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     ΠΡΟΣ: 

Όπως ο Πίνακας αποδεκτών 

 

 

 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

ΓΓΔΔ & ΗΔ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών  που αναπτύσσει για την άµεση, έγκυρη 

ενηµέρωση και πληροφόρηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης, εκδίδει από 

το έτος 1998, σε εβδοµαδιαία βάση, την εφηµερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», µε 

δωρεάν διάθεση από όλα τα ΚΕΠ της Χώρας καθώς και την Υπηρεσία µας.  
 

Στο πλαίσιο, όµως, της αυστηρής δηµοσιονοµικής πολιτικής και της συνεπούς 

τήρησης του προγράµµατος σταθερότητας, βρισκόµαστε στη δυσάρεστη θέση να σας 

ενηµερώσουµε ότι από  τις 7-7-2010 διακόπτεται η έντυπη έκδοση της 

κυκλοφορίας της εφηµερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά». 
 

Κατόπιν τούτου, παρακαλείται το προσωπικό των  ΚΕΠ της Χώρας, στα οποία 

αποστέλλεται η παρούσα,  να ενηµερώνει τους αναγνώστες της Εφηµερίδας για τη 

διακοπή έκδοσής της.  
 

Επειδή, όµως, πάγιος στόχος µας είναι η διαρκής ενηµέρωση και πληροφόρηση 

των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται 
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ΘΕΜΑ: Διακοπή της έντυπης  έκδοσης της εφηµερίδας 
«ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.». 
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στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης ώστε η ευρεία δηµοσιότητα και η πρόσβαση στην 

πληροφορία να συµβάλουν πέραν της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, στη 

διαφάνεια της δράσης των κρατικών οργάνων, στην τήρηση της νοµιµότητας και στην 

επίτευξη χρηστής Διοίκησης, εφεξής η εφηµερίδα θα εκδίδεται ηλεκτρονικά και 

θα αναρτάται στη διαδικτυακή Εθνική Πύλη Δηµόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ», σε 

ειδικά προσαρµοσµένη ηλεκτρονική µορφή. 

 

Η εφηµερίδα µε τη νέα της µορφή  θα αναρτάται κάθε Τρίτη στην ιστοσελίδα 

http://www.ermis.gov.gr  µε τη µορφή ‘’ newsletter”, από όπου οι πολίτες θα 

µπορούν να πληροφορούνται για τις σηµαντικότερες δράσεις της Διοίκησης και να 

αναζητούν τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά µε τις ρυθµίσεις ή τις ενέργειες 

που πραγµατοποιούνται ή προωθούνται από φορείς του δηµόσιου τοµέα, τα θέµατα 

γενικότερου ενδιαφέροντος, τις ανακοινώσεις των σηµαντικότερων προκηρύξεων 

για επικείµενες προσλήψεις προσωπικού, τις επιστηµονικές ή άλλες ανακοινώσεις, 

τα χρήσιµα τηλέφωνα κλπ. 

 

Η ανάρτηση σε ηλεκτρονική µορφή θα πραγµατοποιηθεί από τις 27-7-2010. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το θέµα θα γνωστοποιηθούν µε νεώτερο έγγραφό µας.  

 

 Οι φορείς στους οποίους αποστέλλεται η εν λόγω εγκύκλιος, παρακαλούνται  

να αναρτήσουν στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού ή διαδικτυακών τους τόπων 

(home page) σύνδεσµο  (link) µε τη λέξη «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» ή να αναρτήσουν 

σχετικό banner, το οποίο θα διατίθεται  στην πύλη Ermis, ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα στους πολίτες, οι οποίοι επισκέπτονται έκαστο δικτυακό τόπο να 

ενηµερώνονται ταυτόχρονα για την ηλεκτρονική εφηµερίδα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Σηµειώνεται, ότι οι φορείς µπορούν επίσης να αντλούν και να ανταλλάσσουν 

περιεχόµενο, µέσω RSS, µε την Εθνική Πύλη Δηµόσιας Διοίκησης «Εrmis». 

 

Tέλος, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων και των 

Περιφερειών να ενηµερώσουν τους εποπτευόµενους φορείς, προκειµένου να 

προβούν στις προαναφερόµενες ενέργειες.  

  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία για τα ανωτέρω θέµατα µπορείτε 

να επικοινωνείτε µέσω  e-mail  στη διεύθυνση yap@yap.gov.gr  ή στα τηλέφωνα 213 

1306013,27,32,35.  

 

. / . 
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Η  εν λόγω εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας 

µας www.gspa.gr στη διαδροµή : Δηµόσια Διοίκηση /Σχέσεις Κράτους Πολίτη / 

Εφηµερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά.  

   

Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία και είµαστε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
 
                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 

(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 

Αποδέκτες προς ενέργεια 

1. Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας  

2. Όλα τα Υπουργεία 

- Δ/νσεις Διοικητικού 

3. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες 

- Δ/νσεις Διοικητικού 

4. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 

- Δ/νσεις Διοικητικού 

5. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας 

- Δ/νσεις Διοικητικού 

6. Ολες τις Ανεξάρτητες Αρχές της Χώρας 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: (µε e-mail) 

1. Πολιτικό Γραφείο κ. Υπουργού  

2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών 
3. Γραφείο κ.κ Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων 
4. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντ(ρι)ών 

5. Γραφεία κ.κ. Διευθυντ(ρι)ών 

6. Δνση Σχέσεων Κράτους Πολίτη- Τµήµα Διοικητικών Πληροφοριών 

7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων  

(αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση papanikg@ypes.gov.gr µε την 

παράκληση για τη δηµοσίευση  του παρόντος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας µας  στη  

Δηµόσια Διοίκηση /Σχέσεις Κράτους Πολίτη/Εφηµερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά.  
 
 


