
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

Θέμα: Προετοιμασία σχολείων για τη δημιουργία των Λογαριασμών Office365 των μαθητών/τριών 

του Σχολείου, μέσω Πλατφόρμας που έχει ετοιμάσει το ΥΠΠΑΝ 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΠΑΝ έχει ζητήσει από όλα τα δημόσια 

σχολεία να προετοιμαστούν για την πιθανότητα εφαρμογής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, λόγω της 

πανδημίας και των πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται.  

Το Σχολείο μας, όπως και όλα τα σχολεία της Κύπρου, θα έχει τη δυνατότητα μέσω πλατφόρμας, να  

καταχωρήσει τα στοιχεία των μαθητών/τριών του σχολείου μας που δεν έχουν αποκτήσει μέχρι 

σήμερα μετονομασμένο λογαριασμό πρόσβασης, στην πλατφόρμα της Microsoft Office365 και στο 

πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μάθησης (MS Teams).  Η διαδικασία αυτή είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία λογαριασμών και εφαρμογή της  εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης.  Κατά την περσινή χρονιά, οι μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων είχαν πάρει κωδικούς και 

είχαν λογαριασμούς στο εν λόγω περιβάλλον. Οι κωδικοί παραμένουν οι ίδιοι και για τον λόγο αυτό, οι 

μαθητές της Στ’ τάξης θα βεβαιωθούν ότι έχουν τους κωδικούς τους, για να μπορέσουν να 

χρησιμοποιήσουν τον ίδιο λογαριασμό σε περίπτωση εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε 

περίπτωση απώλειάς τους, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τις δασκάλες των Στ’ τάξεων.  

Ο χρόνος που έχει δοθεί στα σχολεία για την πιο πάνω προετοιμασία των καταλόγων αυτών, είναι μία 

εβδομάδα.  Τα αρμόδια άτομα (γραμματεία, εκπαιδευτικοί) θα ετοιμάσουν τους καταλόγους με τα 

στοιχεία των μαθητών/τριών μας, σύμφωνα με τα Μητρώα του σχολείου και τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ. 

Θεωρείται ωστόσο απαραίτητη η εκ των προτέρων λήψη γονεϊκής συγκατάθεσης, για την παραχώρηση 

των λογαριασμών αυτών στους/στις μαθητές/τριες. Παρακαλούμε όπως, όλοι οι γονείς και κηδεμόνες 

υπογράψετε το έντυπο «Γραπτή συγκατάθεση Γονέα-κηδεμόνα» που σας έχει σταλεί με το παιδί σας 

στο σπίτι (το έντυπο βρίσκεται επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας), για επιτάχυνση της 

διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμών Office365 των μαθητών / μαθητριών του σχολείου μας. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ, μαθητές/τριες για τους οποίους δεν έχει συμπληρωθεί και 

παραληφθεί το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα δεν θα πρέπει να καταχωρηθούν τα 

στοιχεία τους στους πιο πάνω καταλόγους και ως εκ τούτου, δεν θα πάρουν κωδικούς για συμμετοχή 

στο πρόγραμμα Teams της Microsoft. 

Επισημαίνεται και εννοείται πως εφαρμόζεται η αυστηρή τήρηση του Γενικού Κανονισμού για την 

Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679 για όσους εκτελούν την επεξεργασία δεδομένων και τις 

Βασικές Αρχές που την διέπουν. Οι κωδικοί κάθε σχολικής μονάδας που θα αποσταλούν, θα αφορούν 

μόνο στο σχολείο μας και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να δοθούν σε άλλο σχολείο/μαθητή για χρήση, αφού αυτό θα 

προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα στη διαχείριση της πλατφόρμας και μετακίνηση  των λογαριασμών των 

μαθητών/τριών τους στο δικό μας σχολείο.  Περαιτέρω λεπτομέρειες θα σας κοινοποιηθούν όταν 

σταλούν από το ΥΠΠΑΝ οι σχετικές οδηγίες.                             

Ευελπιστούμε στην ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΟΠΟΚΡΙΣΗ όλων των γονιών και κηδεμόνων, ώστε να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχει θέσει το ΥΠΠΑΝ.  

Από το σχολείο  


