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Βαθμός Ασφαλείας ......…………....  

Αθήνα, 17-10-06 
Αριθ. Πρωτ.: 108176/Γ7 
Αριθ. Εσ. Πρωτ.: 114/5-9-06 
Βαθ. Προτερ.  

 
Ταχ. Δ/νση:  Ερμού 15, 101 85 Αθήνα 
Τηλέφωνο :  210-3239375 
E-mail:  t05kain@ypepth.gr 
Πληροφορίες:  Π. Πλέσσα, Ε. Βλαχογιάννη, 
  Κ. Βλαχογιάννης     

ΠΡΟΣ: Γυμνάσια όλης της Χώρας μέσω 
των Περιφερειακών Δ/νσεων 
Εκπαίδευσης και των Δ/νσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΚΟΙΝ: 1. Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, κ. Β. Ασημακόπουλο, 
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 

2. Διοικούσα και Τεχνική Επιτροπή 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

3. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Τμήμα 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπόψη κ. 
Μήτση Ν., Μεσογείων 396, 15341 Αγ. 
Παρασκευή 

4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Τμήμα 
Ερευνών, Τεκμηρίωσης και 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, υπόψη κ. 
Γκλαβά Σ., Μεσογείων 406, 14351, Αγ. 
Παρασκευή 

5. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υπόψη κ. 
Αγγελή Α., Αιγαίου Πελάγους 1-3, Αγ. 
Παρασκευή 

6. Υπεύθυνους ΠΛΗΝΕΤ (μέσω των 
Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 

 
ΘΕΜΑ: Παροχή προσωπικών λογαριασμών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) 

στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (YΠ.Ε.Π.Θ.) ανταποκρινόμενο στην 
ανάγκη της λειτουργικής αναδιάρθρωσης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη χώρα μας και 
στο πλαίσιο συνολικού και μακρόχρονου σχεδιασμού που αφορά την ένταξη και αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, έχει προχωρήσει 
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στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία ενός τεχνολογικά προηγμένου 
εκπαιδευτικού δικτύου, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου – ΠΣΔ (www.sch.gr). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα από την πιλοτική παροχή λογαριασμών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους μαθητές (υπ’αριθμ. 5681/ΚΓ/21-1-03 εγκύκλιος 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα: «Πιλοτική παροχή δικτυακών υπηρεσιών στους μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο»), το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
προχωρά στην παροχή προσωπικών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους 
μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.  

Για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα εφαρμοστεί πλέγμα πολιτικών με σκοπό 
την αξιοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
ταυτόχρονα την εξασφάλιση της καλής χρήσης της. 

Οι βασικοί στόχοι της παροχής προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές από το 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι: 

 Η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στα Γυμνάσια αρχικά, 
στα Ενιαία Λύκεια και ΕΠΑΛ (πρώην ΤΕΕ) στη συνέχεια. 

 Η επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και η ανανέωση των εκπαιδευτικών μεθόδων. 

 Η υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης μέσα από δικτυακό περιβάλλον και τις ΤΠΕ. 

 Η συνεργασία ομάδων ή σχολείων γεωγραφικά διασκορπισμένων στα πλαίσια 
ελληνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας σχολείων.  

 Η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων (π.χ. ερωτήσεις-απαντήσεις από ειδικούς, 
ασκήσεις – λύσεις, κ.λ.π.) και η διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων. 

Τονίζεται πως η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν αφορά στην πρόσβαση (dial-up access) στο 
Διαδίκτυο από το σπίτι του μαθητή. 

Για την παροχή και υποστήριξη της υπηρεσίας το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει 
δημιουργήσει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή καθώς και ειδική δικτυακή (web) 
εφαρμογή για τη διαχείριση των λογαριασμών των μαθητών. Η εφαρμογή είναι 
προσπελάσιμη από την ιστοσελίδα http://www.sch.gr/studentsadmin/ με τα στοιχεία του 
επίσημου λογαριασμού κάθε σχολικής μονάδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο καθώς και 
από τους εκπαιδευτικούς που θα οριστούν ως διαχειριστές με τα προσωπικά τους στοιχεία 
σύνδεσης τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

Η ενημέρωση των σχολικών μονάδων για την παροχή λογαριασμών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στους μαθητές θα γίνει με τους παρακάτω τρόπους: 

 Με την παρούσα εγκύκλιο. 

 Με την αποστολή ενημερωτικού μηνύματος με το ίδιο περιεχόμενο μέσω 
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 

 Όλο το υλικό θα είναι αναρτημένο σε σχετική περιοχή στο δικτυακό τόπο του 
ΠΣΔ απ’ όπου θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές. 

Παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους μαθητές 
1. Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών λογαριασμών ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στους μαθητές. Η εκπαιδευτική αξία του σχολικού e-mail (μέσω του 
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Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου) είναι η εξοικείωση του μαθητή με τη σωστή και 
υπεύθυνη χρήση του λογαριασμού του μέσα στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και 
υπό την καθοδήγηση και επιτήρηση του καθηγητή πληροφορικής.  

2. Στην παρούσα φάση δίνεται η δυνατότητα απόκτησης λογαριασμού μόνο στους μαθητές 
της Γ’ Γυμνασίου. Αξιολογώντας τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα ακολουθήσει 
και η παροχή λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους του μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

3. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μαθητή θα είναι της μορφής 
username@sch.gr. 

4. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας καλείται να αποδώσει δικαιώματα διαχειριστή σε 
εκπαιδευτικό (κατά προτίμηση καθηγητή πληροφορικής) του σχολείου, ο οποίος θα 
αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 
μαθητών, δηλ. θα παράγει τους λογαριασμούς, θα τους διανέμει στους μαθητές και θα 
παρακολουθεί την καλή τους λειτουργία, χρησιμοποιώντας κατάλληλο περιβάλλον, 
διαχείρισης, διαθέσιμο στη σελίδα http://www.sch.gr/studentsadmin/ 

5. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία παραγωγής και παροχής λογαριασμών 
στους μαθητές, τη διάρκεια ισχύος των λογαριασμών και τους όρους χρήσης τους 
περιγράφονται αναλυτικά στο Τεχνικό Προσάρτημα (συνημμένο 1). 

Επισημαίνεται ότι οι λογαριασμοί των μαθητών πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά και 
μόνο για εκπαιδευτική χρήση στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μαθητών στη χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και σε περιπτώσεις προγραμμάτων 
συνεργασίας με άλλα σχολεία. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κακόβουλη χρήση του 
λογαριασμού ή χρήση του για άλλους σκοπούς, ο λογαριασμός απενεργοποιείται ή 
διαγράφεται μόνιμα. 

Η ευθύνη διαχείρισης του λογαριασμού και κυρίως η μη διαρροή των στοιχείων πρόσβασης 
σε τρίτους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κατόχου του λογαριασμού, δηλαδή του 
μαθητή. Στην περίπτωση που ο κηδεμόνας ζητήσει να του γνωστοποιηθεί ο κωδικός του 
λογαριασμού, οφείλει και ο ίδιος να ακολουθεί τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση του 
κωδικού. 

 

 

 

 

 

Συνημμένα 

1. Τεχνικό Προσάρτημα, στο οποίο αναλύονται οι τεχνικές λεπτομέρειες όσων 
αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο (σελ. 3) 

2. Οδηγίες για τον διαχειριστή (εκπαιδευτικό πληροφορικής) (σελ. 44) 

3. Οδηγίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα (σελ. 7) 

4. Όροι χρήσης υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για τους μαθητές (σελ. 2) 

5. Οδηγίες καλής χρήσης υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και ασφαλούς 
πλοήγησης στο Διαδίκτυο (σελ. 8) 
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6. Αίτηση Γνωστοποίησης Κωδικού (σελ. 1) 

7. Συγκατάθεση κηδεμόνα για απόδοση λογαριασμού μαθητή πλήρους τύπου (σελ. 2) 

       

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

Εσωτερική διανομή 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Καλού 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Α. Καραμάνου 
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Θεμάτων Σπουδών Επιμόρφωσης και Καινοτομιών 
5. Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
6. Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
7. Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
8. Διεύθυνση ΣΕΠ και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 
9. Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ, Γραφείο Καινοτομιών 
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