρόσωπα
3.
Όλες
τις
Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις του Κράτους για τις δικές
τους
ενέργειες
προς
τους
συνδέσμους χωρικής αρμοδιότητάς
τους

ΘΕΜΑ : « Παροχή στοιχείων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για
την ένταξή
τους στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα («ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΙΙ») »
ΣΧΕΤ : α) Η με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.19.6/οικ:17096 εγκύκλιος του
Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ : 75ΑΞ465ΧΘΨ-ΑΡ8)
β) Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Σας γνωστοποιούμε, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ήδη αυτό από τις
αρμόδιες
Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις,
την
με
αρ.
πρωτ.
ΔΗΔ/Φ.19.6/οικ:17096
εγκύκλιο
του
Υπουργείου
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ : 75ΑΞ465ΧΘΨ-ΑΡ8) με θέμα την παροχή
στοιχείων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την ένταξή τους στο
Δίκτυο Δημόσιου Τομέα («ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ») και παρακαλούμε για τις άμεσες
ενέργειές σας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ανωτέρω (β) σχετικό, οι «οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις αυτών» ανήκουν στους φορείς του δημόσιου
τομέα (αρ. 3 Ν.3979/2011) και επομένως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του νόμου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους με χρήση ΤΠΕ και την
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους (αρ. 2 Ν.3979/2011), ενώ επιπρόσθετα
το Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης συνεχώς μεταβάλλεται και
εμπλουτίζεται με νέους φορείς, επομένως καλούνται όλοι οι οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης και όλα τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
αυτών, είτε ανήκουν στην παρούσα χρονική στιγμή είτε όχι στους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, να ακολουθήσουν τη διαδικασία που
περιγράφεται στο ανωτέρω (α) σχετικό, προκειμένου να ενταχθούν τελικά
στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ).
Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η απρόσκοπτη επικοινωνία των
πληροφοριακών συστημάτων όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης
και των νομικών προσώπων αυτής με τα κεντρικά πληροφοριακά
συστήματα του Υπουργείου Εσωτερικών και θα διευκολυνθεί ιδιαιτέρως η
υποβολή
οικονομικών
στοιχείων
στο
σύστημα
του
Κόμβου
Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ.
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 στα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Η σχετική εγκύκλιος μπορεί να ανευρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/75%CE%91%CE%9E465%CE%A7%CE
%98%CE%A8-%CE%91%CE%A18
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