
  
 

6Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΥΛΨΡΙΝΑ «ΙΨΝ ΔΡΑΓΟΤΜΗ» 
 

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για δημιουργία 
μαθητικού λογαριασμού στο Π.Σ.Δ 

 

Το σχολείο του παιδιού σας πρόκειται να δημιουργήσει λογαριασμό πρόσβασης στην 
υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και  στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Π.Σ.Δ 
https://www.sch.gr/services  

 

Προϋπόθεση: 
Η ΣΗΡΗΗ ΣΨΝ ΒΑΙΚΨΝ ΚΑΝΟΝΨΝ ΑΥΑΛΟΤ ΚΑΙ ΟΡΘΗ 
ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ* ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΧΗ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΓΟΝΕΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 

 

Επιστρέψτε το παρόν έγγραφο έως 
τις:  

 

Δηλώνω ότι επιτρέπω στον  
διαχειριστή μαθητικών 
λογαριασμών του σχολείου 
και σχετικά με δημιουργία 
λογαριασμού του παιδιού μου      

στο ΠΣΔ, τη δημιουργία 
λογαριασμού με την 
παραπάνω προϋπόθεση.            που φοιτά στην   

 

Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, επικοινωνήστε με:  

Ονοματεπώνυμο  Τηλέφωνο   

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα  Ημερομηνία   

 

 
 
Για την ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου, όπως καλές πρακτικές, οδηγίες ασφαλούς χρήσης, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, σχετική 
νομοθεσία κλπ, τα σχολεία, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στον Ενημερωτικό Κόμβο 
ΠΣΔ για το Ασφαλές Διαδίκτυο https://internet-safety.sch.gr/, καθώς και την κοινότητα 
https://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/  
 

https://www.sch.gr/services
https://internet-safety.sch.gr/
https://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/


Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εποπτεύουν διακριτικά τη διαδικτυακή συμπεριφορά των μαθητών για να 
προλαβαίνουν συμπεριφορές που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και επίβλεψης. Ενώ σε κάθε περίπτωση οι γονείς 
πρέπει να ενημερώνονται και να συνεισφέρουν με τις παρατηρήσεις τους για τη χρήση του διαδικτύου και ειδικά 
των κοινωνικών δικτύων εκτός σχολείου, αφού το σχολείο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη συνολική 
συμπεριφορά των μαθητών και να προλαμβάνει καταστάσεις με την ενημέρωση και τη γνώση που προσφέρει. 

 
 

* ΚΑΝΟΝΕ ΑΥΑΛΟΤ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 
 

 Κανζνασ μακθτισ κάτω των 13 ετϊν δεν πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςε κοινωνικά δίκτυα. Η πολιτικι 
αυτι αναφζρεται ρθτά από αρκετά δθμοφιλι κοινωνικά δίκτυα, όπωσ το Facebook και το MSN 

 Κανζνασ εκπαιδευτικόσ δεν πρζπει να προτρζπει τουσ μακθτζσ ςτθ δθμιουργία προφίλ ςε κοινωνικά 
δίκτυα, πλθν του ΠΣΔ, ειδικά όταν οι μακθτζσ αυτοί είναι μικρότεροι των 13 ετϊν. Τζτοια 
ςυμπεριφορά είναι απολφτωσ παράτυπθ και αντιςυμβατικι, κακϊσ προωκεί τα παιδιά ςτθ διλωςθ 
ψευδϊν ςτοιχείων για τθ δθμιουργία προφίλ και ςτθν αποδοχι όρων που δεν ζχουν γίνει κατανοθτοί 
ι δεν ζχουν ποτζ διαβαςτεί 

 Κακϊσ τα παιδιά και οι ζφθβοι τείνουν να χρθςιμοποιοφν όλο και περιςςότερο το διαδίκτυο μζςω 
κινθτϊν ςυςκευϊν, πρζπει τα ςχολεία να εφαρμόηουν  τθ ςχετικι απόφαςθ περί χριςθσ κινθτϊν 
τθλεφϊνων 

Είναι ςκόπιμο να ενθμερϊςετε τουσ μακθτζσ ότι ακόμθ και εντόσ του ΠΣΔ πρζπει να τθροφν τουσ βαςικοφσ 
κανόνεσ αςφαλοφσ και ορκισ χριςθσ του Διαδικτφου, όπωσ: 

  

 Να αποφεφγουν να αναρτοφν ςτοιχεία που αφοροφν ςε προςωπικά δεδομζνα τουσ (φωτογραφίεσ, 
διευκφνςεισ, τθλζφωνα, κ.ά.) 

 Να αποφεφγουν να ςυνομιλοφν με αγνϊςτουσ και να απορρίπτουν αιτιματα φιλίασ από αγνϊςτουσ 
(ακόμθ και αν αυτοί είναι μακθτζσ)  

 Να αποφεφγουν να δθμοςιεφουν οποιοδιποτε περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να είναι δυςφθμιςτικό 
ι προςβλθτικό για τουσ μακθτζσ, τουσ διδάςκοντεσ και τα λοιπά μζλθ του ςχολείου. Να τθροφν και να 
ςυμμορφϊνονται με τουσ κανόνεσ «καλισ ςυμπεριφοράσ» και να αποφεφγουν τα επικετικά, 
υβριςτικά, ςυκοφαντικά ι ρατςιςτικά ςχόλια 

 Να αποφεφγεται θ φπαρξθ ι θ ανταλλαγι υλικοφ που ωκεί ςε πράξεισ παράνομεσ ι απρεπείσ για το 
χϊρο του ςχολείου. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίηεται, ςε υλικό ςχετικό με: ναρκωτικά, 
μίςοσ, βία, πορνογραφία, διακρίςεισ φυλετικζσ ι άλλου τφπου, τυχερά παιχνίδια, εκφοβιςμόσ, 
παραβιάςεισ των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και διαρροισ προςωπικϊν δεδομζνων,  κλπ. 

 Να αποφεφγεται θ χριςθ των δικτφων για λόγουσ άςχετουσ με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτθ 
διάρκεια των μακθμάτων, κακϊσ θ εναςχόλθςθ είναι ςυνικωσ εξαιρετικά χρονοβόροσ και 
παραπλανθτικι.  

 Να αποφεφγουν να κάνουν αναφορζσ ςε μζλθ του προςωπικοφ, ςε μακθτζσ και γονείσ, κακϊσ και ςε 
γεγονότα και δραςτθριότθτεσ του ςχολείου χωρίσ ζγκριςθ από το ςχολείο 

 
 

Γενικά χαρακτηριστικά λογαριασμών 
 

1. Ιςτορικό (Archive) Μθνυμάτων: Τα μθνφματα που ανταλλάςςονται από το λογαριαςμό του μακθτι 
(είτε ςτζλνονται είτε λαμβάνονται) αποκθκεφονται μόνιμα ςε κατάλλθλουσ φακζλουσ του 
γραμματοκιβωτίου (mailbox) του μακθτι. Το ιςτορικό των μθνυμάτων είναι μόνο για ανάγνωςθ από 
τον μακθτι και δεν είναι δυνατι θ διαγραφι του.  



2. Γνωςτοποίθςθ κωδικοφ ςτον κθδεμόνα: Υπάρχει 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 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 Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ.  

4. Προβλζπεται θ δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ του λογαριαςμοφ του μακθτι όταν αυτό κρίνεται 
απαραίτθτο. Λογαριαςμοί που μζνουν απενεργοποιθμζνοι για περιςςότερο από 3 μινεσ (π.χ. δεν 
μεταφζρονται/ενεργοποιοφνται) κα διαγράφονται αυτόματα.  

5. Για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςτουσ λογαριαςμοφσ (π.χ. για τθν αρχικοποίθςθ κωδικοφ), οι 
μακθτζσ απευκφνονται ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου, θ οποία ζχει ςτθ διάκεςι του τα κατάλλθλα 
τεχνικά μζςα από το δικτυακό τόπο https://register.sch.gr/studentsadmin/  

https://register.sch.gr/studentsadmin/

