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 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
       ΜΑΡΟΥΣΙ 30/08/2007 
Βαθµός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί µέχρι: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Αθήνα, 24 / 08 / 2007 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

Αρ. Πρωτ. :  92528 / Γ7 
Βαθµός Προτεραιότητας 

 
Αν. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι  
Πληροφορίες: Χρήστος Μπίτας, Νικόλαος 
Μαυραντζάς.  
Τηλ.: 210 3442698, 3443366 
Fax: 210 3443361  
E-mail: ktpc@ypepth.gr, ktpl@ypepth.gr 

 
Προς: 

 
1. Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης 
2. ∆/νσεις και Γραφεία Π.Ε.  
3. ∆/νσεις και Γραφεία ∆.Ε.  
4. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 
5. Σχολικές και ∆ιοικητικές µονάδες, που θα 
αποκτήσουν εξοπλισµό µέσω του έργου (θα 
πρέπει να ενηµερωθούν από τις  ∆/νσεις σε 
δεύτερο χρόνο, µόλις οριστικοποιηθούν οι 
λίστες από τους Φορείς Υλοποίησης του έργου) 
6. Φορείς Υλοποίησης της Πρόσκλησης 105 
(όπως φαίνεται στον συνηµµένο πίνακα) 
 

 Κοιν.: Γρ. ΚτΠ – ΥπΕΠΘ 

 

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση τερµατικού εξοπλισµού ADSL για την ευρυζωνική αναβάθµιση της πρόσβασης 
σχολικών και διοικητικών µονάδων. 

 

Η Πρόσκληση 105 αφορά έργα της κατηγορίας πράξης 1: Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς ∆ηµοσίας 
∆ιοίκησης του Μέτρου 4.3.: «Προηγµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη» του Ε.Π. ΚτΠ του 
Γ’ ΚΠΣ, µε σκοπό την κατασκευή ευρυζωνικών υποδοµών τόσο από τους Φορείς Υλοποίησης1 του 
Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου (εφεξής ΠΣ∆) όσο και από ΤΕ∆Κ και ΟΤΑ Α’ βαθµού. 

 Σας γνωστοποιούµε ότι στα πλαίσια της Πρόσκλησης 105, θα γίνει παροχή πρόσβασης ADSL 
ταχύτητας 2048/256 Kbps και θα τοποθετηθεί τερµατικός εξοπλισµός ADSL στις εκπαιδευτικές και 
διοικητικές µονάδες αποδέκτες του παρόντος, µε σκοπό την ευρυζωνική αναβάθµιση της πρόσβασής τους 
στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆). Το έργο αφορά σε Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια, Ενιαία 
Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ, Σ∆Ε, ΚΕΕ, ΕΚΦΕ, ΕΕΕΕΚ, Κ∆ΑΥ, ΚΠΕ, ΚΕΣΥΠ, ΓΑΚ καθώς και σε ∆ιευθύνσεις και 
Γραφεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση του εξοπλισµού εκτιµάται ότι θα 
ξεκινήσει τον Σεπτέµβριο του 2007, ανάλογα µε την κάθε περιοχή-περιφέρεια και θα ολοκληρωθεί σε 
διάστηµα περίπου 2 µηνών. 

Για πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και τις λεπτοµέρειες του έργου µπορείτε να απευθύνεστε στην 
υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου τηλεφωνικά στο 801-11-801-81 ή µε e-
mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Φορέων Υλοποίησης του έργου (όπως φαίνεται στον συνηµµένο 
Πίνακα των Φορέων Υλοποίησης). Η ανάδοχος εταιρία του έργου είναι υπεύθυνη να εγκαταστήσει τον 
εξοπλισµό στις επιλεγµένες µονάδες. Οι µονάδες καλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στο 

                                                 
1 ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ΕΑΙΤΥ, Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 
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Φορέα Υλοποίησης και την ανάδοχο εταιρεία, τόσο κατά το χρονοπρογραµµατισµό όσο και κατά την 
υλοποίηση της εγκατάστασης. Ιδιαίτερα πρέπει να φροντίσουν για τη συνεργασία και τη διαθεσιµότητά 
τους στο σχεδιασµό του χρονοδιαγράµµατος επισκέψεων που θα καθορίσουν τα συνεργεία εγκατάστασης 
ώστε να επιτευχθεί ο µικρότερος δυνατός αριθµός µετακινήσεων. 

Για την παραλαβή του εξοπλισµού σε κάθε δικαιούχο µονάδα θα συστηθεί τριµελής Επιτροπή 
Τµηµατικής Παραλαβής η οποία θα αποτελείται: από τον ∆ιευθυντή ή Προϊστάµενο της µονάδας ως 
πρόεδρο της Επιτροπής, από έναν εκπαιδευτικό ή διοικητικό υπάλληλο της µονάδας (κατά προτίµηση τον 
εκπαιδευτικό πληροφορικής ή σε άλλη περίπτωση υπάλληλο µε γνώσεις Πληροφορικής) και από ένα 
τεχνικό του Φορέα Υλοποίησης. Οι δύο πρώτοι θα παραβρίσκονται φυσικά κατά την διαδικασία παράδοσης 
και εγκατάστασης του εξοπλισµού. Καθήκον τους αποτελεί η σωστή ποσοτική παραλαβή του εξοπλισµού, η 
συµπλήρωση των σχετικών πρακτικών και πρωτοκόλλων παραλαβής. Αµέσως µετά την εγκατάσταση του 
εξοπλισµού και κατόπιν συνεννοήσεως ανάµεσα στο συνεργείο εγκατάστασης και το Φορέα Υλοποίησης θα 
διενεργηθούν αποµακρυσµένα, από τον τεχνικό του Φορέα Υλοποίησης, έλεγχοι καλής λειτουργίας του 
εξοπλισµού και της σύνδεσης και ποιοτικής παραλαβής τους. 

Στις µονάδες που διαθέτουν σχολικό εργαστήριο ο εξοπλισµός θα τοποθετηθεί στο ικρίωµα που 
υπάρχει µέσα στο εργαστήριο. Στις µονάδες που δεν διαθέτουν σχολικό εργαστήριο ο εξοπλισµός θα 
τοποθετηθεί στο χώρο όπου τερµατίζεται το τηλεπικοινωνιακό κύκλωµα του ΟΤΕ µε το οποίο γίνεται η 
πρόσβαση στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο. Πιθανά µέρη είναι στο γραφείο του διευθυντή, στο γραφείο των 
καθηγητών, στη βιβλιοθήκη κτλ. 

Η παρούσα εγκύκλιος πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλες τις εµπλεκόµενες σχολικές και διοικητικές 
µονάδες µέσω των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων ΠΕ και ∆Ε µόλις ο Φορέας Υλοποίησης οριστικοποιήσει τη τελική 
λίστα των σχολικών και διοικητικών µονάδων της περιοχής του και την κοινοποιήσει τόσο στην 
Περιφερειακή ∆/νση όσο και στις αρµόδιες ∆/νσεις και Γραφεία ΠΕ και ∆Ε.  

Τα στοιχεία των ανάδοχων εταιριών ανά περιοχή θα αναρτηθούν τόσο στον ιστότοπο του γραφείου 
Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΥπΕΠΘ (http://www.ypepth.gr/ktp/ktp_news.htm) όσο και στον ιστότοπο 
του Πανελληνίου Σχολικού ∆ικτύου (http://www.sch.gr/adsl ). 

 

 

Συνηµµένα: 

1. Πίνακας Φορέων Υλοποίησης 

2. Οδηγίες συµπλήρωσης πρακτικού τµηµατικής παραλαβής 

3. Υπόδειγµα – παράδειγµα συµπλήρωσης πρακτικού τµηµατικής παραλαβής (το έντυπο προς 
συµπλήρωση θα δοθεί από τον φορέα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

 

 

 

 Καθ. Ανδρέας Καραµάνος

 

 

Συντ. Συντ. Προϊστ. Προϊστ. 
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Εσωτερική ∆ιανοµή: 

Γραφείο Υπουργού 

Γραφείο Υφυπουργού 

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 

Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας 

∆/νση Σπουδών Π.Ε. 

∆/νση Σπουδών ∆.Ε. 
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 Πίνακας Φορέων Υλοποίησης της Πρόσκλησης 105 

Φορέας Υλοποίησης Τίτλος έργου Στοιχεία επικοινωνίας 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης 

Ευρυζωνική αναβάθµιση της πρόσβασης 
σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 
στην περιοχή ευθύνης του ΑΠΘ - Ευρυζωνική 
αναβάθµιση του δικτύου διανοµής του 
Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου 

E-mail: auth-net@sch.gr 

Τηλέφωνο: 2310-990109 

και 80111801 81 (αστική χρέωση) 

∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης 

Ευρυζωνική αναβάθµιση της πρόσβασης 
σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο  
261 σχολείων στην περιοχή ευθύνης του 
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 

E-mail: duth-net@sch.gr 

Τηλέφωνο: 25410-83237 

και 80111801 81 (αστική χρέωση) 

Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) 

Ευρυζωνική αναβάθµιση της πρόσβασης 
σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο και 
ανάπτυξη τοπικών ασύρµατων ευρυζωνικών 
δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ/ 
Ευρυζωνική αναβάθµιση του δικτύου 
διανοµής του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου 

E-mail: cti-net@sch.gr 

Τηλέφωνο: 2610-960343  

και 801 11 801 81 (αστική 
χρέωση) 

Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ευρυζωνική αναβάθµιση της πρόσβασης στο 
Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 626 σχολείων 
στην περιοχή ευθύνης του ΕΚΠΑ 

E-mail: uoa-net@sch.gr 

Τηλέφωνο: 210-7275400 

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο  

Ευρυζωνική αναβάθµιση της πρόσβασης 261 
σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 
στην περιοχή ευθύνης του ΕΜΠ - Ευρυζωνική 
αναβάθµιση του δικτύου διανοµής του 
Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου 

E-mail: ntua-net@sch.gr 

Τηλέφωνο: 210-7723880 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ευρυζωνική αναβάθµιση της πρόσβασης 
σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 
στην περιοχή ευθύνης του Πανεπιστήµιου 
Θεσσαλίας - Ευρυζωνική αναβάθµιση του 
δικτύου διανοµής του Πανελλήνιου Σχολικού 
∆ικτύου 

E-mail: uth-net@sch.gr 

Τηλέφωνο: 24210-74675 

και 801 11 801 81 (αστική 
χρέωση) 

Πανεπιστήµιο Κρήτης Ευρυζωνική αναβάθµιση της πρόσβασης στο 
Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 247 σχολείων 
στην περιοχή ευθύνης του ΠΚ. Ευρυζωνική 
αναβάθµιση του δικτύου διανοµής του 
Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου Κρήτης 

E-mail: uoc-net@sch.gr 

Τηλέφωνο: 2810-393313 

και 801 11 801 81 (αστική 
χρέωση) 

Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας 

Ευρυζωνική αναβάθµιση της πρόσβασης στο 
Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο σχολείων στην 
περιοχή ευθύνης του Πανεπιστήµιου 
Μακεδονίας - Ευρυζωνική αναβάθµιση του 
δικτύου διανοµής του Πανελλήνιου Σχολικού 
∆ικτύου στην περιοχή ευθύνης του ΠΑΜΑΚ 

E-mail: uom-net@sch.gr 

Τηλέφωνο: 2310-886081 

ΤΕΙ Αθηνών  Ευρυζωνική αναβάθµιση της πρόσβασης στο 
Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 600 σχολείων και 
ανάπτυξη τοπικών ασύρµατων ευρυζωνικών 
δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΤΕΙΑ 

E-mail: teiath-net@sch.gr 

Τηλέφωνο: 210-5317981,2,3,4 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Ευρυζωνική αναβάθµιση της πρόσβασης 
σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 318 
σχολείων στην περιοχή ευθύνης του ΤΕΙΘ - 
Ευρυζωνική αναβάθµιση του δικτύου 
διανοµής του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου 

E-mail: teithes-net@sch.gr 

Τηλέφωνο: 2310-791606 και  

2310-723586 

 


