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ΘΕΜΑ: Υπογραφή Σύµβασης για προµήθεια αδειών χρήσης λογισµικών της εταιρίας
Microsoft και Παροχή υπηρεσιών σουίτας γραφείου Office 365 για όλους τους
Εκπαιδευτικούς και µαθητές της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης.
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα για να σας ενηµερώσω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
έχει υπογράψει σύµβαση µε ιδιωτική εταιρία, µετά από διαγωνισµό, για την παροχή αδειών χρήσης
λογισµικών Microsoft για όλους τους υπολογιστές που χρησιµοποιούνται στα ∆ηµόσια Σχολεία µέχρι
τις 31 Αυγούστου 2017. Τα λογισµικά για τα οποία έχει γίνει η προµήθεια των αδειών χρήσης
περιλαµβάνουν την αναβάθµιση του Λειτουργικού Συστήµατος (Windows) και το πακέτο
Εφαρµογών Γραφείου Office 2013 Pro Plus. Επίσης, έχουν προµηθευτεί άδειες χρήσης για το
Λογισµικό διαχείρισης και δηµιουργίας καταλόγου (Intune) καθώς επίσης και το λογισµικό
προστασίας από κακόβουλα προγράµµατα (Intune Endpoint Protection) τα οποία θα πρέπει να
φροντίσετε να εγκατασταθούν σε όλους τους υπολογιστές του σχολείου σας.
Μέσω της συµφωνίας δίνεται επίσης η δυνατότητα σε όλους τους µαθητές των δηµοσίων σχολείων
(ωφέληµα Student Advantage) αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς να εγκαταστήσουν την
εφαρµογή Office 365 Pro Plus σε προσωπικές τους συσκευές χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος.
Συγκεκριµένα, έχουν το δικαίωµα εγκατάστασης του Office 365 Pro Plus σε µέχρι πέντε PCs ή
Apple Mac και σε µέχρι πέντε έξυπνες κινητές συσκευές (iPhone, iPad, Android, Windows tablets).
Επιπλέον, ο κάθε χρήστης δικαιούται και 1TB αποθηκευτικό χώρο στο OneDrive for Business.
Για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών προς τους Εκπαιδευτικούς έχει δηµιουργηθεί ηλεκτρονική
αίτηση µέσω του Συστήµατος Εκπαιδευτικού Προγραµµατισµού (ΣΕΠ, https://sep.dias.ac.cy) όπου
ο Εκπαιδευτικός µπορεί, αποδεχόµενος τους όρους των υπηρεσιών, να δηµιουργήσει αυτόµατα
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στην Πλατφόρµα Office 365 το δικό του λογαριασµό, µε τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης µε αυτούς
που χρησιµοποιεί για να ενωθεί µε το ΣΕΠ και µε όνοµα λογαριασµού το
username@te.schools.ac.cy.
Όσοι από τους εκπαιδευτικούς δεν έχουν ακόµα δηµιουργήσει λογαριασµό στο ΣΕΠ θα πρέπει
πρώτα να δηµιουργήσουν ηλεκτρονικά το λογαριασµό τους και στη συνέχεια να ακολουθήσουν την
πιο πάνω διαδικασία.
Για τη δηµιουργία των λογαριασµών των µαθητών, θα πρέπει κάθε σχολείο να φροντίσει να δώσει
σε κάθε µαθητή το έντυπο «Γραπτή Συγκατάθεση Γονέα/Κηδεµόνα» και να το παραλάβει πίσω
υπογεγραµµένο. Στη συνέχεια κάθε σχολείο θα δώσει ανώνυµα σε κάθε µαθητή το όνοµα χρήστη
και τον κωδικό πρόσβασης από τη λίστα που έχει στείλει ηλεκτρονικά το ΥΠΠ, και ο µαθητής θα
µπορεί να κάνει σύνδεση (login) στην πλατφόρµα Office 365 αφού αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής
του.
Θα πρέπει να σηµειώνονται τα στοιχεία του µαθητή στην ηλεκτρονική λίστα και θα πρέπει σε
περίοδο ενός µηνός να την αποστείλετε πίσω συµπληρωµένη, για όσους µαθητές αποδέχτηκαν οι
γονείς/κηδεµόνες τους να δηµιουργηθεί ο λογαριασµός, απαντώντας (Reply) στο ηλεκτρονικό
µήνυµα µε το οποίο σας αποστάληκε η λίστα από το ΥΠΠ. Η µορφή του ονόµατος χρήστη των
µαθητών θα είναι studentxx@st.schools.ac.cy.
Επίσης το κάθε σχολείο θα πρέπει να ορίσει ένα άτοµο ως διαχειριστή του Office 365 για τη
διαχείριση και επικοινωνία µεταξύ του σχολείου και του ΥΠΠ για τυχόν προβλήµατα που θα
παρουσιάζονται.
Σε πρώτη φάση το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού θα προσφέρει την υπηρεσία Student
Advantage για τους µαθητές της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης µόνο.
Πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τη διαδικασία εγκατάστασης των προϊόντων της Microsoft στους
προσωπικούς υπολογιστές των µαθητών και των εκπαιδευτικών, µπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα που έχει δηµιουργηθεί στη διεύθυνση http://office365.schools.ac.cy/
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