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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 

 

 

Να διατηρηθεί μέχρι        : 

Βαθμός Ασφαλείας           : 

Βαθμός Προτεραιότητας  : 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & OIKON. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

----- 

 

Μαρούσι,   16 – 01 - 2014 

 

Αρ. Πρωτοκόλλου :    5774/Λ 

Ταχ. Δ/νση           :  Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. -  Πόλη          :  15180 – Μαρούσι 

Emai                     : info@sch.gr 

Τηλέφωνο 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

 

ΠΡΟΣ :   Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας  

                Εκπαίδευσης όλης της χώρας μέσω των  

                Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης και των  

                Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & 

                Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

ΚΟΙΝ.:   1)  Υπεύθυνους ΠΛΗΝΕΤ (μέσω των  

                     Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

               2)  ΙΤΥΕ – « ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

      Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για την υπ’ αριθμό 199062/Λ,  27-12-2013 εγκύκλιο που στάλθηκε στα 

Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και αφορά την 

Αποτύπωση των τηλεπικοινωνιακών τελών των μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού ερωτημάτων που 

δέχτηκε για τον τρόπο αποτύπωσης των τηλεπικοινωνιακών τελών των σχολικών και διοικητικών 

μονάδων κρίνει απαραίτητο την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου η οποία προκύπτει από τα 

συχνότερα ερωτήματα που στάλθηκαν. Διευκρινίζονται τα εξής: 

Η Καταγραφή του Κόστους Τηλεφωνίας έχει σκοπό την συγκέντρωση στοιχείων για το 

κόστος των τηλεφωνικών υπηρεσιών, που δαπανάται από τις Σχολικές Επιτροπές στα σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για το 

σχεδιασμό μίας συνολικής λύσης για όλες τις σχολικές μονάδες, η οποία θα μειώσει τα έξοδα 

τηλεφωνίας που επωμίζεται η κάθε Σχολική Επιτροπή και ταυτόχρονα θα βελτιώσει τις υπηρεσίες 

τηλεφωνίας των σχολείων. Η παρούσα διαδικασία συλλογής στοιχείων δεν αποσκοπεί στον έλεγχο 

των οικονομικών των Σχολικών Επιτροπών. 

H εφαρμογή «Καταγραφής Κόστους Τηλεφωνίας» παρέχεται από την διεύθυνση 

http://analysis.sch.gr/telephony (νέα διεύθυνση, η οποία αντικαθιστά την προγενέστερη 

http://survey.sch.gr/telephony) και στην οποία:  

• Καταχωρούνται μόνο τα τηλεπικοινωνιακά τέλη που καταβάλλονται από τις σχολικές 

επιτροπές και αφορούν το σχολείο για τηλεφωνικές συνδέσεις ή fax του σχολείου.  
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• Δεν συμπληρώνονται τέλη που αφορούν γραμμές σύνδεσης του Πανελληνίου Σχολικού 

Δικτύου για τις οποίες το σχολείο δεν καταβάλει κόστος.  

• Σε περιπτώσεις που η σχολική ή η διοικητική μονάδα δεν διατηρεί αρχείο εξόδων που 

αφορούν τα τηλεπικοινωνιακά κόστη, θα πρέπει οι υπεύθυνοι να απευθύνονται στην 

αρμόδια Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου τους και να αντλούν τα στοιχεία που 

απαιτούνται για τη συμπλήρωση της φόρμας. 

• Σε περιπτώσεις που οι τηλεφωνικοί  λογαριασμοί που εκδίδονται από τον πάροχο, αφορούν 

σε δίμηνη περίοδο χρήσης, η καταχώρηση θα γίνεται αντιστοίχως ανά δύο μήνες αφήνοντας 

τον ενδιάμεσο μήνα με μηδενική χρέωση.   

• Στο συνολικό μηνιαίο κόστος δεν θα πρέπει να συμπληρώνονται τυχόν ληξιπρόθεσμες 

οφειλές προηγούμενων μηνών. 

Η καταχώρηση των στοιχείων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και 31/1/2014. 

Απορίες ή προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη σύνδεση ή κατά τη 

συμπλήρωση των στοιχείων στο σύστημα «Καταγραφής Κόστους Τηλεφωνίας», θα πρέπει να 

αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@sch.gr με θέμα «Καταγραφή 

Κόστους Τηλεφωνίας» και θα απαντώνται από την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

 

 

 Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 Αθανάσιος Κυριαζής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

4. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης 

5. Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 

 

 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Από τη Διεύθυνση Διοικητικού 

Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης 

 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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