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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 

 

ΘΕΜΑ: «Παποσή Τπηπεζιών μέζω ηηρ ιζηοζελίδαρ ηηρ Αποκενηπωμένηρ 

Διοίκηζηρ Μακεδονίαρ-Θπάκηρ (www.m-t.gov.gr)» 

 

Από ηελ έλαξμε ηνπ project δεκηνπξγίαο ηεο λέαο ηζηνζειίδαο ηεο Α.Γ.Μ.Θ. ηέζεθαλ 

ζςγκεκπιμένοι και ζαθώρ οπιζμένοι, ποζοηικά και σπονικά ζηόσοι κε βάζε ηιρ 

Απσέρ και ηα Επίπεδα ηηρ Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ θαη κε  βαζηθό γλώκνλα 

ηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηώλ ηεο 

Α.Γ.Μ.Θ., ωρ ππωηαπσικόρ ζηόσορ ηέζεθε ο ζσεδιαζμόρ, η ανάπηςξη, η λειηοςπγία 

και η ζςνηήπηζη ενόρ νέος δικηςακού ηόπος ηεο Α.Γ.Μ.-Θ θαη η πποβολή ηος 

θοπέα μαρ κέζα από κία θηιηθή πξνο ρξήζηε (user-friendly) ηζηνζειίδα, ώζηε λα 

πξνζθέξεη κία εμαηξεηηθή εκπεηξία ζηνλ ρξήζηε (user experience), κε επδηάθξηηεο 

πιεξνθνξίεο (menus, icons), κε κία αίζζεζε επθνιίαο ζηε ρξήζε KAI κε επαλάγλσζηα 

θείκελα. 

Χο ηελικόρ μαρ ζηόσορ ζηελ κεηάβαζε απηή, ηέζεθε η ανάπηςξη και η παποσή 

ολοκληπωμένων ηλεκηπονικών ςπηπεζιών ζηοςρ εξωηεπικούρ και εζωηεπικούρ 

μαρ “πελάηερ”, ώζηε λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο θαη πιήξνπο 

νινθιήξσζεο κηαο ππεξεζίαο (service). 

Έηζη, αναλύονηαρ ηο επίπεδο ηλεκηπονικήρ ωπιμόηηηαρ ηων Τπηπεζιών μαρ, 

θαηαιήμακε ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ από ηηο νξγαληθέο 

κνλάδεο ηεο Α.Γ.Μ.-Θ ζηε βάζε ηεζζάπων κύπιων καηηγοπιών εμσηεξηθώλ θαη 

εζσηεξηθώλ “πειαηώλ” καο, δειαδή ηνπο Πνιίηεο(G2C), ηηο Δπηρεηξήζεηο(G2B), ηνπο 

Τπαιιήινπο ηεο Α.Γ.Μ.Θ.(G2E) θαη ηνπο ΟΣΑ-Ν.Π.Γ.Γ.(G2G).  

Με βάζε ηελ αλάιπζή καο, πξνέθπςε έλαο άθξσο ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο 

παξερόκελσλ Τπηπεζιών Επιπέδος 1, δειαδή Τπηπεζιών Πληποθόπηζηρ, θαζώο  

πξνζθέξνπκε ζε πνιινύο ηνκείο αξκνδηνηήησλ καο,  ηελ απαηηνύκελε πιεξνθόξεζε γηα 

ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, βι. γηα παξάδεηγκα ηε ειίδα γηα ηελ θξαγίδα ηεο Υάγεο 

(Apostille) θαη ηε ειίδα γηα ησλ Τπεξεζηώλ Μεηαλάζηεπζεο, ελώ θαη ζηνπο ηνκείο 

αξκνδηνηήησλ Πξνζηαζία Γαζώλ/Αγξνηηθέο Τπνζέζεηο, Πεξηβάιινλ/Υσξηθόο ρεδηαζκόο 

θαη Ύδαηα παξέρνπκε πιεξνθνξίεο γηα επαξθή πεξηήγεζε ησλ “πειαηώλ” καο θαη ηελ 

επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο αξκόδηεο Οξγαληθέο Μνλάδεο θαη ηνπο εηζεγεηέο ησλ Τπεξεζηώλ 

καο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε θαζνδήγεζε ζηελ αλαδήηεζή ηνπο. 

Πεξαηηέξσ, πξνέθπςε έλαο αξηζκόο Τπηπεζιών Επιπέδος 2, Μονόδπομηρ 

Αλληλεπίδπαζηρ, θαζώο, πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ Δπηπέδνπ 1, 

παπέσονηαι εκηςπώζιμερ θόπμερ και ππόηςπα ένηςπα αιηήζεων γηα ηελ έλαξμε 

https://www.m-t.gov.gr/
https://www.m-t.gov.gr/apostille_main_natalia/
https://www.m-t.gov.gr/apostille_main_natalia/
https://www.m-t.gov.gr/apostille_main_natalia/
https://www.m-t.gov.gr/immigration-services-for-citizens/
https://www.m-t.gov.gr/main_prostasiadason_agrotikonypotheseon/
https://www.m-t.gov.gr/MainPerivallonXorotaksia/
https://www.m-t.gov.gr/main_prostasiaydaton/
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ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα παξάδεηγκα πιήζνο εληύπσλ κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ 

ζηελ ειίδα ηεο Πξνζηαζίαο Γαζώλ, ζηηο Τπεξεζίεο Μεηαλάζηεπζεο θαη ζηηο Τπεξεζίεο 

ηεο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνύ γηα Τπαιιήινπο ηεο Α.Γ.Μ.Θ.  

ε όηη αθνξά ηηο Τπηπεζίερ Επιπέδος 3, Αμθίδπομηρ Αλληλεπίδπαζηρ, ε 

Α.Γ.Μ.Θ. παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα ηελ έλαξμε 

ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Δγγξάθσλ κε 

απιή εγγξαθή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηε ζρεηηθή πιαηθόξκα, ενώ αναλόγωρ με ηην 

ωπιμόηηηα ηηρ διαδικαζίαρ, ελδερνκέλσο ν “πειάηεο” λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο 

πιήξνπο ειεθηξνληθήο δηεθπεξαίσζεο ηνπ αξρηθνύ ηνπ αηηήκαηνο (Επίπεδο Τπηπεζιών 

4, πλήποςρ ηλεκηπονικήρ ζςναλλαγήρ), όπσο γηα παξάδεηγκα νη Τπεξεζίεο ηνπ 

Σκήκαηνο Πξνζσπηθνύ γηα Τπαιιήινπο ηεο Α.Γ.Μ.Θ, όπνπ ν ππάιιεινο ππνβάιιεη 

ειεθηξνληθά ην αίηεκά ηνπ γηα ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ Τπεξεζηαθώλ Μεηαβνιώλ ή ηελ 

έθδνζε θάπνηαο βεβαίσζεο θαη ιακβάλεη ην απνηέιεζκα ηεο αίηεζήο ηνπ ζην ειεθηξνληθό 

ηνπ ηαρπδξνκείν.  

Δπηπξνζζέησο, ε λέα ηζηνζειίδα παξέρεη ζηνπο “πειάηεο” ηεο Α.Γ.Μ.-Θ, ηελ 

δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αλαθνξάο/θαηαγγειίαο θαη ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο κε ηηο Τπεξεζίεο ηεο Α.Γ.Μ.Θ, κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο πξόηππεο 

ειεθηξνληθήο θόξκαο. Οη αλαθνξέο/θαηαγγειιίεο παξαιακβάλνληαη θαη ειέγρνληαη από 

ην αξκόδην Σκήκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ, ελώ ηα γεληθόηεξα αηηήκαηα επηθνηλσλίαο 

αμηνινγνύληαη σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη πξνσζνύληαη ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο 

Α.Γ.Μ.Θ γηα απόθξηζε (Τπηπεζίερ Επιπέδος 3).  

Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, κεζνπξόζεζκν ζηόρν καο απνηειεί ε κεηάβαζε ζε κία 

πύιε πνπ ζα παξέρεη δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο. ηόρνο καο είλαη ε δηεύζπλζε m-t.gov.gr 

λα είλαη ε κόλε πνπ ζα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ Πνιίηεο, Δπηρεηξήζεηο θαη Τπάιιεινη γηα 

λα εμππεξεηεζνύλ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, απαηηείηαη ε επίηεπμε σξηκόηεηαο ζην ζύλνιν 

ησλ δπλεηηθά πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ από ηηο Οξγαληθέο Μνλάδεο ηνπ Φνξέα θαη ζηα 

4 Δπίπεδα Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ήδε θηλνύκαζηε πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε.  

Με ηελ αξηζκ. πξση. νηθ. 1562/26-11-2020(ΑΓΑ: ΦΥ1ΑΟΡ1Τ-21Η) απόθαζε ηνπ 

πληνληζηή ηεο Α.Γ.Μ.Θ. ζπγθξνηήζεθε Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ ηςποποίηζη ηων 

διαδικαζιών σοπήγηζηρ αδειών Διαμονήρ Πολιηών Σπίηων Υωπών, ελώ κε ηελ 

αξηζκ. πξση. 907/09-07-2020(ΑΓΑ: 6ΗΒ4ΟΡ1Τ-ΡΚΔ) απόθαζε είρε ζπγθξνηεζεί Οκάδα 

Δξγαζίαο γηα ηελ ηςποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ παπασώπηζηρ ηηρ εκμεηάλλεςζηρ 

ηων δημοζίων δαζών, ηα παπαδοηέα ηηρ οποίαρ αναμένονηαι ενηόρ ηων 

επόμενων ημεπών. Παξόκνηεο Οκάδεο Δξγαζίαο πξόθεηηαη λα ζπγθξνηεζνύλ από εδώ 

θαη ζην εμήο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηεο ςεθηαθήο νινθιήξσζεο. 

Πεξαηηέξσ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, ηα αποηελέζμαηα ηων Ομάδων Επγαζίαρ, ήηνη 

ε εθαξκνζηέα λνκνζεζία, ηα αθνινπζεηέα βήκαηα ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ θάζε θνξά 

αλαιύνληαη θαη ηα πξόηππα έγγξαθα πνπ αληαιιάζζνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

δηαδηθαζηηθώλ ξνώλ, θα ηύσοςν καθολικήρ και ενιαίαρ εθαπμογήρ από ηο ζύνολο 

https://www.m-t.gov.gr/dasikesypotheseis/
https://www.m-t.gov.gr/immigration-services-for-citizens/
https://www.m-t.gov.gr/tmimaprosopikou/
https://www.m-t.gov.gr/tmimaprosopikou/
https://www.m-t.gov.gr/tmimaprosopikou/
https://egov.damt.gr/exprotocol/
https://www.m-t.gov.gr/tmimaprosopikou/
https://www.m-t.gov.gr/tmimaprosopikou/
https://www.m-t.gov.gr/tmimaprosopikou/
https://www.m-t.gov.gr/SubmitComplain/
https://www.m-t.gov.gr/#contact
https://www.m-t.gov.gr/#contact
https://www.m-t.gov.gr/#contact
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/��1���1�-21�
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6��4��1�-���
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ηων Τπηπεζιών ηηρ ΑΔΜΘ και θα αναπηηθούν ζηον ιζηόηοπο ηηρ Τπηπεζίαρ 

ππορ γνώζη και εθαπμογή όλων ηων ενδιαθεπομένων μεπών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ςνηονιζηήρ  

Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ  

Μακεδονίαρ-Θπάκηρ 

 

 

 

 

Δπ. Ιωάννηρ άββαρ 

 

 

 

 

 

      

 


