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ΘΕΜΑ: Μεταβολές στον εξοπλισμό πληροφορικής & επικοινωνιών 

  

Έχοντας υπόψη το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα σύστασης της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 142Β΄/2010), 

που καθορίζει τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών και την καθιστά 

υπεύθυνη για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και για την ανάπτυξη των υποδομών 

πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλες τις υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ., σας υπενθυμίζουμε ότι η 

υπηρεσία μας έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τις μεταβολές που συντελούνται στο 

hardware του εξοπλισμού (π.χ. εργασίες όπως αλλαγή μνήμης, προσθήκη-αφαίρεση κάρτας 

γραφικών – κάρτας δικτύου, format Η/Υ κ.α.). 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προκύψει σημαντικά προβλήματα σε υπηρεσίες όπου 

υπάλληλοι, χωρίς να έρθουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία μας και φυσικά χωρίς να έχουν 

καμία αρμοδιότητα, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να προβούν σε μεταβολές στο hardware Η/Υ. 

Αυτό προκαλεί μια σειρά από αρνητικές παρενέργειες στην εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών, όπως προβλήματα στη λειτουργία υπηρεσιακών εφαρμογών, ασυμβατότητα με τα 

περιφερειακά μέσα (εκτυπωτές, φωτοτυπικά και άλλα), υπερβολική επιβάρυνση του δικτύου και 

πολλές άλλες.  

Επίσης, δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί η απογραφή του εξοπλισμού πληροφορικής & 

επικοινωνιών σε όλες τις οργανικές μονάδες της Α.Δ.Μ.Θ., υπενθυμίζουμε ότι όταν συντελούνται 

αλλαγές σε εξοπλισμό που είναι χρεωμένος σε έναν υπάλληλο (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης του 

υπαλλήλου, λόγω απόσυρσης ή αντικατάστασης του εξοπλισμού ως μη λειτουργικού, λόγω 
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προμήθειας νέου εξοπλισμού κ.α.), θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να γνωστοποιούνται στην 

υπηρεσία μας.  

Παρακαλούμε για τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών, ώστε να διατηρηθεί όσο γίνεται 

πιο επικαιροποιημένη η πληροφορία που έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα στο Ενιαίο Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Απογραφής Εξοπλισμού με την διαδικασία της απογραφής του συνόλου του εξοπλισμού 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών. 
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