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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους Πληροφορικής στην Α.Α.Δ.Ε. και ιδιαίτερα 

στην Γ.ΔΗΛΕΔ και ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στα νέα σας καθήκοντα. 

Ο Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε. είναι ένα κλαδικό συνδικαλιστικό όργανο, αποτελούμενος από τους 

υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που σχετίζονται  με την επιστήμη της Πληροφορικής, λόγω 

σπουδών, κλάδου ή αντικειμένου. 

Τα μέλη του, είναι εκείνα που αναλαμβάνουν το φορτίο του σχεδιασμού, της 

υλοποίησης, της συντήρησης και της αναβάθμισης των Πληροφοριακών Συστημάτων 

(Π.Σ.) της Α.Α.Δ.Ε., συνεργαζόμενα στενά με την Γ.Γ.Π.Σ., η οποία παρέχει την 

απαραίτητη υποδομή συστημικού  λογισμικού / υλικού / δικτύων που απαιτείται για 

την καλή λειτουργία και παραγωγική εκμετάλλευση των ως άνω Π.Σ. 

Οι «Πληροφορικά» συγκοινωνούντες επιχειρησιακοί χώροι της Α.Α.Δ.Ε. όπως οι 

εφοριακοί, οι τελωνειακοί, οι χημικοί συνάδελφοι κ.λ.π., συμβάλλουν στο έργο της 

Πληροφορικής συμμετέχοντας ως εξειδικευμένοι χρήστες στις φάσεις εκπόνησης των 

λειτουργικών απαιτήσεων, της αξιολόγησης και της παραλαβής των εφαρμογών 

Πληροφορικής που τους αφορούν. 

Εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί την αναγκαιότητα της τεχνικής και στελεχιακής 

αναβάθμισης της Πληροφορικής στο χώρο της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να ανταποκριθεί 

στους τιθέμενους υψηλούς στόχους της. 
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Πιστεύουμε ότι η υλοποίηση των έργων Πληροφορικής θα πρέπει να ακολουθεί όχι 

μόνο τους επιστημονικούς κανόνες, όπως τον ορισμό διαδικασιών ορθής λειτουργίας 

των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και τους κανόνες της επιχειρησιακής αριστείας 

που διέπουν την Α.Α.Δ.Ε. 

Επιδιώκουμε την υιοθέτηση μιας ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που θα αναδεικνύει 

τους υπαλλήλους της, επιτρέποντας την διαρκή βελτίωση των ιδίων και κατ’ επέκταση 

της Υπηρεσίας. 

Έχοντας ως παρακαταθήκη την γνώση και την εμπειρία συγκεντρωμένη και 

εμπεδωμένη στα μέλη του Σωματείου μας, επιζητούμε την στενή και συστηματική 

συνεργασία με όλους τους συναδέλφους. 

Βασικός σκοπός είναι η εξεύρεση λύσεων σε θέματα που άπτονται της Πληροφορικής 

και κοινός στόχος η διασφάλιση και αναβάθμιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, 

ώστε να διαφυλάσσεται το αίσθημα ασφάλειας και επαγγελματικής ικανοποίησης, 

που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάδειξή και την επιτυχή πορεία του 

εργασιακού μας βίου. 

Για την επικοινωνία σας με τα μέλη του ΔΣ, μπορείτε να καλείτε τους παρακάτω: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   2104802514- 6944716682 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2104802420 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  2104802837 
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΪΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            2104802861 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ      2104802085 
 

 

  


