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Θέµα: Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και Αριθµού �ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α�Α) για τη 

διακίνηση διοικητικών εγγράφων 

Σχετ : (α) Το υπ’ αριθµ. 38475/16-05-2012 έγγραφό µας (Α�Α : Β49ΤΟΡ1Υ-Α1Ξ) 

(β) Το υπ’ αριθµ. 14625/27-06-2012 έγγραφο του Υπουργείου �ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 

Ηλεκτρονικής �ιακυβέρνησης (Α�Α : Β4ΛΝΧ-Θ1�) 

 

 Σε συνέχεια της εγκυκλίου της �/νσης µας, για τη µείωση της γραφειοκρατίας µε 

αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Εφηµερίδας της Υπηρεσίας [(α) σχετικό], και λαµβάνοντας υπόψη 

την εγκύκλιο του Υπουργείου �ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής �ιακυβέρνησης, για τη 

χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και Αριθµού �ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α�Α) για τη διακίνηση 

διοικητικών εγγράφων [(β) σχετικό], καλούνται όλες οι υπηρεσιακές µονάδες της Α�ΜΘ για την 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όταν επικοινωνούν µε άλλες 

δηµόσιες υπηρεσίες αλλά και µε πολίτες.  

Η ανάγκη για εξοικονόµηση πόρων (µείωση χρήσης χαρτιού και αναλωσίµων) και 

µείωση της δαπάνης (ταχυδροµικά τέλη, κόστος χρήσης τηλεοµοιοτυπίας - fax), που 

συνεπάγονται η διακίνηση και η διεκπεραίωση των εγγράφων, επιβάλλει την 

εντατικοποίηση της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για αυτόν τον σκοπό. Η 

εκτύπωση εγγράφων, που έχουν αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή αναρτηθεί στο 

«�ιαύγεια», θα πρέπει να γίνεται µόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται απολύτως 
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απαραίτητο για την προώθηση διοικητικών υποθέσεων. Σε αυτή την περίπτωση και για 

µεγαλύτερη οικονοµία στο χαρτί, θα πρέπει να αξιοποιούνται και οι δύο σελίδες κάθε 

φύλλου χαρτιού, εφόσον  ο εκτυπωτής διαθέτει την συγκεκριµένη δυνατότητα.  

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3979/2011, τα φυσικά πρόσωπα και 

τα ΝΠΙ� έχουν δικαίωµα να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται µε τους φορείς του 

δηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ. Επίσης σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου ως 

άνω νόµου, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διακινούν ή ανταλλάσουν µε χρήση ΤΠΕ, 

έγγραφα και δεδοµένα στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους και για την 

εκπλήρωση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι ασφαλείας στο επίπεδο 

που κάθε φορά επιβάλλεται από τη φύση των διακινούµενων εγγράφων. 

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που κοινοποιούνται από µια Υπηρεσία, είτε προς 

άλλες δηµόσιες Υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου τοµέα, είτε προς τις οργανικές 

µονάδες του φορέα, εγκύκλιοι ή διοικητικές πράξεις που έχουν αναρτηθεί στο 

πρόγραµµα «�ιαύγεια», υπάρχει η δυνατότητα για γνωστοποίηση στους αποδέκτες µόνο 

του Α�Α της συγκεκριµένης αναρτηµένης διοικητικής πράξης, χωρίς να απαιτείται πλέον 

η επισύναψη του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου.  

Τηρώντας την παραπάνω διαδικασία, ελαχιστοποιείται ο τυχόν κίνδυνος 

παραποίησης του εγγράφου, ενώ παράλληλα δεν διακινείται µεγάλος όγκος 

πληροφορίας, ο οποίος επιβαρύνει το δίκτυο και τον mail server.   

 Παρακαλούνται όλοι υπάλληλοι της Α�ΜΘ να ενηµερωθούν λεπτοµερώς για το 

περιεχόµενο των δύο εγκυκλίων, αναζητώντας τους σχετικούς Α�Α (Β49ΤΟΡ1Υ-Α1Ξ & Β4ΛΝΧ-

Θ1�) από το site http://et.diavgeia.gov.gr και επιλέγοντας «Αναζήτηση µε Α�Α». Οι 

υπηρεσιακές µονάδες της Α�ΜΘ καλούνται για την εφαρµογή των συγκεκριµένων εγκυκλίων, 

προκειµένου να εισαχθούν νέοι τρόποι λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης που θα 

αναβαθµίσουν την ποιότητα του διοικητικού έργου προς όφελος των πολιτών αλλά και των 

δηµοσίων υπαλλήλων. 

 Συνηµµένα µπορείτε να βρείτε υπόδειγµα εγγράφου µε τα στοιχεία που θα πρέπει να 

αναγράφονται για να είναι όσο το δυνατό πιο πλήρες.  
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Το συγκεκριµένο υπόδειγµα µπορείτε να το κατεβάσετε από το site της �/νσης 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών, http://dpe.damt.gov.gr , επιλέγοντας Υποστήριξη από το 

κεντρικό µενού και στην συνέχεια Έντυπα => Υπόδειγµα εγγράφου. 

 Η �/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών παραµένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου για 

κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία, ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή 

εφαρµογή των εν λόγω εγκυκλίων.  

 

 

Συνηµµένα :  

Υπόδειγµα εγγράφου 

 
 
 
 

 
 

Μ.Ε.Γ.Γ. 
Ο Προϊστάµενος 

�/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών  
 

 

   Κοψαχείλης Ιωάννης  
Με Β’ βαθµό  

ΠΕ Πληροφορικής 
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ΥΠΟ�ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
 
 

 
 

Θέµα : …………………………………………………………… 
Σχετ : 1) Το υπ’ αριθµ. χχχχχ/4-7-2012 έγγραφο (Α�Α : Β37Ρ1Υ-ΑΒΓ) 
 2) Το υπ’ αριθµ. χχχχχ/1-7-2012 έγγραφο (Α�Α : Β45ΤΟΡ1Υ-ΦΧΨ) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Συνηµµένα :  
α) χχχχχ έγγραφο 

 
 
 
 

 
 

Ο Προϊστάµενος 
�/νσης χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ  

 
 

   χχχχχχχχχχχχχχχχχ  
Με Χ’ βαθµό  

ΠΕ χχχχχχχχχχχχχχ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ �ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ�ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

  
 
 
 
Θεσ/νίκη: 05 Ιουλίου 2012 
Αρ. πρωτ : οικ.  

ΓΕΝΙΚΗ �/ΝΣΗ xxxxxxxxxxxxx 
�/νση xxxxxxxxxxxxxxx 

 

  

Ταχ. �/νση: 
Τ.Κ.: 

Πληροφορίες:  
Τηλ.: 
Fax: 

e-mail: 

Καθ. Ρωσσίδου 11 
54 655  Θεσσαλονίκη 
xxxxxxxxxxxxx 
2313-309xxx  
2313-309xxx  
 xxxxx@damt.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 
 
 

ΚΟΙΝ: 

Αποδέκτες 
 

 
Αποδέκτες 

ΑΔΑ: Β41ΩΟΡ1Υ-Ψ59


