
                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Μαρούσι, …5/7…/2016 
 
Αρ. Πρωτ., 110039/Δ1 

 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Π. Αγγελόπουλος  
Τηλέφωνο : 210 344 2248 
 FAX                 :      210 344 3288 

 

ΠΡΟΣ  
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης   

της χώρας 

2. Δ/νσεις Π.Ε. και ΔΕ της χώρας  

3. Σχολικές Μονάδες ΠΕ και ΔΕ (μέσω των 

Δ/νσεων ΠΕ και ΔΕ) 

4. ΚΕΠΛΗΝΕΤ της Χώρας 

 
ΚΟΙΝ: 
:Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΙΤΥΕ Διόφαντος) 

 
 
Θέμα «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» 
 

Σχετ.  

1. Το με αρ. πρωτ. Φ 478.6/34/43127/Α2/11 -03-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 

«Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία». 

2.Το με αρ. πρωτ. 172/ΓΔ4/17 -03-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Δ/νσης Σπουδών 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

3. Το με αρ. πρωτ Φ 478.6/35/47249/Α2/21-3-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα 

«Διαδικασία ένταξης των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα αναβάθμισης των ψηφιακών 

υποδομών» 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, προχωρά στη σταδιακή αναβάθμιση των ψηφιακών 

υποδομών των σχολικών μονάδων της χώρας.  

 

Οι ανάγκες αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών των σχολείων ανεξάρτητα από το 

φορέα χρηματοδότησης της πρότασης, θα αποτυπώνονται ΜΟΝΟ στην εφαρμογή edulabs 

που βρίσκεται στο URL http://edulabs.minedu.gov.gr .και η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη 

πιλοτική δράση. 

 

Σε περίπτωση που οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας επιθυμούν να 

καταγράψουν τις ανάγκες των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ψηφιακό εξοπλισμό, 

παρακαλούνται να επικοινωνούν με την ομάδα διαχείρισης της εφαρμογής edulabs του 

ΥΠΠΕΘ (τηλ. 210 3442248) ή να ενημερώνονται για την καταγραφή των αναγκών των 

σχολείων της αρμοδιότητάς τους από την εφαρμογή edulabs στο URL: 

http://www.minedu.gov.gr/
http://edulabs.minedu.gov.gr/


http://edulabs.minedu.gov.gr/open-data και να MHN ζητούν από τα σχολεία να 

συμπληρώνουν άλλες εφαρμογές. 

 

Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αναβάθμιση ή επέκταση ψηφιακού εξοπλισμού και 

λογισμικού σε σχολείο, θα πρέπει (α) με ευθύνη του Δ/ντή του σχολείου να αποτυπωθεί 

πλήρως και ορθά η τρέχουσα κατάσταση των ψηφιακών υποδομών του σχολείου στην 

εφαρμογή http://edulabs.minedu.gov.gr  και (β) να καταχωρηθεί εμπρόθεσμα αίτηση 

αναβάθμισης ή επέκτασης του εξοπλισμού στην ίδια εφαρμογή. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

          ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 

Εσ. Διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα\ 

3. Δ/νσηΚτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής 

 

http://edulabs.minedu.gov.gr/open-data
http://edulabs.minedu.gov.gr/

