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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  2ης/202 1  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως : 20 

 

 ΘΕΜΑ: Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Χαϊδαρίου με το Υπουργείο Εσωτερικών και 
την Πολεμική Αεροπορία για την απόκτηση και καθολική χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης 
Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» μέσω της υπηρεσίας Κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)». 
 

Σήμερα την  26η  του μήνα  Φεβρουαρίου του έτους 2021,  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα  19:00,  
συνήλθε σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 3295/22-02-2021 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  22-02-2021, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα δύο (32) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ. Αλεξάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη   

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη   22. Ε. Θερμού 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης  32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος  33. Α. Γκανά-Ρηγάκη   

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος   

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα    

9. Δ. Τσατσαμπάς  (Απών) 18. Ν. Καραγιάννης  27. Α.Γερολυμάτος  
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Μεταβολές:  

-Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων  της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ., ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1) Έκδοση 

ψηφίσματος κατόπιν  αιτήματος  των δημοτικών παρατάξεων (Πολίτες σε Δράση) και (Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου) 

Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  1
ου

 ΕΗΔ  θέματος και τη συζήτησή του στο τέλος των 

εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 

άρθρο 74 παρ.7 ). 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Ν. Δαουάχερ, Μ. Χουδελούδης και Α. Γκανά-Ρηγάκη, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  

μετά τη ψήφιση του  1
ου

  θέματος της Η.Δ. 

Η δημοτική σύμβουλος  κα Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά τη ψήφιση του  5
ου

  θέματος. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος, 

την από 19.02.2021 εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων, στην 

οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

Θέτουμε υπόψη του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. τα εξής:  

 

1) το Π.Δ. 25/2014 (ΦΕΚ 44/25.02.2014 τεύχος Α'): Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων, 

2) το Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α') Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, 

3) το N. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/02.12.2016 τεύχος Α')  Άρθρο 24 «Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης 

διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα», 

4) την Εγκύκλιο 16/2018 ΥΠΕΣ : Διακίνηση Αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων 

Φορέων του μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», 

5) την Εγκύκλιο 49/2020 ΥΠΕΣ :  Έναρξης Διακίνησης Εγγράφων μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και 

τωνΕποπτευόμενων Φορέων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) 

«ΙΡΙΔΑ» (www.iridacloud.gov.gr), 

6) το με το Ν.4727/2020, και συγκεκριμένα : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΔΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, σύμφωνα με τον οποίο, εισάγεται στη Δημόσια Διοίκηση η διαδικασία της ηλεκτρονικής διακίνησης 

εγγράφων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με σκοπό την αυτοματοποιημένη ροή εργασιών τόσο 

μεμονωμένα σε κάθε φορέα που εφαρμόζεται εσωτερικά, όσο και συνολικά σε όλους τους φορείς του δημοσίου. Αποτελεί 

προϋπόθεση και απαίτηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ουσιαστικά είναι ένα μεταβατικό στάδιο στην προσπάθεια 

οικοδόμησης μιας ψηφιακής δημόσιας διοίκησης. 

 

Η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων καθίσταται απαραίτητη για την άμεση ελάφρυνση της γραφειοκρατίας. Ο στόχος είναι 

μια δημόσια διοίκηση που δεν θα διαχειρίζεται έγγραφα (έστω κι αν αυτά είναι ηλεκτρονικά), αλλά πληροφορίες και 

δεδομένα. Κι αυτό γιατί μόνο έτσι είναι δυνατή η απλούστευση και κατά το δυνατόν αυτοματοποίηση των διαδικασιών και 

η μετάβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες. 

 

Τα Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) όπως το «ΙΡΙΔΑ» εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη και 

οικονομικότερη λειτουργία του φορέα στον οποίο εφαρμόζονται, την επίσπευση του διοικητικού έργου, τη βελτίωση της 

ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, την ασφαλή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των φορέων αλλά και μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και πολιτών.  

 

Συγκεκριμένα το ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ» αναπτύχθηκε από στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου 

Αεροπορίας,  φιλοξενείται στις υπηρεσίες Κυβερνητικού Νέφους (G-cloud) της ΓΓΠΣΔΔ και αξιοποιείται με μηδενικό 

κόστος και από άλλους φορείς του Δημοσίου στους οποίους έχει ήδη διατεθεί. Χρησιμοποιείται επιτυχώς στην Προεδρία 

της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στον e-ΕΦΚΑ, στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς και σε πλήθος 

Δήμων σε όλη την Ελλάδα, ενώ η επέκτασή του συνεχίζεται. Παράλληλα, όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι 

Περιφέρειες και οι Δήμοι της Χώρας, διαθέτουν τερματικούς κόμβους του ίδιου συστήματος για απλή ανταλλαγή 

εγγράφων. Έτσι, όλοι οι φορείς που διαθέτουν το «ΙΡΙΔΑ», ήδη ανταλλάσσουν έγγραφα μέσω του ίδιου συστήματος, δίχως 

τη μεσολάβηση  άλλου μέσου από τον Μάρτιο του 2020. 

 

Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό, ασφαλές και διαφανές σύστημα, το οποίο προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες του 

Δήμου μας από το Υπ. Εσωτερικών χωρίς κόστος. Η εμπειρία και η γνώση του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας του 

Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και η διαρκής υποστήριξη και αναβάθμιση της εφαρμογής από το Κέντρο 

Μηχανογράφησης της Πολεμικής Αεροπορίας, εγγυώνται την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος στο Δήμο μας. 
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Παρακαλείσθε όπως λάβετε Απόφαση για την έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Χαϊδαρίου με το 

Υπουργείο Εσωτερικών και την Πολεμική Αεροπορία για την απόκτηση και καθολική χρήση του Συστήματος 

Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» μέσω της υπηρεσίας Κυβερνητικού νέφους (G-Cloud). Το Σχέδιο του 

Μνημονίου Συνεργασίας και του σχετικού παραρτήματος συνεργασίας μεταξύ Γ.Ε.Α. – ΥΠΕΣ – Δήμου Χαϊδαρίου,  

επισυνάπτονται στην παρούσα. 

 

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων, συνοδευόμενη από το Σχέδιο του Μνημονίου Συνεργασίας και 

του σχετικού παραρτήματος συνεργασίας μεταξύ Γ.Ε.Α. – ΥΠΕΣ – Δήμου Χαϊδαρίου και τις διατάξεις του άρθρου 65  

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συζήτησε το θέμα.  

  

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται  

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι ψηφίζουν λευκό.   

 

Συνεπώς επί  συμμετεχόντων (29)  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο  (29)  ψηφισάντων (26) ψήφισαν  υπέρ  (3) 

ψήφισαν λευκό, το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα 

 

1. Την έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου,  Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) και 

Υπουργείου Εσωτερικών, για την απόκτηση και καθολική χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων 

(ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ» στο Δήμο  Χαϊδαρίου, το οποίο επισυνάπτεται και συνοδεύει την παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο 

μέρος της. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Ντηνιακό για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας καθώς και 

οποιοδήποτε απαιτούμενου σχετικού εγγράφου. 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  01-03-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

Διάθεση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων 

(ΣΗΔΕ) ΙΡΙΔΑ της Πολεμικής Αεροπορίας,μέσω υπηρεσίας 

Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) στο Δήμο Χαϊδαρίου 

 

 

 

Συμβαλλόμενοι: 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΣ Χαϊδαρίου 
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Στην Αθήνα, σήμερα, την ….. – … - 2021, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι : 
 

1. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (εφεξής ΓΕΑ), που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από 
τον Υπαρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Υποπτέραρχο (Ι) Νικόλαο Ρέτσα 

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών (εφεξής ΥΠΕΣ), που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από τον 
Γενικό Γραμματέα κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη. 

3. Ο Δήμος Χαϊδαρίου, (εφεξής στο παρόν, Δήμος) που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από 
το Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Ντηνιακό 

και οι οποίοι θα ονομάζονται εν συνεχεία από κοινού συμβαλλόμενοι φορείς 
έχοντας υπόψη : 

 
1. Το ν.3979/2011 (Α’ 138), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 12 αυτού, σχετικά με την 

υποχρέωση  όλων των φορέων του Δημοσίου να χρησιμοποιούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για το σύνολο των διαδικασιών για την έκδοση διοικητικών πράξεων και 
λοιπών εγγράφων, όπως η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η χρέωση 
προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, η εσωτερική διακίνηση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους. 

2. Το άρθρο 55 παρ. 4 του ΝΔ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού 
των ΕΔ» (Α’ 251), βάσει του οποίου το ΓΕΑ δύναται να παρέχει υπηρεσίες σε Δημόσιους Φορείς 
έναντι αντιτίμου ή και δωρεάν, εάν πρόκειται για κοινωφελείς σκοπούς. 

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19.11.2007 Κοινή Απόφαση Υφυπουργών Εθνικής 
Άμυνας «Μεταβίβαση Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά 
Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που 
εξαρτώνται από αυτές» (Β’ 2300), και ιδίως το Παράρτημα «Β», άρθρο 2β αυτής. 

4. Το από 10 Απρ 19  Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 
(ΓΕΑ), με το οποίο αποφασίστηκε η φιλοξενία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης 
Εγγράφων (ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ» στο Κυβερνητικό Νέφος (G-cloud) της ΓΓΠΣΔΔ, προκειμένου να 
διατίθεται για χρήση σε φορείς του ελληνικού Δημοσίου. 

5. Το από 13 Φεβ 20 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΓEA και  Υπουργείου Εσωτερικών 
και για την υλοποίηση του έργου: Διάθεση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων 
(ΣΗΔΕ) ΙΡΙΔΑ της Πολεμικής Αεροπορίας, μέσω υπηρεσίας Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud), στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. 

6. Το με αρ. πρωτ.  2221    / 02 - 02-2021Έγγραφο του Δήμου Χαϊδαρίου, το οποίο αφορά στο 
αίτημα διάθεσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ» 

 

 
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

Αποδοχή όρων του Πρωτόκολλου Συνεργασίας που έχει συναφθεί μεταξύ ΓΓΠΣΔΔ και 
ΓΕΑ 

1. Σύμφωνα με το από 10 Απρ 19  Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΓΓΠΣΔΔ και ΓΕΑ, το 
ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ» φιλοξενείται στο «Κυβερνητικό Νέφος» (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ. Το υπόψη σύστημα 
παρέχεται προς χρήση, από φορείς του ελληνικού Δημοσίου, με το μοντέλο: «Λογισμικό ως 
Υπηρεσία» (Softwareasa Service – SaaS). 

2. Το ως άνω Πρωτόκολλο Συνεργασίας, περιγράφει διαδικαστικές και τεχνικές 
λεπτομέρειες, αναφορικά με τα θέματα φιλοξενίας του συστήματος στο G-Cloud και τις ανάλογες 
υποχρεώσεις των εμπλεκομένων φορέων. Οι υπόψη υποχρεώσεις αφορούν όχι μόνο στους δύο (2) 
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συμβαλλόμενους (ήτοι τη ΓΓΠΣΔΔ και το ΓΕΑ) αλλά και στους «Τρίτους Φορείς», οι οποίοι κάνουν 
χρήση του ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ» (όπως εν προκειμένω, ο Δήμος Χαϊδαρίου). 

3. Στο Δήμο, χορηγήθηκε αντίγραφο του ως άνω Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, προκειμένου 
να ενημερωθεί, με τη συνδρομή του ΥΠΕΣ από το οποίο εποπτεύεται, για τις παράλληλες 
υποχρεώσεις του επί του θέματος, που απορρέουν από τη φιλοξενία του ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ» στο G-
Cloud και τη χρήση του ως «Τρίτος Φορέας». 

4. Ο Δήμος παρέλαβε, μελέτησε και κατανόησε το υπόψη Πρωτόκολλο Συνεργασίας και 
καλύπτεται από το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, αποδέχεται 
όλες τις υποχρεώσεις που τον αφορούν με το ρόλο του «Τρίτου Φορέα» και περιλαμβάνονται στο εν 
λόγω Πρωτόκολλο. 

5. Το ΓΕΑ υποχρεούται να κοινοποιεί στο ΥΠΕΣ τις τροποποιήσεις του εν λόγω 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας εφόσον οι τροποποιήσεις συσχετίζονται είτε με αλλαγή στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες είτε με τις υποχρεώσεις των «Τρίτων Φορέων», προκειμένου στη συνέχεια 
να ενημερώνει αρμοδίως του φορείς εποπτείας του (όπως εν προκειμένω ο Δήμος). 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο του παρόντος μνημονίου 

1. Αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου, είναι να θέσει το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ 
των συμβαλλόμενων φορέων, για την παραχώρηση «προς χρήση» στο Δήμο Χαϊδαρίου, του 
ΣΗΔΕ«ΙΡΙΔΑ». 

2. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις: 

 α. Βάσει των οποίων, το ως άνω σύστημα, θα παραχωρηθεί και θα λειτουργήσει επ’ 
ωφελεία του Δήμου. 

 β. Που αφορούν στην απαιτούμενη υποστήριξη σε θέματα λογισμικού του ΣΗΔΕ 
«ΙΡΙΔΑ» και στην εκπαίδευση στελεχών του Δήμου με μέριμνα του ΓΕΑ και του ΥΠΕΣ. 

 γ. Που περιγράφουν τους κανόνες εμπιστευτικότητας πληροφοριών, όπως αναλύονται 
στο Παράρτημα «Α» του παρόντος. 

3. Το σύστημα το οποίο θα παραχωρηθεί «προς χρήση» από το Δήμο Χαϊδαρίου, είναι το 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ» κυριότητας Πολεμικής Αεροπορίας, 
το οποίο φιλοξενείται στις υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ. 

 

Άρθρο 3 

Έναρξη – Διάρκεια – Λήξη – Ανανέωση – Κόστος – Διακοπή συνεργασίας 

1. Ως ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας, ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του 
παρόντος. 

2. Η διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται στα πέντε (5) ημερολογιακά έτη. 

3. Η διάθεση του Συστήματος «ΙΡΙΔΑ» από το ΓΕΑ στο Δήμο Χαϊδαρίου, γίνεται άνευ 
αντιτίμου. 

4. Η συνεργασία, δύναται να διακοπεί οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία οποιουδήποτε εκ των 
συμβαλλόμενων φορέων, εφόσον αυτό ανακοινωθεί στους λοιπούς συμβαλλόμενους εγγράφως, έξι 
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(6) μήνες πριν την αιτούμενη ημερομηνία διακοπής, ή να ανανεωθεί, με ανάλογη τροποποίηση του 
παρόντος, άλλως ανανεώνεται αυτοδίκαια. 

 

Άρθρο 4 

Επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζομένων φορέων 

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου, προϋποθέτει συνέργειες και τακτική επικοινωνία 
μεταξύ των δύο Φορέων, για επίλυση θεμάτων σε διάφορους τομείς που αφορούν στο έργο. 

2. Η επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων θα γίνεται κατ’ αρχάς μεταξύ των 
Διευθυντών Πληροφορικής ή άλλων αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων κάθε φορέα ή των 
νομίμων αναπληρωτών τους, οι οποίοι και επιφορτίζονται με το συντονισμό των λοιπών 
εμπλεκομένων Διευθύνσεων ή άλλων οργανικών μονάδων του φορέα τους, την εισήγηση, εφόσον 
απαιτείται, συγκρότησης Ομάδων Εργασίας κ.λπ. 

3. Τα πάσης φύσεως αιτήματα, προτάσεις κ.ο.κ. του Δήμου σχετικά με τη συντήρηση, 
επισκευή, αναβάθμιση, τροποποίηση κ.λπ. του Π.Σ. «ΙΡΙΔΑ», θα υποβάλλονται προς το ΥΠΕΣ, το 
οποίο και είναι το μόνο αρμόδιο, να τα επιλύει ή να τα προωθεί προς το ΓΕΑ, μετά από ανάλογη 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. 

 

Άρθρο 5 

Θέματα μηχανογραφικής υποδομής 

1. Το Σύστημα «ΙΡΙΔΑ» παραχωρείται με το μοντέλο «Λογισμικό ως Υπηρεσία» 
(Softwareasa Service - SaaS) και η πρόσβαση θα γίνεται «εξ αποστάσεως». Ως εκ τούτου, δεν 
απαιτείται εγκατάσταση στις υποδομές του Δήμου. 

2. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων φορέων αναφορικά με τα θέματα Μηχανογραφικής 
Υποδομής, περιγράφονται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 1 του 
παρόντος. 

Άρθρο 6 

Εκπαίδευση – εγχειρίδιο χρήσης 

1. Η εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου Χαϊδαρίου στο Σύστημα «ΙΡΙΔΑ» θα 
πραγματοποιηθεί σε κοινά συμφωνημένο χώρο και χρόνο (εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία 
εφόσον τούτο είναι εφικτό) από στελέχη του ΥΠΕΣ και εφόσον απαιτηθεί με τη συνδρομή και του 
ΓΕΑ. Η εκπαίδευση θα αφορά στη χρήση και στις βασικές λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος 
και θα έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας από το Δήμο. Μελλοντικές 
απαιτήσεις εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου, θα πραγματοποιούνται από στελέχη του ίδιου 
του φορέα. 

2. Με το πέρας της Εκπαίδευσης, ο Δήμος, θα λάβει «Εγχειρίδιο Χρήσης» του συστήματος. 
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Άρθρο 7 

Υποστήριξη και Μελλοντικές αναβαθμίσεις του Συστήματος 

1. Το σύστημα «ΙΡΙΔΑ», θα παραμετροποιηθεί προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση του 
από το Δήμο. Η παραμετροποίηση αφορά αποκλειστικά στην αρχικοποίηση που απαιτείται, με 
βάση την οργανωτική του δομή και όχι σε λοιπές τροποποιήσεις που αφορούν στον τρόπο 
λειτουργίας, δεδομένου ότι το σύστημα παρέχεται «ως έχει», καθώς υφίσταται μία κοινή έκδοση για 
όλους τους φορείς για τους οποίους θα είναι διαθέσιμο, μέσω του G-Cloud. 

2. Αιτήματα του Δήμου για μελλοντικές αναβαθμίσεις, υιοθετούνται και προωθούνται προς 
υλοποίηση από το ΓΕΑ, μόνο κατόπιν αξιολόγησης και υιοθέτησης από το ΥΠΕΣ, λαμβάνοντας 
υπόψη αντίστοιχα αιτήματα άλλων φορέων εποπτείας του και ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

3. Το ΓΕΑ όπως και το ΥΠΕΣ θα έχουν τη δυνατότητα γνώσης του αριθμού των χρηστών 
του Δήμου, που διαθέτουν ατομικό λογαριασμό στο σύστημα «ΙΡΙΔΑ» 

4. Στην περίπτωση που υφίσταται, από τους φορείς του δημοσίου στους οποίους διατίθεται 
το ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ», Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για το υπόψη θέμα, με συμμετοχή υπηρεσιακών 
παραγόντων των φορέων αυτών, η τροποποίηση των λειτουργιών του συστήματος, θα είναι 
αντικείμενο της υπόψη ομάδας. 

5. Η υποστήριξη του συστήματος «ΙΡΙΔΑ» σε θέματα λογισμικού, διαχωρίζεται στα ακόλουθα 
τρία (3) επίπεδα: 

 α. Α΄ Επίπεδο, που αφορά σε προβλήματα τα οποία επιλύονται από τα στελέχη του 
Δήμου, μέσω υπηρεσίας τύπου «Help Desk». 

 β. Β΄ Επίπεδο, που αφορά σε προβλήματα τα οποία θα επιλύονται από τα στελέχη του 
ΥΠΕΣ, μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: 

  (1) Η γνωστοποίηση των προβλημάτων, θα γίνεται αποκλειστικά με την αποστολή 
ηλεκτρονικού μηνύματος, από το «Help Desk» του Δήμου στο «Help Desk» του ΥΠΕΣ. 

  (2) Η επίλυσή τους, θα πραγματοποιείται κατ’ αρχάς με απομακρυσμένο τρόπο 
(τηλεφωνικά, email, VPN, Remote Access) και μόνο σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας, με 
φυσική παρουσία στελεχών του ΥΠΕΣ, στο χώρο του Δήμου. 

 γ. Γ΄ Επίπεδο, που αφορά στις περιπτώσεις αποσφαλμάτωσης, τροποποίησης 
λογισμικού (λχ για αλλαγές βασικών λειτουργιών του συστήματος), με ευθύνη του ΓΕΑ. 

 

 

Άρθρο 8 

Πολιτική προόδου και ελέγχου υλοποίησης της συνεργασίας 

1. Το παρόν Μνημόνιο αποτελεί ένα κείμενο - οδηγό, το οποίο είναι ανοικτό σε 
αναπροσαρμογές και επικαιροποιήσεις, αναλόγως των συμπερασμάτων που θα προκύπτουν από 
τη συνεργασία, την αξιοποίηση του ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ» αλλά και των τεχνολογικών εξελίξεων. 

2. Στο πλαίσιο μίας διαδικασίας ελέγχου και εκτίμησης της προόδου της συνεργασίας, 
καθορίζεται η διεξαγωγή συσκέψεων, σε ετήσια βάση, μεταξύ εκπροσώπων των Συμβαλλόμενων 
Φορέων. Αντικείμενο των συσκέψεων θα είναι: 

 α. Η συνεργασία και η εξέταση προτάσεων, αναφορικά με τις μελλοντικές αναβαθμίσεις 
του συστήματος «ΙΡΙΔΑ». 
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 β. Η αποτίμηση και ο έλεγχος της προόδου της συνεργασίας. 

 γ. Η εξέταση τυχόν διεύρυνσης του επιπέδου συνεργασίας. 

 δ. Η μελέτη και η υποβολή ανάλογης εισήγησης, για τυχόν επικαιροποίηση του 
Μνημονίου Συνεργασίας. 

3. Οι συσκέψεις αυτές συγκαλούνται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, με πρωτοβουλία του 
ΓΕ ή του ΥΠΕΣ, ή όποτε κρίνεται απαραίτητο, με την έκδοση και κοινοποίηση ανάλογου εγγράφου 
σύγκλησης, μπορεί δε να συγκαλούνται και εκτάκτως, μετά από αίτημα ενός εκ των 
συνεργαζόμενων φορέων. Εφόσον το σύστημα «ΙΡΙΔΑ» έχει εισαχθεί και σε άλλους Ο.Τ.Α και 
λοιπούς εποπτευόμενους από το ΥΠΕΣφορείς, οι συσκέψεις αυτές μπορεί να πραγματοποιούνται 
με την από κοινού συμμετοχή όλων των ανωτέρω φορέων. Στη σύσκεψη θα μετέχουν κατ’ αρχάς οι 
υπηρεσιακοί παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο 
στέλεχος των τυχόν συναρμόδιων οργανικών μονάδων των συνεργαζόμενων φορέων. 

4. Στην περίπτωση που ανακύπτουν θέματα που αφορούν στην υποδομή ή/και στη λήψη 
απόφασης για σημαντικές τροποποιήσεις των λειτουργιών του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», δύναται να 
πραγματοποιούνται ανάλογες συσκέψεις, με παρουσία στελεχών της ΓΓΠΣΔΔ και άλλων φορέων 
του Δημοσίου που λειτουργούν το σύστημα, υπό το συντονισμό του ΓΕΑ και σε συνεργασία με την 
ΟΔΕ που αναφέρεται στο άρθρο7 του παρόντος, εφόσον αυτή έχει συγκροτηθεί. 

 

Άρθρο 9 

Γενικά θέματα – Λοιπές υποχρεώσεις συνεργαζόμενων φορέων 

1. Το παρόν μνημόνιο, δε συνιστά παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή άδειας βάσει 
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους (διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά). 

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου του παρόντος, πραγματοποιείται μετά από 
γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων φορέων.  

3. Επισημαίνεται ότι, το παρόν Μνημόνιο λειτουργεί συμπληρωματικά στην κείμενη σχετική 
νομοθεσία, η οποία διέπει τη λειτουργία των συμβαλλόμενων φορέων. 

4. Η εκχωρούμενη μη αποκλειστική άδεια χρήσης του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», δεν παρέχει στο 
Δήμο Χαϊδαρίου το δικαίωμα περαιτέρω διάθεσής του σε τρίτους, με ή χωρίς την υποχρέωση 
καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση του λογισμικού. 

5. Η εν λόγω άδεια, έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή της δυνατότητας για αξιοποίηση 
των πλεονεκτημάτων των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται από το ΓΕΑ και σύμφωνα με τους όρους 
του παρόντος. Ο Δήμος, δεν επιτρέπεται να προβεί στην αντιγραφή, την τροποποίηση, τη διανομή, 
την πώληση ή την εκμίσθωση οποιουδήποτε τμήματος των υπηρεσιών ή του 
συμπεριλαμβανόμενου λογισμικού ή μέρους αυτού. Ομοίως, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει 
αποσυμπίληση (reverseengineering), ανακατασκευή ή να επιχειρήσει να εξαγάγει τον πηγαίο 
κώδικα του εν λόγω λογισμικού, εκτός εάν διαθέτει την έγγραφη άδεια του ΓΕΑ. 

6. Η υποχρέωση του Δήμου που αφορά στη μη διάθεση του συστήματος «ΙΡΙΔΑ» σε τρίτους, 
περιλαμβάνει και την περίπτωση διάθεσής του (ή επί μέρους λειτουργιών αυτού) για εκπαίδευση 
του προσωπικού του. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η διάθεση ή/και η παροχή δυνατότητας για εξ 
αποστάσεως πρόσβαση στο σύστημα σε ιδιωτικούς ή δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς, με σκοπό 
την εκπαίδευση επί του συστήματος, δίχως να έχει προηγηθεί η έγγραφη έγκριση του ΓΕΑ προς 
τούτο. 

7. Το ΓΕΑ δύναται, μετά από προειδοποίηση ενός μηνός, να αναστείλει ή να σταματήσει την 
παροχή των Υπηρεσιών, στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων του παρόντος.  
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8. Οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, 
γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΓΕΑ. 

9. Οποιοδήποτε κόστος προκύπτει από επιχειρησιακή χρήση λογισμικού στο σύστημα 
«ΙΡΙΔΑ» που παραχωρείται, το οποίο δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού που αναπτύχθηκε από το 
ΓΕΑ, βαρύνει το Δήμο. 

10. Ο καθολικός διάδοχος οποιουδήποτε εκ των συμβαλλόμενων φορέων, είτε από 
συγχώνευση, είτε από το νόμο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις αυτού. 

11. Έναντι της άνευ κόστους παραχώρησης της χρήσης του συστήματος «ΙΡΙΔΑ» και της 
υποστήριξης που προβλέπεται στα προηγούμενα άρθρα από το ΓΕΑ και το ΥΠΕΣ, ο Δήμος 
Χαϊδαρίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει έως και δύο (2) στελέχη της δύναμής του, των 
κλάδων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ 
Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ή ΔΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Τεχνικών ή 
Διοικητικού με καλή γνώση Η/Υ, ανάλογα και με τις δυνατότητες της υπηρεσίας, για τη συμμετοχή 
σε κοινές ομάδες υποστήριξης των Ο.Τ.Α, των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΣ και, 
ενδεχομένως, άλλων φορέων του Δημοσίου, που χρησιμοποιούν το σύστημα «ΙΡΙΔΑ», σε θέματα 
δοκιμών, εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης χρηστών, υποστήριξης (helpdesk), διαχείρισης κ.ά 

 

Άρθρο 10 

Παραδοχές 

1. Η ανάπτυξη του ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ» που διατίθεται, πραγματοποιήθηκε με βάση υψηλές 
τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές ασφαλείας, βασισμένες στις βέλτιστες πρακτικές που 
υφίσταντο κατά τη χρονική περίοδο δημιουργίας του. 

2. Το ΓΕΑ έχει καταβάλλει προσπάθεια, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, για  την επίτευξη 
της απαιτούμενης ακρίβειας, ασφάλειας και αξιοπιστίας που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου 
του παρόντος. Ωστόσο, δεδομένου ότι, δεν έχει τον έλεγχο του περιβάλλοντος των τελικών 
χρηστών του λογισμικού του ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ», ή του λογισμικού συστήματος που χρησιμοποιείται για 
την ανάπτυξη-λειτουργία του συστήματος, θεωρείται ότι ο Δήμος Χαϊδαρίου  εγκρίνει την 
καταλληλότητα και αποδέχεται την αξιοπιστία του για οποιαδήποτε χρήση ή πεδίο εφαρμογής 
αποσκοπεί. 

3. Το ΓΕΑ δεν ευθύνεται για απώλεια, βλάβη, ζημία, διεκδικήσεις οποιασδήποτε μορφής από 
το Δήμο ή δικαιώματα λοιπών σχετιζόμενων φορέων προκύψουν από τη χρήση του συστήματος 
που διατίθεται ή εξαιτίας απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή αλλοίωσης/παραποίησης δεδομένων, ή 
εσφαλμένης, παράτυπης ή παράνομης δραστηριότητας των χρηστών του Δήμου Χαϊδαρίου πλην 
των περιπτώσεων που διαπιστώνεται σαφής μη τήρηση των υποχρεώσεων του, όπως αυτές 
περιγράφονται στο από 10 Απρ 2019 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΓΕΑ και ΓΓΠΣΔΔ, στο 
οποίο παράλληλα περιγράφονται και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις και ευθύνες της ΓΓΠΣΔΔ, 
αναφορικά με την ασφάλεια των δεδομένων των φορέων που φιλοξενούνται στο G-cloud. Ωστόσο, 
το ΓΕΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται από 
το συναφές Μνημόνιο συνεργασίας του με τη ΓΓΠΣΔΔ και των τεχνικών δυνατοτήτων του, για 
διασφάλιση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των 
επεξεργαζόμενων δεδομένων από το σύστημα του παρόντος Μνημονίου και της γενικότερης 
ποιότητας του παρεχόμενου λογισμικού. 

4. Προκειμένου να τηρούνται τα όσα ορίζονται σχετικά με τη διαστασιολόγηση που 
περιγράφονται στο παράρτημα 3 του από 10 Απρ 2019Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΓΕΑ και 
ΓΓΠΣΔΔ και συγκεκριμένα τα σχετικά με το διατιθέμενο αποθηκευτικό χώρο, ενδέχεται να τίθενται 
όρια αναφορικά με το μέγεθος του όγκου των αρχείων που αναρτώνται στο ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ». Σε κάθε 
περίπτωση, τα όρια αυτά, θα καθορίζονται μετά από συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων, για 
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περιορισμένο χρονικό διάστημα και εφόσον δεν επηρεάζεται η παραγωγική λειτουργία του 
Συστήματος. 

5. Ο Δήμος Χαϊδαρίου συμφωνεί με το γεγονός ότι οι εξωτερικοί φορείς από τους οποίους θα 
λαμβάνει έγγραφα μέσω του ίδιου συστήματος («ΙΡΙΔΑ»), θα έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης 
βασικών πληροφοριών επί της πορείας και κατανομής των εγγράφων στην οργανωτική του δομή. 
Συγκεκριμένα, με βάση την τεχνική ανάπτυξης του ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ» στο G-Cloud, οι χρήστες των 
εξωτερικών φορέων που μετείχαν στην παραγωγή του εγγράφου (και μόνο αυτοί), θα μπορούν να 
βλέπουν –αποκλειστικά και μόνο- τα βασικά στοιχεία των χρηστών του Δήμου (ονοματεπώνυμο και 
καθήκοντα), στους οποίους κατανεμήθηκε το εν λόγω έγγραφο, καθώς επίσης και την ημερομηνία 
κατανομής και ανάγνωσής του. Είναι αυτονόητο ότι, την ανάλογη δυνατότητα, θα έχει και ο Δήμος 
Χαϊδαρίου στα έγγραφα που θα αποστέλλει σε εξωτερικούς φορείς που κάνουν χρήση του ΣΗΔΕ 
«ΙΡΙΔΑ». 

 

Άρθρο 11 

Τελικές Διατάξεις 

1. Άπαντες οι όροι του παρόντος Μνημονίου θεωρούνται ουσιώδεις. 

2. Το παρόν συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 
ως ακολούθως: 

 

Για το Υπουργείο 
Εσωτερικών 

Για το Δήμο Χαϊδαρίου Για το Γενικό Επιτελείο 
Αεροπορίας 

Ο Γενικός Γραμματέας Ο Δήμαρχος Ο Υπαρχηγός ΓΕΑ 

 
 

 
 

 

Μιχάλης Σταυριανουδάκης Ευάγγελος Ντηνιακός Υποπτέραρχος (Ι)  

Νικόλαος Ρέτσας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του ΔήμουΧαϊδαρίου 

Όροι Εμπιστευτικότητας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Μέσω της συνεργασίας που περιγράφεται στο παρόν Μνημόνιο, οι συμβαλλόμενοι φορείς, 
πιθανόν να ανταλλάξουν πληροφορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές και βρίσκονται αντίστοιχα 
στην κατοχή τους. 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2. Ως «εμπιστευτικές πληροφορίες», νοούνται όλες οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται 
από τον ένα φορέα ή από υπαγόμενους σε αυτόν φορείς στον άλλο φορέα ή στους υπαγόμενους σε 
αυτόν και αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του έργου, τους 
εμπλεκόμενους φορείς, την προώθηση, την έρευνα και την ανάπτυξη, τα οικονομικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τεχνικών πληροφοριών, της έρευνας, των σχεδίων, των 
δεδομένων, της τεκμηρίωσης, των διαγραμμάτων, του πηγαίου κώδικα, των πρωτοτύπων και των 
αντιγράφων τους καθώς και έγγραφα ή δραστηριότητες κάθε φορέα και ανεξάρτητα από το αν τα 
έγγραφα αυτά φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό» ή όχι.  

3. Το ΓΕΑ και το ΥΠΕΣ, θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα «ΙΡΙΔΑ» που θα λειτουργούν επ’ 
ωφελεία του Δήμου Χαϊδαρίου με χρήση ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω ειδικών 
εφαρμογών σε υπολογιστή που θα συμφωνηθούν από κοινού. Με τις εν λόγω εφαρμογές, θα 
πραγματοποιείται εξ αποστάσεως σύνδεση με το διακομιστή, προκειμένου να πραγματοποιούνται 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την παραμετροποίηση του εν λόγω συστήματος. 

4. Οι συμβαλλόμενοι φορείς συμφωνούν επίσης ότι στις «εμπιστευτικές πληροφορίες» 
περιλαμβάνονται: ο πηγαίος κώδικας λογισμικού, τα προϊόντα λογισμικού, η τεχνική τεκμηρίωση, οι 
λειτουργικές προδιαγραφές που λαμβάνονται βάσει της παρούσας συμφωνίας και τυχόν προϊόντα 
λογισμικού που προέρχονται ή συντάσσονται από τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού. 

5. Ο όρος «εμπιστευτικές πληροφορίες» δεν περιλαμβάνει τα εξής: 

  α. Πληροφορίες που είναι τώρα ή που στη συνέχεια καθίστανται γνωστές στο κοινό ή 
είναι διαθέσιμες, χωρίς ενέργεια εκ μέρους του Δήμου. 

  β. Πληροφορίες που είναι ήδη γνωστές στο Δήμο πριν από τη λήψη των εμπιστευτικών 
πληροφοριών, όπως αποδεικνύεται με αποδεικτικά στοιχεία αποδεκτά από αρμόδιο δικαστήριο. 

  γ. Πληροφορίες που αναπτύσσονται ανεξάρτητα από το Δήμο, χωρίς χρήση ή 
παραπομπή στις εμπιστευτικές πληροφορίες που θα του αποκαλυφθούν και που δεν αντιβαίνουν 
σε παράβαση των όρων και των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και οι οποίες μπορούν να 
διαπιστωθούν με αποδεικτικά στοιχεία αποδεκτά από αρμόδιο Δικαστήριο. 

6. Σε περίπτωση που ο Δήμος, καλείται να κοινοποιήσει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε 
οποιαδήποτε δικαστική, διοικητική, ρυθμιστική αρχή ή παρόμοια να αποκαλύψει τέτοιες 
πληροφορίες με υποχρεωτικό νόμο, ενημερώνει αμέσως την υπεύθυνη προς κοινοποίηση αρχή 
σχετικά με τους όρους αυτής της αποκάλυψης και συνεργάζεται στο βαθμό που είναι εφικτό με την 
εν λόγω Υπεύθυνη αρχή  προκειμένου να συμμορφωθεί με την εντολή και να διατηρήσει την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

7. Οι συμβαλλόμενοι φορείς συμφωνούν:  

  α. Να διατηρούν αυστηρά εμπιστευτικές τις υπόψη πληροφορίες και να λαμβάνουν  
όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να προστατεύσουν τις πληροφορίες αυτές. 

  β. Να μην αποκαλύπτουν άλλα μέρη οποιαδήποτε τέτοια εμπιστευτική πληροφορία ή 
οποιαδήποτε πληροφορία που προέρχεται από οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων φορέων. 

  γ. Να μην κάνουν οποιαδήποτε χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών που 
λαμβάνουν, πέραν του σκοπού της παρούσας συμφωνίας. 

  δ. Να μην αντιγράφουν ή εκτελούν αντίστροφη μεταγλώττιση του λογισμικού 
(reverseengineering) στις σχετικές εμπιστευτικές πληροφορίες. 

8. Καθένας από τους συμβαλλόμενους φορείς, υποχρεούται να επιστρέψει στον άλλο Φορέα 
τις εμπιστευτικές πληροφορίες και όλα τα έγγραφα ή τα μέσα που περιέχουν αυτές τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες και όλα τα αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών που ανήκουν στον τελευταίο  μετά από 
γραπτό αίτημά αυτού. Στην περίπτωση που οι εμπιστευτικές πληροφορίες έχουν αντιγραφεί ή 
υποστεί επεξεργασία σε μέσο που δεν δύναται να επιστραφεί, οι πληροφορίες ή το μέσο θα 
καταστραφεί ή διαγραφεί κατά περίπτωση. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

9. Οι συμβαλλόμενοι φορείς δεν προβάλλουν καμία αντίρρηση/ένσταση σχετικά με 
οποιαδήποτε πληροφορία. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται «ως έχει». 

10. Η παρούσα συμφωνία ερμηνεύεται και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε 
διαφορά προκύψει από και σε σχέση με το παρόν Μνημόνιο, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των 
Αθηνών. Η παρούσα συμφωνία αντιπροσωπεύει το σύνολο της συμφωνίας των μερών και 
αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ανακοινώσεις, και συμφωνίες μεταξύ των μερών σχετικά με το 
αντικείμενο της παρούσας. 

 

Για το Υπουργείο 
Εσωτερικών 

Για το Δήμο Χαϊδαρίου Για το Γενικό Επιτελείο 
Αεροπορίας 

Ο Γενικός Γραμματέας Ο Δήμαρχος Ο Υπαρχηγός ΓΕΑ 

 
 
 
 

  

Μιχάλης Σταυριανουδάκης Ευάγγελος Ντηνιακός Υποπτέραρχος (Ι)  

Νικόλαος Ρέτσας 
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