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Κείμενο 6: ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
 

Η αίτηση απευθύνεται στο σχολείο που φοιτά ο μαθητής 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

Επώνυμο και Όνομα Μαθητή (τριας)  

Επώνυμο και Όνομα Κηδεμόνα  

Τηλέφωνο επικοινωνίας κηδεμόνα  

Σχολείο Μαθητή  

Τάξη και Τμήμα  
Αριθμός Μαθητικού Μητρώου 

(Προαιρετικά) 
 

  

Παρακαλώ να μου γνωστοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του παραπάνω μαθητή, που 

βρίσκεται υπό την κηδεμονία μου. 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ  

1. Τα στοιχεία του μαθητή για την πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

(ΠΣΔ) αφορούν τον συγκεκριμένο μαθητή και ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

και μόνο από τον ίδιο. 

2. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών σε άλλο πρόσωπο, εκτός από τον κηδεμόνα του μαθητή. 

3. Τα στοιχεία γνωστοποιούνται στον κηδεμόνα, μόνο για τον έλεγχο των μηνυμάτων που έχει ανταλλάξει ο μαθητής. 

4. Ο κηδεμόνας μπορεί να ελέγξει τα παραπάνω μηνύματα μέσω του φακέλου Ιστορικό, αφού πρώτα συνδεθεί με τα 

στοιχεία που θα του γνωστοποιηθούν. 

5. Ο κηδεμόνας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τον μαθητικό λογαριασμό για την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων που 

αφορούν τον ίδιο. 

6. Το ΠΣΔ δικαιούται, με οποιοδήποτε τρόπο υποπέσει στην αντίληψη του ότι συμβαίνει το παραπάνω, να αρνηθεί την 

παροχή της Υπηρεσίας και να διαγράψει το μήνυμα από την Υπηρεσία, ολικά ή μερικά. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης 

ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον του ΠΣΔ ή να απαιτήσει 

καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για τυχόν ζημία υπέστη από το πιο πάνω. 

7. Για την γνωστοποίηση των στοιχείων ο διαχειριστής μαθητικών λογαριασμών του σχολείου είναι υποχρεωμένος να 

ορίσει νέο κωδικό πρόσβασης για τον μαθητή, τον οποίο θα κοινοποιήσει στον κηδεμόνα. Η ανάκτηση του ήδη 

υπάρχοντος κωδικού είναι αδύνατη για λόγους ασφάλειας.  

8. Για κάθε πρόβλημα που πιθανά παρουσιαστεί, ο μαθητής και ο κηδεμόνας του μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο 

διαχειριστή των μαθητικών λογαριασμών του σχολείου του μαθητή. 

 

Με την αίτηση μας συμφωνούμε με τους πιο πάνω όρους  

 

 

Υπογραφή Κηδεμόνα 

 

 

 

...../...../20... 

 

 

Διεκπεραιώθηκε από: ………………………………………………………………………….. 

 

Ημερομηνία διεκπεραίωσης: ……………………………………………………………….. 

 

Παρατηρήσεις: ……………………………………………………………………………………… 

 


