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Θέμα: «Μείωση της γραφειοκρατίας αξιοποιώντας την Ηλεκτρονική Εφημερίδα της 

Υπηρεσίας» 

 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι από το 2009 έχει τεθεί σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Εφημερίδα 

της Υπηρεσίας (http://docman.damt.gov.gr) . Η συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή έχει 

τη δυνατότητα να φιλοξενεί όλων των ειδών έγγραφα (εγκυκλίους, αποφάσεις κλπ) και 

μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης που διαθέτει, να ενημερώνονται οι διάφοροι αποδέκτες 

με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). 

Μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» έχει προκύψει 

μεγάλη χωρική διασπορά των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης (ΑΔΜΘ). Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την ταχύτερη δυνατή 

γνωστοποίηση εγκυκλίων - αποφάσεων με το μικρότερο δυνατό κόστος, καθώς και τη 

μείωση της γραφειοκρατίας με ταυτόχρονη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών. 

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούνται όλες οι υπηρεσίες της ΑΔΜΘ όταν 

πρόκειται να διεκπεραιώσουν έγγραφα, που απευθύνονται σε πολλούς αποδέκτες εντός της 

ΑΔΜΘ, να αξιοποιούν την υπάρχουσα υποδομή. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουν στην 

εξοικονόμηση πόρων (μείωση χρήσης χαρτιού και αναλωσίμων) και την μείωση της δαπάνης 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Θεσ/νίκη: 16 Μαΐου 2012 

Αρ. πρωτ : οικ. 38475 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

 

  

Ταχ. Δ/νση: 

Τ.Κ.: 

Πληροφορίες:  

Τηλ.: 

Fax: 

e-mail: 

Καθ. Ρωσσίδου 11 

54 655  Θεσσαλονίκη 

Κοψαχείλης Ιωάννης 

2313-309168   

2313-309407  

dpe@damt.gov.gr 

ΠΡΟΣ: Όλες τις Διευθύνσεις και 

Δασαρχεία της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης  

(ενημέρωση μέσω docman) 
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(ταχυδρομικά τέλη, κόστος χρήσης τηλεομοιοτυπίας - fax), που συνεπάγονται η διακίνηση 

και η διεκπεραίωση των εγγράφων. 

Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών από την πλευρά της, βρίσκεται στη 

διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, προκειμένου η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας της 

Υπηρεσίας να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.Γ.Γ. 

Ο Προϊστάμενος 

Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών  

 

 

   Κοψαχείλης Ιωάννης  

Με Β’ βαθμό  

ΠΕ Πληροφορικής 
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