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υπηρεσία λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει σκοπό τη δημιουργία και τη συντήρηση
ηλεκτρονικών λιστών μέσω των οποίων είναι δυνατή η εύκολη διακίνηση μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείουσε μεγάλουςαριθμούς χρηστών.

υπηρεσία απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και τηςΕπαγγελματικήςΚατάρτισης.

α νέα χαρακτηριστικά των νέων ηλεκτρονικών λιστών του Πανελληνίου
ΣχολικούΔικτύουσυγκεντρώνονται σταακόλουθασημεία:

Πρόσβασηστις λίστες για τους πιστοποιημένους χρήστες μέσω
τηςπύλης τουΠΣΔ ( )
Ιστορικό μηνυμάτωνπου έχουν διακινηθεί μέσω των λιστών.

Εξελιγμένο περιβάλλον για τους μεσολαβητές και διαχειριστές
των λιστών.

ιακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες λιστώνστοΠανελλήνιο ΣχολικόΔίκτυο .

τις λίστες αυτές εγγράφονται υποχρεωτικά οι e-mail διευθύνσεις συγκεκριμένων
χρηστών τουΠΣΔμε βάση τα χαρακτηριστικά και τον ρόλο τους. Ηδιαγραφή τους δεν
είναι δυνατή, ενώγια την προστασία των χρηστώναπόανεπιθύμητηαλληλογραφία
εφαρμόζεται αυστηρήπολιτική ασφαλείας.

εριγραφήΛίστας Διεύθυνση λίστας Εναλλακτική διεύθυνση

Σεποιουςαπευθύνεται

Νέα χαρακτηριστικά

Οι λίστες τουΠΣΔ

Περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία στον
καθορισμόπολιτικών διακίνησης των μηνυμάτωνπρος τις λίστες
για λόγουςπροστασίας των μελών της λίστας.

α μέληστις λίστες αυτές εγγράφονται είτε από τον διαχειριστή είτε με αποστολή
κατάλληλων μηνυμάτων εγγραφήςστη διεύθυνση της λίστας και
συντηρούνται από τοΠΣΔήπαρέχεται δυνατότητα διαχείρισηςσε εξουσιοδοτημένο
πρόσωποπουορίζεται.
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Λίστες με δυναμική εγγραφήμελών

Νομαρχιακές λίστες

Τύποςμονάδας <Τύποςμονάδας>@<Νομός>.sch.gr

Λίστες μεστατική εγγραφήμελών

www.sch.gr/lists

listmaster@sch.gr



Βήμαδιαλόγου "Ερμής"

ιεύθυνση λίστας Περιγραφή

λεύθερη λίστα:

νοικτή λίστα με έλεγχο από τον μεσολαβητή (Message Moderation)

Μεσολαβητές
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τις λίστες αυτές μπορούν να εγγράφονται εκπαιδευτικοί με διεύθυνση του ΠΣΔ (domain name:
sch.gr). Μόνο τα μέλη μπορούν να στέλνουν μηνύματα και δεν υπάρχει μεσολαβητής. Είναι
δυνατή επίσης και η διαγραφή. Υπάρχουν σχετικοί όροι χρήσης, ο διαχειριστής της λίστας
μπορεί να αποκλείσει όποιο μέλος εμφανίσει συμπεριφορά που αντιβαίνει τους όρους χρήσης
τουΠΣΔόσοαφορά την διανομήπεριεχομένου.

Παραδείγματα:

e@sch.gr ΒήμαΔιαλόγουΦυσικώνΕπιστημών
ath@sch.gr ΒήμαΔιαλόγουΜαθηματικών

ilologoi@sch.gr ΒήμαΔιαλόγουΦιλολόγων

Μπορεί να στείλει μηνύματα ο καθένας, τα οποία διανέμονται κατ' ευθείαν στα
μέλη της λίστας.

: Η λίστα δέχεται
μηνύματα από οποιονδήποτε, αλλά πριν διανεμηθούν στα μέλη της πρέπει να
γίνουν αποδεκτάαπό τον μεσολαβητή (moderator).

ια την αποφυγή δημοσιοποίησης υλικού προς τα μέλη των λιστών το οποίο
δεν είναι σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες
λειτουργίας του Internet, την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και
άλλων ενοχλητικών μηνυμάτων (spamming), οι ηλεκτρονικές λίστες
επιτηρούνται από συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν ως
μεσολαβητές (moderators). Οιmoderators ορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες
και τα αιτήματα των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και των διευθύνσεων

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιτρέπουν ή απορρίπτουν μηνύματα που
εισέρχονται στις αντίστοιχες λίστες.

υπηρεσία έχει υλοποιηθεί και συντηρείται από τον Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών
( ) τουΕρευνητικούΑκαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών.

RL: και , email:
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Τρόποι Λειτουργίας τωνΛιστών

Υλοποίηση

Πληροφορίες

www.cti.gr/nts

http://www.sch.gr www.sch.gr/lists info@sch.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων

www.ypepth.gr www.infosoc.gr

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο

Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
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