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    ΠΡΟΣ
    Μέλη ΟΔΕ «Διαύγειας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας  νέου συστήματος του Προγράμματος Διαύγεια»  

    

Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, σε συνέχεια της τροποποίησης του Ν. 3861/2010

(ΦΕΚ  112/Α’/13.07.2010),  στο  επόμενο  διάστημα  ολοκληρώνεται  η  ριζική  αναβάθμιση  του

πληροφοριακού  συστήματος  «Διαύγεια».  Το  νέο  σύστημα  είναι  αναβαθμισμένο  τεχνικά  και

επιχειρησιακά  σε  πολλά  σημεία.  Βασικοί  στόχοι  του  είναι  η  διευκόλυνση  των  φορέων  στην

ανάρτηση αποφάσεων, αλλά και του πολίτη στην αναζήτηση της πληροφορίας.

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου συστήματος «Διαύγεια», για το σύνολο

των υπόχρεων φορέων, θα γίνει την 2η Ιουνίου 2014.

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο «Διαύγεια», καλείστε για το αμέσως επόμενο διάστημα

και έως τις 29 Μαΐου 2014 να κάνετε δοκιμαστικές αναρτήσεις στο πιλοτικό περιβάλλον του

νέου «Διαύγεια» στη διεύθυνση https  ://  test  3.  diavgeia  .  gov  .  gr  /. 

Για την είσοδό σας στην ιστοσελίδα των δοκιμαστικών αναρτήσεων χρησιμοποιείτε το

όνομα χρήστη :  10599_2  με κωδικό πρόσβασης  (Επικοινωνήστε με το Τμήμα Διαφάνειας για

τον κωδικό).

Οι δοκιμαστικές αναρτήσεις που θα κάνουν οι χρήστες στο πιλοτικό περιβάλλον δεν θα

ισχύουν. Πριν από την 2  α   Ιουνίου θα ισχύουν μόνο οι αναρτήσεις που γίνονται στο υφιστάμενο

περιβάλλον του προγράμματος «Διαύγεια».

Εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια χρήσης και εκπαιδευτικά βίντεο) μπορείτε να βρείτε στη

διεύθυνση https  ://  test  3.  diavgeia  .  gov  .  gr  /  educationalMaterial  .
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Με στόχο την  ενημέρωση - εκπαίδευση των συναδέλφων  στη διαδικασία αναρτήσεων

στο  νέο  σύστημα,  η  συντονιστική  ομάδα  της  ΟΔΕ  διοργανώνει ενημερωτική  -  εκπαιδευτική

συνάντηση των υπαλλήλων με αρμοδιότητα την ανάρτηση των πράξεων στο διαδίκτυο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 – 15.00,

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Σας γνωρίζουμε ότι η συντονιστική ομάδα της ΟΔΕ:

α) Ν. Αλμπάνης, τηλ. 2313317854, e-mail: n.almpanis@thessaloniki.gr         

β) Π. Πασχάλης, τηλ. 2313318117, e-mail: p.paschalis@thessaloniki.gr        

            γ) Α. Βασιλόπουλος, τηλ. 2313317390,  e-mail: a.vasilopoulos@thessaloniki.gr

είναι  στη  διάθεση  σας  για  να  σας  υποστηρίξουν  στις  αναρτήσεις  πράξεων στο  νέο σύστημα

«Διαύγεια» και να επιλύσουν τα προβλήματα που ενδεχομένως ανακύψουν.

Κοινοποίηση: Για τους διαχειριστές της ΟΔΕ
του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Γενική Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 Γενικό Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών

 Εσωτερική διανομή Πασχάλης Πασχάλης
ΠΕ Διοικητικού

Δ’ Βαθμός
 Τμ. Διαφάνειας - ΟΔΕ Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
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