Nα διατηρηθεί µέχρι .............
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
& ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Βαθµός Ασφαλείας ......…………....

Ερµού 15, 101 85 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103245820
Πληροφορίες : Σ. Ούτσιος

Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της
Χώρας µέσω των Περιφερειακών
∆/νσεων Εκπαίδευσης και των ∆/νσεων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης

Προς:

Κοιν:

ΘΕΜΑ:

Αθήνα …………………..18/4/2003
Αριθ. Πρωτ.: ……38601/Γ7………..
Βαθ. Προτερ. ………………………..

1. Ειδικό Γραµµατέα για την Κοινωνία
της Πληροφορίας, κ. Ι. Καλογήρου,
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
2. Γεν. ∆ιευθυντή Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης Ε.Π. για την Κοινωνία
της Πληροφορίας, κ. Θ. Καρούνο,
Βουλής 53 & Ναυάρχου Νικοδήµου
11, ΤΚ 105 57 Αθήνα
3. ∆ιοικούσα και Τεχνική Επιτροπή
Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου,
Πανεπιστηµιούπολη, ΤΚ 10561
Ζωγράφου
4. Υπεύθυνους ΠΛΗΝΕΤ (µέσω των
∆/νσεων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης)

Παροχή υπηρεσίας αποµακρυσµένης πρόσβασης (dialup) στο Πανελλήνιο
Σχολικό ∆ίκτυο (Α΄ φάση).

Το Yπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (YπΕΠΘ) ανταποκρινόµενο στην
ανάγκη της λειτουργικής αναδιάρθρωσης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στην ένταξη και
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση,
σχεδίασε, υλοποιεί και λειτουργεί ένα τεχνολογικά προηγµένο εκπαιδευτικό δίκτυο, το
Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο – ΠΣ∆ (www.sch.gr). Στόχος του δικτύου είναι να διασυνδέσει
όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό
ενδοδίκτυο και να παρέχει προηγµένες υπηρεσίες τηλεµατικής και υπηρεσίες υποστήριξης
των χρηστών του.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίζεται η παροχή της δυνατότητας αποµακρυσµένης πρόσβασης
(dialup) στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο: (α) σε στελέχη της εκπαίδευσης που αναφέρονται
στην παράγραφο Α1 και (β) στους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται στην παράγραφο Β1.
Α. Παροχή υπηρεσίας αποµακρυσµένης πρόσβασης σε στελέχη της εκπαίδευσης
Α1. Κατηγορίες στελεχών µε πρόσβαση στην υπηρεσία
Η υπηρεσία θα παρέχεται στις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών - στελεχών της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε την ακόλουθη προτεραιότητα και
κατόπιν αιτήσεως τους:
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1. Περιφερειακοί ∆ιευθυντές
2. ∆ιευθυντές διευθύνσεων και προϊστάµενοι γραφείων (πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης)
3. Υπεύθυνοι πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ)
4. Υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
5. Υπεύθυνοι εργαστηριακών κέντρων φυσικών επιστηµών (ΕΚΦΕ)
6. Υπεύθυνοι γραφείων αγωγής υγείας
7. Υπεύθυνοι Κέντρων Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕΣΥΠ)
8. ∆ιευθυντές σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο σηµείο
αυτό διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία θα παρέχεται και σε όσους εκτελούν χρέη διευθυντή
στα µικρά σχολεία µέχρι τα µονοθέσια ∆ηµοτικά σχολεία.
Α2. Όροι παροχής υπηρεσίας
Η υπηρεσία dialup θα παρέχεται µε τους εξής όρους:
1. Εκτός των ωρών αιχµής του ΠΣ∆ (δηλαδή 9.00 – 14.00, καθηµερινά) και τα
Σαββατοκύριακα. Θα παρέχεται επίσης όλες τις µέρες των σχολικών διακοπών που τα
σχολεία είναι κλειστά.
2. Συνολική διάρκεια: 14 ώρες την εβδοµάδα.
3. Παρεχόµενη σύνδεση PSTN 56 kbps και ISDN 64 kbps. Η σύνδεση ISDN παρέχεται µε
ευνοϊκότερη αναλογία χρηστών ανά θύρα σύνδεσης.
4. Η ευθύνη διαχείρισης του λογαριασµού και η µη διαρροή των στοιχείων πρόσβασης σε
τρίτους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κατόχου του λογαριασµού.
5. Για κάθε λογαριασµό θα είναι επιτρεπτή µία µόνο ταυτόχρονη σύνδεση. Σε περίπτωση
που θα διαπιστώνονται περισσότερες από µία ταυτόχρονες συνδέσεις θα θεωρείται ως
ένδειξη διαρροής των στοιχείων πρόσβασης και θα απενεργοποιείται αυτόµατα ο
λογαριασµός για 15 ηµέρες µε ταυτόχρονη αποστολή µηνύµατος στον χρήστη, µε την
αιτιολογία της απενεργοποίησης.
6. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας dialup, ο χρήστης θα λαµβάνει ένα σχετικό
µήνυµα στο γραµµατοκιβώτιο του µε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, τους οποίους
οφείλει να εφαρµόζει απόλυτα.
Α3. Τρόπος παροχής υπηρεσίας
1. Ο ενδιαφερόµενος εκπαιδευτικός, µέλος των παραπάνω κατηγοριών, πρέπει αρχικά
να εγγραφεί και να αποκτήσει λογαριασµό ως χρήστης του ΠΣ∆.
2. Η αρχική εγγραφή του εκπαιδευτικού θα γίνεται µέσα από τον δικτυακό τόπο του ΠΣ∆
(www.sch.gr) και συγκεκριµένα από την επιλογή «Εγγραφείτε εδώ».
3. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός, µπορεί να αιτηθεί την υπηρεσία αποµακρυσµένης
πρόσβασης (dialup).
4. Εφόσον η εγγραφή ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εκτυπώσει
το έντυπο αίτησης που υπάρχει στη διεύθυνση www.sch.gr/teachers, να συµπληρώσει
τα προσωπικά του στοιχεία και να υπογράψει.
5. Η αίτηση για να θεωρηθεί έγκυρη θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και την υπογραφή του
άµεσου προϊστάµενου του αιτούντος εκπαιδευτικού (εκτός των στελεχών των
κατηγοριών 1 και 2 της παραγράφου Α1).
6. Η αίτηση θα αποστέλλεται µε fax ή µε κλασσικό ταχυδροµείο στο οικείο helpdesk του
ΠΣ∆ και το αίτηµα θα εξυπηρετείται µε την ενεργοποίηση της αποµακρυσµένης
πρόσβασης. Τα στοιχεία επικοινωνίας των helpdesks αναφέρονται στη διεύθυνση
http://www.sch.gr/user_support/support_center.php και επίσης επισυνάπτονται στον
Πίνακα Α.
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7. Για τις κατηγορίες χρηστών 1 και 2 της παραγράφου Α1, όλα τα παραπάνω βήµατα 15 θα γίνουν µε πρωτοβουλία των helpdesks του ΠΣ∆.
Β. Παροχή υπηρεσίας αποµακρυσµένης πρόσβασης σε εκπαιδευτικούς
Β1. Κατηγορίες εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δηµόσια εκπαίδευση, µε πρόσβαση στην
υπηρεσία
Η υπηρεσία παρέχεται στις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και κατόπιν αιτήσεως τους:
1. Εκπαιδευτικοί που είναι επιµορφωτές στα προγράµµατα της ευρείας επιµόρφωσης
2. Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τα προγράµµατα της ευρείας επιµόρφωσης
a) Η διασύνδεση γίνεται στα πλαίσια της επιµόρφωσης τους και της πρακτικής τους
άσκησης στην χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των
επικοινωνιών.
b) Σκοπός είναι η παρότρυνση και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών στην χρήση των
νέων τεχνολογιών µε αντικειµενικό στόχο την αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών
στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις διοικητικές ανάγκες του σχολείου.
3. Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19 - ΠΕ20 (Πληροφορικής)
Β2. Όροι παροχής της υπηρεσίας
1. Η υπηρεσία παρέχεται µε τους πιο πάνω γενικούς όρους της παραγράφου Α2
2. Η υπηρεσία παρέχεται σαφώς στα πλαίσια της επιµόρφωσης τους και έχει χρονική
διάρκεια ενός έτους, µε αφετηρία την ηµεροµηνία εγγραφής τους στο σύστηµα
διαχείρισης χρηστών του ΠΣ∆ (www.sch.gr). Η ηµεροµηνία λήξης δεν µπορεί να
ξεπερνάει σε κάθε περίπτωση την 30-6-2004.
Β3. Τρόπος παροχής υπηρεσίας dialup
Στις παραπάνω κατηγορίες εκπαιδευτικών παρέχεται υπηρεσία dialup αυτόµατα µε την
επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο www.sch.gr, αν:
1. Ο εκπαιδευτικός ανήκει στον κλάδο ΠΕ19, ΠΕ20 (σύµφωνα µε την Βάση ∆εδοµένων
του ΥπΕΠΘ που χρησιµοποιεί το ΠΣ∆).
2. Έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστηµα του έργου της ευρείας επιµόρφωσης
ότι ο εκπαιδευτικός είναι επιµορφωτής ή έχει παρακολουθήσει το πρόγραµµα της
επιµόρφωσης.
Επισηµαίνεται ότι οι λογαριασµοί των σχολικών και των διοικητικών µονάδων
χρησιµοποιούνται αυστηρά και µόνο για υπηρεσιακή χρήση. Η πρόσβαση στο ΠΣ∆ µέσω
των υπηρεσιακών λογαριασµών είναι επιτρεπτή µόνο από αριθµούς τηλεφώνων εντός της
µονάδας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ
Εσωτερική διανοµή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού κ. Ν. Γκεσούλη
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Α. Τσουροπλή
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα κ. ∆. Κ. Παπαϊωάννου
Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
∆ιεύθυνση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ιεύθυνση ΣΕΠ και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων
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