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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2011 

Δ/μρηπ Πληοξτξοικήπ & Επικξιμχμιώμ 

ΣΜΗΜΑΣΩΝ  ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 Αμάλσρη και έοεσμα αμαγκώμ και σλικξύ, δημιξσογία-καςαρκεσή, 

ρσμςήοηρη και αμαβάθμιρη πεοιευξμέμξσ ςχμ ιρςξςόπχμ: 

 

o Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ-Θοάκηπ 

o Γεμικξύ Γοαμμαςέα ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

o Διεύθσμρηπ Πληοξτξοικήπ και Επικξιμχμιώμ 

o Διεύθσμρηπ Σευμικξύ Ελέγυξσ 

o Δ/μρηπ Τδάςχμ Κεμςοικήπ Μακεδξμίαπ 

o Ετημεοίδα ςηπ Τπηοερίαπ 

 Αμάλσρη, ρυεδίαρη και δημιξσογία εταομξγήπ για ςη διαυείοιρη ςχμ 

πειθαουικώμ πξιμώμ αιοεςώμ ξογάμχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ. 

 

 Δημιξσογία 725 υοηρςώμ καθώπ και ςηπ δξμήπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ - Θοάκηπ ρςημ εταομξγή ςξσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

Εμημέοχρη ςχμ υοηρςώμ μέρχ απξρςξλήπ e-mail για ςημ ρχρςή 

υοήρη ςξσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ.  

 

 Αλληλξγοατία αμαζήςηρηπ και καςαγοατή ρσμδέρεχμ επικξιμχμίαπ 

εκςόπ ςξσ ΤΖΕΤΞΙ. 

 

 Καςαγοατή ρσμδέρεχμ Internet εκςόπ ΤΖΕΤΞΙ – Καςάογηρη 10 

ρσμδέρεχμ ADSL, με ρκξπό ςημ πλήοη ανιξπξίηρη ςξσ ΤΖΕΤΞΙ.  

 

 Καςάογηρη 15 ςηλετχμικώμ ρσμδέρεχμ. 
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 Επικαιοξπξίηρη ρςξιυείχμ ΤΖΕΤΞΙ για  ςα κςήοια ςηπ ποώημ 

Πεοιτέοειαπ Κεμςοικήπ Μακεδξμίαπ & ςηπ ποώημ Πεοιτέοειαπ 

Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ-Θοάκηπ. 

 

 Απξγοατή ςχμ ςηλετχμικώμ ρσμδέρεχμ όληπ ςηπ Α.Δ.Μ.Θ. 

 

 Επενεογαρία και έοεσμα ςξσ αουείξσ καςαγοατήπ ςηλετχμικώμ 

ρσμδέρεχμ  ςηπ ποώημ Πεοιτέοειαπ Κεμςοικήπ Μακεδξμίαπ για ύπαονη 

αμενότληςχμ σπξυοεώρεχμ και αδήλχςχμ ςηλετχμικώμ ρσμδέρεχμ. 

 

 Εγκαςάρςαρη, παοαμεςοξπoίηρη και έμαονη λειςξσογίαπ ςηπ 

εταομξγήπ "Ηλεκςοξμικό Ποχςόκξλλξ" ρε όλξσπ ςξσπ Νξμξύπ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ, καθώπ και ρςιπ Γεμικέπ Δ/μρειπ 

Ερχςεοικήπ Λειςξσογίαπ  και Χχοξςανίαπ & Πεοιβαλλξμςικήπ 

Πξλιςικήπ. Δημιξσογία  ςχμ δώδεκα (12) κεμςοικώμ ποχςξκόλλχμ και 

ρσμςξμιρμό ςχμ 243 σπαλλήλχμ ρςη υοήρη ςξσ. 

 

 Δημιξσογία και λειςξσογία μηυαμιρμξύ λήφηπ αμςιγοάτχμ αρταλείαπ 

ςχμ δεδξμέμχμ από όλεπ ςιπ εγκαςαρςάρειπ (ρςξσπ δώδεκα Νξμξύπ) 

Ηλεκςοξμικξύ Ποχςξκόλλξσ. 

 

 Μεςάπςχρη - μεςατξοά βάρεχμ δεδξμέμχμ ηλεκςοξμικξύ 

ποχςξκόλλξσ ρε μέα μηυαμήμαςα (π.υ Δ/μρη Δαρώμ Ν. 

Θερραλξμίκηπ) και απξκαςάρςαρη με υοήρη απξμακοσρμέμηπ 

επιτάμειαπ εογαρίαπ ποξβλημάςχμ πξσ παοξσριάρςηκαμ ρε 

ποχςόκξλλα (π.υ Νξμξύ Πιεοίαπ, Δαραουείξσ Νάξσραπ, Δαραουείξ 

Νιγοίςαπ) 

 

 Δημιξσογία και ούθμιρη μηυαμιρμξύ λήφηπ αμςιγοάτχμ αρταλείαπ 

ςχμ δεδξμέμχμ ρε ρςαθμξύπ εογαρίαπ. 

 

 Δημιξσογία τξομώμ καςαγοατήπ : 

o δενιξςήςχμ σπαλλήλχμ 
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o αμαγκώμ ρε Η/Τ και Εκςσπχςώμ 

o αμαλχρίμχμ σλικώμ ςχμ ρσρκεσώμ 

o υοηρςώμ εταομξγήπ «Ιθαγέμεια – Πξλιςξγοάτηρη» 

o ρςξιυείχμ ςχμ Δήμχμ ςξσ μξμξύ Θερραλξμίκηπ 

 Αμάοςηρη ποξκηούνεχμ διαγχμιρμώμ σπηοεριώμ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ ρςξ site ςηπ 

σπηοερίαπ.  

 

 Εκπαίδεσρη ποξψρςαμέμξσ Σμήμαςξπ Ποξμηθειώμ & Διαυείοιρηπ 

Τλικώμ ρςη υοήρη τξομώμ ςηπ google.  

 

 Επενεογαρία ρε βάρη δεδξμέμχμ ςχμ ρςξιυείχμ πξσ ρσγκεμςοώθηκαμ 

ρυεςικά με ςιπ αμάγκεπ ρε Η/Τ και αμαλώριμα ρσρκεσώμ ςχμ 

σπηοεριώμ. 

 

 Απξκαςάρςαρη ποξβλημάςχμ επικξιμχμίαπ και ρύμδερηπ 

απξμακοσρμέμχμ σπηοεριώμ (π.υ Σμήμα Διξικηςικξύ - Οικξμξμικξύ 

Νξμξύ Κιλκίπ, Δαραουείξ Αοιδαίαπ, Σμήμα Διξικηςικξύ - Οικξμξμικξύ 

Νξμξύ Χαλκιδικήπ). 

 

 Απξρςξλή 14 newsletter με ρκξπό ςημ εμημέοχρη όλχμ ςχμ 

σπαλλήλχμ ρυεςικά με διάτξοα θέμαςα. 

 

 Ρύθμιρη μέχμ Η/Τ  και σπξρςήοινη υοηρςώμ (ούθμιρη email, ρύμδερη 

ρςξ Internet, επίλσρη ποξβλημάςχμ με εκςσπχςέπ) με  υοήρη 

απξμακοσρμέμηπ επιτάμειαπ εογαρίαπ και ςηλετχμικήπ 

ενσπηοέςηρηπ.  

 

 Διεκπεοαίχρη 430 αιςήρεχμ για δημιξσογία λξγαοιαρμώμ υοήρςη για 

ςξ Domain και λξγαοιαρμώμ υοήρςη email, και εμεογξπξίηρή ςξσπ. 

 

 Ποξώθηρη αλληλξγοατίαπ για 28 σπαλλήλξσπ πξσ μεςακιμήθηκαμ 

μεςά ςημ 01/07/2011 ρςημ Αιοεςή Πεοιτέοεια. * 
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 Δημιξσογία email για κάθε ξογαμική μξμάδα (400 email), ρε επίπεδξ 

Γεμικώμ Διεσθύμρεχμ, Διεσθύμρεχμ, Σμημάςχμ, Γοατείχμ, 

Δαραουείχμ, Ασςξςελώμ Σμημάςχμ, ρύμτχμα με ςη δξμή ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ, και εμεογξπξίηρή 

ςξσπ. 

 Απξκαςάρςαρη on-site ρύμδερηπ απξμακοσρμέμχμ σπηοεριώμ 

(Αομαία, Διεύθσμρη Αγοξςικώμ Τπξθέρεχμ). 

 

 Έλεγυξπ λειςξσογίαπ, δημιξσογία υοηρςώμ, εγκαςάρςαρη ρςα 

ςεομαςικά και διαυείοιρη ςχμ εταομξγώμ ςξσ ΟΠΠ καθώπ και 

αμςιμεςώπιρη ςευμικώμ ποξβλημάςχμ. 

 

 Εγκαςάρςαρη λξγιρμικξύ και παοαμεςοξπξίηρη inode για ρύμδερη 

μέχμ σπηοεριώμ. 

 

 Απξγοατή ηλεκςοξμικξύ ενξπλιρμξύ ςχμ σπαλλήλχμ πξσ 

μεςακιμήθηκαμ ρςημ Αιοεςή Πεοιτέοεια. σμξλικά απξγοάτηκαμ 186 

Η/Τ, 131 εκςσπχςέπ, 20 fax, 14 τχςξςσπικά, 11 scanner  

 

 Αδιάλειπςη ςηλετχμική και  επιςόπια σπξρςήοινη ρςιπ εταομξγέπ 

"Ηλεκςοξμικό Ποχςόκξλλξ" , «Διαυείοιρη Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ» και 

ρε όλεπ ςιπ εταομξγέπ ςξσ ΟΠΠ. 

 

 Τπξρςήοινη ςηπ Δ/μρηπ Διξίκηρηπ ρςημ εταομξγή «Διαυείοιρη 

Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ» ςηπ OTS: 

o Σευμική διαυείοιρη 

o Μεςάπςχρη δεδξμέμχμ από ενχςεοικά αουεία 

o Εναγχγή δεδξμέμχμ από ςημ Oracle 

o Τπξρςήοινη ςηπ Δ/μρηπ Διξίκηρηπ ρςη δημιξσογία πίμακα καςάςανηπ 

ςχμ σπηοεςξύμςχμ σπαλλήλχμ.  

 

 σμςήοηρη και παοαμεςοξπξίηρη ςχμ Symantec και WSUS Servers για 

ςημ ποξρςαρία ςχμ Η/Τ ςηπ έδοαπ. 
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 Εγκαςάρςαρη ςηπ μέαπ εταομξγήπ Μεςαμάρςεσρηπ ςηπ ΔΑΕΜ ρε 12 

Η/Τ και εμημέοχρη ςχμ υοηρςώμ ςηπ. 

 Απξγοατή ςχμ σπξδξμώμ ςχμ σπηοεριώμ Αρςικήπ Καςάρςαρηπ και 

Κξιμχμικήπ Έμςανηπ, μεςά από αίςημα ςξσ Τπξσογείξσ Ερχςεοικώμ. 

 

 Μελέςη και ποόςαρη για ςιπ λειςξσογικέπ αμάγκεπ  ρε δίκςσξ και 

ςηλετχμία – fax ςχμ σπηοεριώμ πξσ θα ρςεγαρθξύμ ρςξ COSMOS 

CENTER (κςήοιξ ZEDA). 

 

 ύρςαρη επιςοξπήπ για ςα Κξμβικά ημεία Επατήπ (ΚΟΕ) και ξοιρμόπ 

εκποξρώπξσ από κάθε σπηοερία για ρσμεογαρία πάμχ ρςξ 

αμςικείμεμξ. 

 Σξ ςμήμα σπξρςήοινηπ πεοιτεοειακώμ ρσρςημάςχμ βάρη ςξσ 

ΠΔ142/2011 έυει ραμ ρκξπό:  

1. μα ρσμςξμίζει και επξπςεύει ςημ αποόρκξπςη επικξιμχμία και  ςημ 

εύοσθμη λειςξσογία ςχμ πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ πξσ είμαι 

εγκαςερςημέμα ρςιπ Τπηοερίεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

2. μα καςαοςίζει ςα αμαγκαία λειςξσογικά ποόςσπα ςχμ αμχςέοχ 

Τπηοεριώμ 

3. μα σπξρςηοίζει ςευμικά ςξσπ υοήρςεπ ςχμ απξκεμςοχμέμχμ 

ρσρςημάςχμ και μα μεοιμμά για ςημ καςάοςιρη και ςημ εκπαίδεσρη 

ςξσπ 

4. μα εναρταλίζει ςιπ αμαγκαίεπ σπξδξμέπ πληοξτξοικήπ και 

επικξιμχμιώμ για ςημ απξςελερμαςική λειςξσογία ςχμ 

απξκεμςοχμέμχμ ρσρςημάςχμ . 

Για ςξ έςξπ 2011 ποαγμαςξπξιήθηκαμ ξι παοακάςχ εογαρίεπ: 

ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

Αμςικαςάρςαρη δίρκξσ 14 

Επιρκεσή δίρκξσ (format) 44 

Αμςικαςάρςαρη κάοςαπ γοατικώμ 15 
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Αμςικαςάρςαρη επενεογαρςή 1 

Αλλαγή μμήμηπ 52 

Επιρκεσή Η/Τ 94 

Αμςικαςάρςαρη ςοξτξδξςικξύ 13 

Αμςικαςάρςαρη μπξσςόμ έμαονηπ 2 

Αμςικαςάρςαρη φήκςοαπ 

επενεογαρςή 

4 

Αμςικαςάρςαρη μηςοικήπ 2 

Επιρκεσή εκςσπχςή 23 

Αλλαγή ξθόμηπ 5 

ύμδερη ρςξ δίκςσξ 83 

Εγκαςάρςαρη ποξγοαμμάςχμ 12 

Εγκαςάρςαρη εκςσπχςή 38 

Εγκαςάρςαρη Η/Τ 51 

Επιρκεσή δικςύξσ 24 

Εγκαςάρςαρη ςηλετώμξσ 16 

Επιρκεσή ςηλετχμικξύ δικςύξσ 10 

Επιρκεσή ςηλετώμξσ 9 

Επιρκεσή FAX 9 

Επιρκεσή scanner 1 

Αλλαγή κάοςαπ δικςύξσ 10 

ύμολο 532 
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ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΝΟΜΟΤ 

Σμήματος Πληροφορικής Ν. Ξάμθης  

Από ςημ ρςιγμή πξσ  εμεογξπξιήθηκε  ςξ Σμήμα Πληοξτξοικήπ Ν. Ξάμθηπ 

ρςα πλαίρια ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ  και μέυοι 

ρήμεοα ρςξμ Νξμό Ξάμθηπ, εκςόπ από ςημ άμερη αμςαπόκοιρη για ςευμική 

σπξρςήοινη  ρε ςηλετχμικέπ (επί ςξ πλείρςξμ) κλήρειπ ,  έυξσμ γίμει ςα ενήπ: 

 

Σμήμα Διοικητικού Οικομομικού Ν. Ξάμθης  

1. Απεγκαςάρςαρη ςηπ γοαμμήπ connex - internet 

2. ύμδερη όλχμ ςχμ σπξλξγιρςώμ ρςξ Δίκςσξ ύζεσνηπ-internet  

3. Εγκαςάρςαρη ηλεκςοξμικξύ ποχςξκόλλξσ και σπηοεριώμ 

ηλεκςοξμικήπ     αλληλξγοατίαπ(e-mail) 

4. Δημιξσογία σπηοεριώμ δικςύξσ εμςόπ ςηπ σπηοερίαπ όπχπ  κξιμή 

υοήρη εκςσπχςώμ και τακέλχμ. 

 

Δ/μση Δασώμ Ν. Ξάμθης  

1. Απεγκαςάρςαρη ςηπ γοαμμήπ connex - internet 

2. ύμδερη όλχμ ςχμ σπξλξγιρςώμ ρςξ Δίκςσξ ύζεσνηπ-internet ( μεςά 

από μεςατξοά ςηπ γοαμμήπ ύζεσνηπ ρε μέα γοατεία) 

3. Εγκαςάρςαρη ηλεκςοξμικξύ ποχςξκόλλξσ και σπηοεριώμ 

ηλεκςοξμικήπ     αλληλξγοατίαπ(e-mail) 

 

Δασαρχείο Ξάμθης  

1. Απεγκαςάρςαρη ςηπ γοαμμήπ connex - internet 

2. ύμδερη όλχμ ςχμ σπξλξγιρςώμ ρςξ Δίκςσξ ύζεσνηπ-internet ( και 

ρςα δύξ κςίοια ςξσ Δαραουείξσ) 

3. Εγκαςάρςαρη ηλεκςοξμικξύ ποχςξκόλλξσ και σπηοεριώμ 

ηλεκςοξμικήπ     αλληλξγοατίαπ(e-mail) 
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Δασαρχείο ταυρούπολης   

1. Απεγκαςάρςαρη ςηπ γοαμμήπ connex - internet 

2. ύμδερη όλχμ ςχμ σπξλξγιρςώμ ρςξ Δίκςσξ ύζεσνηπ-internet  

3. Εγκαςάρςαρη ηλεκςοξμικξύ ποχςξκόλλξσ και σπηοεριώμ 

ηλεκςοξμικήπ     αλληλξγοατίαπ(e-mail) 

4. Δημιξσογία σπηοεριώμ δικςύξσ εμςόπ ςηπ σπηοερίαπ όπχπ  κξιμή 

υοήρη εκςσπχςώμ και τακέλχμ. 

 

 

Σμήμα Αστικής Κατάστασης και Σμήμα Αδειώμ Διαμομής  

1. Απεγκαςάρςαρη ςηπ γοαμμήπ connex - internet 

2. ύμδερη όλχμ ςχμ σπξλξγιρςώμ ρςξ Δίκςσξ ύζεσνηπ-internet  

3. Εγκαςάρςαρη ηλεκςοξμικξύ ποχςξκόλλξσ και σπηοεριώμ 

ηλεκςοξμικήπ     αλληλξγοατίαπ(e-mail) 

4. Δημιξσογία σπηοεριώμ δικςύξσ εμςόπ ςηπ σπηοερίαπ όπχπ  κξιμή 

υοήρη εκςσπχςώμ και τακέλχμ. 

5. Εγκαςάρςαρη ςξσ μέξσ ποξγοάμμαςξπ ΔΑΕΜ ρςξ ςμήμα Αρςικήπ 

Καςάρςαρηπ . 

 

 

Εκςόπ ςχμ αμχςέοχ, ρσμμεςείυα ρςιπ κάςχθι εογαρίεπ ξι ξπξίεπ δόθηκαμ και 

διεκπεοαιώθηκαμ απξςελερμαςικά  ρςξ Σμήμα Πληοξτξοικήπ Ν. Ρξδόπηπ με 

αομξδιόςηςα ςξσπ μξμξύπ ςηπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ –Θοάκηπ  ,  σπό  ςημ 

άφξγη  ρσμεογαρία και καθξδήγηρη ςηπ  Γλεοίδξσ ξτίαπ  Ποξψρςαμέμηπ  

ςξσ Σμήμαςξπ  και ςημ ρσμεογαρία  ςχμ  σπξλξίπχμ ρσμαδέλτχμ  ςξσ 

ςμήμαςξπ  Ραγιά Ιχάμμη και Γιαμπξσλςάκη Παμαγιώςη: 

 Απξγοατή ςχμ Δημξρίχμ σπαλλήλχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

(ρςημ ποώςη και ρςημ δεύςεοη τάρη ςηπ επικαιοξπξίηρηπ και 

ξοιρςικξπξίηρηπ ςηπ απξγοατήπ) . 
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 Εγκαςάρςαρη ςξσ μέξσ ηλεκςοξμικξύ ποχςξκόλλξσ και ρςξσπ άλλξσπ 

μξμξύπ ςηπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ  . 

 Εγκαςάρςαρη ςξσ μέξσ ποξγοάμμαςξπ ΔΑΕΜ (ρςξ ςμήμα Αρςικήπ 

Καςάρςαρηπ Ν. Έβοξσ).  

 Απξγοατή ςξσ μηυαμξγοατικξύ ενξπλιρμξύ ξ ξπξίξπ δόθηκε ρςημ 

ρσμέυεια ρςημ Πεοιτέοεια Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ. .  

 Σευμική επιςόπια σπξρςήοινη ρε όλεπ ςιπ σπηοερίεπ ςξσ Ν. Ρξδόπηπ.  

 Σευμική σπξρςήοινη και ρε άλλξσπ μξμξύπ ςηπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ 

– Θοάκηπ  , είςε με επιςόπια παοξσρία (επιρκέφειπ ρε Έβοξ και 

Καβάλα), είςε μέρξ  απξμακοσρμέμηπ ρύμδερηπ.    

 

Σέλξπ ρσμμεςέυχ ,  ρςξμ έλεγυξ και επιδιόοθχρη ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ 

ποξρχπικξύ ςχμ σπαλλήλχμ ςχμ Νξμώμ ςηπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – 

Θοάκηπ ρςημ βάρη δεδξμέμχμ  πξσ διαςηοεί ςξ Σμήμα Διξικηςικξύ 

Οικξμξμικξύ Ν. Ρξδόπηπ , ρε ρσμεογαρία με ςξμ σπάλληλξ Κεοαμάοη 

Κχμρςαμςίμξ ςξσ κλάδξσ ΠΕ Διξικηςικξύ Οικξμξμικξύ ,ςξσ ςμήμαςξπ Δ/κξύ 

Οικ/κξύ Ν. Ρξδόπηπ. 
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               Σμήματος Πληροφορικής Ν. Πέλλας 

Tξ Σμήμα Πληοξτξοικήπ Ν. Πέλλαπ είμαι αομόδιξ για ςημ σπξρςήοινη ςηπ 

λειςξσογίαπ όλχμ ςχμ πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ ςχμ σπηοεριώμ ςηπ 

Α.Δ.Μ.Θ. ςξσ Νξμξύ, για ςημ εύοσθμη και απξδξςική λειςξσογία ςξσπ, ςημ 

σπξρςήοινη-παοξυή ξδηγιώμ και βξήθειαπ όλχμ ςχμ σπαλλήλχμ για ςημ 

απξςελερμαςική υοήρη ςόρξ ςχμ πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ, όρξ και ςχμ 

εταομξγώμ λξγιρμικξύ.  

ύμτχμα με ςα παοαπάμχ ξι εμέογειεπ-δοάρειπ πξσ έγιμα από ςξ Σμήμα 

Πληοξτξοικήπ ρςιπ σπηοερίεπ ςξσ Ν. Πέλλαπ (Δ/μρη Δαρώμ Πέλλαπ, 

Δαραουείξ Έδερραπ, Δαραουείξ Αοιδαίαπ, Σμ. Δ/κξύ – Οικ/κξύ, Σμ. 

Γοαμμαςείαπ, Σμ. Αδειώμ Διαμξμήπ & Σμ. Αρςικήπ Καςάρςαρηπ & Κξιμχμικήπ 

Έμςανηπ) είμαι ξι ενήπ: 

 Κάςξφη και καςαγοατή ρσρςήμαςξπ ΤΖΕΤΞΙ ςξσ 5ξσ ξοότξσ ςξσ 

Διξικηςηοίξσ Έδερραπ και ςξσ κςιοίξσ ςξσ Δαραουείξσ Αοιδαίαπ, 

καθώπ και απξςύπχρή ςξσπ ρςξ ποόγοαμμα Microsoft Visio. 

 Ρύθμιρη αλλαγήπ ςχμ emails από rcm ρε damt.gov.gr. 

 Εγκαςάρςαρη ςχμ 23 emails ςχμ σπηοεριώμ ςξσ Νξμξύ Πέλλαπ. 

 Ποξώθηρη και εγκαςάρςαρη 11 μέχμ αιςημάςχμ για ςημ απόκςηρη 

email σπαλλήλχμ ςηπ Α.Δ.Μ.Θ. ςξσ μξμξύ. 

 Εκπαίδεσρη ρςξ εμιαίξ ηλεκςοξμικό ποχςόκξλλξ ςχμ σπαλλήλχμ 

πξσ αρυξλξύμςαι με ςξ ποχςόκξλλξ, ξδηγίεπ για ςη ρχρςή 

ρσμπλήοχρη ςχμ πεδίχμ και ςη ρσρυέςιρη ςχμ εγγοάτχμ. 

 Απξκαςάρςαρη ποξβλημάςχμ ρςα μηυαμήμαςα πξσ υοηριμξπξιξύμ 

ςξ ηλεκςοξμικό ποχςόκξλλξ ρςξ Δαραουείξ Έδερραπ. 

 Δημιξσογία ξμάδαπ εογαρίαπ “Dasarid” ρςημ ξπξία ρσμδέθηκαμ 

όλα ςα μηυαμήμαςα ςηπ σπηοερίαπ 21 ρςξ ρύμξλξ, εκςόπ από έμα 

H/Y o ξπξίξπ υοηριμξπξιεί ρύμδερη CONNEX. Έγιμαμ όλξι ξι 

εκςσπχςέπ κξιμόυοηρςξι και εγκαςαρςάθηκαμ ρςα μηυαμήμαςα. 

Έγιμε εμημέοχρη σπαλλήλχμ για ςη υοήρη ςξσ δικςύξσ. 

 Εκπαίδεσρη σπαλλήλχμ Δαραουείξσ Αοιδαίαπ ρςξ ποόγοαμμα 

Outlook Express.  
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 Καςαγοατή ςχμ ςηλετχμικώμ ρσρςημάςχμ καθώπ και ςχμ 

ςηλετχμικώμ γοαμμώμ ςχμ σπηοεριώμ πξσ ρςεγάζξμςαι ρςξμ 5ξ 

όοξτξ ςξσ Διξικηςηοίξσ Έδερραπ. 

 Επιρκεσή εκςσπχςώμ (ρε 1 μηυάμημα ρςξ Δαραουείξ Έδερραπ, ρε 3 

ρςξ Σμ. Αρςικήπ Καςάρςαρηπ& Κξιμχμικήπ Έμςανηπ, ρε 1 ρςξ Σμ. 

Δ/κξύ – Οικ/κξύ), 2 από ασςξύπ ρςάλθηκαμ ρςη Δ/μρη για 

επιρκεσή. 

 Επίλσρη ποξβλημάςχμ ρε σπξλξγιρςέπ ( α) εγκαςάρςαρη 

αμςιβιξςικξύ και καθάοιρμα Η/Τ, β) οσθμίρειπ δικςύξσ, γ) 

μεςαςοξπή εκςσπχςή ρε κξιμόυοηρςξ και εγκαςάρςαρή ςξσ ρε Η/Τ 

άλλχμ σπαλλήλχμ ςξσ ίδιξσ Σμήμαςξπ). 

 Εγκαςάρςαρη εκςσπχςώμ. 

 Backup, μεςατξοά αουείχμ και οσθμίρειπ Η/Τ σπαλλήλξσ ςξσ Σμ. 

Δ/κξύ – Οικ/κξύ. 

  Σξπξθέςηρη dvd ρε 2 Η/Τ. 

 Εγκαςάρςαρη ποξγοαμμάςχμ. 

 Ρσθμίρειπ FAX. 

 Παοξυή ξδηγιώμ ρςξσπ σπαλλήλξσπ για ςημ ξοθή αμάοςηρη ρςη 

ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

 Απξρςξλή μηυαμημάςχμ ρςη Δ/μρη Πληοξτξοικήπ και 

Επικξιμχμιώμ, όπξσ δεμ ήςαμ δσμαςή η επί ςόπξσ επιρκεσή ςξσπ. 

 Ποξώθηρη αιςημάςχμ ςχμ σπηοεριώμ ρςη Δ/μρη Πληοξτξοικήπ και 

Επικξιμχμιώμ, για ςημ αμακαςαρκεσή γοατίςη ςχμ εκςσπχςώμ. 

 Εγκαςάρςαρη και οσθμίρειπ ςηπ εταομξγήπ αλλξδαπώμ, ρςξσπ Η/Τ 

ςξσ Σμ. Αρςικήπ Καςάρςαρηπ. 

 Σξπξθέςηρη και οσθμίρειπ μέξσ Η/Τ ρςξ Σμ. Αρςικήπ Καςάρςαρηπ 

και Κξιμχμικήπ Έμςανηπ. 

 σμπλήοχρη πίμακα πξσ ατξοά ρςξμ ενξπλιρμό – εταομξγέπ πξσ 

υοηριμξπξιξύμςαι από ςξ Σμ. Αρςικήπ Καςάρςαρηπ και Κξιμχμικήπ 

Έμςανηπ, ρςα πλαίρια ςηπ εταομξγήπ Ιθαγέμεια-Πξλιςξγοάτηρη. 
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ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗ  

 

Οι παοακάςχ δοάρειπ ςξσ Σμήμαςξπ ατξοξύμ ςιπ Τπηοερίεπ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ με υχοική αομξδιόςηςα 

ςημ Αμαςξλική Μακεδξμία Θοάκη. 

 

1. Σευμική σπξρςήοινη - εγκαςαρςάρειπ, απεγκαςαρςάρειπ , 

επιδιξοθώρειπ hardware και software - 330. 

2. Εκπαίδεσρη σπαλλήλχμ ρςη υοήρη διατόοχμ εταομξγώμ 

(Διαύγεια, Ποχςόκξλλξ, e-mail, διάτξοεπ εταομξγέπ ςχμ 

windows  και ςξσ office, antivirus κλπ. - 153). 

3. Εγκαςάρςαρη λξγαοιαρμώμ ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ ρε 104 

Σμήμαςα ςηπ ΑΔΜΘ. 

4. Τπξρςήοινη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςξσ Ποχςξκόλλξσ ρςξσπ μξμξύπ 

Έβοξσ, Ρξδόπηπ, Καβάλαπ, Δοάμαπ- δημιξσογία υοηρςώμ, 

εκπαίδεσρη και σπξρςήοινη – 70 υοήρςεπ. 

5. Απξγοατή Δημξρίχμ Τπαλλήλχμ ρςημ Αμαςξλική Μακεδξμία 

Θοάκη. 

6. Απξγοατή ςξσ σλικξςευμικξύ ενξπλιρμξύ ςξσ ποώημ γοατείξσ 

ΘΗΕΑ ςηπ Πεοιτέοειαπ ΑΜΘ. 

7. Απξγοατή ςξσ ηλεκςοξμηυαμξλξγικξύ ενξπλιρμξύ ςχμ 

σπηοεριώμ (ρςξσπ πέμςε μξμξύπ) πξσ μεςατέοθηκαμ ρςημ 

Πεοιτέοεια Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ. 

8. Διαυείοιρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ΔΙΑΤΓΕΙΑ για ςημ Αμαςξλική 

Μακεδξμία Θοάκη. 

Δημιξσογία υοηρςώμ - 287, Απεμεογξπξίηρη υοηρςώμ - 84, 

σμευείπ εμημέοχρη ςξσ αουείξσ υοηρςώμ. Διεκπεοαίχρη 

αιςημάςχμ για αμαοςήρειπ, απξαμαοςήρειπ -153.  

9. Διαυείοιρη ςξσ SYZEFXIS (μεςάπςχρη ρυεδόμ ςξσ ρσμόλξσ ςχμ 

σπηοεριώμ από άλλξσπ παοόυξσπ internet ρςξ Syzefxis - 8 

σπηοερίεπ) 
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10. Εγκαςάρςαρη ςξσ μέξσ ποξγοάμμαςξπ ΔΑΕΜ ρςημ Δ/μρη 

Αλλξδαπώμ & Μεςαμάρςεσρηπ ΑΜΘ καθώπ και ρςα Σμήμαςα 

ασςήπ ρςξσπ άλλξσπ μξμξύπ (Έβοξσ, Καβάλαπ, Δοάμαπ- 28 

ρςαθμξύπ εογαρίαπ). 

11. Παοακξλξύθηρη ςηπ πξοείαπ σλξπξίηρηπ ςξσ Αμαπςσνιακξύ 

ποξγοάμμαςξπ ΘΗΕΑ - Μέλη ςηπ Γοαμμαςεία Πεοιτεοειακήπ 

Επιςοξπήπ Παοακξλξύθηρηπ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ «ΘΗΕΑ» 

υχοικήπ αομξδιόςηςαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ 

(Γλεοίδξσ ξτία, Ραγιάπ Ιχάμμηπ) με έογξ ςη ρσλλξγή και ςξμ 

έλεγυξ ςχμ ρςξιυείχμ ςχμ ποξςειμόμεμχμ έογχμ και εμεογειώμ 

ςξσ Ποξγοάμμαςξπ από ςιπ Σευμικέπ Επιςοξπέπ Νόμχμ, η 

μηυαμξγοατική ςξσπ καςαυώοηρη και η επενεογαρία ςξσπ με 

ρκξπό ςημ παοακξλξύθηρη ςηπ πξοείαπ σλξπξίηρηπ ςξσ 

Ποξγοάμμαςξπ ςηπ Πεοιτέοειαπ. 

Μέυοι ρήμεοα έυξσμ ανιξλξγηθεί 103 πιρςξπξιήρειπ 

λξγαοιαρμώμ μαζί με ςα απαιςξύμεμα δικαιξλξγηςικά πξσ 

ερςάληραμ από ςξσπ ΟΣΑ, ρσμξλικξύ πξρξύ 3.621.842,08€. 

Πιξ αμαλσςικά: 

Διεκπεραιωμέμα έργα (λογαριασμοί για καταβολή 

πληρωμής) 

Αρ. Πρωτ. ΑΔΜΘ 
Αριθμός 

Έργωμ 
Αιτούμεμο Ποσό 

9607/09-06-2011 24 945.345,73 € 

12617/29-07-2011 18 683.810,05 € 

15323/08-09-2011 12 507.903,75 € 

18349/27-10-2011 9 266.283,06 € 

22696/07-12-2011 12 353.624,50 € 

ύμολο 75 2.756.967,09 € 
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Έργα με ελλείψεις (οι ΟΣΑ έχουμ 

εμημερωθεί) 

Αριθμός Έργωμ Αιτούμεμο Ποσό 

12 237.175,80 € 

 

Απορριφθέμτα  Έργα (οι ΟΣΑ έχουμ 

εμημερωθεί) 

Αριθμός Έργωμ Αιτούμεμο Ποσό 

16 627.699,19 € 

 

σγκεμςοχςικά για ςξ ποόγοαμμα διεκπεοαιώθηκαμ 97 αοιθμξί 

ποχςξκόλλχμ 

 

Σα αιςήμαςα ςχμ σπηοεριώμ είςε με απξρςξλή email είςε ςηλετχμικά, 

έυξσμ διεκπεοαιχθεί όλα. Η πλειξμόςηςα ςχμ αιςημάςχμ απαιςξύμ ςημ 

μεςάβαρη μαπ επιςόπξσ και αοκεςέπ εογαςξώοεπ για μα επιλσθξύμ ςα 

ποξβλήμαςα. Οι σπηοερίεπ είμαι διαρκξοπιρμέμεπ ρε διάτξοα κςίοια ρε 

ςέρρεοιπ μξμξύπ (πλημ ςξσ Ν. Ξάμθηπ) και χπ εκ ςξύςξσ 

αμςιμεςχπίζξσμε ποξβλήμαςα μεςατξοάπ ποξπ ςιπ σπηοερίεπ λόγχ μη 

διάθερηπ σπηοεριακξύ ασςξκιμήςξσ. Πξλλά ποξβλήμαςα 

παοξσριάζξμςαι λόγχ παλαιόςηςαπ ςξσ ενξπλιρμξύ, κακήπ υοήρηπ ςξσ, 

μη ξοθξλξγικήπ καςαμξμήπ ςξσ και μη εμημέοχρηπ ςηπ σπηοερίαπ για 

αλλαγέπ πξσ ποαγμαςξπξιξύμςαι.  

 

ςημ ποξρπάθεια ασςή αοχγόπ ήςαμ και ξ Σμημαςάουηπ ςξσ Ν. Ξάμθηπ 

κ. Μπλέςραπ Κχμ/μξπ. 

 


