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                   ΑΔΑ: Β4Ι9ΟΡ1Φ-Φ7Ι 
 

                        Πάηξα,   6-6-2012 
 

                     Αξηζκ. Πξση.:  49295/25 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ-ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  
Σαρ.  Δ/λζε : N.E.O Παηξώλ-Αζελώλ 28  
T.K : 264.41  ΠΑΣΡΑ                                                                        
Πιεξνθνξίεο : Θ. Μαθξήο                                                                            
Σειέθσλν :  2613600100, 128 
Fax: 2610430683 
E-mail: syzefxis@apd-depin.gov.gr 
 

 
 

ΠΡΟ: 
Ολες ηις Τπηρεζίες ηης 

Αποκενηρωμένης Διοίκηζης 
Πελοποννήζοσ, Δσηικής Ελλάδας & 

Ιονίοσ 
  

 
 

    

ΘΕΜΑ:  Λύζεις για ηην μείωζη κόζηοσς λειηοσργίας ηων Τπηρεζιών ηης Αποκενηρωμένης 
διοίκηζης με ηην τρήζη ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ και δωρεάν SMS μηνσμάηων. 

 
ρεηηθό :  Σν ππ αξηζ. 3511/2012/10-5-2012 Εγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αδεηώλ Δηακνλήο Ηιείαο. 
 

Με αθνξκή ην ζρεηηθό έγγξαθν θαη εηδηθόηεξα ηελ αλαθνξά ζηελ εγθύθιην 12 «εθαξκνγή 

δηαηάμεσλ ηνπ λ.4018/2011» κε ηελ νπνία νη αιινδαπνί πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ πνξεία 

ηνπ αηηήκαηόο ηνπο αθόκε θαη ηειεθσληθά, ζαο γλσξίδνπκε όηη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δσξεάλ 

απνζηνιήο κελύκαηνο SMS από ην πεξηβάιινλ ηνπ webmail ΤΖΕΤΞΘ σο εμήο : 

Οζνη έρνπλ πξόζβαζε ζην mail ΤΖΕΤΞΘ κπνξνύλ από ην πεξηβάιινλ ηνπ ΟΣΕ corporate mail, 

σο ζρήκα 1, λα  κεηαβνύλ ζηελ νζόλε (ζρήκα 2) θάλνληαο θιίθ ζην θάθειν Web2SMS .  

 

ρήκα 1 
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ρήκα 2 

 

Επηιέγνληαο ην “Web2SMS” έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα εηζάγεηε έλα ή πεξηζζόηεξα ηειέθσλα (κέρξη 

30) αλά κήλπκα θαη λα ηα απνζηείιεηε γξάθνληαο θαη έλα ζύληνκν κήλπκα (κέρξη 128 

ραξαθηήξεο), πεηπραίλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν αθόκα κεγαιύηεξε νηθνλνκία. 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα, έρεηε αθόκα ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεηε θαη ηελ Ηκέξα 

Απνζηνιήο (αλ ζέιεηε λα ζηαινύλ ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία).  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζην κήλπκα πνπ ιακβάλεη ν παξαιήπηεο θαίλεηαη σο αλαγλσξηζηηθό απνζηνιήο 

ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (ην e-mail ζαο) από ηελ νπνία ζηάιζεθε. 

Αλ επηζπκείηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζην ηέινο ηνπ κελύκαηνο θαη ην όλνκα ηνπ Απνζηνιέα ή ηελ 

Τπεξεζία από ηελ νπνία απνζηέιιεηαη απηό, κπνξείηε επηιέγνληαο πξώηα ηηο “Ρπζκίζεηο” θαη ζηε 

ζπλέρεηα πάιη ην “Web2SMS”, λα ηα εηζάγεηε, όπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθόλα. 
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Εδώ κπνξνύλ λα ζηείινπλ δωρεάν κέρξη 120 SMS ηελ εκέξα.   

Με ηνλ ηξόπν απηό γίλεηαη εμνηθνλόκεζε πόξσλ ζηηο  ηειεπηθνηλσλίεο ζαο.  

Με ηελ επθαηξία ζαο ππελζπκίδνπκε ηελ αλάγθε δξαζηηθήο κείσζεο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ γηα 

νέες ζσζκεσές (Fax, εκησπωηές), ζε ταρηί, μελάνια και ηηλεπικοινωνίες.  

Γηα ηνλ ιόγν απηό επηβάιιεηαη ε απνζηνιή εγγξάθσλ κε ηελ ρξήζε e-mail, ε εγθπξόηεηα ησλ 

νπνίσλ πξνθύπηεη είηε από ηνλ αξηζκό ΑΔΑ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε αλάξηεζε ηνπο ζην 

ΔΘΑΤΓΕΘΑ (Ερνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαηά ηνλ Ν.3861/2010), είηε κε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ζε 

πεξίπησζε αιιεινγξαθίαο κεηαμύ Τπεξεζηώλ κέρξη λα ιεηηνπξγήζεη ε δηαδηθαζία ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο όισλ ησλ Δεκνζίσλ εγγξάθσλ.  

Η Τπεξεζία καο πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ έρεη δεκηνπξγήζεη ομαδικά mail γηα απνζηνιή 

εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν σο εμήο : 

Πξνο όιεο ηηο Τπεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο :  apddepinall@apd-depin.gov.gr 

Πξνο όιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Δ/λζεο Εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο : gdesl_all@apd-depin.gov.gr 

Πξνο όιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Δ/λζεο Υσξν/μηθήο & Πεξηβ/θήο Πνιηηηθήο: gdxpp_all@apd-depin.gov.gr 

Πξνο όιεο ηηο Τπεξεζίεο Δαζώλ & Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ :  gdday_all@apd-depin.gov.gr 

Πξνο όια ηα Σκήκαηα Δηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ :  dep-dko@apd-depin.gov.gr 

Πξνο όια ηα Σκήκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο & Ννκηθώλ Πξνζώπσλ :  ttanp@apd-depin.gov.gr 

Πξνο όιεο ηηο Τπεξεζίεο ηεο Δ/λζεο Αζηηθήο Καηάζηαζεο : dakky_all@apd-depin.gov.gr 

Πξνο όιεο ηηο Τπεξεζίεο ηεο Δ/λζεο Αιινδαπώλ & Μεηαλάζηεπζεο : dam_all@apd-depin.gov.gr 

Πξνο ηηο Τπεξεζίεο Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ : dagryp_all@apd-depin.gov.gr 

Πξνο όιεο ηηο Δ/λζεηο Δαζώλ, Δ/λζε πληνληζκνύ & Επηζεώξεζεο Δαζώλ : ddason_all@apd-depin.gov.gr 

Πξνο όια ηα Σκήκαηα Δαζηθώλ ραξηνγξαθήζεσλ :  ddmap@apd-depin.gov.gr 

Πξνο όια ηα Δαζαξρεία : dasar_all@apd-depin.gov.gr 

Απνζηνιή νκαδηθό mail πξνο ηηο Τπεξεζίεο : 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (όλες) pelop@apd-depin.gov.gr  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΓΟΙΗΓΑ (όλες) argolida@apd-depin.gov.gr  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΘΑΓΗΑ (όλες) arkadia@apd-depin.gov.gr  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΘΟΡΗΛΘΗΑ (όλες) korinthia@apd-depin.gov.gr  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΙΑΘΧΛΗΑ (όλες) lakonia@apd-depin.gov.gr  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΔΖΛΗΑ (όλες) messinia@apd-depin.gov.gr  
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ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (όλες) dytell@apd-depin.gov.gr  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΗΣΧΙΟΑΘΑΡΛΑΛΗΑ (όλες) aitol@apd-depin.gov.gr  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΥΑΨΑ (όλες) axaia@apd-depin.gov.gr  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΖΙΔΗΑ (όλες) hleia@apd-depin.gov.gr  

ΤΠΗΡΕΙΕ ΙΟΝΙΟΤ (όλες) ionio@apd-depin.gov.gr  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΕΑΘΤΛΘΟΤ (όλες) zakynthos@apd-depin.gov.gr  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΘΔΡΘΤΡΑ (όλες) kerkyra@apd-depin.gov.gr  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑ (όλες) kefalonia@apd-depin.gov.gr  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΙΔΤΘΑΓΑ (όλες) leykada@apd-depin.gov.gr  

 
 
Τπελζπκίδεηαη ε εγθύθιηόο καο 104116/78/25-11-2011 (ΑΔΑ : 457ΞΟΡ1Φ-Ω5Η) κε ηελ νπνία 

επηζεκαίλεηαη νηη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο 

Ειιάδαο θαη Θνλίνπ ππάξρεη αξρείν κε όια ηα ζηνηρεία ησλ Τπεξεζηώλ πνπ εκθαλίδεηαη από ην 

εηθνλίδην ηεο πξώηεο ζειίδαο κε ηίηιν «ΟΡΓΑΝΘΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ 

ΔΘΟΘΚΗΗ» ηνηρεία Επηθνηλσλίαο – Πξνηζηάκελνη.  

Παξαθαινύκε όπσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, ειέγμαηε ηα ζηνηρεία απηά θαη 

ελεκεξώζηε ηελ Δ/λζε Πιεξνθνξηθήο & Επηθνηλσληώλ γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ππάξρεη.  

Επίζεο λα ππάξρεη αξκόδηνο ππάιιεινο ζε θάζε Τπεξεζία ν νπνίνο λα αλνίγεη θάζε πξσί ην 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηεο Τπεξεζίαο θαζώο θαζηεξώλεηαη πιένλ ε απνζηνιή εγγξάθσλ κε 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν από θαη πξνο ηηο Δεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη από ηνπο πνιίηεο. 

 
 
 
                         Ο ΓΕΝΘΚΟ ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ 
             ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ        
o Δ/λζε Πιεξνθνξηθήο & Επηθνηλσληώλ 
o Δ/λζε Οηθνλνκηθνύ 

                         ΘΩΑΝΝΗ ΦΟΤΡΚΑΛΘΔΗ 
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