
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον λογαριασμό που έφτιαξα 
στο ΠΣΔ ως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(email); 
  
Αρκεί ένας  υπολογιστής, ένα tablet ή ένα φθηνό έξυπνο κινητό και σύνδεση στο 
διαδίκτυο (internet). Σε περίπτωση που δεν έχουμε μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο 
(ADSL) και επειδή η χρήση του email και eclass δεν απαιτεί την μεταφορά πολλών 
δεδομένων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύνδεση στο διαδίκτυο με χρήση 
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας (mobile internet). 
1.    Εφόσον έχω δημιουργήσει λογαριασμό στο ΠΣΔ, έχω όνομα 
χρήστη και κωδικό (το όνομα χρήστη για τους μαθητές έχει τη μορφή a******, 
όπου ****** ένας 6ψήφιος αριθμός).Το email σας (που μπορούν να σας στέλνουν 
μηνύματα και αρχεία ) θα είναι της μορφής a******@sch.gr 
2.    Μπαίνω στο webmail.sch.gr (πατήστε επάνω) χρησιμοποιώντας κάποιον από 
τους γνωστούς φυλλομετρητές π.χ google chrome, mozilla 
Στην οθόνη που φαίνεται παρακάτω, συμπληρώνω τα στοιχεία μου στο ΠΣΔ, 
δηλαδή όνομα χρήστη και κωδικό και πατάω είσοδος (προσέχω τη χρήση 
λατινικών γραμμάτων καθώς και κεφαλαίων-πεζών όπου απαιτείται!).(Τα ίδια 
που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε και στην πλατφόρμα eclass)Στο πεδίο 
Γλώσσα επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείτε  κατά τη διάρκεια χρήσης του 
webmail. 
3.Τέλος πατήστε το κουμπί «Είσοδος» για να συνδεθείτε. 

 
4.Στη συνέχεια θα μεταφερθείτε στην παρακάτω οθόνη στην οποία πάνω και 
αριστερά θα πρέπει να βλέπετε το ονοματεπώνυμό σας. 
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5. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πρέπει να ελέγχετε την ηλεκτρονική σας 
αλληλογραφία για να λαμβάνετε οδηγίες 
.Η αλληλογραφία στο webmail  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΣΔ 
πατήστε  https://www.sch.gr/manual/email 
Συχνά ερωτήματα και συμβουλές πατήστε https://www.sch.gr/manual/email/faq/ 
Τα email των καθηγητών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, δημιουργούνται με 
τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως σας είπα στην προηγούμενη ανάρτηση μου,δηλαδή 
username@sch.gr όπου username είναι το όνομα του καθηγητή  σας που 
εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της κάθε κυψέλης στην οποία είστε μέλος.  Στα 
email αυτά μπορείτε να στέλνετε ότι απορίες έχετε και να επικοινωνείτε με τους 
καθηγητές  
 
θα λαμβάνετε από καθηγητές σας στο email σας στο ΠΣΔ έναν σύνδεσμο (link) και 
οδηγίες για το πότε και πως θα συνδεθείτε για τα μαθήματα μέσω 
τηλεδιάσκεψης.  
6. Αν θέλετε τα mail σας που ερχονται στο ΠΣΔ να προωθούνται και σε άλλο δικό 
σας mail  μπαινετε στο Sch.gr -> mysch -> Στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -> 
Προώθηση αλληλογραφίας σε άλλη διεύθυνση -> Επιθυμώ όλα τα εισερχόμενα 
μηνύματα να προωθούνται στη διεύθυνση: xxxxxxx@xxxxx -> αποθήκευση αλλαγών 

(όπου σας ζητείται κωδικός τον καταχωρείτε) 
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