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ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2012 

 Δημιξσογία 56 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή ςξσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

Εμημέοχρη ςχμ υοηρςώμ μέρχ απξρςξλήπ email. 

 Ποαγμαςξπξίηρη 33 αμαοςήρεχμ (ποξκηούνειπ διαγχμιρμώμ 

σπηοεριώμ ςηπ ΑΔΜΘ, δημξρίεσρη ποακςικώμ κ.α) ρςξ site ςξσ 

τξοέα, ρσμεπικξσοώμςαπ ςξ Σμήμα υεδιαρμξύ Ηλεκςοξμικώμ 

Τπηοεριώμ για ςξμ Πξλίςη, ρςξ ξπξίξ αμήκει η ρυεςική αομξδιόςηςα .  

 Απξκαςάρςαρη ποξβλημάςχμ επικξιμχμίαπ και ρύμδερηπ 5 

απξμακοσρμέμχμ σπηοεριώμ (Διξικηςήοιξ Πέλλαπ, Σμήμαςα 

Διξικηςικξύ - Οικξμξμικξύ Νξμώμ Ημαθίαπ & Χαλκιδικήπ, Δαραουείξ 

Αομαίαπ, Δ/μρη σμςξμιρμξύ & Επιθεώοηρηπ Δαρώμ). 

 Απξρςξλή 5 Εμημεοχςικώμ Δελςίχμ (newsletter) με ρκξπό ςημ 

εμημέοχρη ςχμ σπαλλήλχμ και σπηοεριώμ για διάτξοα θέμαςα, 

ρσμεπικξσοώμςαπ ςξ Σμήμα υεδιαρμξύ Ηλεκςοξμικώμ Τπηοεριώμ για 

ςξμ Πξλίςη, ρςξ ξπξίξ αμήκει η ρυεςική αομξδιόςηςα. 

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

ρςξ Internet, επίλσρη ποξβλημάςχμ με εκςσπχςέπ) με  υοήρη 

απξμακοσρμέμηπ επιτάμειαπ εογαρίαπ και ςηλετχμικήπ 

ενσπηοέςηρηπ, ρσμεπικξσοώμςαπ ςξ Σμήμα Πεοιτεοειακώμ 

σρςημάςχμ, ρςξ ξπξίξ αμήκει η ρυεςική αομξδιόςηςα. 

 Δημιξσογία 30 λξγαοιαρμώμ υοήρςη για ςξ Domain και 81 

λξγαοιαρμώμ email και εμεογξπξίηρή ςξσπ. 

 Εγκαςάρςαρη 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. Σα emails λειςξσογξύμ καμξμικά και έυει εμημεοχθεί ξ ρυεςικόπ 

καςάλξγξπ με ςιπ σπηοερίεπ, πξσ βοίρκεςαι ρςξμ ιρςόςξπξ ςηπ ΑΔΜΘ. 

 Απξκαςάρςαρη on-site ρύμδερηπ 2 απξμακοσρμέμχμ σπηοεριώμ 

(Δαραουείξ Αομαίαπ, Διεύθσμρη Αγοξςικώμ Τπξθέρεχμ). 



Σελίδα 2 από 3 

 

 Εγκαςάρςαρη ςηπ μέαπ εταομξγήπ Μεςαμάρςεσρηπ ςηπ ΔΑΕΜ  και ςηπ 

εταομξγήπ ςηπ Ιθαγέμειαπ (δξκιμαρςική έκδξρη) ρε 54 και  32 

ρςαθμξύπ εογαρίαπ αμςίρςξιυα. 

 Μεςεγκαςάρςαρη ςηπ Δ/μρηπ Αρςικήπ Καςάρςαρηπ Θερραλξμίκηπ ρε 

μέα γοατεία : Cosmos Offices – Αγ. Γεχογίξσ 5, ΣΚ 57001, Πσλαία 

o ύμςανη Σευμικώμ Ποξδιαγοατώμ για ςημ Ποξμήθεια ςξσ 

απαοαίςηςξσ ςηλεπικξιμχμιακξύ ενξπλιρμξύ. 

o Εγκαςάρςαρη και παοαμεςοξπξίηρη ςξσ ςηλεπικξιμχμιακξύ 

ενξπλιρμξύ: εγκαςάρςαρη μέχμ ςηλετχμικώμ ρσμδέρεχμ για 

21 σπαλλήλξσπ και 3 FAX ( 1 ηλεκςοξμικό), διαρύμδερη για 

αοιθμξδόςηρη με ςημ έδοα ςηπ Α.Δ.Μ.Θ. 

 Μεςεγκαςάρςαρη ςξσ Σμήμαςξπ ςξσ Σμήμαςξπ Αδειώμ Διαμξμήπ 

εοοώμ ρε μέα γοατεία : 

o ύμςανη Σευμικώμ Ποξδιαγοατώμ για ςημ Ποξμήθεια ςξσ 

απαοαίςηςξσ ςηλεπικξιμχμιακξύ ενξπλιρμξύ. 

o Εγκαςάρςαρη και παοαμεςοξπξίηρη ςξσ ςηλεπικξιμχμιακξύ 

ενξπλιρμξύ: εγκαςάρςαρη μέχμ ςηλετχμικώμ ρσμδέρεχμ για 3 

σπαλλήλξσπ και 1 FAX, διαρύμδερη για αοιθμξδόςηρη με ςημ 

έδοα ςηπ Α.Δ.Μ.Θ. 

 Μεςεγκαςάρςαρη ςηπ Δ/μρηπ Σευμικξύ Ελέγυξσ  από ςημ έδοα ςηπ 

Α.Δ.Μ.Θ ρςξ κςίοιξ επί ςηπ ξδξύ ςοχμμίςρηπ 53. 

o Επιςόπια Καςαγοατή ςηλεπικξιμχμιακήπ σπξδξμήπ ρςα γοατεία 

ςηπ ξδξύ ςοχμμίςρηπ 53. 

o ύμςανη Σευμικώμ Ποξδιαγοατώμ για ςημ Ποξμήθεια ςξσ 

απαοαίςηςξσ ςηλεπικξιμχμιακξύ ενξπλιρμξύ. 

o Παοαμεςοξπξίηρη ςξσ μέξσ ςηλεπικξιμχμιακξύ ενξπλιρμξύ. 

 Δημιξσογία αρύομαςηπ ζεύνηπ με ςξμ Δήμξ Καλαμαοιάπ για ςημ 

διαρύμδερη ςηπ Α.Δ.Μ.Θ. με ςξ Δικςύξ MAN ςχμ Δήμχμ σφηλήπ 

ςαυύςηςαπ 100 Mbps (με ποόβλεφη 1 Gbps) και δημιξσογία 

εμξπξιημέμξσ ςηλεπικξιμχμιακξύ δικςύξσ (ε ενέλινη). 
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 Εγκαςάρςαρη και παοαμεςοξπξίηρη μέξσ ηλεκςοξμικξύ FAX για ςημ 

ενσπηοέςηρη ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ Γοατείξσ τοαγίδαπ ςηπ Χάγηπ ςηπ 

Δ/μρηπ Διξίκηρηπ. 

 Εκςοξπή ςηλετχμικώμ ρσμδέρεχμ ςηπ (ποώημ) ΔΙ..Α πξσ 

μεςακιμήθηκε ρςημ αιοεςή Πεοιτέοεια Κεμςοικήπ Μακεδξμίαπ. 

 Καςάογηρη 11 ISDN-PSTN ςηλετχμικώμ ρσμδέρεχμ και μιαπ γοαμμήπ 

Conn-x ADSL. 

 Αλλαγή ςοόπξσ λειςξσογίαπ ςηπ εταομξγήπ ςηπ Νξμξςέλειαπ από 

client/server, ςξπικά μόμξ ρςημ έδοα ςηπ ΑΔΜΘ, ρε web πεοιβάλλξμ 

και δημιξσογία 78  λξγαοιαρμώμ ποόρβαρηπ για ςημ ενσπηοέςηρη 

όλχμ ςχμ σπηοεριώμ ςηπ ΑΔΜΘ. 

 Ανιξπξίηρη ςηπ σπηοερίαπ απξρςξλή SMS, πξσ παοέυει ςξ ύζεσνιπ, 

ποξκειμέμξσ μα μειχθξύμ ξι ςηλεπικξιμχμιακέπ δαπάμεπ ςχμ 

σπηοεριώμ ςηπ ΑΔΜΘ. 

 Καςαγοατή ςξσ δικςύξσ ξπςικώμ ιμώμ ρςιπ ποχςεύξσρεπ ςχμ μξμώμ 

ςηπ ΑΔΜΘ, ποξκειμέμξσ μα ανιξπξιηθξύμ από δικέπ μαπ σπηοερίεπ. 

 Εκδήλχρη εμδιατέοξμςξπ για ςευμξλξγία ςηλεπικξιμχμιώμ, βαριρμέμη 

ρςξ ελεύθεοξ λξγιρμικό Asterisk και για ύρςημα Διαυείοιρηπ 

Εγγοάτχμ, βαριρμέμξ ρςξ ελεύθεοξ λξγιρμικό Alfresco.  

 Οογάμχρη παοξσρίαρηπ με αμςικείμεμξ ςημ Ποόρκληρη 63 ςξσ Ε.Π 

«Διξικηςική Μεςαοούθμιρη». 

 Τπξβξλή ποόςαρηπ για ςημ θχοάκιρη ςχμ Computer Rooms, πξσ 

βοίρκξμςαι ρςημ έδοα ςηπ ΑΔΜΘ και ρςξ κςίοιξ επί ςηπ Λ. Γεχογικήπ 

υξλήπ. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2012 – Α’ ενάμημξ 

Δ/μρηπ Πληοξτξοικήπ & Δπικξιμχμιώμ 

ΣΜΗΜΑ Β’ – ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

Α. Μεςά από αμάλσρη ςχμ απαιςήρεχμ και ςχμ ρυεςικώμ διαδικαριώμ, 

ρυεδιάρςηκε και αμαπςύυθηκε με ίδια μέρα διαδικςσακή εταομξγή 

(software), ποξκειμέμξσ η Δ/μρη Πληοξτξοικήπ & Δπικξιμχμιώμ μα 

αμςαπξκοιθεί απξςελερμαςικόςεοα ρςημ επιδιόοθχρη-επιρκεσή σλικώμ, 

καθώπ και ρςιπ ξλξέμα ασναμόμεμεπ αμάγκεπ ςχμ σπηοεριώμ για αμαμέχρη 

ςξσ σπάουξμςξπ ενξπλιρμξύ πληοξτξοικήπ, αλλά και για ποξμήθεια μέχμ 

σλικώμ. Πιξ ρσγκεκοιμέμα, η υοήρη ςηπ εταομξγήπ επιςοέπει: 

 Σημ αμαλσςική καςαυώοηρη ςχμ ςευμικώμ εογαριώμ πξσ γίμξμςαι ρε 

σλικά πξσ ειράγξμςαι ρςξ Σμήμα Β για επιρκεσή ή αμαβάθμιρη. Η 

λεπςξμεοήπ ασςή καςαγοατή ασνάμει ςημ απξδξςικόςηςα ςξσ 

Σμήμαςξπ, ατξύ σπάουει διαθέριμξ ηλεκςοξμικό ιρςξοικό για ςιπ 

εογαρίεπ πξσ έυξσμ γίμει ρςξ κάθε σλικό. ςξ Α’ ενάμημξ ςξσ 2012 

έυξσμ καςαγοατεί 62 Έμςσπα Σευμικώμ Δογαριώμ πξσ πεοιγοάτξσμ 

αμαλσςικά ςιπ εογαρίεπ πξσ έυξσμ γίμει ρε σλικά πξσ έυξσμ ειραυθεί 

ρςξ Σμήμα ποξπ επιρκεσή – επιδιόοθχρη 

 Σημ απξγοατή ενξπλιρμξύ πληοξτξοικήπ & επικξιμχμιώμ (Η/Τ, 

ξθόμεπ, πεοιτεοειακά Η/Τ, εκςσπχςέπ, ταν, ρκάμεο, 

πξλσμηυαμήμαςα, ςηλ. ρσρκεσέπ κ.α.), καθώπ και ςημ ασςόμαςη 

παοαγχγή Ποακςικώμ Χοέχρηπ ενξπλιρμξύ πξσ ρσρυεςίζξσμ ςξμ κάθε 

σπάλληλξ ςηπ Α.Δ.Μ.Θ. με ςξ σλικό πξσ υοηριμξπξιεί και ςξσ έυει 

υοεχθεί. Με ςξμ ςοόπξ ασςό, ρςξ Α’ ενάμημξ ςξσ 2012 έυξσμ 

παοαυθεί 153 Ποακςικά Φοέωρηπ Δνξπλιρμξύ Πληοξτξοικήπ & 

Δπικξιμωμιώμ πξσ ατξοξύμ απξγοατή σλικώμ και υοέχρή ςξσπ ρε 

σπαλλήλξσπ 

 Σημ ασςόμαςη παοαγχγή Ποακςικώμ Παοάδξρηπ -  Παοαλαβήπ 

ενξπλιρμξύ για ςημ πεοίπςχρη πξσ έυξσμε μεςαβίβαρη σλικξύ από 

έμαμ σπάλληλξ ρε έμαμ άλλξ ή επιρςοξτή ςξσ σλικξύ ρςη Δ/μρη 

Πληοξτξοικήπ (λόγχ ρσμςανιξδόςηρηπ ή απόρπαρηπ ή μεςάςανηπ ςξσ 
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σπαλλήλξσ ρε άλλξμ τξοέα), ώρςε μα υοηριμξπξιηθεί χπ ηλεκςοξμική 

απξθήκη για μελλξμςικέπ αμάγκεπ. ςξ Α’ ενάμημξ ςξσ 2012 έυξσμ 

δημιξσογηθεί 6 Ποακςικά Παοάδξρηπ – Παοαλαβήπ Δνξπλιρμξύ και 

έυξσμ καςαυχοηθεί 44 σλικά απξθήκηπ (Η/Τ, ξθόμεπ, εκςσπχςέπ 

κ.α.) πξσ είμαι διαθέριμα ποξπ υοήρη για κάλσφη σπηοεριακώμ 

αμαγκώμ. 

 Δπίρηπ, η εταομξγή υοηριμεύει και για ςημ ηλεκςοξμική καςαγοατή 

ςχμ εογαριώμ πξσ έυει αμαλάβει ςξ κάθε Σμήμα ςηπ Δ/μρηπ, ατξύ 

μπξοεί μα γίμει αμάθερη ςηπ κάθε εογαρίαπ από ςξμ Ποξψρςάμεμξ ςξσ 

κάθε Σμήμαςξπ ρςξμ αομόδιξ σπάλληλξ με υοήρη ςχμ αμςίρςξιυχμ 

κχδικώμ.  

Ανίζει μα ρημειχθεί όςι ςξ Σμήμα Β’ έυει ήδη ξλξκληοώρει διαδικαρία 

εκπαίδεσρηπ ρςη υοήρη ςηπ εταομξγήπ ασςήπ όλχμ ςχμ σπαλλήλχμ ςχμ 

Πεοιτεοειακώμ Σμημάςχμ ςηπ Δ/μρηπ Πληοξτξοικήπ & Δπικξιμχμιώμ (ρςξσπ 

Νξμξύπ Ξάμθηπ, Ρξδόπηπ και Πέλλαπ), με ρςόυξ ςημ απξγοατή ςξσ 

ενξπλιρμξύ όλχμ ςχμ σπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.Θ. και επξμέμχπ ςη δημιξσογία 

εμόπ Δμιαίξσ Ηλεκςοξμικξύ Μηςοώξσ Απξγοατήπ Δνξπλιρμξύ Πληοξτξοικήπ 

& Δπικξιμχμιώμ για όλη ςη υχοική αομξδιόςηςα ςηπ Α.Δ.Μ.Θ. Η διαδικαρία 

απξγοατήπ ενξπλιρμξύ έυει ήδη νεκιμήρει ςόρξ ρε κεμςοικέπ σπηοερίεπ ςξσ 

Ν. Θερραλξμίκηπ (Δ/μρη Σευμικξύ Δλέγυξσ, Σμήμα Δημόριαπ Πεοιξσρίαπ, 

Γοατείξ Γεμικξύ Γοαμμαςέα) όρξ και ρε πεοιτεοειακέπ σπηοερίεπ ρςξσπ 

Νξμξύπ Ξάμθηπ, Ρξδόπηπ και Πέλλαπ. Με ςιπ εογαρίεπ πξσ έυξσμ 

ξλξκληοχθεί ρςξ Α’ ενάμημξ ςξσ 2012, έυει δημιξσογηθεί έμα αουικό 

Μηςοώξ πξσ πεοιλαμβάμει ςα ενήπ: 

 300 σπαλλήλξσπ ςηπ Α.Δ.Μ.Θ. με αμαλσςικά ρςξιυεία για ςημ 

σπηοεριακή ςξσπ καςάρςαρη και ρςξιυεία επικξιμχμίαπ 

 552 σλικά όλωμ ςωμ ειδώμ (Η/Τ, εκςσπχςέπ, πεοιτεοειακά κ.α.) με 

μξμαδιαίξ κχδικό ρςη Βάρη Δεδξμέμχμ, με λεπςξμεοή ρςξιυεία για ςα 

ςευμικά ςξσπ υαοακςηοιρςικά, ςξμ κχδικό ςασςξπξίηρηπ και ςη 

ρσρυέςιρή ςξσπ με σπαλλήλξσπ 
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Β. Αμάπςσνη με ίδια μέρα δικςσακήπ εταομξγήπ (software) με ρςόυξ ςημ 

σπξρςήοινη, ςημ καλύςεοη ξογάμχρη και απξςελερμαςικόςεοη λειςξσογία 

ςξσ Γοατείξσ ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα. Πιξ ρσγκεκοιμέμα, η εταομξγή πξσ 

αμαπςύυθηκε επιςοέπει ςημ ηλεκςοξμική καςαγοατή ρε βάρη δεδξμέμχμ ςχμ 

ποξρκλήρεχμ (τξοέαπ ποόρκληρηπ, ρςξιυεία επικξιμχμίαπ, ςόπξπ και 

υοόμξπ ςηπ εκδήλχρηπ) πξσ απεσθύμξμςαι ρςξμ Γεμικό Γοαμμαςέα, καθώπ 

και ςημ λεπςξμεοή καςαγοατή όληπ ςηπ ςηλεπικξιμχμιακήπ κίμηρηπ ςξσ 

Γοατείξσ . Η δικςσακή τύρη ςηπ εταομξγήπ δίμει ςη δσμαςόςηςα ρε όλξσπ 

ςξσπ σπαλλήλξσπ ςξσ Γοατείξσ μα μπξοξύμ ςασςόυοξμα μα ειράγξσμ ςα 

αμςίρςξιυα ρςξιυεία ρε κεμςοικό server πξσ τιλξνεμεί ςη βάρη δεδξμέμχμ και 

ξπξία είμαι ποξρβάριμα ρςξσπ ενξσριξδξςημέμξσπ υοήρςεπ ςξσ Γοατείξσ με 

ςη υοήρη κχδικώμ ποόρβαρηπ. 

Γ. Με ποχςξβξσλία και ρσμςξμιρμέμεπ εμέογειεπ ςξσ Σμήμαςξπ Β’ 

ποαγμαςξπξιήθηκε παοαυώοηρη ενξπλιρμξύ έμαμςι ποακςικά μηδεμικξύ 

ςιμήμαςξπ από ςημ Δλλημική Δςαιοεία Σξπικήπ Αμάπςσνηπ και Ασςξδιξίκηρηπ 

(Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.), ρημαμςικξύ ενξπλιρμξύ πληοξτξοικήπ (19 σπξλξγιρςέπ 

και 5 εκςσπχςέπ ειδικξύ ρκξπξύ για ςημ εκςύπχρη αδειώμ διαμξμήπ 

μεςαμαρςώμ από ςα αμςίρςξιυα Σμήμαςα Μεςαμάρςεσρηπ) πξσ μπξοεί μα 

διαςεθεί για ςημ κάλσφη αμαγκώμ ςχμ σπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.Θ. 

Δ. ςξ πλαίριξ ςηπ βαρικήπ αομξδιόςηςαπ ςξσ Σμήμαςξπ πξσ είμαι η ρσμευήπ 

ςευμική σπξρςήοινη όλχμ ςχμ υοηρςώμ ςχμ σρςημάςχμ Πληοξτξοικήπ και 

Δπικξιμχμιώμ ρςξ Α’ ενάμημξ ςξσ 2012 έυξσμ διεκπεοαιχθεί πεοιρρόςεοα 

από 80 αιςήμαςα σπαλλήλωμ όλχμ ςχμ σπηοεριώμ (ςα αιςήμαςα 

σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά με υοήρη email) και έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί ξι 

ςευμικέπ εογαρίεπ πξσ ρσμξφίζξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα: 

ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

Αμςικαςάρςαρη δίρκξσ 3 

Δπιρκεσή δίρκξσ (format) 40 

Αμςικαςάρςαρη κάοςαπ γοατικώμ 5 

Αμςικαςάρςαρη CD-ROM 1 



Σελίδα 4 από 5 
 

Αλλαγή μμήμηπ 8 

Δπιρκεσή Η/Τ (αμαρσγκοόςηρη και 

εκκαθάοιρη δίρκξσ, έλεγυξπ ιώμ) 

19 

Αμςικαςάρςαρη ςοξτξδξςικξύ 3 

Αμςικαςάρςαρη πληκςοξλξγίξσ 2 

Αμςικαςάρςαρη φήκςοαπ 

επενεογαρςή 

3 

Αμςικαςάρςαρη μηςοικήπ 2 

Δπιρκεσή εκςσπχςή 29 

Δπιρκεσή ξθόμηπ 1 

ύμδερη ρςξ δίκςσξ 7 

Δγκαςάρςαρη ποξγοαμμάςχμ 72 

Δγκαςάρςαρη εκςσπχςή 24 

Δγκαςάρςαρη Η/Τ 39 

Δπιρκεσή δικςύξσ 4 

Δγκαςάρςαρη ςηλετώμξσ 7 

Δπιρκεσή UPS 1 

Δπιρκεσή ςηλετώμξσ 4 

Δπιρκεσή FAX 2 

Δπιρκεσή scanner 1 

Αλλαγή κάοςαπ δικςύξσ 2 

Δπιδιόοθχρη windows 14 



Σελίδα 5 από 5 
 

Δγκαςάρςαρη πξλσμηυαμήμαςξπ 1 

ύμξλξ 294 

 



ελίδα 1 από 3 

 

ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΗ 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 1ου εξαμήνου 2012 

 Ανάλυςθ και ζρευνα αναγκϊν και υλικοφ, δθμιουργία-καταςκευι, 

ςυντιρθςθ και αναβάκμιςθ περιεχομζνου των ιςτοτόπων: 

o Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ 

o Γενικοφ Γραμματζα ΑΔΜ-Θ 

o Διεφκυνςθσ Πλθροφορικισ 

o Διεφκυνςθσ Σεχνικοφ Ελζγχου 

o Διεφκυνςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ 

o Διεφκυνςθσ Τδάτων 

o Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ χεδιαςμοφ 

o Γενικισ Διεφκυνςθσ Δαςϊν και Αγροτικϊν Τποκζςεων 

o Portal Σουριςμοφ-Πολιτιςμοφ 

 υντιρθςθ των υπόλοιπων ιςτοτόπων, διαδικτυακϊν και τοπικϊν 

εφαρμογϊν: 

o φςτθμα Διαχείριςθσ Εγγράφων (Docman) 

o φςτθμα Ανάκεςθσ Εργαςιϊν (ToDo) 

o Διαχείριςθ Μθτρϊου χρθςτϊν 

 Διαχείριςθ και παραμετροποίθςθ του Κεντρικοφ Web Server τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

 Λιψθ αντιγράφων αςφαλείασ (Backups) των δεδομζνων είτε βάςει 

αυτοματοποιθμζνου μθχανιςμοφ, είτε χειροκίνθτα. 

 71 αναρτιςεισ προκθρφξεων διαγωνιςμϊν και ανακοινϊςεων ςτον ιςτότοπο 

τθσ ΑΔΜ-Θ. 

 Ζρευνα για τθν πικανι ανάγκθ  υλοποίθςθσ ζργου δθμιουργίασ ιςτοτόπων 

για τισ τρεισ Γενικζσ Διευκφνςεισ.  Αναςχεδιαςμόσ του υπάρχοντοσ 

ιςτοτόπου. 

 υμμετοχι ςτθν ομάδα εργαςίασ για τθν ςφςταςθ των Τπθρεςιϊν Μίασ 

τάςθσ Αλλοδαπϊν ςτουσ νομοφσ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ με ςφςταςθ 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν κακϊσ και τεχνικι υποςτιριξθ με αποκατάςταςθ 

και παροχι τθλεφωνικϊν και δικτυακϊν ςυνδζςεων. Επανειλθμμζνεσ 

επιςκζψεισ και επιτόπιεσ καταγραφζσ απαιτιςεων ςε ζρρεσ, Πιερία, Πζλλα, 

και Κιλκίσ. 

 Μετεγκατάςταςθ του Σμιματοσ Αδειϊν Διαμονισ του Ν. ερρϊν και 

ςφςταςθ του One Stop Shop Αλλοδαπϊν ςε άλλο κτίριο: 

o φνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια του 

απαραίτθτου εξοπλιςμοφ. 

o Ζλεγχοσ των υποδομϊν 

o Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ  



ελίδα 2 από 3 

 

o Αποκατάςταςθ ςφνδεςθσ ςτο φηευξισ και τθλεπικοινωνιϊν. 

o Ρφκμιςθ 10 ςτακμϊν εργαςίασ 

o Αποκατάςταςθ τεχνικϊν προβλθμάτων 

o Ρφκμιςθσ και εγκατάςταςθ 3 IP τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν 

 Τποςτιριξθ διαρκοφσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ "Ηλεκτρονικό 

Πρωτόκολλο" ςε όλουσ  τουσ Νομοφσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

Δθμιουργία και λειτουργία μθχανιςμοφ λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ των 

δεδομζνων από όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ Ηλεκτρονικοφ Πρωτοκόλλου που 

λειτουργοφν ςτθν ΑΔΜ-Θ. Αποκατάςταςθ προβλθμάτων λειτουργίασ τθσ 

εφαρμογισ με παρζμβαςθ ςτον πθγαίο κϊδικα. Διαχείριςθ χρθςτϊν ςτθν 

εφαρμογι «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο». 

 Ανάρτθςθ Δαςικϊν Χαρτϊν για περιοχζσ του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ ςτον 

ιςτότοπο τθσ ΑΔΜ-Θ. 

 φνταξθ και αποςτολι 12 ενθμερωτικϊν δελτίων (newsletters). 

 υντιρθςθ και εμπλουτιςμόσ του τθλεφωνικοφ καταλόγου των υπθρεςιϊν 

τθσ ΑΔΜ-Θ. 

 Εγκατάςταςθ τθσ Εφαρμογισ Μετανάςτευςθσ τθσ ΔΑΕΜ ςε 50 ςτακμοφσ 

εργαςίασ. 

 Εγκατάςταςθ τθσ Εφαρμογισ Ικαγζνειασ τθσ ΔΑΕΜ ςε 6 ςτακμοφσ εργαςίασ 

με ςκοπό τθν ζναρξθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ τθσ. 

 Δθμιουργία φόρμασ καταγραφισ ωραρίου εργαςίασ των υπαλλιλων τθσ 

ΑΔΜ-Θ, ςυντονιςμόσ και οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ. Η διαδικαςία αυτι 

βρίςκεται ςε εξζλιξθ. 

 Δθμιουργία και ρφκμιςθ μθχανιςμοφ λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ 

δεδομζνων από ςτακμοφσ εργαςίασ (Διεφκυνςθ Σεχνικοφ 

Ελζγχου/Λατομεία). 

 Αποκατάςταςθ προβλθμάτων επικοινωνίασ και ςφνδεςθσ απομακρυςμζνων 

υπθρεςιϊν που μπορεί να οφείλονται είτε ςε διακοπι ρεφματοσ είτε ςε 

βλάβθ ςε βαςικό εξοπλιςμό. Διλωςθ τθσ βλάβθσ ςτο Helpdesk του φηευξισ. 

 Ζλεγχοσ λειτουργίασ, δθμιουργία χρθςτϊν, εγκατάςταςθ ςτα τερματικά και 

διαχείριςθ τθσ εφαρμογισ Λογιςτικισ Δθμοςίου τθσ OTS κακϊσ και 

αντιμετϊπιςθ τεχνικϊν προβλθμάτων. Εγκατάςταςθ ςε 13 ςτακμοφσ 

εργαςίασ ςτο κεντρικό κτίριο και ςε 22 ςτακμοφσ εργαςίασ ςτα Σμιματα 

Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ των υπόλοιπων νομϊν τθσ ΑΔΜ-Θ. 

 Αποκατάςταςθ on-site ςφνδεςθσ απομακρυςμζνων υπθρεςιϊν. 

 Εφαρμογι «Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» τθσ OTS: 

o Δθμιουργία χρθςτϊν 

o Εγκατάςταςθ ςε ςτακμοφσ εργαςίασ 

o Σεχνικι διαχείριςθ 

o Αποκατάςταςθ τεχνικϊν προβλθμάτων 

o Μετάπτωςθ δεδομζνων από εξωτερικά αρχεία 



ελίδα 3 από 3 

 

o Εξαγωγι δεδομζνων από τθν βάςθ δεδομζνων (Oracle) με ςκοπό τθν 

χρθςιμοποίθςι τουσ για ικανοποίθςθ αιτθμάτων, από διάφορα 

υπουργεία και κεντρικζσ υπθρεςίεσ, ςχετικά με τθν παροχι 

ςτατιςτικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων που δεν μποροφν να εξαχκοφν από 

τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι. 

 υντιρθςθ και παραμετροποίθςθ του κεντρικοφ ςυςτιματοσ προςταςίασ 

από ιοφσ (Symantec) και του κεντρικοφ ςυςτιματοσ παροχισ και διαχείριςθσ 

αναβακμίςεων λογιςμικοφ (WSUS) όλων των υπολογιςτϊν που ανικουν ςτο  

Domain. 

 Εγκατάςταςθ των αναγκαίων εφαρμογϊν ςτουσ νζουσ ςτακμοφσ εργαςίασ 

που προζκυψαν από μετακινιςεισ και τοποκετιςεισ υπαλλιλων. 

 Αδιάλειπτθ τθλεφωνικι και  επιτόπια υποςτιριξθ ςτισ εφαρμογζσ 

"Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο", «Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», 

«Λογιςτικι Δθμοςίου» και ςε όλεσ τισ εφαρμογζσ του ΟΠΠ. 

 Τποςτιριξθ χρθςτϊν (αποκατάςταςθ τεχνικϊν προβλθμάτων) και ρφκμιςθ 

υπολογιςτϊν τθλεφωνικά, με απομακρυςμζνθ ςφνδεςθ ι με επιτόπια 

παρουςία, ςυνεπικουρϊντασ το Σμιμα Τποςτιριξθσ Περιφερειακϊν 

υςτθμάτων ςτο οποίο ανικει θ ςχετικι αρμοδιότθτα. 

 Δθμιουργία λογαριαςμϊν χρθςτϊν ςτο Domain και λογαριαςμϊν 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςυνεπικουρϊντασ το Σμιμα χεδιαςμοφ και  

Τποςτιριξθσ υςτθμάτων ςτο οποίο ανικει θ ςχετικι αρμοδιότθτα. 

 Μετεγκατάςταςθ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτικισ Κατάςταςθσ Θεςςαλονίκθσ ςε νζο 

κτίριο. Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ. 

Αποκατάςταςθ Δικτυακϊν και Σθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν. Αποκατάςταςθ 

τεχνικϊν προβλθμάτων και ρφκμιςθ ςτακμϊν εργαςίασ. 

 



       

 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗ  

 

Οι παοακάςχ δοάρειπ ςξσ Σμήμαςξπ ατξοξύμ ςιπ Τπηοερίεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Μακεδξμίαπ Θοάκηπ με υχοική αομξδιόςηςα ςημ Αμαςξλική Μακεδξμία Θοάκη. Οι 

αομξδιόςηςεπ ςξσ Σμήμαςξπ άπςξμςαι ρε όλξ ςξ τάρμα ςχμ αομξδιξςήςχμ όλχμ ςχμ 

Σμημάςχμ πξσ λειςξσογξύμ ρςημ έδοα ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ. 

 

1. Σευμική σπξρςήοινη - εγκαςαρςάρειπ, απεγκαςαρςάρειπ, επιδιξοθώρειπ, ρσμςήοηρη 

hardware και software καθώπ και λειςξσογίαπ δικςύχμ – διεκπεραιωμέμα αιτήματα 

114. 

2. Εκπαίδεσρη σπαλλήλχμ ρςη υοήρη διατόοχμ εταομξγώμ (Διαύγεια, Ποχςόκξλλξ, 

e-mail, διάτξοεπ εταομξγέπ ςχμ windows  και ςξσ office, antivirus, ςήοηρη 

αμςιγοάτχμ αρταλείαπ κλπ. - διεκπεραιωμέμα αιτήματα 67. 

3. Εγκαςάρςαρη λξγαοιαρμώμ ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ διεκπεραιωμέμα αιτήματα 

13. 

4. Τπξρςήοινη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςξσ Ποχςξκόλλξσ ρςξσπ μξμξύπ Έβοξσ, Ρξδόπηπ, 

Καβάλαπ, Δοάμαπ- δημιξσογία υοηρςώμ, εκπαίδεσρη και σπξρςήοινη – 74 χρήστες. 

Έκδξρη – Καςάογηρη κχδικξύ υοήρςη - διεκπεραιωμέμα αιτήματα 8. 

5. Διαυείοιρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ΔΙΑΤΓΕΙΑ για ςημ Αμαςξλική Μακεδξμία Θοάκη. 

Έκδξρη κχδικξύ υοήρςη, Απεμεογξπξίηρη υοήρςη, Ειραγχγή μέαπ Μξμάδαπ, 

Ειραγχγή Σελικξύ Τπξγοάτξμςα, Αμάοςηρη ποάνηπ, Απξαμάοςηρη ποάνηπ, 

σμευείπ εμημέοχρη ςξσ αουείξσ υοηρςώμ. - διεκπεραιωμέμα αιτήματα 115.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

  
 
 
 
Κξμξςημή:   28/06/2012 
Αοιθ. Ποχς.:  13117 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Δ/μση Πληροφορικής & Επικοιμωμιώμ 

Σμήμα Πληροφορικής Ν. Ροδόπης 
 

  

Σαχ. Δ/μση: 
Σ.Κ.: 

Πληροφορίες:  
Σηλ.: 

 
Fax: 

e-mail: 

Παοαρίξσ 4  
69 100  Κξμξςημή 
Γλεοίδξσ ξτία 
25310-83391  
2313-309901 
25310-71479  
gleridou@damt.gov.gr 

 
 
 
 
 

 
 

 



6. Διαυείοιρη ςξσ SYZEFXIS. Μεςάπςχρη ρςξ Syzefxis 15 υπολογιστώμ ςξσ Δαραουείξσ 

Κάςχ Νεσοξκξπίξσ  και καςάογηρη ςηπ ρύμδερηπ conxx. 

7. Εγκαςάρςαρη ςξσ λξγιρμικξύ Ιθαγέμειαπ ρςα Σμήμαςα Ιθαγέμειαπ ρςξσπ 4 μξμξύπ 

(Ρξδόπη, Έβοξπ, Καβάλα, Δοάμα- 22 σταθμοί εργασίας). 

8. Διαμξμή κχδικώμ ποόρβαρηπ και εκπαίδεσρη ρςη βάρη δεδξμέμχμ ςηπ Νξμξςέλειαπ 

– 32 άδειες χρήσης. 

9. Απεγκαςάρςαρη και καςαγοατή ςξσ εμεογξύ ενξπλιρμξύ ςξσ ποώημ γοατείξσ 

Σξσοιρμξύ - ΔΙΑ ςηπ Πεοιτέοειαπ ΑΜΘ ρςημ ς. Κσοιακίδη 15, Κξμξςημή. 

10. Οοιρμόπ ρςαθεοώμ IP διεσθύμρεχμ ρςημ Δ/μρη Δαρώμ Ν.Ρξδόπηπ – 28 υπολογιστές 

11. Οοιρμόπ ρςαθεοώμ IP διεσθύμρεχμ ρςημ Δ/μρη ΠΕΧΩ ΑΜΘ – 26 υπολογιστές 

12. Οοιρμόπ ρςαθεοώμ IP διεσθύμρεχμ ρςα Σμήμαςα Αδειώμ Διαμξμήπ Ν. Έβοξσ και 

Αρςικήπ Καςάρςαρηπ Ν. Έβοξσ - 25 υπολογιστές 

13. Οοιρμόπ ρςαθεοώμ IP διεσθύμρεχμ ρςα Σμήμαςα ΣΔΟ Ν. Ρξδόπηπ και 

Γοαμμαςειακήπ Τπξρςήοινηπ Ν. Ρξδόπηπ – 33 υπολογιστές 

14. Δημιξσογία μέχμ καλχδιώρεχμ, ενξοθξλξγιρμόπ ςηπ υοήρηπ ςηπ δξμημέμηπ 

καλχδίχρηπ και καςάογηρη ςχμ επιπλέξμ switch πξσ υοηριμξπξιξύμςαμ 

καςαυοηρςικά ρςξ κςίοιξ πξσ ρςεγάζξμςαι η Δ/μρη Δαρώμ Ν. Ρξδόπηπ και η Δ/μρη 

ΠΕΧΩ ΑΜΘ. – 54 υπολογιστές, 3 δικτυακοί εκτυπωτές και κατάργηση 8 switch. 

15. Αμάλσρη και Καςαγοατή αμαγκώμ ςηπ Δ/μρηπ ΠΕΧΩ ΑΜΘ όρξ αματξοά ρςημ 

ςηλετχμία και δξκιμή λειςξσογίαπ IP ςηλετχμικώμ ρσρκεσώμ.  

16. Λεπςξμεοήπ καςαγοατή όλχμ ςχμ ποξγοαμμάςχμ ποχςξκόλλξσ πξσ 

υοηριμξπξιξύραμ ξι σπηοερίεπ ςηπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ ποιμ ςημ 

λειςξσογία ςξσ ςχοιμξύ ποξγοάμμαςξπ.- 32 υπηρεσίες 

17.  Λειςξσογία και ςευμική σπξρςήοινη ςξύμςιξ Σηλεδιάρκεφηπ ποξκειμέμξσ μα γίμει 

η εκπαίδεσρη ςχμ σπαλλήλχμ ςχμ Σμημάςχμ Ιθαγέμειαπ όλχμ ςχμ μξμώμ ρςξ μέξ 

λξγιρμικό ςξσ Τπξσογείξσ. 

18. Εγκαςάρςαρη projector, laptop και ςευμική σπξρςήοινη ποξκειμέμξσ μα γίμει η 

παοξσρίαρη ςξσ σρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ Έογχμ από ςημ .Δ.Ε. και ατξοξύρε ςιπ 

σπηοερίεπ ςηπ Α.Μ.Θ.   

19. Σήοηρη Αουείξσ. 

20. Έμαονη απξγοατήπ ςξσ ηλεκςοξμηυαμξλξγικξύ ενξπλιρμξύ ςχμ σπηοεριώμ (ρςξσπ 

ςέρρεοιπ μξμξύπ). 

21. 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 37 πιρςξπξιήρειπ λξγαοιαρμώμ μαζί με ςα 

απαιςξύμεμα δικαιξλξγηςικά πξσ ερςάληραμ από ςξσπ ΟΣΑ, ρσμξλικξύ πξρξύ 

704.292,14€. Πιξ αμαλσςικά: 

Από 12/12/2011 μέχρι ςήμερα 

Διεκπεραιωμένα έργα (λογαριαςμοί για καταβολή 
πληρωμήσ) 

Αρ. Πρωτ. ΑΔΜΘ Αριθμόσ Έργων  Αιτούμενο Ποςό  

1317/06-02-2012 7 111.290,58 € 

3760/23-03-2012 15 182.696,68 € 

8954/25-05-2012 6 194.602,90 € 

11374/ (προς 
υπογραφή ΓΓ) 

8 145.261,98 € 

Σύνολο 36 633.852,14 € 
 

 

 

 

 

Απορριφθέμτα  Έργα  

Αριθμός Έργωμ Αιτούμεμο Ποσό 

1 70.440,00 € 

 

σγκεμςοχςικά για ςξ ποόγοαμμα διεκπεοαιώθηκαμ 49 αοιθμξί ποχςξκόλλχμ 

 

 

ςημ ποξρπάθεια ασςή αοχγόπ ήςαμ και ξ Ποξψρςάμεμξπ ςξσ Σμήμαςξπ Πληοξτξοική Ν. 

Ξάμθηπ κ. Μπλέςραπ Κχμ/μξπ. 

 
 Η Προϊσταμέμη 
 Σμήματος Πληροφορικής 
 Ν. Ροδόπης 
 
 
 Γλερίδου οφία 
 Με Δ’ βαθμό 

 ΠΕ Πληροφορικής 

Έργα με ελλείψεις  

Αριθμός Έργωμ Αιτούμεμο Ποσό 

0 0 € 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ                           

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

  

 

 

 

 

Έδεζζα 09/07/2012 

Αν. Πνωη.:  οικ. 8973 

Δ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΠΕΛΛΑ 

 

  

Σαχ. Δ/μζη:    Δημηθεηήνημ Έδεζζαξ  

Σαχ. Κώδικας: 58 200 Έδεζζα 

Πληροθορίες:  Μανία Μπμκηανμύδε  

Σηλ.:               23810-22207   

Fax:                23810-23701  

  e-mail:         mbont@damt.gov.gr          

Πνμξ: Γεκηθή Δηεύζοκζε Εζωηενηθήξ 

Λεηημονγίαξ  

Δηεύζοκζε Πιενμθμνηθήξ & 

Επηθμηκωκηώκ 

 

ΘΕΜΑ: ύκηαλε θαη οπμβμιή Εθζέζεωκ Απμιμγηζμμύ Δνάζεξ γηα ημ Ά ελάμεκμ 

ημο έημοξ 2012 

 

 

αξ γκωνίδμομε όηη ημ Σμήμα Πιενμθμνηθήξ Ν. Πέιιαξ είκαη ανμόδημ γηα ηεκ 

οπμζηήνηλε ηεξ ιεηημονγίαξ όιωκ ηωκ πιενμθμνηαθώκ ζοζηεμάηωκ ηωκ οπενεζηώκ 

ηεξ Α.Δ.Μ.Θ. ημο Νμμμύ, γηα ηεκ εύνοζμε θαη απμδμηηθή ιεηημονγία ημοξ, ηεκ 

οπμζηήνηλε-πανμπή μδεγηώκ θαη βμήζεηαξ όιωκ ηωκ οπαιιήιωκ γηα ηεκ 

απμηειεζμαηηθή πνήζε ηόζμ ηωκ πιενμθμνηαθώκ ζοζηεμάηωκ, όζμ θαη ηωκ 

εθανμμγώκ ιμγηζμηθμύ.  

ύμθωκα με ηα παναπάκω μη εκένγεηεξ-δνάζεηξ πμο έγηκα από ημ Σμήμα 

Πιενμθμνηθήξ ζηηξ οπενεζίεξ ημο Ν. Πέιιαξ (Δ/κζε Δαζώκ Πέιιαξ, Δαζανπείμ 

Έδεζζαξ, Δαζανπείμ Ανηδαίαξ, Σμ. Δ/θμύ – Οηθ/θμύ, Σμ. Γναμμαηείαξ, Σμ. Αδεηώκ 

Δηαμμκήξ & Σμ. Αζηηθήξ Καηάζηαζεξ & Κμηκωκηθήξ Έκηαλεξ) είκαη μη ελήξ: 

 Καηαγναθή ηωκ UTP πνηδώκ ημο ηζμγείμο ημο Δημηθεηενίμο Έδεζζαξ, 

θαζώξ θαη απμηύπωζή ημοξ ζημ πνόγναμμα Microsoft Visio. 

 Καηαγναθή ηωκ ηειεθωκηθώκ ζοζηεμάηωκ θαζώξ θαη ηωκ ηειεθωκηθώκ 

γναμμώκ ηωκ οπενεζηώκ πμο ζηεγάδμκηαη ζημκ 5μ όνμθμ ημο Δημηθεηενίμο 

Έδεζζαξ. 

 Πνμώζεζε 6 κέωκ αηηεμάηωκ γηα ηεκ απόθηεζε email οπαιιήιωκ ηεξ 

Α.Δ.Μ.Θ. ημο κμμμύ, θαζώξ θαη θαη εγθαηάζηαζε ημοξ.  

 Εθπαίδεοζε ζημ εκηαίμ ειεθηνμκηθό πνωηόθμιιμ μηαξ οπαιιήιμο ημο 

Δαζανπείμο Έδεζζαξ θαη μδεγίεξ γηα ηε ζωζηή ζομπιήνωζε ηωκ πεδίωκ 

θαη ηε ζοζπέηηζε ηωκ εγγνάθωκ. 

 Απμθαηάζηαζε πνμβιεμάηωκ ζημκ Η/Τ πμο πνεζημμπμηεί ημ ειεθηνμκηθό 

πνωηόθμιιμ ζημ Δαζανπείμ Έδεζζαξ 3  θμνέξ. 

mailto:mbont@damt.gov.gr


 Update ακηηβημηηθμύ, εθθαζάνηζε θαη backup ημο οπμιμγηζηή πνωημθόιμμο 

ημο Δαζανπείμο Έδεζζαξ. Σέιμξ απμζημιή ημο ζηε Δ/κζε Πιενμθμνηθήξ 

θαη Επηθμηκωκηώκ, ιόγω με επηιοζεξ ημο πνμβιήμαημξ. 

 Backup, εγθαηάζηαζε θαη μεηαθμνά email οπαιιήιμο ηεξ Δ/κζεξ Δαζώκ ζε 

άιιμκ οπμιμγηζηή. 

  Επηζθεοή ειεθηνμκηθμύ οπμιμγηζηή ζηε Δ/κζε Δαζώκ.  

 Επηδηόνζωζε πνμβιήμαημξ ζύκδεζεξ ζημ δίθηομ ζε 1 οπμιμγηζηή ημο 

Δαζανπείμο Έδεζζαξ θαη ζε 2 ζηε Δ/κζε Δαζώκ. 

 Πναγμαημπμηήζεθε εθθαζάνηζε ηεξ επηθάκεηαξ ενγαζίαξ θαη έγηκε 

Ακαζογθνόηεζε δίζθωκ ζε 1 οπμιμγηζηή ηεξ Δ/κζεξ Δαζώκ. 

 Backup οπμιμγηζηή ημο Σμ. Δ/θμύ – Οηθ/θμύ θαη μεηαθμνά ζε άιιμ ζε 

άιιμκ οπμιμγηζηή. Ο οπμιμγηζηήξ ζηάιζεθε ζηε Δ/κζε Δ/κζε 

Πιενμθμνηθήξ θαη Επηθμηκωκηώκ γηα επηζθεοή. Πναγμαημπμηήζεθε 

εγθαηάζηαζε ζε άιιμ μεπάκεμα, ημο email, ημο OpenOffice θαη έγηκακ μη 

απαναίηεηεξ νοζμίζεηξ ζημ ιμγανηαζμό ημο πνήζηε.  

 Backup, μεηαθμνά ανπείωκ θαη νοζμίζεηξ οπμιμγηζηή οπαιιήιμο ημο Σμ. 

Δ/θμύ – Οηθ/θμύ. 

 Απμθαηάζηαζε πνμβιήμαημξ ζε οπμιμγηζηή ημο Σμήμαημξ ζημ Σμήμα 

Αζηηθήξ Καηάζηαζεξ & Κμηκωκηθήξ Έκηαλεξ, μ μπμίμξ δε μπμνμύζε κα μπεη 

ζημ πνόγναμμα ηωκ Αιιμδαπώκ (ΔΑΕΜ). 

 Ροζμίζεηξ θαη ακαβάζμηζε ηωκ Firefxox & Internet Exlorer μεπακήμαημξ 

ηεξ Δ/κζεξ Δαζώκ. Πανμοζίαδε πνόβιεμα ζηεκ ακάνηεζε απμθάζεωκ ζηε 

ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

 Απμζημιή ζοκμιηθά 4 μεπακεμάηωκ ζηε Δ/κζε Πιενμθμνηθήξ θαη 

Επηθμηκωκηώκ, όπμο δεκ ήηακ δοκαηή ε επί ηόπμο επηζθεοή ημοξ. 

 Επηζθεοή πνμβιεμάηωκ ζε εθηοπωηέξ (2 ζημ Σμήμα Αζηηθήξ Καηάζηαζεξ & 

Κμηκωκηθήξ Έκηαλεξ, ζε 1 ζημ Σμήμα Αζη. Καηάζηαζεξ θαη Κμηκωκ. 

Έκηαλεξ, ζε 1 ζημ Σμ. Δ/θμύ – Οηθ/θμύ, ζε 3 ζηε Δ/κζε Δαζώκ). 

 Επίιοζε πνμβιεμάηωκ ζημ FAX ημο Σμήμαημξ Γναμμαηεηαθήξ οπμζηήνηλεξ 

θαη Πιενμθμνηώκ Ν. Πέιιαξ 2 θμνέξ. 

 Εγθαηάζηαζε εθηοπωηώκ 5 ζημ ζύκμιμ ζημ Σμ. Αζηηθήξ Καηάζηαζεξ θαη 

Κμηκωκηθήξ Έκηαλεξ (αθμύ πνώηα μεηαθένζεθακ θαη ζοκδέζεθακ ζε 

άιιμοξ οπμιμγηζηέξ από αοημύξ πμο ήηακ πνηκ) θαη έκαξ (1)  ζημ Σμήμα 

Αζη. Καηάζηαζεξ θαη Κμηκωκ. Έκηαλεξ Ν. Πέιιαξ. Όιμη αοημί μη 

εθηοπωηέξ έγηκακ θμηκόπνεζημη. 

 Εγθαηάζηαζε ακηηβημηηθώκ πνμγναμμάηωκ (ημο AvastFree ζε 28 

οπμιμγηζηέξ θαη ημο Kaspersky ζε 8 οπμιμγηζηέξ ηεξ Δ/κζεξ Δαζώκ), 

πναγμαημπμηήζεθε update θαη ειεγπόξ ημοξ γηα ημύξ. 

 Πανμπή μδεγηώκ ζε 5  οπαιιήιμοξ γηα ηεκ μνζή ακάνηεζε ζηε ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

 Πνμώζεζε 3 αηηεμάηωκ ηωκ οπενεζηώκ ζηε Δ/κζε Πιενμθμνηθήξ θαη 

Επηθμηκωκηώκ, γηα ηεκ ακαθαηαζθεοή γναθίηε ηωκ εθηοπωηώκ. 

 Σμπμζέηεζε θαη νοζμίζεηξ ηωκ 3 κέωκ Η/Τ ζημ Σμ. Αζηηθήξ Καηάζηαζεξ 

θαη Κμηκωκηθήξ Έκηαλεξ, πμο αθμνμύκ ζηεκ εγθαηάζηαζε θαη νοζμίζεηξ ηεξ 



εθανμμγήξ αιιμδαπώκ ζημ όκμμα οπμιμγηζηή, ζημοξ ιμγανηαζμμύξ 

πνεζηώκ θαη θωδηθμύξ εηζόδμο, ζηεκ εγθαηάζηαζε ηωκ emails θαη ζηηξ 

νοζμίζεηξ ημο Proxy ζημοξ web servers. 

 Έιεγπμξ θαη νύζμηζε ζε 21 οπμιμγηζηέξ ημο PROXY ζημοξ Firefxox & 

Internet Exlorer. 

 Δεμημονγία ανπείμο Word με μδεγίεξ γηα ηεκ εγθαηάζηαζε πνωημθόιιμο 

ζε κέμ μεπάκεμα ζημ Δαζανπείμ Ανηδαίαξ θαη μνηζμό ηεξ ζειίδαξ ωξ 

ανπηθήξ με ημ άκμηγμα ημο Firefox. 

 Δόζεθε ζηαζενή ΙΡ ζε 7 οππμιμγηζηέξ ημο Σμ. Αζηηθήξ Καηάζηαζεξ θαη 

Κμηκωκηθήξ Έκηαλεξ. 

 Καηαγναθή ηωκ θωημηοπηθώκ ημο Σμ. Δ/θμύ – Οηθ/θμύ θαη ημο Σμ. 

Αζηηθήξ Καηάζηαζεξ θαη Κμηκωκηθήξ Έκηαλεξ. 

 Απμγναθή θαη πνέωζε οιηθώκ πιενμθμνηθήξ ζε 16 οπαιιήιμοξ ημο κμμμύ. 

 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.Γ.Γ. 

H Προϊζηaμέμη 

Σμ. Πληροθορικής Ν. Πέλλας 

 
   Μαρία Μπομηαρούδη  

 

  
 




