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1. Πρόσβαση στον λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
Το ΠΣΔ προσφέρει πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας μέσω webmail από τις διευθύνσεις 
http://webmail.sch.gr και http://webmail.sch.gr/express/. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να βλέπετε και να αποστέλλετε 
ηλεκτρονικά μηνύματα όπου και αν βρίσκεστε.  
Εναλλακτικά, μπορείτε να διαβάζετε την ηλεκτρονική αλληλογραφία 
σας από την μαθητική πύλη του ΠΣΔ. Αυτό γίνεται ως εξής:  
1.Επισκεφθείτε την μαθητική πύλη http://students.sch.gr 
2.Στο πλαίσιο «Όνομα χρήστη» δώστε το όνομα χρήστη  
που αναγράφεται στην κάρτα σας και στο πλαίσιο «κωδικός 
πρόσβασης» τον κωδικό που υπάρχει στην κάρτα σας.  
3.Κάντε κλικ στο σύνδεσμο «Είσοδος».  
Συνδεθήκατε με τη μαθητική πύλη !  
Για να μπείτε στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
μπορείτε να κάνετε τα εξής:  
• Είτε κάντε κλικ στην επιλογή «Υπηρεσίες» του οριζόντιου μενού και 
στη συνέχεια στο μενού που θα εμφανιστεί από κάτω στο 
«Αλληλογραφία και Οργάνωση».  
• Εναλλακτικά, στην αρχική σελίδα στην περιοχή «Υπηρεσίες» 
πατήστε πάνω στην εικόνα «Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» 
. Έχετε πλέον συνδεθεί στον λογαριασμό σας, μέσω του οποίου 
μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα και αρχεία.  
 
2. Που θα βρω οδηγίες για την χρήση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;  
Αφού μπείτε στο webmail του λογαριασμού σας για να πάρετε 
οδηγίες, σχετικά με τη χρήση του, κάντε κλικ πάνω στο 
«Πληροφορίες» του αριστερού μενού και στην συνέχεια πάνω στο 
«Εγχειρίδιο». Εκεί θα βρείτε οδηγίες για όλα τα θέματα (πως 
μπορείτε να συνθέσετε ένα μήνυμα κ.α.). Φυσικά ο καθηγητής 
πληροφορικής του σχολείου σας θα σας μάθει ότι χρειάζεται να  
γνωρίζετε για να μπορείτε να ανταλλάσσετε ηλεκτρονικά μηνύματα 
(emails).  
 



5. Τι είναι ο φάκελος «Αρχείο» που 
εμφανίζεται μεταξύ των άλλων φακέλων;  
Επειδή είστε ακόμη ανήλικοι και στο Διαδίκτυο υπάρχουν και 
κακόβουλοι χρήστες που μπορεί να προσπαθήσουν να έρθουν σε 
επαφή μαζί σας, στο φάκελο αυτό διατηρούνται όλα τα μηνύματα που  
ανταλλάσσετε. Έτσι σε περίπτωση που κάποιο μήνυμα σας φαίνεται 
περίεργο ή προκλητικό, μπορείτε να ενημερώσετε τον καθηγητή ή 
τους γονείς σας και αυτοί μέσω του φακέλου «Αρχείο» να δουν το 
μήνυμα και στη συνέχεια να κάνουν τη σχετική καταγγελία στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.  
Ο φάκελος «Αρχείο» υπάρχει λοιπόν για τη δική σας προστασία !  
 


