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ΘΕΜΑ:  Λειτοσργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλοσ 
 
  

αρ ενημεπώνοςμε όηι ζηα πλαίζια ηος έπγος «Ολοκληπωμένο Πληποθοπιακό ύζηημα 

Πεπιθεπειών» έσει εγκαηαζηαθεί ζηιρ έδπερ ηων ηπιών ππώην κπαηικών πεπιθεπειών η δικηςακή 

εθαπμογή ηλεκηπονικού ππωηοκόλλος PAPYRUS ηηρ εηαιπείαρ Modus.  

ηα πλαίζια ηηρ ενοποίηζηρ ηος ππωηοκόλλος όλων ηων ςπηπεζιών ηηρ Αποκενηπωμένηρ 

Διοίκηζηρ, παπακαλούνηαι όζερ ςπηπεζίερ έσοςν ςποδομέρ ηος δικηύος «ΤΖΕΤΞΘ» και δεν 

έσοςν ενεπγοποιήζει ηην ζςγκεκπιμένη εθαπμογή ηλεκηπονικού ππωηοκόλλος, να ηο ππάξοςν 

έως το τέλος επτεμβρίοσ 2012.  

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ για ηην λειηοςπγία ηηρ ζςγκεκπιμένηρ εθαπμογήρ μποπείηε να 

απεςθύνεζηε ζηην Διεύθςνζη Πληποθοπικήρ και Επικοινωνιών, ζηον κ. ηέθανο Μίσο (ηηλ. 

2613-600127) και ζηον κ. Γεώπγιο Γιαννόποςλο (ηηλ. 2613-600128). 

Η ππόζβαζη ζηην εθαπμογή γίνεηαι από ηο internet ωρ εξήρ : 

Για ηιρ Τπηπεζίερ ηηρ σωπικήρ πεπιοσήρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ : 

http://de001db01.dellada.local/papyrus/ 

 Για ηιρ Τπηπεζίερ ηηρ σωπικήρ πεπιοσήρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος : 

http://p001db01.peloponnhsos.local/papyrus/ 

Για ηιρ Τπηπεζίερ ηηρ σωπικήρ πεπιοσήρ Πεπιθέπειαρ Iονίων νήζων : 

http://in001db01.ionianhsia.local/papyrus/ 

Επίζηρ ςπάπσει οδηγόρ για ηην γπήγοπη εκμάθηζη ηηρ εθαπμογήρ ππωηοκόλλος από ηην 

ιζηοζελίδα ηηρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ ζηην ηλεκηπονική Δ/νζη : 

http://www.apd-depin.gov.gr ζηoν ζύνδεζμο : 

http://www.apd-depin.gov.gr/mediaupload/Απσεία%20εθαπμογήρ/opsp_protokolo.ppt 
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ύμθωνα με ηα ζηοισεία ηηρ Τπηπεζίαρ μαρ, οι Τπηπεζίερ πος εξακολοςθούν να έσοςν 

ανεξάπηηηο ππωηόκολλο (ηλεκηπονικό ή σειπόγπαθο) είναι οι εξήρ: 

 

ΓΑΠΑΟΣΔΗΝ ΝΙΚΞΗΑΠ (χειρόγραυο) 

ΓΑΠΑΟΣΔΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ (ηλεκτρονικό της εταιρίας aktis) 

ΓΑΠΑΟΣΔΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ (ηλεκτρονικό της εταιρίας aktis) 

Γ/ΛΠΖ ΓΑΠΩΛ ΖΙΔΗΑΠ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

ΓΑΠΑΟΣΔΗΝ ΞΟΓΝ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

ΡΚΖΚΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ - ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΕΑΘΛΘΝ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

Γ/ΛΠΖ ΓΑΠΩΛ ΕΑΘΛΘΝ (χειρόγραυο) 

ΡΚΖΚΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ - ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΙΔΘΑΓΑΠ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

Γ/ΛΠΖ ΓΑΠΩΛ ΙΔΘΑΓΑΠ (χειρόγραυο) 

Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΣΩΟΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

Γ/ΛΠΖ ΓΑΠΩΛ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

Γ/ΛΠΖ ΓΑΠΩΛ ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

Γ/ΛΠΖ ΓΑΠΩΛ ΑΟΘΑΓΗΑΠ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

Γ/ΛΠΖ ΓΑΠΩΛ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

ΓΑΠΑΟΣΔΗΝ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

ΓΑΠΑΟΣΔΗΝ ΡΟΗΞΝΙΖΠ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

ΓΑΠΑΟΣΔΗΝ ΚΝΙΑΩΛ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

ΓΑΠΑΟΣΔΗΝ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

ΓΑΠΑΟΣΔΗΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ (ηλεκτρονικό τοπική βάση) 

 

Οι παπαπάνω ςπηπεζίερ παπακαλούνηαι να αιηιολογήζοςν, ππορ ηην Δ/νζη Πληποθοπικήρ & 

Επικοινωνιών με e-mail, ηοςρ λόγοςρ για ηοςρ οποίοςρ δεν σπηζιμοποιούν μέσπι ζήμεπα ηο 

ηλεκηπονικό ππωηόκολλο ηος έπγος ΟΠΠ. 
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                                                                           ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ 

 
 
 
 

                                                                            ΘΩΑΝΝΗ ΦΟΤΡΚΑΛΘΔΗ 
     
                        
 
Κοινοποίηση 
 

 Γπαθείο Γενικού Γπαμμαηέα 

 Σμήμα Πληποθοπικήρ Σπίποληρ 

 Σμήμα Πληποθοπικήρ Κέπκςπαρ 


