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ΘΕΜΑ: Παροχι προςωπικών λογαριαςμών ςτουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο
τα πλαίςια τθσ τεχνολογικισ διάςταςθσ του ΝΕΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ προβλζπεται θ υλοποίθςθ μία
ςειράσ δράςεων για τθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ με καινοτόμεσ υποδομζσ ΣΠΕ, θ αναβάκμιςθ
των ςχολικϊν προςβάςεων, θ χριςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ
περιεχομζνου, θ λειτουργία ψθφιακϊν πλατφορμϊν διάκεςθσ περιεχομζνου, παρεμβάςεισ ςτο
πρόγραμμα ςπουδϊν, ςτοχευμζνεσ δράςεισ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και θ
ενοποίθςθ εφαρμογϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.
Για τθ διαςφνδεςθ των ςχολείων, των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε ζνα αςφαλζσ δίκτυο και τθν παροχι ποιοτικϊν θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν ςε αυτοφσ, το Τπ. Παιδείασ ΔΒΜΘ (www.minedu.gov.gr) λειτουργεί και εξελίςςει το
Πανελλινιο χολικό Δίκτυο (www.sch.gr).
Σο Τπ. Παιδείασ ΔΒΜΘ λαμβάνοντασ υπόψθ του τθν ανάγκθ για:
τθν προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ των μακθτϊν ςε ψθφιακά περιβάλλοντα υποςτιριξθσ
τθσ μάκθςθσ που παρζχονται από το Τπ. Παιδείασ ΔΒΜΘ και από φορείσ του,
τθν θλεκτρονικι επικοινωνία μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτα πλαίςια τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθσ υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν μεκόδων με
ςφγχρονα μζςα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ,
τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΣΠΕ)
ςτα πλαίςια των γνωςτικϊν αντικειμζνων που διδάςκονται ςτθν Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ,
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τθ ςυνεργαςία ομάδων ι ςχολείων γεωγραφικά διαςκορπιςμζνων ςτα πλαίςια
ελλθνικϊν ι ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ςυνεργαςίασ ςχολείων,
τθν πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτισ υπθρεςίεσ του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου, οι
οποίεσ παρζχονται με απολφτωσ αςφαλι τρόπο και ςε καλά οριςμζνο πλαίςιο,
προχωρά ςτθν παροχι προςωπικών λογαριαςμών πρόςβαςθσ ςτο Πανελλινιο χολικό
Δίκτυο ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Με τον λογαριαςμό αυτό εξαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία Ηλεκτρονικοφ
Σαχυδρομείου κακϊσ και ςτισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του ΠΔ. Η διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου του μακθτι είναι τθσ μορφισ username@sch.gr. Με τον ίδιο κωδικό κα δοκεί
μελλοντικά πρόςβαςθ και ςε άλλεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχει το Τπ. Παιδείασ ΔΒΜ,
όπωσ το ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΟΛΕΙΟ, κλπ.

1. Δθμιουργία και απόδοςθ μακθτικών λογαριαςμών ΠΔ
Για τθ δθμιουργία και τθν απόδοςθ μακθτικϊν λογαριαςμϊν ζχει δθμιουργθκεί ειδικό
διαδικτυακό περιβάλλον προςβάςιμο από τθν διεφκυνςθ https://register.sch.gr/students
Ακολουκεί ςφντομθ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ μακθτικϊν λογαριαςμϊν ΠΔ.
A. Για ςχολεία που χρθςιμοποιοφν το Γραμματειακό φςτθμα e-school
Η ςχολικι μονάδα χρθςιμοποιϊντασ το Γραμματειακό φςτθμα e-school προχωρά ςτθν
εκτφπωςθ του προςωπικοφ αρικμοφ πρόςβαςθσ (PIN) μακθτι και ακολοφκωσ
γνωςτοποιεί ςε κάκε μακθτι τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ του, διαςφαλίηοντασ
ταυτόχρονα τθν μθ-διαρροι των ςυνκθματικϊν ςε άλλουσ μακθτζσ.
Ο μακθτισ προχωρά ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του από το ειδικό
περιβάλλον https://register.sch.gr/students μζςω τθσ επιλογισ «Εγγραφή μαθητή»,
υποεπιλογι «1. Αν ςασ ζχει δοθεί PIN από το ςχολείο ςασ (Γραμματειακό Σφςτημα eSchool)».
Η ενεργοποίθςθ του μακθτικοφ λογαριαςμοφ είναι εφικτι τόςο από το χολικό
Εργαςτιριο Πλθροφορικισ όςο και από το ςπίτι του μακθτι. Προτείνεται όμωσ να
γίνεται ςτο ςχολείο υπό τθν κακοδιγθςθ και επιτιρθςθ του κακθγθτι πλθροφορικισ.
B. Για ςχολεία που δεν χρθςιμοποιοφν το Γραμματειακό φςτθμα e-school
Ο Διευκυντισ του ςχολείου αποδίδει δικαιώματα διαχειριςτι ςε ζναν ι περιςςότερουσ
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου (κατά προτίμθςθ ειδικότθτασ πλθροφορικισ), ο οποίοσ
αναλαμβάνει το ρόλο του διαχειριςτι των μακθτικϊν λογαριαςμϊν του ςχολείου.
Ο διαχειριςτισ του ςχολείου χρθςιμοποιϊντασ το https://register.sch.gr/students,
επιλογι «Εγγραφή μαθητή», υποεπιλογι «3. Καταχώρηςη μαθητών από τον διαχειριςτή
του ςχολείου» μπορεί να δθμιουργιςει και να ενεργοποιιςει τουσ μακθτικοφσ
λογαριαςμοφσ. τθ ςυνζχεια εκτυπϊνει και γνωςτοποιεί τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ
ςε κάκε μακθτι.
Εναλλακτικά, ο διαχειριςτισ του ςχολείου μζςω τθσ ίδιασ εφαρμογισ μπορεί να δϊςει
τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ ςτοιχείων από ίδιουσ τουσ μακθτζσ. τθν περίπτωςθ αυτι
οι μακθτζσ κα μποροφν να καταχωροφν τα ςτοιχεία τουσ μζςω τθσ επιλογισ «Εγγραφή
μαθητή», υποεπιλογι «2. Αν το ςχολείο ςασ ζχει ενεργοποιήςει την δυνατότητα
καταχώρηςησ ςτοιχείων από τουσ μαθητζσ». Ακολοφκωσ ο διαχειριςτισ κα ελζγχει τα
καταχωρθμζνα ςτοιχεία και κα ενεργοποιεί τουσ μακθτικοφσ λογαριαςμοφσ.

2. Διαχείριςθ των μακθτικών λογαριαςμών
Η διαχείριςθ (δθμιουργία, τροποποίθςθ, διαγραφι, κλπ) των μακθτικϊν λογαριαςμϊν κα
γίνεται
από
τα
ςχολεία
μζςω
τθσ
ειδικισ
διαδικτυακισ
εφαρμογισ
https://register.sch.gr/studentsadmin, από τθν οποία παρζχονται επίςθσ αναλυτικζσ
πλθροφορίεσ για τθ διαδικαςία παραγωγισ και διαχείριςθσ μακθτικϊν λογαριαςμϊν, για τθ
διάρκεια ιςχφοσ των λογαριαςμϊν και για τουσ όρουσ χριςθσ. Η πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι
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επιτρζπεται με τα ςτοιχεία του επίςθμου λογαριαςμοφ του ςχολείου ςτο ΠΔ κακϊσ επίςθσ και
από τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν οριςτεί από τον Δ/ντι του ςχολείου ωσ διαχειριςτζσ με τα
προςωπικά τουσ ςτοιχεία ςφνδεςθσ τουσ ςτο ΠΔ.

3. Ενθμζρωςθ των ςχολείων
Η ενθμζρωςθ των ςχολείων για τθν παροχι λογαριαςμϊν ΠΔ ςτουσ μακθτζσ κα γίνει με τουσ
παρακάτω τρόπουσ:
Με τθν παροφςα εγκφκλιο.
Με τθν αποςτολι ενθμερωτικοφ μθνφματοσ με το ίδιο περιεχόμενο μζςω Ηλεκτρονικοφ
Σαχυδρομείου από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο.
Όλο το υλικό είναι αναρτθμζνο και ελεφκερα διακζςιμο ςτισ εφαρμογζσ: (α) εγγραφισ
μακθτϊν https://register.sch.gr/students, και (β) διαχείριςθσ μακθτικϊν λογαριαςμϊν
https://register.sch.gr/studentsadmin, απ’ όπου κα μποροφν να τα παραλαμβάνουν οι
εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ.

4. Πλαίςιο καλισ χριςθσ τθσ υπθρεςίασ
Η ευκφνθ διαχείριςθσ του λογαριαςμοφ και θ μθ διαρροι των ςτοιχείων πρόςβαςθσ ςε τρίτουσ
αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του κατόχου του λογαριαςμοφ, δθλαδι του μακθτι. τθν
περίπτωςθ που ο κθδεμόνασ ηθτιςει να του γνωςτοποιθκεί ο κωδικόσ του λογαριαςμοφ,
οφείλει και ο ίδιοσ να ακολουκεί τισ οδθγίεσ για τθν αςφαλι χριςθ του κωδικοφ.
Επιςθμαίνεται ότι οι μακθτικοί λογαριαςμοί πρζπει να χρθςιμοποιοφνται αυςτθρά και μόνο
για εκπαιδευτικι χριςθ και ςτα πλαίςια των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. ε περίπτωςθ που
διαπιςτωκεί κακόβουλθ χριςθ του λογαριαςμοφ, ο λογαριαςμόσ απενεργοποιείται ι
διαγράφεται μόνιμα.
Η ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία δεν αφορά ςτθν πρόςβαςθ (dial-up access) ςτο Διαδίκτυο από το
ςπίτι του μακθτι.
Αναλυτικά διατυπωμζνοι οι όροι χριςθσ, οδθγίεσ καλισ χριςθσ, τεχνικζσ οδθγίεσ και ζντυπα
βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα https://register.sch.gr/students.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ υπθρεςίεσ του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου και τον τρόπο
αξιοποίθςισ τουσ ςτο εκπαιδευτικό ζργο, μπορείτε να βρείτε ςτθ διεφκυνςθ
www.sch.gr/services.
Ο Γενικόσ Γραμματζασ

Κακθγθτισ Βαςίλειοσ Κουλαϊδισ

υνθμμζνα:
1. Γενικι περιγραφι υπθρεςίασ μακθτικϊν λογαριαςμϊν ΠΔ (ςελ. 2)
2. Οδθγίεσ προσ μακθτζσ και κθδεμόνεσ (ςελ. 6)
3. Όροι χριςθσ (ςελ. 4)
υνοδευτικά κείμενα αναρτθμζνα ςτο https://register.sch.gr/students:
4. Οδθγίεσ καλισ χριςθσ (ςελ. 8)
5. Α). Εγχειρίδιο οδθγιϊν προσ διαχειριςτζσ ςχολείων με e-School (ςελ. 5)
Β). Εγχειρίδιο οδθγιϊν προσ διαχειριςτζσ ςχολείων χωρίσ e-School (ςελ. 39)
6. Αίτθςθ γνωςτοποίθςθ κωδικοφ (ςελ. 1)
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Εςωτερικι Διανομι:
Γραφείο Τπουργοφ, κυρίασ Άννασ Διαμαντοποφλου
Γραφείο Αναπλθρϊτριασ Τπουργοφ, κυρίασ Φωτεινισ Γεννθματά
Γραφείο Τφυπουργοφ, κυρίασ Παραςκευισ Χριςτοφιλοποφλου
Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα, Κακθγθτι κυρίου Βαςίλειου Κουλαϊδι
Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κυρίου
Μιχαιλ Κοντογιάννθ
Διεφκυνςθ ΕΠΕΔ, Γραφείο Καινοτομιϊν
Διεφκυνςθ πουδϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Διεφκυνςθ πουδϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Δ/νςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν
Γραφείο για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ
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Τπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων
Διεφκυνςθ Λειτουργικών Τποδομών
Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιών
Σμιμα Β’ - Διαχείριςθσ
Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου & Νζων
Σεχνολογιών

υνθμμζνο 1
Γενικι περιγραφι υπθρεςίασ
Μακθτικών Λογαριαςμών Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου
1. Πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία
1. Η υπθρεςία παρζχεται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το
τρζχον ςχολικό ζτοσ (2010-11).
2. Ο προςωπικόσ λογαριαςμόσ κάκε μακθτι κα είναι ενεργόσ για όλθ τθ διάρκεια του
ςχολικοφ ζτουσ (και μζχρι 31/10/2011 για διαχειριςτικοφσ λόγουσ).
3. Με τον λογαριαςμό εξαςφαλίηεται πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία Ηλεκτρονικοφ
Σαχυδρομείου και ςτισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του ΠΔ

2. Γενικά χαρακτθριςτικά λογαριαςμών
1. Ιςτορικό (Archive) Μθνυμάτων: Σα μθνφματα που ανταλλάςςονται από το λογαριαςμό
του μακθτι (είτε ςτζλνονται είτε λαμβάνονται) αποκθκεφονται μόνιμα ςε κατάλλθλουσ
φακζλουσ του γραμματοκιβωτίου (mailbox) του μακθτι. Σο ιςτορικό των μθνυμάτων
είναι μόνο για ανάγνωςθ από τον μακθτι και δεν είναι δυνατι θ διαγραφι του.
2. Γνωςτοποίθςθ κωδικοφ ςτον κθδεμόνα: Τπάρχει θ δυνατότθτα, αν ο κθδεμόνασ του
μακθτι το επικυμεί, να ηθτιςει να του γνωςτοποιθκεί ο κωδικόσ του λογαριαςμοφ του
μακθτι. Η αίτθςθ γνωςτοποίθςθσ υποβάλλεται γραπτϊσ προσ το ςχολείο.
3. Ο λογαριαςμόσ ζχει ιςχφ για όλο το ςχολικό ζτοσ (2010-11) και κατά τθ διάρκεια των
ςχολικϊν διακοπϊν. Ζχει προβλεφκεί θ δυνατότθτα μεταφοράσ του λογαριαςμοφ ςτο
επόμενο ςχολικό ζτοσ ϊςτε ο λογαριαςμόσ να «ακολουκιςει» το μακθτι ςε όλεσ τισ
τάξεισ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
4. Προβλζπεται θ δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ του λογαριαςμοφ του μακθτι όταν αυτό
κρίνεται απαραίτθτο.
5. Λογαριαςμοί που μζνουν απενεργοποιθμζνοι για περιςςότερο από 3 ζτθ (π.χ. δεν
μεταφζρονται/ενεργοποιοφνται) κα διαγράφονται αυτόματα.
6. Για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςτουσ λογαριαςμοφσ (π.χ. για τθν αρχικοποίθςθ
κωδικοφ), οι μακθτζσ απευκφνονται ςτον εκπαιδευτικό που ζχει οριςτεί από τον
Διευκυντι του ςχολείου ωσ διαχειριςτισ, ο οποίοσ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα
κατάλλθλα τεχνικά μζςα από το δικτυακό τόπο https://register.sch.gr/studentsadmin/
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3. Σρόποσ δθμιουργίασ λογαριαςμών
C. Για ςχολεία που χρθςιμοποιοφν το Γραμματειακό φςτθμα e-school
Η ςχολικι μονάδα χρθςιμοποιϊντασ το Γραμματειακό φςτθμα e-school προχωρά ςτθν
εκτφπωςθ του προςωπικοφ αρικμοφ πρόςβαςθσ (PIN) μακθτι και ακολοφκωσ
γνωςτοποιεί ςε κάκε μακθτι τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ του, διαςφαλίηοντασ
ταυτόχρονα τθν μθ-διαρροι των ςυνκθματικϊν ςε άλλουσ μακθτζσ.
Ο μακθτισ προχωρά ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του από το ειδικό
περιβάλλον https://register.sch.gr/students μζςω τθσ επιλογισ «Εγγραφή μαθητή»,
υποεπιλογι «1. Αν ςασ ζχει δοθεί PIN από το ςχολείο ςασ (Γραμματειακό Σφςτημα eSchool)».
Η ενεργοποίθςθ του μακθτικοφ λογαριαςμοφ είναι εφικτι τόςο από το χολικό
Εργαςτιριο Πλθροφορικισ όςο και από το ςπίτι του μακθτι. Προτείνεται όμωσ να
γίνεται ςτο ςχολείο υπό τθν κακοδιγθςθ και επιτιρθςθ του κακθγθτι πλθροφορικισ.
D. Για ςχολεία που δεν χρθςιμοποιοφν το Γραμματειακό φςτθμα e-school
Ο Διευκυντισ του ςχολείου αποδίδει δικαιώματα διαχειριςτι ςε ζναν ι περιςςότερουσ
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου (κατά προτίμθςθ ειδικότθτασ πλθροφορικισ), ο οποίοσ
αναλαμβάνει το ρόλο του διαχειριςτι των μακθτικϊν λογαριαςμϊν του ςχολείου.
Ο διαχειριςτισ του ςχολείου χρθςιμοποιϊντασ το https://register.sch.gr/students,
επιλογι «Εγγραφή μαθητή», υποεπιλογι «3. Καταχώρηςη μαθητών από τον διαχειριςτή
του ςχολείου» μπορεί να δθμιουργιςει και να ενεργοποιιςει τουσ μακθτικοφσ
λογαριαςμοφσ. τθ ςυνζχεια εκτυπϊνει και γνωςτοποιεί τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ
ςε κάκε μακθτι.
Εναλλακτικά, ο διαχειριςτισ του ςχολείου μζςω τθσ ίδιασ εφαρμογισ μπορεί να δϊςει
τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ ςτοιχείων από ίδιουσ τουσ μακθτζσ. τθν περίπτωςθ αυτι
οι μακθτζσ κα μποροφν να καταχωροφν τα ςτοιχεία τουσ μζςω τθσ επιλογισ «Εγγραφή
μαθητή», υποεπιλογι «2. Αν το ςχολείο ςασ ζχει ενεργοποιήςει την δυνατότητα
καταχώρηςησ ςτοιχείων από τουσ μαθητζσ». Ακολοφκωσ ο διαχειριςτισ κα ελζγχει τα
καταχωρθμζνα ςτοιχεία και κα ενεργοποιεί τουσ μακθτικοφσ λογαριαςμοφσ.

4.

Ρφκμιςθ ιδιοτιτων λογαριαςμοφ

4.1

Αλλαγι κωδικοφ (password)

Ο κωδικόσ πρόςβαςθσ του λογαριαςμοφ του μακθτι κρατείται κρυπτογραφθμζνοσ. Η
κρυπτογράφθςι του ςυνεπάγεται ότι ο κωδικόσ δεν μπορεί να ανακτθκεί ι να υποκλαπεί. Μετά
τθ δθμιουργία και τθν απόδοςθ των ςτοιχείων πρόςβαςθσ (username/password) ςτον μακθτι,
κα ακολουκεί θ υποχρεωτικι αλλαγι του κωδικοφ από τον μακθτι κατά τθν πρϊτθ ςφνδεςθ
ςτο λογαριαςμό του. Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται θ προςταςία του μακθτι αφοφ κανζνασ
(οφτε ο υπεφκυνοσ διαχειριςτισ) δεν γνωρίηει τον κωδικό του μακθτι.

ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΗΡΕΙΑ
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ Υπολογιςτών
Τομζασ Δικτυακών Τεχνολογιών για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
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Τπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων
Διεφκυνςθ Λειτουργικών Τποδομών
Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιών
Σμιμα Β’ – Διαχείριςθσ
Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου & Νζων Σεχνολογιών

υνθμμζνο 2
Οδθγίεσ προσ τουσ μακθτζσ και τουσ Κθδεμόνεσ τουσ για τθν
ενεργοποίθςθ και χριςθ του μακθτικοφ λογαριαςμοφ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
Σο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο του Τπ. Παιδείασ ΔΒΜΘ ςτθν προςπάκεια
του να καλφψει τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για τθν εκμάκθςθ των Νζων
Σεχνολογιϊν, αλλά και για να προςφζρει χριςιμεσ υπθρεςίεσ ουσ μακθτζσ
λειτουργεί τθν μακθτικι πφλθ http://students.sch.gr και
παράλλθλα παρζχει προςωπικοφσ λογαριαςμοφσ ςτουσ μακθτζσ τθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Με τον λογαριαςμό εξαςφαλίηεται πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ του
Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου (http://www.sch.gr/services).
Ειδικότερα, με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, μπορείτε:
Να ανταλλάςςετε θλεκτρονικά μθνφματα με τουσ κακθγθτζσ ςασ, τουσ ςυμμακθτζσ ςασ
και τουσ φίλουσ ςασ.
Να ανταλλάςςετε εκπαιδευτικό υλικό, φωτογραφίεσ και άλλα αρχεία, μζςω
υπολογιςτι.

1. Πωσ μπορώ να αποκτιςω μακθτικό λογαριαςμό
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου;
E. Για ςχολεία που διακζτουν το Γραμματειακό φςτθμα e-school
Σο ςχολείο χρθςιμοποιϊντασ το Γραμματειακό φςτθμα e-school προχωρά ςτθν
εκτφπωςθ του προςωπικοφ αρικμοφ πρόςβαςθσ (PIN) μακθτι και γνωςτοποιεί (δίνει)
ςε κάκε μακθτι τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ του, διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν μθδιαρροι των ςυνκθματικϊν ςε άλλουσ μακθτζσ.
Ο μακθτισ ενεργοποιεί τον λογαριαςμό του από το https://register.sch.gr/students
επιλογι «Εγγραφι μακθτι», υποεπιλογι «1. Αν ςασ ζχει δοκεί PIN από το ςχολείο
ςασ (Γραμματειακό φςτθμα e-School)».
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Εικόνα 1 Η αρχικι ςελίδα του http://register.sch.gr/students

Εικόνα 2 Επιλογι για εγγραφι μακθτι ςε περίπτωςθ που το ςχολείο ζχει ενεργοποιιςει τθν καταχϊρθςθ ςτοιχείων
από μακθτζσ

τθν ςελίδα που κα εμφανιςτεί (Εικόνα 3) ο μακθτισ καταχωρεί τα ςτοιχεία που περιζχει θ κάρτα
με το PIN που ζχει παραλάβει από τον διαχειριςτι και αφοφ διαβάςει με προςοχι τουσ όρουσ
χριςθσ και τουσ αποδεχτεί πατϊντασ το «Τποβολι» προχωρά ςτθν δθμιουργία του
λογαριαςμοφ του ςτο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο.
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Εικόνα 3 Εγγραφι μακθτι με χριςθ των ςτοιχείων από το Γραμματειακό φςτθμα

F. Για ςχολεία που δεν διακζτουν το Γραμματειακό φςτθμα e-school και ζχουν
ενεργοποιιςει τθ δυνατότθτα καταχώρθςθσ ςτοιχείων από τουσ μακθτζσ
ε κάκε ςχολείο ζνασ εκπαιδευτικόσ είναι υπεφκυνοσ για τθ διαχείριςθ των μακθτικϊν
λογαριαςμϊν. Επικοινωνιςτε μαηί του, για να δθμιουργιςει το λογαριαςμό ςασ και να ςασ
δϊςει τθν «προςωπικι κάρτα» με τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ ςασ και τισ ςχετικζσ
πλθροφορίεσ για το πϊσ κα ςυνδεκείτε ςε αυτόν.
Εναλλακτικά και αν ο διαχειριςτισ ζχει ενεργοποιιςει τθν δυνατότθτα άμεςθσ καταχϊρθςθσ
ςτοιχείων από μακθτζσ, μπορείτε να κάνετε θλεκτρονικι αίτθςθ. Αυτό γίνεται ωσ εξισ:
1. Επιςκεφκείτε τθν ςελίδα https://register.sch.gr/students
2. Κάντε κλικ ςτο ςφνδεςμο «Εγγραφι μακθτι» που βρίςκεται ςτο άνω αριςτερά περιοχι.
3. Αν το ςχολείο ςασ ζχει ενεργοποιιςει τθν δυνατότθτα καταχϊρθςθσ ςτοιχείων από τουσ
μακθτζσ, τότε επιλζξτε τθν ςχετικι επιλογι (2) (Εικόνα 4).
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Εικόνα 4 Επιλογι για εγγραφι μακθτι ςε περίπτωςθ που το ςχολείο ζχει ενεργοποιιςει τθν καταχϊρθςθ ςτοιχείων
από μακθτζσ

τθ ςελίδα που κα εμφανιςτεί (Εικόνα 5):
Διαλζξτε τθν Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ που ανικει το ςχολείο ςασ
Διαλζξτε το ςχολείο ςασ
Βρείτε τθν τάξθ και το τμιμα ςασ
υμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία ςασ, διαβάςτε τουσ όρουσ χριςθσ με προςοχι και
αποδεχτείτε τουσ. Αν δεν ςυμφωνείτε με τουσ όρουσ χρήςησ δεν μπορείτε να
αποκτήςετε λογαριαςμό ςτο ΠΣΔ.
Σζλοσ, πατιςτε το «Καταχώρθςθ των ςτοιχείων μου» και ςτθ ςυνζχεια ενθμερώςτε
τον διαχειριςτι μακθτικϊν λογαριαςμϊν του ςχολείου του ότι υποβάλλατε τθν αίτθςι
ςασ.
Αφοφ ο διαχειριςτισ δθμιουργιςει τον λογαριαςμό ςασ, κα ςασ δϊςει τθν προςωπικι ςασ
κάρτα.
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Εικόνα 5 Καταχϊρθςθ ςτοιχείων για απόκτθςθ μακθτικοφ λογαριαςμοφ

Αν το ςχολείο ςασ δεν ζχει ενεργοποιιςει τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ ςτοιχείων από τουσ
μακθτζσ, θ διαδικαςία δθμιουργίασ του λογαριαςμοφ ςασ κα γίνει εξ’ ολοκλιρου από το
ςχολείο ςασ. Απευκυνκείτε ςτον κακθγθτι πλθροφορικισ ι ςτον Διευκυντι.

2. Πιρα τθν προςωπικι μου κάρτα. Σι μπορώ να κάνω τώρα;
Πλζον, μπορείτε να ανταλλάςςετε θλεκτρονικά μθνφματα (email) με άλλουσ χριςτεσ του
Διαδικτφου. Με τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτθν προςωπικι ςασ κάρτα ζχετε πρόςβαςθ
ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που ςασ παρζχει το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο
http://www.sch.gr/services και ςτθν μακθτικι πφλθ http://students.sch.gr.

3. Πρόςβαςθ ςτον λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
Σο ΠΔ προςφζρει πρόςβαςθ ςτο λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςασ μζςω webmail
από
τισ
διευκφνςεισ
http://webmail.sch.gr
και
http://webmail.sch.gr/express/. Αυτό ςθμαίνει ότι μπορείτε να βλζπετε και να
αποςτζλλετε θλεκτρονικά μθνφματα όπου και αν βρίςκεςτε.
Εναλλακτικά, μπορείτε να διαβάηετε τθν θλεκτρονικι αλλθλογραφία ςασ από τθν μακθτικι
πφλθ του ΠΔ. Αυτό γίνεται ωσ εξισ:
1. Επιςκεφκείτε τθν μακθτικι πφλθ http://students.sch.gr
2. το πλαίςιο «Όνομα χριςτθ» δϊςτε το όνομα χριςτθ που αναγράφεται ςτθν κάρτα ςασ
και ςτο πλαίςιο «κωδικόσ πρόςβαςθσ» τον κωδικό που υπάρχει ςτθν κάρτα ςασ.
3. Κάντε κλικ ςτο ςφνδεςμο «Είςοδοσ».
υνδεκικατε με τθ μακθτικι πφλθ !
Για να μπείτε ςτο λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου μπορείτε να κάνετε τα εξισ:
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Είτε κάντε κλικ ςτθν επιλογι «Τπθρεςίεσ» του οριηόντιου μενοφ και ςτθ ςυνζχεια ςτο
μενοφ που κα εμφανιςτεί από κάτω ςτο «Αλλθλογραφία και Οργάνωςθ».
Εναλλακτικά, ςτθν αρχικι ςελίδα ςτθν περιοχι «Τπθρεςίεσ» πατιςτε πάνω ςτθν εικόνα
«Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο».
Ζχετε πλζον ςυνδεκεί ςτον λογαριαςμό ςασ, μζςω του οποίου μπορείτε να ςτζλνετε και να
λαμβάνετε μθνφματα και αρχεία.

4. Που κα βρω οδθγίεσ για τθν χριςθ του θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου;
Αφοφ μπείτε ςτο webmail του λογαριαςμοφ ςασ για να πάρετε οδθγίεσ, ςχετικά με τθ χριςθ
του, κάντε κλικ πάνω ςτο «Πλθροφορίεσ» του αριςτεροφ μενοφ και ςτθν ςυνζχεια πάνω ςτο
«Εγχειρίδιο». Εκεί κα βρείτε οδθγίεσ για όλα τα κζματα (πωσ μπορείτε να ςυνκζςετε ζνα
μινυμα κ.α.). Φυςικά ο κακθγθτισ πλθροφορικισ του ςχολείου ςασ κα ςασ μάκει ότι χρειάηεται
να γνωρίηετε για να μπορείτε να ανταλλάςςετε θλεκτρονικά μθνφματα (emails).

5. Σι είναι ο φάκελοσ «Αρχείο» που εμφανίηεται μεταξφ των
άλλων φακζλων;
Επειδι είςτε ακόμθ ανιλικοι και ςτο Διαδίκτυο υπάρχουν και κακόβουλοι χριςτεσ που μπορεί
να προςπακιςουν να ζρκουν ςε επαφι μαηί ςασ, ςτο φάκελο αυτό διατθροφνται όλα τα
μθνφματα που ανταλλάςςετε. Ζτςι ςε περίπτωςθ που κάποιο μινυμα ςασ φαίνεται περίεργο ι
προκλθτικό, μπορείτε να ενθμερϊςετε τον κακθγθτι ι τουσ γονείσ ςασ και αυτοί μζςω του
φακζλου «Αρχείο» να δουν το μινυμα και ςτθ ςυνζχεια να κάνουν τθ ςχετικι καταγγελία ςτο
Πανελλινιο χολικό Δίκτυο.
Ο φάκελοσ «Αρχείο» υπάρχει λοιπόν για τθ δικι ςασ προςταςία !
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Τπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων
Διεφκυνςθ Λειτουργικών Τποδομών
Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιών
Σμιμα Β’ – Διαχείριςθσ Πανελλινιου
χολικοφ Δικτφου & Νζων Σεχνολογιών

υνθμμζνο 3
Όροι Χριςθσ
Τπθρεςίασ Ηλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου Μακθτών

Αγαπθτζ μακθτι, αγαπθτι μακιτρια,
Πριν χρθςιμοποιιςεισ τισ υπθρεςίεσ που ςου παρζχονται από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο ςε
παρακαλοφμε να διαβάςεισ προςεκτικά τουσ όρουσ χριςθσ που ακολουκοφν, να τουσ ζχεισ
υπόψθ ςου και να τουσ εφαρμόηεισ πάντα κατά τθν αποςτολι θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ και
τθ χριςθ κάκε άλλθσ υπθρεςίασ που παρζχει το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο.

6. Όροι χριςθσ Τπθρεςίασ Ηλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου
Μακθτών
Η χριςθ των υπθρεςιϊν που παρζχει το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο (ΠΔ - www.sch.gr) του
Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων (www.minedu.gov.gr) ςτουσ
μακθτζσ διζπεται από τουσ όρουσ που ακολουκοφν:
1. Η υπθρεςία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο (ΠΔ)
παρζχεται ςτουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με ςκοπό τθν πρακτικι
τουσ εξάςκθςθ ςτθ χριςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν.
2. Η υπθρεςία παρζχεται από το ΠΔ δωρεάν ςτουσ μακθτζσ και δεν δθμιουργεί κανζνα
οικονομικό κόςτοσ ςε αυτοφσ.
3. Ο παρεχόμενοσ λογαριαςμόσ αφορά τον ςυγκεκριμζνο μακθτι και χρθςιμοποιείται
αποκλειςτικά και μόνο από τον ίδιο.
4. Είναι επιτρεπτι θ απόδοςθ ενόσ μόνο λογαριαςμοφ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ανά
μακθτι. ε περιπτϊςεισ που διαπιςτώνονται περιςςότεροι του ενόσ λογαριαςμοί,
αυτοί κα απενεργοποιοφνται αυτόματα ο λογαριαςμόσ για 15 θμζρεσ με ταυτόχρονθ
ειδοποίθςθ του μακθτι με τθν αιτιολογία τθσ απενεργοποίθςθσ.
5. Δεν επιτρζπεται θ γνωςτοποίθςθ και θ χριςθ του κωδικοφ πρόςβαςθσ ςε τρίτουσ, εκτόσ
από τον κθδεμόνα του. Πικανι διαρροι του κωδικοφ βαρφνει τον νόμιμο κάτοχο του
λογαριαςμοφ ςφνδεςθσ.
13

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ
6. Ο κθδεμόνασ του μακθτι, μπορεί να ηθτιςει με γραπτι αίτθςθ του προσ το ςχολείο,
τθ γνωςτοποίθςθ του ονόματοσ χριςτθ και του κωδικοφ πρόςβαςθσ που ζχει ο
μακθτισ.
7. Για κάκε πρόβλθμα που πικανά παρουςιαςτεί κατά τθ χριςθ του λογαριαςμοφ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ο μακθτισ και ο κθδεμόνασ του μποροφν να
απευκφνονται ςτον αρμόδιο διαχειριςτι των μακθτικϊν λογαριαςμϊν του ςχολείου
που φοιτά ο μακθτισ.
8. Ο λογαριαςμόσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που παρζχεται ςτουσ μακθτζσ από το ΠΔ,
υπόκειται ςτισ ρυκμίςεισ ελζγχου αποςτολζων και παραλθπτϊν που εφαρμόηει το ΠΔ
9. Σο ΠΔ δεν ελζγχει οφτε ευκφνεται για το υλικό που ο μακθτισ διακινεί κατά τθ χριςθ
οριςμζνθσ υπθρεςίασ και τθν παραβίαςθ οποιουδιποτε κανόνα δικαίου ι των χρθςτϊν
θκϊν από τθ διακίνθςθ του υλικοφ. Σο περιεχόμενο που διακινείται από το μακθτι δεν
εκφράηει, οφτε δεςμεφει το ΠΔ.
10. Για τα μθνφματα που ανταλλάςει ο μακθτισ, κρατείται ιςτορικό – το οποίο δεν
διαγράφεται – για λόγουσ προςταςίασ του ιδίου του μακθτι.
11. ε περίπτωςθ δθμοςίευςθσ περιεχομζνου ι αποςτολισ μθνυμάτων μζςω των
υπθρεςιϊν του ΠΔ, το μζλοσ ΠΔ πρζπει να φροντίςει ϊςτε:
-

Σα ςτοιχεία και το περιεχόμενο των μθνυμάτων, κειμζνων, εικόνων, βίντεο, άρκρων
και ςχολίων που αναρτά ι διακινεί μζςω των υπθρεςιϊν ΠΔ, να μθν προςβάλλουν,
δυςφθμοφν ι υβρίηουν άλλα μζλθ του ΠΔ, άλλουσ επιςκζπτεσ του δικτυακοφ
τόπου και του Διαδικτφου γενικότερα, κακϊσ επίςθσ να ακολουκοφν τουσ νόμουσ
τα χρθςτά ικθ και τα ικθ χριςθσ του Διαδικτφου.

-

Να ζχει καταβάλει επαρκείσ προςπάκειεσ απομάκρυνςθσ ιϊν (viruses) ι άλλων
κακόβουλων ςτοιχείων που μποροφν να βλάψουν το ΠΔ ι άλλουσ χριςτεσ του
Διαδικτφου.

-

Σα ςτοιχεία να μθν είναι αλλοιωμζνα από το μζλοσ ι εν γνϊςει του από άλλουσ.

-

Δεδομζνου του εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου, το
ςφνολο του περιεχομζνου που διακινεί ι αναρτά κάκε μζλοσ δεν πρζπει να ζχει
διαφθμιςτικι, εμπορικι, υβριςτικι, δυςφθμιςτικι, ςυκοφαντικι, ρατςιςτικι,
πορνογραφικι χροιά ι/και να προωκεί το μίςοσ, τον φανατιςμό, τθ βία, τα
ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παίγνια και λοιπό ακατάλλθλο περιεχόμενο, το
οποίο μπορεί να βλάψει τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν.

-

Σο περιεχόμενο που αναρτάται ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ υπθρεςιϊν ΠΔ μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί από το ΠΔ για μθ κερδοςκοπικοφσ ςκοποφσ και με ρθτι αναφορά
ςτο μζλοσ που το δθμιοφργθςε/ανάρτθςε.

12. Σο περιεχόμενο των μθνυμάτων, κειμζνων, εικόνων, βίντεο, άρκρων και ςχολίων που
διακινεί ι αναρτά ζνασ χριςτθσ του ΠΔ μζςω των υπθρεςιϊν ΠΔ, κα πρζπει:
-

Να χαρακτθρίηεται από το ςεβαςμό και τθν εξαςφάλιςθ τθσ ελευκερίασ ςτθν
ζκφραςθ κάκε μζλουσ του ΠΔ και του Διαδικτφου γενικότερα.

-

Να μθν προςβάλλει άλλουσ χριςτεσ του ΠΔ και του Διαδικτφου γενικότερα και να
ακολουκεί τουσ νόμουσ, τα χρθςτά ικθ και τα ικθ χριςθσ του Διαδικτφου.

-

Να μθν αλλοιϊνει ι να ζρχεται ςε αντίκεςθ με τον εκπαιδευτικό χαρακτιρα του
ΠΔ.

-

Να είναι ςφμφωνο με τον ςεβαςμό των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τισ διάφορεσ
μειονότθτεσ.

13. Σο ΠΔ δικαιοφται, με οποιοδιποτε τρόπο υποπζςει ςτθν αντίλθψθ του ότι το εν λόγω
περιεχόμενο ι τμιμα του δεν είναι ςφννομο ι αντιβαίνει ςτα χρθςτά ικθ ι τουσ
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εκιμικοφσ κανόνεσ λειτουργίασ του Internet (π.χ. spamming), να αρνθκεί τθν παροχι τθσ
υπθρεςίασ και να διαγράψει το μινυμα από τθν υπθρεςία, ολικά ι μερικά. τθν
περίπτωςθ αυτι ο χριςτθσ ι οποιοςδιποτε τρίτοσ δεν μπορεί να εγείρει οποιαδιποτε
απαίτθςθ ι αξίωςθ εναντίον του ΠΔ ι να απαιτιςει καταβολι οποιαςδιποτε
αποηθμίωςθσ για τυχόν ηθμία υπζςτθ από το πιο πάνω.
14. Αν κάποιοσ χριςτθσ του ΠΔ παρατθριςει οτιδιποτε το οποίο κεωρεί ότι αντιβαίνει
ςτουσ παρόντεσ κανόνεσ μπορεί να ενθμερϊνει τουσ διαχειριςτζσ του ΠΔ ςχετικά με
αυτό.
15. Οι διαχειριςτζσ του ΠΔ οφείλουν να ενθμερϊνουν άμεςα τθν Επιτροπι Περιεχόμενου
και Δεοντολογίασ του ΠΔ ςε περιπτϊςεισ ςθμαντικισ ι ςυςτθματικισ παραβίαςθσ των
όρων χριςθσ τθσ υπθρεςίασ.
16. Η χριςθ των υπθρεςιϊν του ΠΔ υπόκειται ςτουσ Ελλθνικοφσ και Διεκνείσ νόμουσ,
ςτουσ εκιμικοφσ κανόνεσ του Διαδικτφου, κακϊσ επίςθσ και ςτα χρθςτά ικθ.
17. Σο ΠΔ δεν φζρει καμία ευκφνθ, άμεςθ ι ζμμεςθ, για τυχόν (κετικι ι αποκετικι) ηθμία
του επιςκζπτθ από τθ χριςθ των υπθρεςιϊν του ι/και των ςτοιχείων που περιζχονται
ςε αυτζσ.
18. Σο ΠΔ δεν ευκφνεται για τυχόν διακοπι λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του, κακϊσ για
οποιαδιποτε τυχόν απϊλεια κζρδουσ εργαςίασ ι επαγγελματικι διακοπι που
οφείλεται ςτθ αδυναμία ςφνδεςθσ ςτο Δίκτυο ι/και τισ υπθρεςίεσ του.
19. Σο ΠΔ δεν ευκφνεται για τυχόν ηθμία που μπορεί να προκλθκεί από τθ χριςθ
ςυνδζςμων (links) προσ άλλουσ δικτυακοφσ τόπουσ. Επίςθσ, δεν φζρει καμία ευκφνθ για
το περιεχόμενο των ςελίδων προσ τισ οποίεσ διατθρεί ςυνδζςμουσ, οφτε είναι
υπεφκυνο για τθν πολιτικι αςφαλείασ άλλων κόμβων κακϊσ επίςθσ και για τον τρόπο
διαχείριςθσ των θλεκτρονικϊν επιςκεπτϊν τουσ.
20. Σο ΠΔ δεν ευκφνεται για τυχόν προςωπικά δεδομζνα που εμφανίηονται ςτισ δικτυακζσ
ςελίδεσ μζςω υπθρεςιϊν καταλόγου και εξυπθρετθτϊν αναηιτθςθσ.
21. Σο ΠΔ ζχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγζσ ςτισ δυνατότθτεσ των υπθρεςιϊν του, ςτο
περιεχόμενο των δικτυακϊν τόπων των υπθρεςιϊν του, κακϊσ και ςτουσ ανωτζρω
όρουσ χωρίσ καμία προειδοποίθςθ.
Διλωςθ Εχεμφκειασ:
22. Όταν ζνασ χριςτθσ, για τθν εξυπθρζτθςθ ενόσ αιτιματοσ ι για τθν παροχι κάποιασ
υπθρεςίασ από το ΠΔ, αποςτζλλει πλθροφορίεσ προσ τον δικτυακό τόπο του ΠΔ με
τθν ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν online φορμϊν, οφείλει να παρζχει τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ ορκά και με ακρίβεια. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κεωροφνται εμπιςτευτικζσ και
μεταβιβάηονται μόνο ςτον άμεςα ενδιαφερόμενο και ςτθν αρμόδια ςφμφωνα με το
νόμο αρχι ι αρχζσ ςε περίπτωςθ που θ χριςθ του ΠΔ αντίκειται ςτουσ κανόνεσ χριςθσ
του και τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κρικεί ςκόπιμο όταν θ
χριςθ του ΠΔ από κάποιον χριςτθ αντιβαίνει τουσ κανόνεσ λειτουργίασ του. ε αυτι
τθν περίπτωςθ όλεσ οι πλθροφορίεσ του επιςκζπτθ αυτοφ κακϊσ και θ ΙΡ διεφκυνςθ του
κα αποτελοφν μζροσ οποιαςδιποτε ζρευνασ των αρχϊν.
23. ε περίπτωςθ που κάποιοσ επιςκζπτθσ-χριςτθσ ηθτιςει από τουσ εκάςτοτε υπευκφνουσ
υποςτιριξθσ χρθςτϊν του ΠΔ τθν αντιμετϊπιςθ οποιουδιποτε προβλιματοσ ςε ςχζςθ
με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ από το ΠΔ (π.χ. πρόβλθμα πρόςβαςθσ, πρόβλθμα με τθν
θλεκτρονικι αλλθλογραφία, κλπ), τότε ο υπεφκυνοσ για τθν αντιμετϊπιςθ του
προβλιματοσ δφναται να ζχει πρόςβαςθ ςε όλο το εφροσ πλθροφοριϊν ςχετικό με το
αίτθμα του χριςτθ (μθνφματα, ςυνδζςεισ, κλπ). Ο υπεφκυνοσ διαχειριςτισ δεςμεφεται
από τθν εν λόγω διλωςθ εχεμφκειασ.
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Κάκε χριςτθσ με τθν εγγραφι του ωσ μζλοσ ςτο ΠΔ κεωρείται ότι ζχει διαβάςει και ζχει
αποδεχκεί πλιρωσ και χωρίσ καμία επιφφλαξθ τουσ παραπάνω όρουσ.

7. Όροι χριςθσ των ςτοιχείων Μακθτικοφ Λογαριαςμοφ από
τον Κθδεμόνα
1. Σα ςτοιχεία του μακθτι για τθν πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
ςτο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο (ΠΔ) αφοροφν τον ςυγκεκριμζνο μακθτι και ο
λογαριαςμόσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά και μόνο από
τον ίδιο.
2. Δεν επιτρζπεται θ γνωςτοποίθςθ των ςτοιχείων αυτϊν ςε άλλο πρόςωπο, εκτόσ από
τον κθδεμόνα του μακθτι.
3. Σα ςτοιχεία γνωςτοποιοφνται ςτον κθδεμόνα, μόνο για τον ζλεγχο των μθνυμάτων
που ζχει ανταλλάξει ο μακθτισ.
4. Ο κθδεμόνασ μπορεί να ελζγξει τα παραπάνω μθνφματα, μζςω του φακζλου Ιστορικό,
αφοφ πρϊτα ςυνδεκεί με τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ που κα του γνωςτοποιθκοφν.
5. Ο κθδεμόνασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςει τον μακθτικό λογαριαςμό για τθν
αποςτολι ι λιψθ μθνυμάτων που αφοροφν τον ίδιο.
6. Σο ΠΔ δικαιοφται, με οποιοδιποτε τρόπο υποπζςει ςτθν αντίλθψθ του ότι ςυμβαίνει
το παραπάνω, να αρνθκεί τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ και να διαγράψει το μινυμα από
τθν Τπθρεςία, ολικά ι μερικά. τθν περίπτωςθ αυτι ο χριςτθσ ι οποιοςδιποτε τρίτοσ
δεν μπορεί να εγείρει οποιαδιποτε απαίτθςθ ι αξίωςθ εναντίον του ΠΔ ι να
απαιτιςει καταβολι οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ για τυχόν ηθμία υπζςτθ από το πιο
πάνω.
7. Για τθν γνωςτοποίθςθ των ςτοιχείων ο διαχειριςτισ μακθτικϊν λογαριαςμϊν του
ςχολείου είναι υποχρεωμζνοσ να ορίςει νζο κωδικό πρόςβαςθσ για τον μακθτι,
κακϊσ θ ανάκτθςθ του ιδθ υπάρχοντοσ είναι αδφνατθ για λόγουσ αςφάλειασ.
8. Για κάκε πρόβλθμα που πικανά παρουςιαςτεί, ο μακθτισ και ο κθδεμόνασ του
μποροφν να απευκφνονται ςτον αρμόδιο διαχειριςτι των μακθτικϊν λογαριαςμϊν
του ςχολείου που φοιτά ο μακθτισ.
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