
ΘΕΜΑ : Ενσωμάτωση υπογραφής στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η χρήση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου αποτελεί  πλέον, απαραίτητο εργαλείο για την αποστολή εγγράφων μεταξύ των 
υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα. Ήδη από την 01/03/1999 θεσμοθετήθηκε στη Δημόσια Διοίκηση, 
η διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α΄)

Μέχρι  πρόσφατα,  τα  περισσότερα  διοικητικά  έγγραφα  διακινούνταν  μόνο  μέσω 
ταχυδρομείου.  Ωστόσο,  η  ανταλλαγή  αλληλογραφίας  ηλεκτρονικά  αποτελεί  έναν  οικονομικό, 
γρήγορο και  αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας.  Καθώς, λοιπόν η χρήση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  γίνεται  όλο  και  πιο  επιτακτική,  κρίνεται  σκόπιμο,  όπως  και  στην  τυπική 
αλληλογραφία, να είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον αποστολέα. 

Για  το  σκοπό  αυτό  η  Διεύθυνση  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  δημιούργησε  ένα 
εγχειρίδιο,  ώστε  να  βοηθήσει  όλους  τους  χρήστες  να  εισάγουν  με  αυτόματο  τρόπο  όλα  τα 
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας τους (υπογραφή). Με τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά 
στο εγχειρίδιο, θα μπορέσει κάθε χρήστης να δημιουργήσει την προσωπική του υπογραφή, η 
οποία θα συνοδεύει κάθε email που αποστέλλεται. 

Παροτρύνονται,  λοιπόν,  όλοι  οι  υπάλληλοι  της  Α.Δ.Μ.Θ.  για  την  ενσωμάτωση  της 
προσωπικής τους υπογραφής, με τη χρήση του  εγχειρίδιου, που είναι διαθέσιμο για λήψη στον 
ιστότοπο  της  Δ.Π.Ε  -  http://dpe.damt.gov.gr,  στην  ενότητα  Υποστήριξη  → Οδηγοί  → Οδηγός 
ενσωμάτωσης υπογραφής στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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