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Εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Ενεργοποιήθηκαν 11 χρήσιμοι σύνδεσμοι στο gov.gr

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της
και παράλληλα προχωρά σε συνεργασία με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη.
Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας, είναι να καταστεί ακόμη πιο εύκολη η
πρόσβαση των πολιτών σε αυτές τις υπηρεσίες.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ενεργοποίησε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) 11 ψηφιακές υπηρεσίες της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αναλυτικά:

 Αναρτήθηκαν οι ακόλουθες πέντε (5) στο gov.gr, ως μοναδικά
προσφερόμενες από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

1. Αρχική / Πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός / Σωματεία Ίδρυση
πολιτιστικού / αθλητικού
σωματείου

2. Αρχική / Επιχειρηματική δραστηριότητα / Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση /
Έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγού / εμπόρου πωλητή υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου

3. Αδειοδότηση / έλεγχος λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων

4. Αρχική / Γεωργία και κτηνοτροφία / Κτηνοτροφία / Διαγραφή από το
μελισσοκομικό μητρώο

5. Αρχική / Γεωργία και κτηνοτροφία / Κτηνοτροφία / Έκδοση μελισσοκομικού
βιβλιαρίου
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 Εντάχθηκαν και οι ακόλουθες έξι (6) ψηφιακές υπηρεσίες σε ήδη
υπάρχουσες διαδικασίες:

1. Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Ελεύθεροι επαγγελματίες / Απόκτηση
ιατρικής ειδικότητας

2. Αρχική / Επιχειρηματική δραστηριότητα / Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση /
Αιτήσεις για θέματα υγειονομικών ελέγχων και περιβαλλοντικής υγιεινής των
περιφερειακών ενοτήτων

3. Αρχική / Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργία / Άδεια κυκλοφορίας και
πινακίδες αγροτικών μηχανημάτων

4. Αρχική / Γεωργία και κτηνοτροφία / Αλιεία / Αλλαγή ονόματος
επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

5. Αρχική / Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργία Ηλεκτροδότηση πηγαδιού –
γεώτρησης

6. Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Συνταξιοδότηση / Παύση άσκησης
επαγγέλματος μηχανικού

Μετά την ένταξη των ψηφιακών υπηρεσιών στο gov.gr, ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Ανοίξαμε στις αρχές Ιουνίου τη
δική μας “Ψηφιακή Πύλη”. Πρόκειται για δημιούργημα των υπηρεσιών μας, το
οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δυνατότητες και θα δίνει τη
δυνατότητα σε όλους να εξυπηρετούνται δίχως άσκοπες μετακινήσεις και
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

»Προχωρούμε τώρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και εντάσσουμε τις ψηφιακές μας υπηρεσίες στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη (gov.gr), ώστε να είναι ακόμη πιο εύκολη η πρόσβαση των
πολιτών.Η μετάβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες είναι ένα μεγάλο στοίχημα για
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Είναι ένα στοίχημα, που θα κερδίσουμε με σκληρή δουλειά, αλλά και με
πολλές έξυπνες παρεμβάσεις».
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