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ΘΕΜΑ: Μετάβαςη ςε νζο φςτημα Ηλεκτρονικήσ Διαχείριςησ Εγγράφων.
Όπωσ είναι γνωςτό από το επτζμβριο του 2012 το Τπουργείο μασ εκδίδει και διακινεί με
θλεκτρονικό τρόπο ζγγραφα με βάςθ τον εςωτερικό κανονιςμό που εκδόκθκε ςτισ
14/09/2012.
Η θλεκτρονικι διακίνθςθ των εγγράφων ςτο Τπουργείο μασ γίνεται ςιμερα με μθνφματα
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και εν μζρει μζςω του διακζςιμου ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ
διαχείριςθσ εγγράφων «ΠΑΠΤΡΟ».
Επειδι θ διακίνθςθ των εγγράφων με μικτό τρόπο

προκαλεί επιχειρθςιακζσ

δυςλειτουργίεσ, από την 1η Οκτωβρίου 2013 η διακίνηςη των εγγράφων ςτο εςωτερικό
του Τ.Δ.Μ.Η.Δ. θα γίνεται αποκλειςτικά με τη χρήςη του πιο πάνω αναφερόμενου
ςυςτήματοσ ηλεκτρονικήσ διαχείριςησ εγγράφων που διαθζτει η Τπηρεςία μασ και όχι με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η χριςθ ενόσ τζτοιου «εργαλείου» ζχει πλεονεκτιματα ζναντι τθσ χριςθσ του θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου, τόςο ςε επίπεδο χριςτθ, όςο και ςε επίπεδο γενικότερου ςυμφζροντοσ τθσ
υπθρεςίασ, διότι:
1. Διαςφαλίηει τθ μοναδικι αποκικευςθ του κάκε εγγράφου, ανεξάρτθτα από τον
αρικμό των παραλθπτϊν και των υπαλλιλων που το υπογράφουν, εξοικονομϊντασ
με αυτό τον τρόπο αποκθκευτικοφσ πόρουσ και μειϊνοντασ το κόςτοσ για
διακομιςτζσ εγγράφων (file servers),
2. Εξαςφαλίηει ότι κα υπάρχει ςυςτθματικά αντίγραφο αςφαλείασ των εγγράφων και
των ςχεδίων αυτϊν κάτι που με τθν αποκικευςθ ςτουσ υπολογιςτζσ των χρθςτϊν

δεν μπορεί να επιτευχκεί. Σο γεγονόσ αυτό παρζχει υψθλότερο επίπεδο
προςταςίασ από ενδεχόμενο κίνδυνο απϊλειασ δεδομζνων.
3. Δίνει τθ δυνατότθτα ςτο ςυντάκτθ του εγγράφου να παρακολουκεί τθ ροι του
εγγράφου ωσ τον τελικό υπογράφοντα,
4. Δίνει τθ δυνατότθτα να υπάρχουν ςαφϊσ οριςμζνεσ εκδόςεισ με πλιρθ
ιςτορικότθτα,
5. Προςφζρει μεγαλφτερθ αςφάλεια κατά τθν αποκικευςθ των εγγράφων, κακϊσ θ
πρόςβαςθ ςε αυτά απαιτεί τθ χριςθ ηεφγουσ κωδικϊν (όνομα χριςτθ και κωδικοφ
πρόςβαςθσ)
6. Παρζχει δυνατότθτα θλεκτρονικισ αναηιτθςθσ των εγγράφων ςε ενιαία βάςθ
δεδομζνων.
το πλαίςιο αυτό κα πρζπει να δρομολογθκοφν με ευκφνθ του κάκε προϊςταμζνου
Οργανικισ μονάδασ τα κάτωκι:
1) Κακοριςμόσ δφο υπαλλιλων από κάκε διεφκυνςθ για τθ διαχείριςθ των εγγράφων
μζχρι 20/08/2013 με απoςτολι ςχετικοφ μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
ςτο dhes@ydmed.gov.gr.
2) Ολοκλιρωςθ του προγραμματιςμοφ και τθσ εκπαίδευςθσ όλων των χρθςτϊν ςε
ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ Επεξεργαςίασ τοιχείων
μζχρι τισ 13/09/2013,
3) Ολοκλιρωςθ αποςτολισ κεματολογίων αρχειοκζτθςθσ ςτo dhes@ydmed.gov.gr
από τισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του Τπουργείου που μζχρι ςιμερα δεν ζχουν
αποςτείλει, προκειμζνου να φτιαχτοφν οι αντίςτοιχοι θλεκτρονικοί φάκελοι
αρχειοκζτθςθσ μζχρι τισ 13/09/2013,
Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν 1θ Οκτωβρίου 2013 κα ςταματιςει το Κεντρικό Πρωτόκολλο τθσ
Τπθρεςίασ μασ να δζχεται τα προσ διεκπεραίωςθ ζγγραφα μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου και κα διεκπεραιϊνει μόνο όςα περιζρχονται ςε αυτό μζςω του υςτιματοσ
Ηλεκτρονικισ Διαχείριςθσ Εγγράφων. Για το λόγο αυτό, από τθν θμερομθνία αυτι, οι
χριςτεσ Παπφρου κα πρζπει να αποςτζλλουν ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο μζςω του
υςτιματοσ Ηλεκτρονικισ Διαχείριςθσ Εγγράφων ζνα χζδιο εγγράφου με τισ εξισ
εκδόςεισ:
χζδιο με ψθφιακζσ υπογραφζσ ιεραρχίασ

Αντίγραφο χωρίσ ψθφιακζσ υπογραφζσ που κα χρθςιμοποιθκεί από το Κεντρικό
Πρωτόκολλο για τθν παραγωγι του ακριβοφσ αντιγράφου
χετικά ι ςυνθμμζνα ζγγραφα προσ τον τελικό αποδζκτθ
Σο Κεντρικό Πρωτόκολλο, αφοφ ελζγξει τθν εγκυρότθτα των ψθφιακϊν υπογραφϊν,
πρωτοκολλεί το ζγγραφο και ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιεί το αντίγραφο προκειμζνου να
παράξει ζνα ακριβζσ αντίγραφο ςε μορφι .pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Σο ακριβζσ
αντίγραφο ειςάγεται ςτθ ςυνζχεια μζςα ςτο φςτθμα Ηλεκτρονικισ Διαχείριςθσ Εγγράφων,
είτε ςαν νζα ζκδοςθ του ειςερχομζνου ςτο οποίο απαντά, είτε ςαν νζο ανεξάρτθτο
ζγγραφο, αν πρόκειται για ζγγραφο οίκοκεν και προωκείται ςτουσ παραλιπτεσ
(εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ), κακϊσ και ςτθ Δ/νςθ ςτθν οποία ανικει ο ςυντάκτθσ του.
Ο ςυντάκτθσ του εγγράφου, ι κάποιοσ άλλοσ υπάλλθλοσ τθσ ίδιασ Δ/νςθσ ςτθν περίπτωςθ
απουςίασ του ςυντάκτθ, αφοφ λάβει το ακριβζσ αντίγραφο, εκτυπϊνει τα αντίγραφα που
πρζπει να αποςταλοφν με το ςυμβατικό ταχυδρομείο και τα προωκεί ςτο τμιμα
Γραμματείασ.
Προκειμζνου θ μετάβαςθ ςτο νζο ςφςτθμα διακίνθςθσ των εγγράφων να γίνει χωρίσ
προβλιματα καλοφνται οι οργανικζσ μονάδεσ του Τ.Δ.Μ.Η.Δ. να προγραμματίςουν άμεςα
ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικι Επεξεργαςίασ τοιχείων τθν εκπαίδευςθ ςτο
ςφςτθμα θλεκτρονικισ διαχείριςθσ εγγράφων για όςουσ υπαλλιλουσ δεν τθν ζχουν ιδθ
ολοκλθρϊςει. Η Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Επεξεργαςίασ τοιχείων κα παρζχει ςτουσ
χριςτεσ εκπαιδευτικό υλικό και κα είναι ςτθ διάκεςι τουσ και μετά το πζρασ τθσ
εκπαίδευςθσ για περαιτζρω τεχνικι υποςτιριξθ. Επιπλζον, όςοι χριςτεσ είναι ιδθ
εκπαιδευμζνοι, αλλά δεν χρθςιμοποιοφν το φςτθμα και δεν ζχουν εξοικειωκεί με αυτό
μποροφν να επαναλάβουν τθν εκπαίδευςθ.
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