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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Δ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014 

 

Αματξοικά με ςξσπ γεμικξϋπ ρςϊυξσπ πξσ ςέθηκαμ απϊ ςα αμόςεοα κλιμάκια 

ςηπ ΑΔΛΗ, για ςξ έςξπ 2014, η Δ/μρη Οληοξτξοικήπ & Δπικξιμχμιόμ, ρςα 

πλαίρια ςχμ αομξδιξςήςχμ ςηπ : 

 εναρτάλιρε ςημ ανιξπξίηρη ςχμ ςευμξλξγιόμ πληοξτξοικήπ & 

επικξιμχμιόμ - ΟΔ (αμάπςσνη δικςσακόμ ιρςξςϊπχμ για ςημ ποξβξλή 

ςξσ παοευϊμεμξσ έογξσ, επικξιμχμία με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ 

κ.α.) από ςξ ρύμξλξ ςχμ ξογαμικώμ μξμάδχμ ςξσ τξοέα με ςελικϊ 

ρςϊυξ ςημ ςαυϋςεοη - καλϋςεοη ενσπηοέςηρη ςξσ πξλίςη και ςημ 

ςασςϊυοξμη μείχρη ςηπ γοατειξκοαςίαπ 

 αύνηρε ςξ πξρξρςό ανιξπξίηρηπ ςξσ “ΤΖΕΤΞΙ”. ξ ρϋμξλξ ςχμ 

ξογαμικόμ μξμάδχμ ςξσ τξοέα (με ςημ εναίοερη ξοιρμέμχμ 

Δαρξμξμείχμ, με ελάυιρςξσπ σπαλλήλξσπ) έυξσμ, πλέξμ, ποϊρβαρη 

ρςξ Internet μέρχ ςξσ δικςϋξσ “ΡΣΕΔΣΝΘΡ”. Λεοίμμηρε, όρςε ςξ 

ρύμξλξ ςχμ ξογαμικώμ μξμάδχμ ςξσ τξοέα μα ανιξπξιήρξσμ ςα 

ξτέλη και ςιπ δσμαςόςηςεπ πξσ παοέυει η ύπαονη ερχςεοικήπ 

δικςύχρηπ, ποξκειμέμξσ μα ασνηθεί η παοαγχγικϊςηςα ςχμ 

σπαλλήλχμ 

 εδοαίχρε ςη υοήρη ςηπ φητιακήπ σπξγοατήπ με εγκαςάρςαρη ρε 

ϊλα ςμήμαςα Διξικηςικξϋ-Ξικξμξμικξϋ ςχμ μξμόμ και παοέυξμςαπ ςη 

δσμαςϊςηςα υοήρηπ ςηπ ρε ποξψρςαμέμξσπ ϊλχμ ςχμ ξογαμικόμ 

μξμάδχμ καςϊπιμ αιςήρεόπ ςξσπ 

 εναρτάλιρε ςιπ ποξωπξθέρειπ για μείχρη ςξσ κϊρςξσπ ςχμ 

ςηλεπικξιμχμιακόμ ρσμδέρεχμ, με διεύοσμρη ςηπ υοήρηπ ςηπ IP 

ςηλετχμίαπ 

 αμαβάθμιρε ςη υοήρη ςξσ ηλεκςοξμικξύ ποχςξκόλλξσ παοέυξμςαπ 

ςη δσμαςϊςηςα απεσθείαπ ενχςεοικήπ ποχςξκϊλληρηπ ρε τξοείπ ςξσ 
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δημξρίξσ και ρε πξλίςεπ και ερχςεοικήπ ηλεκςοξμικήπ διακίμηρηπ και 

υοέχρηπ εγγοάτχμ 

 ξλξκλήοχρε ςξ δύρκξλξ έογξ ςηπ απξγοατήπ ςξσ ενξπλιρμξϋ 

πληοξτξοικήπ & επικξιμχμιόμ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ξογαμικόμ 

μξμάδχμ ρε ϊλη ςη υχοική αομξδιϊςηςα ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 

 ρε ρσμεογαρία με άλλεπ σπηοερίεπ ςξσ τξοέα ποξυόοηρε ρςημ 

αμάοςηρη διαδικαριώμ και υοήριμχμ εγγοάτχμ για ςξσπ πξλίςεπ, 

ρςημ ασςξμαςξπξίηρη ςχμ διαδικαριόμ αμάοςηρηπ σλικξϋ 

ποξκηοϋνεχμ και Διαγχμιρμόμ και ρςημ αμάπςσνη εταομξγόμ πξσ 

ρςξυεϋξσμ ρςη μείχρη ςηπ γοατειξκοαςίαπ, ρςημ μηυαμξογάμχρη και 

αμαρυεδιαρμϊ ςχμ διξικηςικόμ διαδικαριόμ και ςελικά ρςη βελςίχρη 

ςηπ παοαγχγικϊςηςαπ και ρςημ καλϋςεοη ποϊρβαρη ςχμ πξλιςόμ ρε 

πληοξτξοίεπ πξσ ςξσπ ατξοξϋμ. 

Δπιρημαίμεςαι, ςέλξπ, ϊςι ςξ πλήθξπ ςχμ επιρκέφεχμ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςηπ 

Α.Δ.Μ.Θ. αμήλθε ρε 186.346 και ξ αοιθμόπ μξμαδικώμ επιρκεπςώμ ρε 

91.600. 

 

Ακξλξσθεί αμαλσςικϊπ απξλξγιρμϊπ ςχμ ένι (6) μημάςχμ ςηπ Δ/μρηπ, 

ρϋμτχμα με ςξσπ επιμέοξσπ ρςϊυξσπ και δείκςεπ, πξσ ςέθηκαμ απϊ κάθε 

μήμα νευχοιρςά, και εγκοίθηκαμ απϊ ςημ Δ/μρή μαπ..  
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TMHMA ΦΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

Α. Ρε ρσμέυεια ςηπ ακξλξσθξϋμεμηπ πξλιςικήπ ςηπ Δ/μρηπ αματξοικά με ςιπ 

ςηλεπικξιμχμίεπ, πξσ έυει κϋοιξ ρςϊυξ ςημ μείχρη ςχμ δαπαμόμ με ςημ 

πλήοη ανιξπξίηρη ρϋγυοξμχμ ςευμξλξγιόμ, καθόπ και ςξσ Δικςϋξσ 

“ΡΣΕΔΣΝΘΡ”, ποαγμαςξπξιήθηκε ρϋμςανη ςχμ ευμικόμ Οοξδιαγοατόμ και 

ποξμήθεια IP ςηλετχμικόμ ρσρκεσόμ, ειδόμ πληοξτξοικήπ και  

απαοαίςηςξσ ςηλεπικξιμχμιακξϋ ενξπλιρμξϋ, ποξκειμέμξσ μα καλστθξϋμ ξι 

ςηλεπικξιμχμιακέπ και δικςσακέπ αμάγκεπ σπηοεριόμ ςηπ ΑΔΛΗ.   

Οοξκειμέμξσ μα καλστθξϋμ ξι ςηλεπικξιμχμιακέπ αμάγκεπ σπηοεριόμ πξσ 

είςε μεςακόμιραμ είςε ποξκλήθηκε ρξβαοή βλάβη ρςξμ στιρςάμεμξ 

ςηλεπικξιμχμιακό ενξπλιρμό, ποξςιμήθηκε χπ βέλςιρςη λϋρη η ποξμήθεια, 

υξοήγηρη και εγκαςάρςαρη αμςίρςξιυξσ, με ασςϊμ ςχμ σπαλλήλχμ, αοιθμξϋ 

IP ςηλετχμικόμ ρσρκεσόμ, αμςί ςηπ υοξμξβϊοαπ και με αοκεςά σφηλϊ 

κϊρςξπ μεςακϊμιρηπ ή επιδιϊοθχρηπ ςξσ ηλετχμικξϋ Ιέμςοξσ (/Ι), πξσ 

ενσπηοεςξϋρε ςιπ ςηλεπικξιμχμιακέπ αμάγκεπ ςηπ σπηοερίαπ ρςξ παλαιϊ 

κςίοιξ. 

Ξι σπάλληλξι ςξσ μήμαςξπ ποξυόοηραμ ρςημ αμάλσρη ςχμ απαιςήρεχμ, 

ςη ρύμςανη ςευμικώμ ποξδιαγοατώμ και ποξϋπξλξγιρμξύ κόρςξσπ ςξσ 

απαιςξύμεμξσ ενξπλιρμξύ και ρςημ ςελική ειρήγηρη ποξπ ςη Δ/μρη 

Ξικξμξμικξϋ, η ξπξία ποαγμαςξπξίηρε ςημ ποξμήθεια. Ρσμξλικά έγιμε 

ποξμήθεια 156 IP ςηλετχμικώμ ρσρκεσώμ με κϊρςξπ για ςημ ποξμήθεια 

ςξσπ πξσ αμήλθε ρε 16.518,95 €. 

Ρσγκεκοιμέμα έγιμε ποξμήθεια για ςιπ ακϊλξσθεπ σπηοερίεπ: 

α/α Τπηοεριακή μξμάδεπ 

 

1 μήμα Διξικηςικξϋ – Ξικξμξμικξϋ Μ. Ζμαθίαπ 4 

2 
μήμα Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ & Ιξιμχμικήπ 

Έμςανηπ Μ. Ζμαθίαπ 
2 

3 
μήμα Γοαμμαςειακήπ Σπξρςήοινηπ & 

Οαοξυήπ Οληοξτξοιόμ Μ. Ζμαθίαπ 
2 
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α/α Τπηοεριακή μξμάδεπ 

 

4 Δαραουείξ Ηάρξσ 11 

5 Δαραουείξ Βέοξιαπ 14 

6 
μήμα Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ & Ιξιμχμικήπ 

Έμςανηπ Μ. Νάμθηπ 
8 

7 

μήμαςα Αδειόμ Διαμξμήπ - Αρςικήπ 

Ιαςάρςαρηπ & Ιξιμχμικήπ Έμςανηπ Μ. 

Ιαβάλαπ 

25 

8 
Δ/μρη Οεοιβάλλξμςξπ & Υχοικξϋ Ρυεδιαρμξϋ 

Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ 
14 

9 Δ/μρη Σδάςχμ ΑΛΗ 23 

 

Λε ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, ξι σπάλληλξι ςχμ αμχςέοχ σπηοεριόμ, ρςιπ ξπξίεπ έυει 

ξλξκληοχθεί η μεςάπςχρη, απέκςηραμ ςηλετχμία “ΡΣΕΔΣΝΘΡ” (ξσριαρςικά 

ςηλετχμικέπ ρσμδέρειπ απϊ ςξ αοιθμξδξςικϊ τάρμα 2313-309ΥΥΥ), ϊπχπ 

επιςάρρξσμ ξι ξδηγίεπ ςηπ Κξιμχμίαπ ςηπ Πληοξτξοίαπ Α.Ε, με ϊλα ςα 

ξτέλη πξσ ασςϊ ρσμεπάγεςαι : 

 επικξιμχμία υχοίπ υοέχρη με ςημ έδοα ςηπ ΑΔΛΗ, άλλεπ σπηοερίεπ 

ςξσ τξοέα με αμςίρςξιυη ςηλεπικξιμχμιακή σπξδξμή, ϊλεπ ςιπ 

σπηοερίεπ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα (κεμςοικέπ σπηοερίεπ σπξσογείχμ κ.α) 

πξσ διαθέςξσμ επίρηπ ςηλετχμία “ΡΣΕΔΣΝΘΡ”, 

 επικξιμχμία με ξπξιαδήπξςε ρςαθεοή ςηλετχμική ρϋμδερη (αρςική ή 

σπεοαρςική), ξπξσδήπξςε ρςημ Δλλάδα, με πξλϋ υαμηλή υοέχρη, 

 πξλϋ υαμηλϊςεοεπ υοεόρειπ για κλήρειπ ποξπ κιμηςά, ρε ρυέρη με 

εκείμεπ ςχμ παοαδξριακόμ παοϊυχμ. 

Δπιποϊρθεςα, ζηςήθηκε απϊ ςξμ ΞΔ η καςάογηρη ςχμ /Ι πξσ 

υοηριμξπξιξϋραμ ξι σπηοερίεπ. Έςρι, λξιπϊμ, άμερα ενξικξμξμήθηκε έμα 

ρημαμςικϊ πξρϊ πξσ υοεχμϊςαμ για ρσμςήοηρη ςξσ /Ι (30 € / δίμημξ). 

Οοξκειμέμξσ μα γίμει ξμαλά η μεςάβαρη ρςημ μέα καςάρςαρη και ςϊρξ ξι 

σπάλληλξι ςξσ τξοέα ϊρξ, πξλϋ πεοιρρϊςεοξ, ξι πξλίςεπ μα μάθξσμ ςιπ μέεπ 
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ςηλετχμικέπ ρσμδέρειπ, απξταρίρςηκε η ποξόθηρη για υοξμικϊ διάρςημα 6 

μημόμ ςχμ παλαιόμ ςηλετχμικόμ ρσμδέρεχμ ρςιπ μέεπ, έχπ ςημ ςελική 

καςάογηρή ςξσπ και ςημ πεοαιςέοχ ενξικξμϊμηρη πϊοχμ απϊ ςα ςέλη πξσ 

υοεόμξμςαμ ρε ασςέπ. 

Απϊ ςα αμχςέοχ ενάγεςαι ςξ ρσμπέοαρμα ϊςι με ςημ μέα καςάρςαρη 

ποξκϋπςει πξλύ μεγάλη μείχρη ρςξ ςηλεπικξιμχμιακό κόρςξπ ςχμ 

ρσγκεκοιμέμχμ σπηοεριώμ, εμό για ςξ κϊρςξπ για ςημ ποξμήθεια ςχμ IP 

ςηλετχμικόμ ρσρκεσόμ γίμεςαι απϊρβερη μέρα ρε ρϋμςξμξ υοξμικϊ 

διάρςημα, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςξσπ ποξηγξϋμεμξσπ λξγαοιαρμξϋπ και ςα 

κϊρςη ςχμ /Ι.  

Οαοάλληλα με ςα αμχςέοχ, έυει γίμει επικξιμχμία με ςξσπ διαυειοιρςέπ 

δικςϋξσ MAN ςχμ δήμχμ και επικαιοξπξίηρη ρςημ καςαγοατή ςηπ 

στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ, και έυξσμε ποξβεί ρςημ ανιξπξίηρη ςξσ δικςύξσ 

MAN με ςημ μεςάπςχρη ρε ασςϊ σπηοεριόμ ςηπ ΑΔΛΗ, ϊπξσ έυξσμ 

ξλξκληοχθεί ςα έογα σπξδξμήπ ςξσ δικςϋξσ. 

Β. Λε ρκξπϊ ςημ εμίρυσρη ςηπ δσμαςϊςηςαπ ηλεκςοξμικήπ διακίμηρηπ 

εγγοάτχμ, δϊθηκε έμταρη ρςημ εγκαςάρςαρη λξγαοιαρμόμ ηλεκςοξμικξϋ 

ςαυσδοξμείξσ (email) ρε ϊρξ ςξ δσμαςϊμ πεοιρρϊςεοξσπ σπαλλήλξσπ ςηπ 

ΑΔΛΗ. 

Ζ σπηοερία μαπ έυει ποξυχοήρει ρςη δημιξσογία και εγκαςάρςαρη  

ρσμξλικά 179 μέχμ emails για μέξσπ και στιρςάμεμξσπ σπαλλήλξσπ ςηπ 

ΑΔΛΗ. 

Ακξλξσθόμςαπ ςημ ςσπξπξιημέμη διαδικαρία, κάθε μέξπ σπάλληλξπ ςξσ 

τξοέα εμημεοόθηκε για ςη δσμαςϊςηςα απϊκςηρηπ ποξρχπικξϋ 

σπηοεριακξϋ λξγαοιαρμξϋ email. 

Ρςημ ρσμέυεια, αομϊδια σπάλληλξπ ςξσ μήμαςξπ ποξυόοηρε ρςη 

δημιξσογία ςχμ λξγαοιαρμόμ ηλεκςοξμικήπ αλληλξγοατίαπ, παοέυξμςαπ ςιπ 

ρυεςικέπ ξδηγίεπ για ςημ εγκαςάρςαρή ςξσπ και αμαλαμβάμξμςαπ η ίδια ςημ 

ρσγκεκοιμέμη εογαρία, ρςιπ πεοιπςόρειπ δήλχρηπ αδσμαμίαπ απϊ ςξσπ 

σπαλλήλξσπ ή ϊςαμ παοξσριαζϊςαμ ξπξιξδήπξςε άλλξ ποϊβλημα. 
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Γ. Λέρα ρςξ 2014 εμςάθηκε η ποξρπάθεια για ςημ ανιξπξίηρη ςηπ 

ςευμξλξγίαπ ςηπ φητιακήπ σπξγοατήπ, με ρςϊυξ ςημ εμίρυσρη ςηπ 

διατάμειαπ, ςη μείχρη ςηπ γοατειξκοαςίαπ, καθόπ και ςξσ κϊρςξσπ πξσ 

ρσμεπάγεςαι ξ παοαδξριακϊπ ςοϊπξπ διακίμηρηπ ςηπ αλληλξγοατίαπ 

(ςαυσδοξμείξ, ταν). 

Ρςα πλαίρια ςηπ εκπαίδεσρηπ για ςιπ μέεπ λειςξσογίεπ ςηπ εταομξγήπ 

ποχςξκϊλλξσ, σπάλληλξι σπηοεριόμ ςξσ τξοέα εμημεοόθηκαμ για ςημ 

λειςξσογία ςηπ φητιακήπ σπξγοατήπ και ςη διαδικαρία για ςημ απϊκςηρή 

ςηπ και ςξμίρςηκαμ ςα μεγάλα ξτέλη, αματξοικά με ςημ ςαυϋςηςα ρςη 

διεκπεοαίχρη ςηπ αλληλξγοατίαπ και ςημ εναρτάλιρη ρημαμςικόμ 

υοημαςικόμ πξρόμ, πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη υοήρη ςηπ φητιακήπ 

σπξγοατήπ.  

Έςρι η Διεϋθσμρη Οληοξτξοικήπ & Δπικξιμχμιόμ εμςϊπ ςξσ 2014, και ρςα 

πλαίρια σπξρςήοινηπ ςηπ εθμικήπ σπξδξμήπ ςηπ φητιακήπ σπξγοατήπ,  

απεϋθσμε ποόρκληρη ρςξσπ σπαλλήλξσπ ςηπ ΑΔΜΘ για ςημ απόκςηρη 

φητιακήπ σπξγοατήπ. Ρσμξλικά επεβλήθηραμ 130 αιςήμαςα ςϊρξ απϊ 

ποξψρςαμέμξσπ ϊρξ και απϊ σπαλλήλξσπ, και απϊ ςξμ διαθέριμξ ενξπλιρμϊ πξσ 

είυε ρςημ καςξυή η σπηοερία μαπ, έυξσμ διαςεθεί μέυοι ρήμεοα πεμήμςα πέμςε 

(55) Χητιακξί Καοςαμαγμώρςεπ (Card Readers) και Ένσπμεπ Κάοςεπ 

ΤΖΕΤΞΙ ρε σπαλλήλξσπ ςηπ ΑΔΛΗ καςϊπιμ αιςήρεόπ ςξσπ.  

Δπιποϊρθεςα, ξι σπάλληλξι Ξικξμξμικόμ Σπηοεριόμ ςχμ Απξκεμςοχμέμχμ 

Διξικήρεχμ, ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ αμάληφηπ σπξυοέχρηπ, 

ποξμηθεϋςηκαμ απϊ ςημ Σπηοερία Αμάπςσνηπ Οληοξτξοικήπ είκξρι δύξ (22) 

USB Tokens για φητιακέπ σπξγοατέπ ςα ξπξία καςαμεμήθηκαμ δϋξ (2) αμά 

Μξμϊ ρςα Σμήμαςα Διξικηςικξύ - Οικξμξμικξύ, ρςη υχοική αομξδιϊςηςα ςηπ 

ΑΔΛΗ. 

Λε ρκξπϊ ςημ κάλσφη στιρςάμεμχμ και ςοευξσρόμ αμαγκόμ ςηπ ΑΔΛΗ, η 

Διεϋθσμρη Οληοξτξοικήπ & Δπικξιμχμιόμ έυει ειρηγηθεί και δοξμξλξγήρει ςημ 

ποξμήθεια USB Tokens για φητιακέπ σπξγοατέπ.  

Ξ Οοξψρςάμεμξπ ςηπ Δ/μρηπ Οληοξτξοικήπ & Δπικξιμχμιόμ και ξι  

Οοξψρςάμεμξι ςχμ ςοιόμ (3) μημάςχμ ασςήπ είμαι ξι ποόςξι σπάλληλξι ςηπ 
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ΑΔΛΗ πξσ απέκςηραμ φητιακή σπξγοατή και η εμπειοία πξσ έυει απξκςηθεί  

ρσμβάλλει ρςημ καλϋςεοη εκπαίδεσρη και μεγαλϋςεοη ενξικείχρη ςχμ 

σπαλλήλχμ πξσ θα ποξυχοήρξσμ ρςημ απϊκςηρη φητιακήπ σπξγοατήπ.   

Δ. Ζ μέα εταομξγή ποχςξκϊλλξσ ςέθηκε ρε παοαγχγική λειςξσογία απϊ ςημ 

1η Θαμξσαοίξσ 2013. Δμςϊπ ςξσ 2014 η εταομξγή ςξσ ποχςξκϊλλξσ απέκςηρε 

μια βέλςιρςη οξή και ϊλξι ξι σπάλληλξι ςξσ μήμαςξπ ρσμμεςείυαμ εμεογά 

και πξικιλξςοϊπχπ, όρςε η ρσγκεκοιμέμη εταομξγή μα γίμει ϊρξ ςξ δσμαςϊ 

πιξ λειςξσογική. 

Ρε ρσμεογαρία με ςξσπ υοήρςεπ ςηπ εταομξγήπ και μέρα απϊ ςη διαδικαρία 

ςχμ εκπαιδεϋρεχμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι διαοκόπ για μέξσπ υοήρςεπ, 

εμςξπίρςηκαμ ρτάλμαςα ςα ξπξία ποξχθήθηκαμ ςασςϊυοξμα με ποξςάρειπ 

βελςίχρηπ ρςξμ αμάδξυξ, όρςε η εταομξγή μα καλϋφει κάθε αμάγκη. 

Ζ εταομξγή ποχςξκϊλλξσ καλϋπςει ςξ ρύμξλξ ςχμ σπηοεριώμ ςξσ τξοέα 

με ςη δημιξσογία λξγαοιαρμόμ υοήρςη για ςξσπ μέξσπ σπαλλήλξσπ, πξσ 

σπξδείυθηκαμ απϊ ςξσπ Οοξψρςαμέμξσπ ςχμ σπηοεριόμ. 

α ϊπξια ποξβλήμαςα παοξσριάρςηκαμ καςά ςημ παοαγχγική διαδικαρία 

επιλϋθηκαμ άμερα και απξςελερμαςικά, υάοη ρςημ καθημεοιμή σπξρςήοινη 

ςχμ υοηρςόμ. 

Δπιποϊρθεςα, ανιξπξιηθήκαμ ξι μέεπ δσμαςόςηςεπ ςηπ εταομξγήπ 

ποχςξκόλλξσ για ηλεκςοξμική σπξβξλή εγγοάτχμ, απεσθείαπ ενχςεοικήπ 

ποχςξκϊλληρηπ ρε τξοείπ ςξσ δημξρίξσ και ρε πξλίςεπ, και ερχςεοικήπ 

ηλεκςοξμικήπ διακίμηρηπ και υοέχρηπ εγγοάτχμ, γεγξμϊπ πξσ ρσμεπάγεςαι 

ενξικξμϊμηρη πϊοχμ και μείχρη γοατειξκοαςίαπ. 

έλξπ, ποξδιαγοάτηκε απϊ ςη Δ/μρη Οληοξτξοικήπ & Δπικξιμχμιόμ και  

δημιξσογήθηκε απϊ ςξμ αμάδξυξ μηυαμιρμόπ για ςη λήφη αμςιγοάτχμ 

αρταλείαπ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ (real time backup) ςηπ εταομξγήπ ςξσ 

ποχςξκϊλλξσ για ςη διαρτάλιρη ςηπ ακεοαιόςηςαπ ςχμ δεδξμέμχμ.  

Δ. Ρςα πλαίρια σπξρςήοινηπ ςχμ σπαλλήλχμ ςηπ ΑΔΜΘ και υοηρςώμ 

πλήθξσπ εταομξγώμ πξσ διαθέςξσμ ξι σπηοερίεπ, ξι σπάλληλξι ςξσ 

ςμήμαςξπ ποξβήκαμε εμδεικςικά ρςιπ ακϊλξσθεπ εμέογειεπ: 
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 ΔΙΑΤΓΕΙΑ: Δημιξσογία 46 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή ςξσ Διαϋγεια 

& εμημέοχρη ςχμ υοηρςόμ μέρχ απξρςξλήπ email. Απξαμάοςηρη 

105 απξτάρεχμ έπειςα απϊ αιςήμαςα υοηρςόμ, και ποξρθήκη 8 

μέχμ σπξγοατόμςχμ 

 Ιθαγέμεια: Δγκαςάρςαρη ςηπ εταομξγήπ Θθαγέμειαπ ςηπ ΔΑΔΛ ρε 25 

ρςαθμξύπ εογαρίαπ ρε μέξσπ υοήρςεπ ή στιρςάμεμξσπ για ςημ 

απξκαςάρςαρη ποξβλημάςχμ 

 Μεςαμάρςεσρη: Δγκαςάρςαρη ςηπ εταομξγήπ Λεςαμάρςεσρηπ ςηπ 

ΔΑΔΛ ρε 42 ρςαθμξύπ εογαρίαπ ρε μέξσπ υοήρςεπ ή στιρςάμεμξσπ για 

ςημ απξκαςάρςαρη ποξβλημάςχμ 

 

Δπιποϊρθεςα,  με ρςόυξ ςημ καλύςεοη ξογάμχρη ςξσ μήμαςξπ 

Οοξρχπικξϋ, με ατξομή ςη Διαδικαρία ελέγυξσ μξμιμϊςηςαπ πςσυίχμ, 

πιρςξπξιηςικόμ και λξιπόμ ρςξιυείχμ ποξρχπικξϋ μηςοόξσ ςχμ σπαλλήλχμ 

ςηπ Α.Δ.Λ.Η.,  καθόπ ςη Διαδικαρία ελέγυξσ ςήοηρηπ ςξσ χοαοίξσ εογαρίαπ 

ςχμ σπαλλήλχμ ρςιπ σπηοερίεπ ςηπ Α.Δ.Λ.Η., η  Δ/μρη Οληοξτξοικήπ & 

Δπικξιμχμιόμ εκπόμηρε αμςίρςξιυεπ μελέςεπ – ειρηγήρειπ, ςιπ ξπξίεπ 

καςέθερε ποξπ ςη Διξίκηρη.  

 

Ρ. Ρςα πλαίρια άρκηρηπ ςχμ αομξδιξςήςχμ ςξσπ, ξι σπάλληλξι ςξσ 

μήμαςξπ αμέλαβαμ ςημ απξκαςάρςαρη πεμήμςα δύξ (52) ποξβλημάςχμ 

πξσ παοξσριάρςηκαμ ρςημ ρϋμδερη σπηοεριόμ ρςξ ΤΖΕΤΞΙ ρϋμτχμα με 

ςξ πλήθξπ ςχμ tickets πξσ δηλόθηκαμ ρςξ helpdesk ςξσ ΞΔ, καθόπ επίρηπ 

αμέλαβαμ ςημ απξκαςάρςαρη πάρηπ τϋρεχπ ςηλεπικξιμχμιακώμ 

ποξβλημάςχμ πξσ παοξσριάρςηκαμ ρε σπαλλήλξσπ και σπηοερίαπ ςηπ 

ΑΔΛΗ.  

Οαοάλληλα, για ςη διαρτάλιρη ςηπ αδιάλειπςηπ λειςξσογίαπ ςξσ 

Σηλετχμικξύ Κέμςοξσ (Σ/Κ) ρςημ έδοα ςηπ ΑΔΛΗ ρςη Ηερραλξμίκη, 

εγκαςαρςάθηκε μέξ ρύρςημα UPS ρςξ computer room ςξσ κεμςοικξϋ 

κςιοίξσ. 

Ε. Ρημαμςικϊ ρςϊυξ ςξσ μήμαςξπ απξςέλερε η επιμϊοτχρη ϊλχμ ςχμ 

σπαλλήλχμ ρε μέεπ ςευμξλξγίεπ ςηλεπικξιμχμιόμ και δικςϋχμ. 
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Οοάγμαςι, ςξ ρύμξλξ ςχμ σπαλλήλχμ  ρσμμεςείυαμ ρε κάπξιξ 

επιμξοτχςικϊ ρεμιμάοιξ – εκπαίδεσρη. 

Οιξ ρσγκεκοιμέμα : 

 ξ ποξψρςάμεμξπ ςξσ ςμήμαςξπ ρσμμεςείυε ρςα ρεμιμάοια ςξσ 

ΟΘΜΔΟΗ, με ςίςλξ “Δκπαίδεσρη Οοξψρςαμέμχμ μημάςχμ” και 

“Διαυείοιρη Οεοιβαλλξμςικόμ, Οξλεξδξμικόμ, και Υχοξςανικόμ 

Δεδξμέμχμ με ςη υοήρη Γεχγοατικόμ Ρσρςημάςχμ Οληοξτξοιόμ 

(GIS)” 

 μια (1) σπάλληλξπ ρσμμεςείυε ρςα ρεμιμάοιξ ςξσ ΟΘΜΔΟΗ, με ςίςλξ 

“Ρϋρςημα Διαυείοιρηπ Οεοιευξμέμξσ Joomla” και “Ληςοξπξλιςικά 

Δίκςσα ΛΑΜ και ΡΣΕΔΣΝΘΡ”  

 μια (1) σπάλληλξπ ρσμμεςείυε ρςα ρεμιμάοιξ ςξσ ΟΘΜΔΟΗ, με ςίςλξ 

“Ρυεδιαρμϊπ Δταομξγόμ Διαδικςϋξσ με εογαλεία Αμξικςξϋ 

Κξγιρμικξϋ”   

 μια (1) σπάλληλξπ ρσμμεςείυε ρςα ρεμιμάοιξ ςξσ ΟΘΜΔΟΗ, με ςίςλξ 

“Βελςίχρη Δενιξςήςχμ Δπικξιμχμίαπ, Ξμαδικήπ Ρσμεογαρίαπ, 

Διαυείοιρηπ Ρσγκοξϋρεχμ και Ιοίρεχμ”  
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ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

Α. Λε ρκξπϊ ςημ καλϋςεοη δσμαςή ανιξπξίηρη ςηπ διαδικςσακήπ εταομξγήπ 

για ςημ καςαγοατή και διαυείοιρη ςξσ ενξπλιρμξϋ πληοξτξοικήπ & 

επικξιμχμιόμ, έγιμε επέκςαρη ςηπ εταομξγήπ με ίδια μέρα όρςε μα καςαρςεί 

δσμαςή η άμερη εναγχγή ρςαςιρςικόμ ρςξιυείχμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, η 

εταομξγή επεκςάθηκε όρςε η υοήρη ςηπ ςόοα μα επιςοέπει: 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 ημ άμερη εναγχγή υοήριμχμ ρςαςιρςικόμ ρςξιυείχμ για ςημ 

καςαμξμή ςξσ ενξπλιρμξϋ ρε ϊλη ςη γεχγοατική αομξδιϊςηςα ςηπ 

Α.Δ.Λ.Η.. Ρσγκεκοιμέμα, παοέυεςαι άμερα απϊ ςημ εταομξγή 

(δηλαδή υχοίπ μα απαιςείςαι ενειδικεσμέμη υοήρη ςηπ Βάρηπ 

Δεδξμέμχμ) πληοξτξοία για ςημ γεχγοατική καςαμξμή ϊλχμ ςχμ 

υοεχμέμχμ σλικόμ αμά Μξμϊ, καθόπ και καςηγξοιξπξίηρη ςχμ 

σπξλξγιρςόμ με βάρη ςξ Κειςξσογικϊ Ρϋρςημα, με βάρη ςξμ 

επενεογαρςή κειμέμξσ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ, αλλά και με βάρη 

ςευμικά υαοακςηοιρςικά (μμήμη RAM, μέγεθξπ ρκληοξϋ δίρκξσ κ.α.) 

 Δπέκςαρη ςηπ εταομξγήπ όρςε μα ποξκϋπςξσμ ρσμπεοάρμαςα για ςξ 

πξια απϊ ςα μηυαμήμαςα είμαι αμαβαθμίριμα ή ϊυι εμϊφει ςηπ λήνηπ 

σπξρςήοινηπ ςχμ WindowsXP 

 Δπέκςαρη ςηπ εταομξγήπόρςε μα γίμεςαι ασςξμαςξπξιημέμα η 

καςαγοατή ςχμ μηυαμημάςχμ πξσ θα ξδηγηθξϋμ ρςημ αμακϋκλχρη 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 

 ημ ποξβξλή ςηπ απξθήκηπ ςχμ αμαλχρίμχμ αμά κχδικϊ αμαλχρίμχμ 

για μα σπάουει ρσμευόπ διαθέριμη η εικϊμα ςηπ τσρικήπ απξθήκηπ. 

Ασςϊ παοέυει ςη δσμαςϊςηςα άμερηπ ενσπηοέςηρηπ ϊλχμ ςχμ 

ειρεουϊμεμχμ αιςημάςχμ ςχμ σπηοεριόμ, ατξϋ σπάουει άμερη 

ποϊρβαρη ρςξ απϊθεμα (stock) ςηπ τσρικήπ απξθήκηπ για ςξμ κάθε 

κχδικϊ toner πξσ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί ρςξ μξμςέλξ ςξσ 

εκςσπχςή ςξσ αιςήμαςξπ 
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 ημ ποξβξλή ςχμ κχδικόμ ςχμ αμαλχρίμχμ για ςξσπ ξπξίξσπ δεμ 

σπάουξσμ ειρεουϊμεμα αιςήμαςα απϊ ςιπ σπηοερίεπ. Ζ πληοξτξοία 

ασςή έυει μεγάλη υοηριμϊςηςα, ατξϋ σπαγξοεϋει ρςξ μήμα 

Οοξμηθειόμ & Διαυείοιρηπ Σλικόμ μα μημ ποξβεί ρςημ ποξμήθεια 

σλικόμ πξσ παοξσριάζξσμ υαμηλή ζήςηρη απϊ ςιπ σπηοερίεπ. 

 

Β. Λεςά απϊ αίςημα ςξσ Γοατείξσ Γ.Γ. αμαπςϋυθηκε εταομξγή για ςη 

δημιξσογία ςηλετχμικξϋ καςαλϊγξσ πξσ θα είμαι άμερα ποξρβάριμξπ μέρχ 

δικςϋξσ ρε ϊλξσπ ςξσπ σπαλλήλξσπ ςξσ Γοατείξσ. Ρσγκεκοιμέμα, ξ 

καςάλξγξπ θα τιλξνεμεί ςα βαρικά ρςξιυεία (ξμξμαςεπόμσμξ, έςξπ εκλξγήπ – 

ςξπξθέςηρηπ, κξμμαςική ποξέλεσρη) και ςα ρςξιυεία επικξιμχμίαπ 

(ςηλέτχμξ, fax, email) πξλλόμ καςηγξοιόμ κοαςικόμ ανιχμαςξϋυχμ 

(βξσλεσςέπ, σπξσογξί, δήμαουξι, πεοιτεοειάουεπ, αμςιπεοιτεοειάουεπ).  

 

Γ. Θκαμξπξιξϋμςαι ϊλα ςα ειρεουϊμεμα αιςήμαςα για επιδιϊοθχρη-

αμαβάθμιρη ςξσ ενξπλιρμξϋ πληοξτξοικήπ &επικξιμχμιόμ με έγγοατη 

απάμςηρη, η ξπξία πεοιλαμβάμει ρσμημμέμα ϊλα ςα έμςσπα πξσ 

πεοιγοάτξσμ ςιπ εογαρίεπ και ςιπ υοεόρειπ σλικόμ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, έυξσμ 

καςαγοατεί ρσμξλικά για ςξ 2014 ρςξ αμςίρςξιυξ Οληοξτξοιακϊ Ρϋρςημα ςα 

ενήπ Έμςσπα, ςα ξπξία έυξσμ διαβιβαρςεί ρςιπ σπηοερίεπ και ςξσπ 

σπαλλήλξσπ: 

 184 Έμςσπα Σευμικώμ Εογαριώμ πξσ πεοιγοάτξσμ αμαλσςικά ςιπ 

εογαρίεπ πξσ έυξσμ γίμει ρε σλικά πξσ έυξσμ ειραυθεί ρςξ μήμα Β’ 

ποξπ επιδιϊοθχρη-αμαβάθμιρη. 

 Για ςημ απξγοατή ενξπλιρμξϋ πληοξτξοικήπ & επικξιμχμιόμ (Ζ/Σ, 

ξθϊμεπ, πεοιτεοειακά Ζ/Σ, εκςσπχςέπ, ταν, ρκάμεο, 

πξλσμηυαμήμαςα, IP Phones, απλέπ ςηλ. ρσρκεσέπ κ.α.), έυξσμ 

παοαυθεί απϊ ςξ μήμα Β’ 637 Ποακςικά Φοέχρηπ Ενξπλιρμξύ 

Πληοξτξοικήπ & Επικξιμχμιώμ πξσ ατξοξϋμ απξγοατή σλικόμ και 

υοέχρή ςξσπ ρε σπαλλήλξσπ 

 Για ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ έυξσμε μεςαβίβαρη σλικξϋ απϊ έμαμ 

σπάλληλξ ρε έμαμ άλλξ ή επιρςοξτή ςξσ σλικξϋ ρςη Δ/μρη 
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Οληοξτξοικήπ (λϊγχ ρσμςανιξδϊςηρηπ ή απϊρπαρηπ ή μεςάςανηπ ςξσ 

σπαλλήλξσ ρε άλλξμ τξοέα), όρςε μα υοηριμξπξιηθεί χπ ηλεκςοξμική 

απξθήκη για κάλσφη μελλξμςικόμ σπηοεριακόμ αμάγκεπ έυξσμ 

δημιξσογηθεί 336 Ποακςικά Παοάδξρηπ – Παοαλαβήπ Ενξπλιρμξύ 

 Δπίρηπ, με ποχςξβξσλία ςξσ μήμαςξπ Β' πξσ καςαγοάτει 

ρσρςημαςικά ςιπ αμάγκεπ ςχμ σπηοεριόμ για ενξπλιρμϊ με βάρη και 

ςα αμςίρςξιυα αιςήμαςα, διαςέθηκαμ καςϊπιμ αμςίρςξιυχμ 

διαγχμιρμόμ ποξμηθειόμ ρςιπ διάτξοεπ σπηοερίεπ ςηπ Α.Δ.Λ.Η.122 

μέξι σπξλξγιρςέπ ςύπξσ Dell Optiplex 3020 ΜΣ,30 μέξι 

σπξλξγιρςέπ ςύπξσ Dell Optiplex 9020 ΜΣ,  53 μέεπ ξθόμεπ ςύπξσ 

AOCe950Swdak, 14 μέξι δικςσακξί εκςσπχςέπ ςύπξσ 

LexmarkMS510DN και 3 μέα πξλσμηυαμήμαςα ςύπξσ Lexmark  

MX310DN. 

 Ρςξ πλαίριξ ςηπ ρσρςημαςικήπ καςαγοατή ϊλχμ ςχμ παοαλαβόμ ςχμ 

αμαλχρίμχμ πξσ γίμξμςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ Δνξπλιρμξϋ 

Οληοξτξοικήπ για ςξ 2014 καςαγοάτηκαμ 274 παοαλαβέπ και 

παοελήτθηραμ ρσμξλικά 702 ςεμάυια για ϊλα ςα είδη ςχμ 

αμαλχρίμχμ 

 Όρξμ ατξοά ςημ καςαγοατή ϊλχμ ςχμ αιςημάςχμ ςχμ σπηοεριόμ ρε 

αμαλόριμα, καθόπ και ςιπ παοαδϊρειπ αμαλχρίμχμ πξσ γίμξμςαι ρςιπ 

σπηοερίεπ με βάρη ςα σπξβληθέμςα αιςήμαςα ρσμξλικά, 

καςαγοάτςηκαμ 440 αιςήμαςα σπηοεριώμ και βάρει ασςόμ 

ποαγμαςξπξιήθηκαμ 440 παοαδόρειπ αμαλχρίμχμ με ςιπ ξπξίεπ 

παοαδόθηκαμ ρσμξλικά 574 ςεμάυια για ϊλα ςα είδη ςχμ 

αμαλχρίμχμ 

 ςημ καςαγοατή ςξσ διαθέριμξσ απξθεμαςικξϋ (stock)πξσ σπάουει 

ρςημ απξθήκη για ςξ κάθε είδξπ αμαλχρίμξσ. Ρσμξλικά, έυξσμ 

καςαγοατεί 233 διατξοεςικξί κχδικξί αμαλχρίμχμ ςξσπ και  ςα 

διαθέριμα ςεμάυια ρςημ απξθήκη είμαι 1041για ϊλα ςα είδη 

αμαλχρίμχμ. 

 

Δ. ξ Δμιαίξ Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Απξγοατήπ Δνξπλιρμξϋ Οληοξτξοικήπ & 

Δπικξιμχμιόμ για ϊλη ςη υχοική αομξδιϊςηςα ςηπ Α.Δ.Λ.Η.μεςά ςη 
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διαδικαρία απξγοατήπ ενξπλιρμξϋ πξσ ρσμευίρςηκε ρε ϊλη ςη διάοκεια ςξσ 

2014 πεοιλαμβάμει ρσμξλικά ςα ενήπ ρςξιυεία: 

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

σπηοεριακή ςξσπ καςάρςαρη και ρςξιυεία επικξιμχμίαπ 

 10.894 σλικά όλχμ ςχμ ειδώμ (Ζ/Σ, εκςσπχςέπ, πεοιτεοειακά κ.α.) 

με μξμαδιαίξ κχδικϊ ρςη Βάρη Δεδξμέμχμ, με λεπςξμεοή ρςξιυεία για 

ςα ςευμικά ςξσπ υαοακςηοιρςικά, ςξμ κχδικϊ ςασςξπξίηρηπ και ςη 

ρσρυέςιρή ςξσπ με σπαλλήλξσπ 

 H διαδικαρία ςηπ απξγοατήπ έυει ξλξκληοχθεί για ϊλεπ ςιπ ξογαμικέπ 

μξμάδεπ (Διεσθϋμρειπ, μήμαςα, Γοατεία) και ρςιπ ςοειπ Γεμικέπ 

Διεσθϋμρειπ. 

Δ. Ρςξ πλαίριξ ςηπ βαρικήπ αομξδιϊςηςαπ ςξσ μήμαςξπ πξσ είμαι η ρσμευήπ 

ςευμική σπξρςήοινη ϊλχμ ςχμ υοηρςόμ ςχμ Ρσρςημάςχμ Οληοξτξοικήπ και 

Δπικξιμχμιόμ ρε ϊλη ςη υχοική αομξδιϊςηςα ςηπ ΑΔΛΗ για ςξ έςξπ 2014 

έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί απϊ ςξ μήμα Β' ξι ςευμικέπ εογαρίεπ πξσ 

ρσμξφίζξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα: 

Είδος ηεχνικής εργαζίας 2014 

Αναβάθμιζη μνήμηρ 44 

Αλλαγή μνήμηρ 10 

Δκκαθάπιζη Σκληπού Γίζκος 27 

Έλεγσορ ζθαλμάηων Σκληπού Γίζκος 6 

Ανάκηηζη απσείων από Σκληπό Γίζκο 7 

Αναζςγκπόηηζη Σκληπού Γίζκος 29 

Format Σκληπού Γίζκος 120 

Δπιδιόπθωζη ηων Windows 12 

Βεληιζηοποίηζη ηων Windows 11 

Αλλαγή ηποθοδοηικού 20 

Αλλαγή Σκληπού Γίζκος 17 

Αλλαγή Κάπηαρ Γικηύος 7 

Αλλαγή Κάπηαρ Γπαθικών 7 

Αλλαγή CD/DVD Player 3 

Αλλαγή μηηπικήρ 2 

Αλλαγή Καλωδίος Σκληπού Γίζκος 0 
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Είδος ηεχνικής εργαζίας 2014 

Δγκαηάζηαζη λογαπιαζμού email 91 

Μεηαθοπά πποηγούμενων email 48 

Δγκαηάζηαζη σπήζιμων 
ππογπαμμάηων 

123 

Δγκαηάζηαζη antivirus 136 

Δθαπμογή μεηανάζηεςζηρ 25 

Δθαπμογή ιθαγένειαρ 15 

Δθαπμογή πποζωπικού-μιζθοδοζίαρ 10 

Δθαπμογή πποϋπολογιζμού 0 

Αναβάθμιζη drivers 36 

Έλεγσορ και εκκαθάπιζη ιών 13 

Αλλαγή ανεμιζηήπα 4 

Δπιζκεςή διακόπηη έναπξηρ 2 
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TMHMA ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΗ 

Α. Ρςα πλαίρια ςηπ ρσμευξϋπ αμαβάθμιρηπ ςχμ σπηοεριόμ και ςηπ 

ενσπηοέςηρηπ ςϊρξ ςχμ σπαλλήλχμ ςηπ ΑΔΛ-Η ϊρξ και ςχμ πξλιςόμ, 

δημιξσογήθηκαμ μέξι ιρςϊςξπξι (portals) για κάθε μία απϊ ςιπ 3 Γεμικέπ 

Διεσθϋμρειπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ: 

 Δρχςεοικήπ Κειςξσογίαπ (http://gdel.damt.gov.gr) 

 Δαρόμ και Αγοξςικόμ Σπξθέρεχμ (http://gdday.damt.gov.gr) 

 Υχοξςανικήπ και Οεοιβαλλξμςικήπ Οξλιςικήπ (http://gdxpp.damt.gov.gr) 

 

Ρςϊυξπ ςηπ δημιξσογίαπ ςχμ παοαπάμχ ιρςξςϊπχμ είμαι η καλϋςεοη δσμαςή 

ποξβξλή ςξσ έογξσ ςχμ σπηοεριακόμ μξμάδχμ ςξσ τξοέα. 

Για ςη δημιξσογία ςξσπ ήςαμ απαοαίςηςη η δέρμεσρη ςχμ αμςίρςξιυχμ 

domainnames, εμό για ςημ αμάπςσνή ςξσπ υοηριμξπξιήθηκε η ςελεσςαία 

έκδξρη ςηπ πλαςτϊομαπ διαυείοιρηπ πεοιευξμέμξσ (Joomla). 

Ξ ρυεδιαρμϊπ ςξσπ έγιμε ακξλξσθόμςαπ ςξσπ Αμαλσςικξύπ καμόμεπ και 

ποόςσπα για ςξ ρυεδιαρμό, αμάπςσνη και λειςξσογία ςχμ διαδικςσακώμ 

ςόπχμ ςηπ Δημόριαπ Διξίκηρηπ,ϊπχπ ασςξί πεοιγοάτξμςαι ρςξ Ελλημικό 

Πλαίριξ Παοξυήπ Τπηοεριώμ Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ και 

Διαλειςξσογικόςηςαπ ςξσ Σπξσογείξσ Διξικηςικήπ Λεςαοοϋθμιρηπ και 

Ζλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ. 

Ρε κάθε έμαμ απϊ ςξσπ ιρςξςϊπξσπ ςχμ ςοιόμ Γεμικόμ Διεσθϋμρεχμ, δίμξμςαι 

πληοξτξοίεπ ρςξμ επιρκέπςη για ςημ δξμή και ςιπ αομξδιϊςηςεπ ςχμ 

σπηοεριόμ, εμό ςξ πεοιευϊμεμξ είμαι καςηγξοιξπξιημέμξ αμά Διεϋθσμρη για 

εσκξλϊςεοη πεοιήγηρη. 

Δπιπλέξμ, έυξσμ διαμξοτχθεί καςάλληλξι υόοξι αμά Διεϋθσμρη για ςημ 

αμάοςηρη ηλεκςοξμικξϋ σλικξϋ πξσ μπξοεί μα είμαι υοήριμξ ςϊρξ για ςξσπ 

πξλίςεπ ϊρξ και για ςιπ σπηοερίεπ ςηπ ΑΔΛ-Η. έςξια παοαδείγμαςα είμαι ξι 

αμαοςήρειπ ςχμ Διεσθϋμρεχμ Ιξιμχτελόμ Οεοιξσριόμ και Αγοξςικόμ 

Σπξθέρεχμ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ ξπξίχμ ατξοά κσοίχπ 
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ςξσπ πξλίςεπ, αλλά και ςηπ Διεϋθσμρηπ Ξικξμξμικξϋ πξσ ατξοξϋμ ποϊςσπα 

έγγοατα και απξςϋπχρη ςχμ διαδικαριόμ πξσ ακξλξσθξϋμςαι εμςϊπ ασςήπ 

και ποξξοίζξμςαι για υοήρη απϊ ςξσπ σπαλλήλξσπ ςηπ. 

Β. Λε ρςϊυξ ςημ καλϋςεοη δσμαςή πληοξτϊοηρη απϊ ςιπ σπηοερίεπ ςηπ 

ΑΔΛΗ, αμαπςϋυθηκε εμςϊπ ςξσ ιρςξςϊπξσ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ 

Δρχςεοικήπ Κειςξσογίαπ (http://gdel.damt.gov.gr) για λξγαοιαρμϊ ςξσ 

ςμήμαςξπ Δημϊριαπ Οεοιξσρίαπ ςηπ Διεϋθσμρηπ Ξικξμξμικξϋ,ειδικϊπ υόοξπ 

εμαπϊθερηπ και αμάοςηρηπ ηλεκςοξμικξϋ σλικξϋ για ςημ ποξςσπξπξίηρη 

εγγοάτχμ και διαδικαριόμ.  

Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ρςξ υόοξ ασςϊ αμαοςόμςαι ποϊςσπα έγγοατα πξσ 

υοηριμξπξιξϋμςαι καθημεοιμά απϊ ςξσπ σπαλλήλξσπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 

Διεϋθσμρηπ και αουεία ρςα ξπξία απξςσπόμξμςαι και καθξοίζξμςαι ξι 

διαδικαρίεπ πξσ θα ποέπει μα ακξλξσθξϋμςαι καςά πεοίπςχρη.  

Ζ ποϊρβαρη ρςξ ρσγκεκοιμέμξ σλικϊ είμαι δσμαςή μϊμξ απϊ 

ενξσριξδξςημέμξσπ υοήρςεπ ξι ξπξίξι με ςη υοήρη ποξρχπικξϋ κχδικξϋ 

μπξοξϋμ μα ποξβάλξσμ και μα καςεβάρξσμ ασςϊ πξσ ςξσπ εμδιατέοει ρςξμ 

ποξρχπικϊ ςξσπ σπξλξγιρςή. 

Ζ απξςϋπχρη ςξσ σλικξϋ είμαι ρε δεμδοξειδή μξοτή (treeview) και έυξσμ 

καςηγξοιξπξιηθεί με ςέςξιξ ςοϊπξ πξσ μα μπξοεί ξ υοήρςηπ μα εμςξπίρει 

άμερα ασςϊ πξσ ςξμ εμδιατέοει. Ρε κάθε ειδική πεοίπςχρη, σπάουει 

διαθέριμη η διαδικαρία πξσ ακξλξσθείςαι, ποϊςσπα έγγοατα και πιθαμά 

σπξδείγμαςα. 

Λέυοι ςόοα έυξσμ αμαοςηθεί 38 ποόςσπα διαδικαριώμ, 119 ποόςσπα 

έγγοατα και 23 σπξδείγμαςα εγγοάτχμ. 

Αμςίρςξιυξπ υόοξπ δημιξσογήθηκε για ςξ μήμα Οοξμηθειόμ και Διαυείοιρηπ 

Σλικξϋ ςηπ Διεϋθσμρηπ Ξικξμξμικξϋ, ρςξμ ξπξίξ αμαοςόμςαι ποϊςσπα 

έγγοατα ρσμβάρεχμ, διαγχμιρμόμ, ρσγκοϊςηρηπ επιςοξπόμ, 

ενξσριξδξςήρεχμ και απξτάρεχμ. ξ ρσγκεκοιμέμξ σλικϊ είμαι διαθέριμξ 

ρςξμ επιρκέπςη υχοίπ ενξσριξδξςημέμη ποϊρβαρη. 

http://gdel.damt.gov.gr/
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έλξπ, έυει καςαρκεσαρςεί, μεςά απϊ αίςημα ςηπ Διεϋθσμρηπ Ιξιμχτελόμ 

Οεοιξσριόμ, ρυεςικϊπ υόοξπ για ςημ δημξριξπξίηρη αμαοςήρεχμ ϊπχπ ασςή 

ποξβλέπεςαι απϊ ςξ Μϊμξ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ, έυει δξθεί ποξρχπικϊπ 

κχδικϊπ ρε κάθε σπάλληλξ ςηπ Διεϋθσμρηπ, ξ ξπξίξπ ποξβαίμει άμερα ρςη 

δημξρίεσρη ςηπ αμάοςηρηπ πξσ απαιςείςαι. Ζ αμάοςηρη γίμεςαι ρε 

καθημεοιμή βάρη και ςξ σλικϊ εμπλξσςίζεςαι ρσμευόπ απϊ ςξσπ σπαλλήλξσπ, 

με απξςέλερμα ςημ έγκαιοη και άμερη εμημέοχρη ςχμ εμδιατεοϊμεμχμ 

πξλιςόμ.Λέυοι ςόοα έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί 196 αμαοςήρειπ. 

Γ. Λε ρκξπϊ ςη διαρτάλιρη διαλειςξσογικϊςηςαπ μεςανϋ ςχμ 

Οληοξτξοιακόμ Ρσρςημάςχμ ςηπ ΑΔΛ-Η και Ξλξκληοχμέμχμ 

Οληοξτξοιακόμ Ρσρςημάςχμ Δθμικήπ Δμβέλειαπ, έγιμε μεςάπςχρη ρςημ 

εταομξγή Θθαγέμειαπ ςηπ ΔΑΔΛ δεδξμέμχμ πξσ αμςλήθηκαμ απϊ ςοειπ 

διατξοεςικέπ πηγέπ και αμςίρςξιυεπ βάρειπ δεδξμέμχμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, 

έγιμε μεςάπςχρη δεδξμέμχμ απϊ:   

 ςα ρςξιυεία ποχςξκϊλλξσ ςηπ Διεϋθσμρηπ Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ 

Ηερραλξμίκηπ ςχμ εςόμ 2011, 2012 και 2013 (βάρη δεδξμέμχμ MySql), 

 ςα ρςξιυεία ποχςξκϊλλξσ ςηπ Διεϋθσμρηπ Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ 

Αλλξδαπόμ και Λεςαμάρςεσρηπ ςηπ Οεοιτέοειαπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ 

για ςα έςη ποιμ ςξ 2011 (βάρη δεδξμέμχμ MySql), 

 ςα ρςξιυεία ςξσ Ληςοόξσ Αοοέμχμ πξσ ςηοξϋρε η Μξμαουία 

Ηερραλξμίκηπ ποιμ ςημ έμςανη ςξσ ςμήμαςξπ ρςημ ΑΔΛΗ (βάρη 

δεδξμέμχμ MicrosoftAccess) 

Απξςέλερμα ςηπ παοαπάμχ διαδικαρίαπ είμαι μα μεςαπέρει και μα σπάουει 

διαθέριμξ ρςξσπ σπαλλήλξσπ ςηπ Διεϋθσμρηπ Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ ςξ ρϋμξλξ 

ςχμ δεδξμέμχμ πξσ είυαμ καςαυχοηθεί καςά καιοξϋπ υχοίπ ςημ παοαμικοή 

απόλεια.  

Δ. Για ςημ κάλσφη ςηπ αμάγκηπ καςαγοατήπ ςχμ παοάμξμχμ διατημιρςικόμ 

πιμακίδχμ ρςη υχοική αομξδιϊςηςα ςηπ ΑΔΛ-Η και ρςαπλαίρια ςηπ 

διαυείοιρηπ έογχμ με ςη υοήρη μέχμ ςευμξλξγιόμ, αμαπςϋυθηκε 

διαδικςσακή εταομξγή με ίδια μέρα (inhouse) μέρχ ςηπ ξπξίαπξ σπάλληλξπ 

ποαγμαςξπξιεί ασςξφία με έμαμ σπξλξγιρςή, ςαμπλέςα ή ένσπμξ ςηλέτχμξ. 
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Ζ εταομξγή καλϋπςει ϊλξ ςξ τάρμα ςχμ εογαριόμ μέυοι ςημ εκςϋπχρη ςηπ 

ασςξφίαπ. 

Ξι βαρικέπ λειςξσογίεπ πξσ επιςελεί η εταομξγή είμαι : 

 Δπιςϊπια καςαγοατή ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ ϊλχμ ςχμ υαοακςηοιρςικόμ 

και ρςξιυείχμ μιαπ παοάμξμηπ διατημιρςικήπ πιμακίδαπ με ςη υοήρη 

ειδικξϋ ενξπλιρμξϋ (tablet με ρϋμδερη 3g και δέκςη gps), 

 Κήφη τχςξγοατιόμ με ςη υοήρη ςηπ εμρχμαςχμέμηπ φητιακήπ 

τχςξγοατικήπ μηυαμήπ, 

 Ρσλλξγή γεχυχοικόμ δεδξμέμχμ μέρχ gps και απξςϋπχρή ςξσπ ρε 

φητιακϊ υάοςη, 

 Ασςϊμαςη δημιξσογία και εκςϋπχρη ςηπ έκθερηπ ασςξφίαπ. 

Απξςέλερμα ςηπ υοήρηπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ εταομξγήπ είμαι η απλξϋρςεσρη 

ςχμ διαδικαριόμ πξσ απαιςξϋμςαμ για ςημ καςαγοατή και η άμερη 

καςαυόοηρη ςηπ πληοξτξοίαπ. 

Λέυοι ρςιγμήπ έυξσμ καςαγοατεί ηλεκςοξμικά 271 παοάμξμεπ 

διατημιρςικέπ πιμακίδεπ ρςη Ιεμςοική Λακεδξμία απϊ ςξσπ σπαλλήλξσπ ςηπ 

Διεϋθσμρηπ Οεοιβάλλξμςξπ και Υχοικξϋ Ρυεδιαρμξϋ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ, 

εμό εκκοεμεί η έμαονη λειςξσογίαπ ςηπ ρςημ Αμαςξλική Λακεδξμία-Ηοάκη 

απϊ ςημ αμςίρςξιυη Διεϋθσμρη. 

Δ. Λε ρςϊυξ ςημ καλϋςεοη καςαμξμή εογαρίαπ ρςξσπ σπαλλήλξσπ ςχμ 

Διεσθϋμρεχμ Διξίκηρηπ - Ξικξμξμικξϋ έγιμε εγκαςάρςαρη ςηπ εταομξγήπ 

ποξρχπικξϋ - μιρθξδξρίαπ ρε Ζ/Σ σπαλλήλχμ ςχμ 2 Διεσθϋμρεχμ πξσ 

σπηοεςξϋμ και ρςξσπ 12 μξμξϋπ αομξδιϊςηςαπ ςξσ τξοέα. 

Οιξ ρσγκεκοιμέμα, δημιξσογήθηκαμ 49 λξγαοιαρμξί υοηρςώμ ρςημ 

εταομξγή, με αμςίρςξιυη εγκαςάρςαρή ςηπ ρςξμ Ζ/Σ ςξσ κάθε σπαλλήλξσ. 

Αμαλσςικϊςεοα, αμά μξμϊ, η καςαμξμή ςχμ υοηρςόμ είμαι:  

ΙΔΜΠΘΙΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑ 

ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 26 

ΙΘΚΙΘΡ 2 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖ 1 
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ΙΔΜΠΘΙΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑ 

ΟΘΔΠΘΑ 3 

ΡΔΠΠΔΡ 2 

ΟΔΚΚΑ 2 

ΑΜΑΞΚΘΙΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑ - ΗΠΑΙΖ 

ΔΒΠΞΡ 2 

ΙΑΒΑΚΑ 2 

ΙΞΛΞΖΜΖ 5 

ΔΠΑΛΑ 4 

ΡΣΜΞΚΞ 49 

 

Ρ. Δμςϊπ ςξσ έςξσπ και με ατξομή πεοιρςαςικά πξσ έλαβαμ υόοα, η 

Διεϋθσμρη Οληοξτξοικήπ και Δπικξιμχμιόμ ποξέβη ρςημ σλξπξίηρη μελέςηπ 

για ςημ εμίρυσρη ςηπ αρτάλειαπ ςχμ Οληοξτξοιακόμ Ρσρςημάςχμ ςηπ 

ΑΔΛΗ. Ζ μελέςη πεοιελάμβαμε ςημ αμάλσρη και καςαγοατή ςχμ 

στιρςάμεμχμ Οληοξτξοιακόμ Ρσρςημάςχμ και παοάλληλα ποξςειμϊμεμεπ 

λϋρειπ ρε σλικξςευμικϊ ενξπλιρμϊ και λξγιρμικϊ για ςημ εμίρυσρη ςηπ 

αρτάλειαπ ςξσπ.  

α απξςελέρμαςα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ μελέςηπ απερςάληραμ ρε μξοτή 

ειρήγηρηπ ρςη Διεϋθσμρη Ξικξμξμικξϋ. Δκκοεμεί η έγκοιρή ςηπ με ςημ 

ενεϋοερη ςχμ αμαγκαίχμ ξικξμξμικόμ πϊοχμ. 

Ε. Ρςα πλαίρια ςηπ ρσμευξϋπ επιμϊοτχρηπ ςχμ σπαλλήλχμ, 3 σπάλληλξι 

ςξσ μήμαςξπ Ρυεδιαρμξϋ Ζλεκςοξμικόμ Σπηοεριόμ για ςξμ Οξλίςη ςηπ ΔΟΔ 

(πξρξρςό 75%) ρσμμεςείυαμ ρε επιμξοτχςικά ποξγοάμμαςα - ρεμιμάοια με 

αμςικείμεμξ ςιπ ςευμξλξγίεπ αμάπςσνηπ διαδικςσακόμ εταομξγόμ 

ποξκειμέμξσ μα αμςαπξκοιθξϋμ απϊλσςα ρςιπ ρσμευείπ αμάγκεπ ςξσ 

ςμήμαςξπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ρσμμεςείυαμ ρςα παοακάςχ ποξγοάμμαςα ςξσ 

ΟΘΜΔΟ Ηερραλξμίκηπ: 

 ΛΖΠΞΟΞΚΘΘΙΑ ΔΘΙΣΑ ΛΑΜ ΙΑΘ ΡΣΕΔΣΝΘΡ 

 Α ΚΔΘΞΣΠΓΘΙΑ ΡΣΡΖΛΑΑ UNIX ΙΑΘ LINUX 
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 ΑΜΑΟΣΝΖ ΔΤΑΠΛΞΓΩΜ ΔΘΑΔΘΙΣΞΣ ΛΔ ΔΠΓΑΚΔΘΑ ΑΜΞΘΙΞΣ 

ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ 

 

 

Z. Ιαςαρκεσάρςηκε διαδικςσακή εταομξγή για ςημ ασςξμαςξπξίηρη ςηπ 

διαδικαρίαπ σπξβξλήπ αιςημάςχμ αμάοςηρηπ ρςξμ ιρςϊςξπξ ςηπ ΑΔΛ-Η. Ιάθε 

υοήρςηπ, με υοήρη ποξρχπικξϋ κχδικξϋ, σπξβάλλει ηλεκςοξμικά ςξ αίςημα 

αμάοςηρηπ, με ϊλα ςα απαοαίςηςα ρςξιυεία και ηλεκςοξμικϊ σλικϊ πξσ 

απαιςείςαι. Λεςά ςημ σλξπξίηρη ςηπ αμάοςηρηπ, εμημεοόμεςαι ασςϊμαςα 

μέρχ email.  

Λέρα ρςξ 2014, σπεβλήθηραμ 159 ηλεκςοξμικά αιςήμαςα αμαοςήρεχμ. 
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TMHMA ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΤ ΡΟΔΟΠΗ 

Ξι παοακάςχ δοάρειπ ςξσ μήμαςξπ ατξοξϋμ ςιπ Σπηοερίεπ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ με υχοική αομξδιϊςηςα ςημ 

Αμαςξλική Λακεδξμία Ηοάκη (Μξμξί Έβοξσ, Πξδϊπηπ, Νάμθηπ, Ιαβάλαπ, 

Δοάμαπ). Ξι αομξδιϊςηςεπ ςξσ μήμαςξπ άπςξμςαι ρε ϊλξ ςξ τάρμα ςχμ 

αομξδιξςήςχμ ϊλχμ ςχμ μημάςχμ πξσ λειςξσογξϋμ ρςημ έδοα ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ. α αιςήμαςα ςχμ σπηοεριόμ 

πξσ δέυθηκε ςξ μήμα ςξ έςξπ 2014, έυξσμ διεκπεοαιχθεί ϊλα.   

 

1. Δμημέοχρη απξγοατήπ ενξπλιρμξϋ πληοξτξοικήπ ρςιπ σπηοερίεπ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ με υχοική 

αομξδιϊςηςα ςημ Αμαςξλική Λακεδξμία Ηοάκη - διεκπεοαιχμέμα 

αιςήμαςα 86 

2. ευμική σπξρςήοινη – εγκαςαρςάρειπ – απεγκαςαρςάρειπ , 

επιδιξοθόρειπ, ρσμςήοηρη hardware (127) και software (211) καθόπ 

και λειςξσογίαπ δικςϋχμ και ςηλετχμικόμ ρσμδέρεχμ-ρσρκεσόμ (10) 

– διεκπεοαιχμέμεπ εογαρίεπ ρσμξλικά 351. 

3. Διεκπεοαίχρη καθημεοιμόμ ςηλετχμικόμ αιςημάςχμ για ξδηγίεπ, 

διεσκοιμήρειπ ρςη υοήρη διατϊοχμ εταομξγόμ (Διαϋγεια, 

Οοχςϊκξλλξ, Μξμξςέλεια, e-mail, διάτξοεπ εταομξγέπ ςχμ windows  

και ςξσ office, antivirus, ςήοηρη αμςιγοάτχμ αρταλείαπ κλπ.  

4. Δγκαςάρςαρη λξγαοιαρμόμ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ 

διεκπεοαιχμέμα αιςήμαςα 23. 

5. Σπξρςήοινη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςξσ Οοχςξκϊλλξσ – δημιξσογία ή 

απεμεογξπξίηρη  υοηρςόμ, εκπαίδεσρη και σπξρςήοινη – 159 

υοήρςεπ. Έκδξρη – Ιαςάογηρη κχδικξϋ υοήρςη - διεκπεοαιχμέμα 

αιςήμαςα 7. 

6. Διαυείοιρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ΔΘΑΣΓΔΘΑ για ςημ Αμαςξλική Λακεδξμία 

Ηοάκη. 

Έκδξρη κχδικξϋ υοήρςη, Απεμεογξπξίηρη υοήρςη, Διραγχγή μέαπ 

Λξμάδαπ, Διραγχγή ελικξϋ Σπξγοάτξμςα, Αμάοςηρη ποάνηπ, 

Απξαμάοςηρη ποάνηπ, Ρσμευείπ εμημέοχρη ςξσ αουείξσ υοηρςόμ. - 

διεκπεοαιχμέμα αιςήμαςα 112.  
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7. Διαυείοιρη ςξσ δικςϋξσ ΡΣΕΔΣΝΘΡ. 

8. Σπξρςήοινη ςξσ λξγιρμικξϋ Θθαγέμειαπ 40 ρςαθμξί εογαρίαπ. 

Αμςιμεςόπιρη ποξβλημάςχμ - διεκπεοαιχμέμα αιςήμαςα Ιθαγέμειαπ 5 

9. Σπξρςήοινη ςξσ λξγιρμικξϋ Λεςαμάρςεσρηπ - 46 ρςαθμξί 

εογαρίαπ.Αμςιμεςόπιρη ποξβλημάςχμ - διεκπεοαιχμέμα αιςήμαςα 

Μεςαμάρςεσρηπ 13. 

10. Οαοξυή ποξδιαγοατόμ για ενξπλιρμϊ πληοξτξοικήπ - 

διεκπεοαιχμέμα αιςήμαςα 5. 

11. Δγκαςάρςαρη λξγαοιαρμόμ λξγιρμικξϋ Ιξιμχτελόμ Οεοιξσριόμ - 

διεκπεοαιχμέμα αιςήμαςα 3 

12. Ασςξφία και εκςίμηρη ενξπλιρμξϋ σπηοεριόμ ποξπ αμακϋκλχρη - 

διεκπεοαιχμέμα αιςήμαςα 3 

13. Δγκαςάρςαρη φητιακήπ Σπξγοατήπ - διεκπεοαιχμέμα αιςήμαςα 13 

14. Δγκαςάρςαρη Κξγιρςικήπ OTS - διεκπεοαιχμέμα αιςήμαςα 1 

15. Λεςαςοξπή δεδξμέμχμ και εμρχμάςχρη ςξσπ ρε βάρη δεδξμέμχμ ςξσ 

Σπξσογέιξσ πξσ ατξοξϋρε ςξσπ μέξσπ αγοϊςεπ 2014 

16. Ρσμδοξμή ρςημ παοαλαβή ςξσ Δακςσλξρκξπικξϋ ενξπλιρμξϋ απϊ ςημ 

Δ/μρη Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ ΑΛΗ και ςα μήμαςα ςχμ μξμόμ 

17. Δπέκςαρη καλχδίχρηπ ρςξ μήμα Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ Δοάμαπ 

ποξκειμέμξσ μα γίμει μεςάπςχρη απϊ ςξ ΡΣΕΔΣΝΘΡ ςηπ ΟΑΛΗ ρςξ 

ΡΣΕΔΣΝΘΡ ςηπ ΑΔΛΗ 

18. Ασςξφία και Ρυεδιαρμϊπ Δξμημέμηπ καλχδίχρηπ ρςα μήμαςα Αδειόμ 

Διαμξμήπ και Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ Ιαβάλαπ για ςημ εϋοσθμη 

λειςξσογία ςηπ σπηοερίαπ ϊρξ αματξοά ρςημ υοήρη Ζ/Σ και 

ςηλετχμίαπ 

19. Οαοξυή βξήθειαπ ρςημ μεςεγκαςάρςαρη ςξσ μήμαςξπ Αδειόμ 

Διαμξμήπ Νάμθηπ ρε μέξ κςίοιξ (δξμημέμη καλχδίχρη, δίκςσξ, 

εγκαςάρςαρη Ζ/Σ)  

20. ήοηρη Αουείξσ. 

21. Οαοακξλξϋθηρη ςηπ πξοείαπ σλξπξίηρηπ ςξσ Αμαπςσνιακξϋ 

ποξγοάμμαςξπ ΗΖΡΔΑΡ - Λέλη ςηπ Γοαμμαςεία Οεοιτεοειακήπ 

Δπιςοξπήπ Οαοακξλξϋθηρηπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ «ΗΖΡΔΑΡ» υχοικήπ 

αομξδιϊςηςαπ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ (Γλεοίδξσ Ρξτία, 

Παγιάπ Θχάμμηπ) με έογξ ςη ρσλλξγή και ςξμ έλεγυξ ςχμ ρςξιυείχμ 

ςχμ ποξςειμϊμεμχμ έογχμ και εμεογειόμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ απϊ ςιπ 

ευμικέπ Δπιςοξπέπ Μϊμχμ, η μηυαμξγοατική ςξσπ καςαυόοηρη και η 
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επενεογαρία ςξσπ με ρκξπϊ ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ πξοείαπ 

σλξπξίηρηπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ςηπ Οεοιτέοειαπ. 

Ρσγκεμςοχςικά για ςξ ποϊγοαμμα ςξ 2014 διεκπεοαιόθηκαμ 59 

αοιθμξί ποχςξκϊλλχμ 
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TMHMA ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΤ ΠΕΛΛΑ 

ξ μήμα Οληοξτξοικήπ Μ. Οέλλαπ για ςξ έςξπ 2014 αρυξλήθηκε με ςιπ 

παοακάςχ εμέογειεπ :  

 

1. Απξγοατή ρςιπ σπηοερίεπ ςόμ Μξμόμ Οέλλαπ και Ζμαθίαπ 

Ρσμευίρςηκε η απξγοατή ςξσ ενξπλιρμξϋ Οληοξτξοικήπ και ηλεπικξιμχμιόμ 

(μέξσ & μεςατεοϊμεμξσ) ρςξ μξμϊ Οέλλαπ και επιςεϋυθηκε καςά πξρξρςϊ 

100% για ςιπ σπηοερίεπ ςξσ μξμξϋ: Δ/μρη Δαρόμ Έδερραπ, Δαραουείξ 

Έδερραπ, Δαραουείξ Αοιδαίαπ, μήμα Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ & Ιξιμ. Έμςανηπ, 

μήμα Αδειόμ Διαμξμήπ, μήμα Δ/κξϋ-Ξικ/κξϋ, μήμα Γοαμ/κήπ Σπξρςήοινηπ 

& Οληοξτξοιόμ και μήμα Οληοξτξοικήπ. Δπίρηπ ρσμευίρςηκε η απξγοατή 

ςξσ ενξπλιρμξϋ (μέξσ & μεςατεοϊμεμξσ) ςχμ μημάςχμ Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ 

& Ιξιμ. Έμςανηπ και Αδειόμ Διαμξμήπ ςξσ Μ. Ζμαθίαπ και έγιμε απξγοατή 

ϊλξσ ςξσ ενξπλιρμξϋ ςηπ  Δ/μρηπ Δαρόμ Ζμαθίαπ & Δαραουείξσ Βέοξιαπ. 

2. Service Hardware, Δγκαςαρςάρειπ σλικόμ 

Όλα ςα αιςήμαςα σπξρςήοινηπ λειςξσογίαπ ενξπλιρμξϋ πληοξτξοικήπ και 

ςηλεπικξιμχμιόμ πξσ έγιμαμ ρςξ μήμα μαπ είςε ςηλετχμικά – ποξτξοικά, 

είςε με έγγοατξ, ικαμξπξιήθηκαμ ρε πξρξρςϊ 100%.  

3. Δγκαςάρςαρη και σπξρςήοινη Υοήριμχμ Οοξγοαμμάςχμ (Software) 

Όλα ςα αιςήμαςα πξσ έγιμαμ ρςξ μήμα μαπ είςε ςηλετχμικά – ποξτξοικά, 

είςε με έγγοατξ ικαμξπξιήθηκαμ ρε πξρξρςϊ 100%.  

Οοαγμαςξπξιήθηκαμ ξι απαοαίςηςεπ οσθμίρειπ και εγκαςαρςάρειπ 

ποξγοαμμάςχμ ρςξ μέξ Δακςσλξρκξπικϊ ενξπλιρμϊ πξσ ατξοά ρςιπ σπηοερίεπ 

μιαπ ρςάρηπ ςχμ μημάςχμ Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ ςχμ Μξμόμ Οέλλαπ και 

Ζμαθίαπ (2 Σπξλξγιρςικά ρσρςήμαςα ρςξ μήμα Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ Μξμξϋ 

Οέλλαπ και 4 Σπξλξγιρςικά ρσρςήμαςα ρςξ μήμα Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ Μξμξϋ 

Ζμαθίαπ). 

Δπίρηπ, ποαγμαςξπξιήθηκαμ ξι απαοαίςηςεπ οσθμίρειπ και εγκαςαρςάρειπ 

ποξγοαμμάςχμ ρςα μέα μηυαμήμαςα (πξσ η ποξμήθεια ςξσπ έγιμε απϊ ςξ 

Διαγχμιρμϊ ςηπ ΑΔΛ-Η για ςημ ποξμήθεια ενξπλιρμξϋ Οληοξτξοικήπ και 
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Δπικξιμχμιόμ 2014) και παοαδϊθηκαμ ρςιπ σπηοερίεπ ςχμ δϋξ μξμόμ (8 

Σπξλξγιρςικά ρσρςήμαςα ρςξ Μξμϊ Οέλλαπ και 4 Σπξλξγιρςικά ρσρςήμαςα ρςξ 

Μξμϊ Ζμαθίαπ). 

4. Δγκαςάρςαρη Οεοιτεοειακόμ (Δκςσπχςέπ, Scanner κλπ), Τχςξςσπικόμ, 

FAX, ηλετχμικόμ Ρσρκεσόμ 

Όλα ςα αιςήμαςα πξσ έγιμαμ ρςξ μήμα μαπ είςε ςηλετχμικά – ποξτξοικά, 

είςε με έγγοατξ ικαμξπξιήθηκαμ ρε πξρξρςϊ 100%.  

Οοαγμαςξπξιήθηκαμ ξι απαοαίςηςεπ οσθμίρειπ και εγκαςαρςάρειπ 

Δακςσλξρκξπικξϋ ενξπλιρμξϋ πξσ ατξοά ρςιπ σπηοερίεπ μιαπ ρςάρηπ ςχμ 

μημάςχμ Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ ςχμ Μξμόμ Οέλλαπ και Ζμαθίαπ (2 εκςσπχςέπ, 

2 scanner, 2 αμαγμόρςεπ δακςσλξρκξπικόμ και 1 card reader ρςξ μήμα 

Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ Μξμξϋ Οέλλαπ και 3 εκςσπχςέπ, 3 scanner, 4 αμαγμόρςεπ 

δακςσλξρκξπικόμ και 2 card reader ρςξ μήμα Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ Μξμξϋ 

Ζμαθίαπ). 

Δπίρηπ, ποαγμαςξπξιήθηκαμ ξι απαοαίςηςεπ οσθμίρειπ και εγκαςαρςάρειπ ρςα 

μέα μηυαμήμαςα (πξσ η ποξμήθεια ςξσπ έγιμε απϊ ςξ Διαγχμιρμϊ ςηπ ΑΔΛ-Η 

για ςημ ποξμήθεια ενξπλιρμξϋ Οληοξτξοικήπ και Δπικξιμχμιόμ 2014) και 

παοαδϊθηκαμ ρςιπ σπηοερίεπ ςχμ δϋξ μξμόμ (2 εκςσπχςέπ ρςξ Μξμϊ Οέλλαπ 

και 2 εκςσπχςέπ ρςξ Μξμϊ Ζμαθίαπ). 

5. Δταομξγή ΔΑΔΛ 

Όλα ςα αιςήμαςα πξσ έγιμαμ ρςξ μήμα μαπ (8 ρςξμ αοιθμϊ) απϊ ςξ μήμα 

Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ Μ. Οέλλαπ και (5 ρςξμ αοιθμϊ) μήμα Αρςικήπ 

Ιαςάρςαρηπ Μ. Ζμαθίαπ ικαμξπξιήθηκαμ ρε πξρξρςϊ 100% .  

6. Δταομξγή Οοχςξκϊλλξσ 

Όλα ςα αιςήμαςα πξσ έγιμαμ ρςξ μήμα μαπ απϊ ςξσπ σπαλλήλξσπ ςξσ μξμξϋ 

ικαμξπξιήθηκαμ ρε πξρξρςϊ 100% .  

7. Μξμξςέλεια 

Δμημεοόθηκαμ ϊλεπ ξι σπηοερίεπ ςξσ μξμξϋ για ςη υοήρη ςξσ κχδικξϋ ςηπ 

Μξμξςέλειαπ και ϊςι ποϊβλημα ποξέκσφε λϊγχ ςασςϊυοξμηπ υοήρηπ ςξσ, 

επιλϋθηκε ρε πξρξρςϊ 100% .  
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8. ΔΘΑΣΓΔΘΑ 

Όλα ςα αιςήμαςα πξσ έγιμαμ ρςξ μήμα μαπ απϊ ςξσπ σπαλλήλξσπ ςξσ μξμξϋ 

ικαμξπξιήθηκαμ ρε πξρξρςϊ 100% .  

9. Οοξόθηρη αιςημάςχμ βλαβόμ γοαμμόμ Ρϋζεσνιπ 

α ποξβλήμαςα πξσ ποξέκσφαμ ρςιπ γοαμμέπ Ρϋζεσνιπ ςξσ μξμξϋ μαπ, 

ποξχθήθηκαμ και ικαμξπξιήθηκαμ ρςξ 100% απϊ ςη Δ/μρη Οληοξτξοικήπ και 

Δπικξιμχμιόμ αλλά και απϊ ςξ helpdesk ςξσ Ρϋζεσνιπ ϊπξσ υοειάρςηκε. 

10. Δπέκςαρη δξμημέμηπ καλχδίχρηπ 

Ιαςϊπιμ επικξιμχμίαπ με ςξμ ΞΔ, επιςεϋυθηκε επέκςαρη δξμημέμηπ 

καλχδίχρηπ ρε γοατείξ ςξσ μήμαςξπ Αρςικήπ Ιαςάρςαρηπ Μ. Οέλλαπ, για 

ςημ κάλσφη ςχμ επιπλέξμ αμαγκόμ ςξσ. 

 


