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ΘΕΜΑ : Χορήγηση ψηφιακής υπογραφής  

ΣΧΕΤ:  Το Π.Δ. 142/27-12-2010 (ΦΕΚ 235 Α’) 

 

Μία από τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι η 

υποστήριξη της εθνικής υποδομής της ψηφιακής υπογραφής, όπως αυτό απορρέει από τον 

Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Π.Δ. 142, άρθρο 8, 

παράγραφος Δ). 

Παρακαλείται κάθε υπάλληλος που ενδιαφέρεται να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή να 

προχωρήσει στην συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο 

http://dpe.damt.gov.gr/index.php/katagrafes/digital-signature.html (ή εναλλακτικά 

ακολουθώντας τη διαδρομή Καταγραφές Στοιχείων -> Ψηφιακή Υπογραφή από το κεντρικό 

μενού του site http://dpe.damt.gov.gr), προκειμένου να λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα με τις 

ενέργειες που απαιτείται να γίνουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Λόγω του αριθμού των διαθέσιμων “Έξυπνων Καρτών ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, που βρίσκονται 

στην κατοχή της υπηρεσίας μας, θα δοθεί καταρχήν προτεραιότητα σε Προϊσταμένους 

Δ/νσεων και Τμημάτων, που έχουν δικαίωμα τελικής υπογραφής. Εφόσον, τα αιτήματα που 

υποβληθούν είναι περισσότερα, η υπηρεσία μας θα εισηγηθεί την προμήθεια πρόσθετου 

εξοπλισμού, προκειμένου να ικανοποιηθούν πλήρως. 

Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος έχει αποκτήσει εξοπλισμό για χρήση ψηφιακής 

υπογραφής με άλλη διαδικασία θα πρέπει να συμπληρώσει κατάλληλα το πεδίο 

“Παρατηρήσεις”  στην παραπάνω ηλεκτρονική φόρμα. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 
     
 
     Θεσ/νίκη : 07 Ιουλίου 2014 
     Αρ. πρωτ. : οικ. 57142 

    Ταχ. Δ/νση: Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδου 11 

             Τ. Κ. : 54 655  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες : Παπαθανασίου Βασίλειος 

     Τηλέφωνο: 2313-309168  

               Fax: 2313-309407  

         e-mail: vpapath@damt.gov.gr 

ΠΡΟΣ : 

1)Όλες τις υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ 
αποστολή με email 

 

2)Όλους τους υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ 
αποστολή με email 
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Η υπηρεσία μας θα υποστηρίξει τεχνικά όλη τη διαδικασία και θα εκπαιδεύσει τους 

υπαλλήλους που θα αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή, ώστε η συγκεκριμένη τεχνολογία να 

αξιοποιηθεί πλήρως.   

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.Γ.Γ. 

Ο Προϊστάμενος 

Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών  

 

 

   Κοψαχείλης Ιωάννης  

Με Β’ βαθμό  

ΠΕ Πληροφορικής 
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