
Ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 
στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Κολτσίδας Αλέξανδρος

Μηχανικός Δικτύων ΠΣΔ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τηλε-ημερίδα: «Διαχείριση κρούσματος σε σχολική μονάδα», Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης



Τι είναι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 Είναι το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

 Διασυνδέει ηλεκτρονικά και με ασφάλεια όλα τα σχολεία, τις υπηρεσίες του
ΥΠΑΙΘ σε περιφερειακό επίπεδο, τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, τα στελέχη της
εκπαίδευσης και λοιπούς φορείς του ΥΠΑΙΘ (ΓΑΚ, Βιβλιοθήκες, κλπ).

 Μέσω του ΠΣΔ παρέχονται ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής
μάθησης, επικοινωνίας & συνεργασίας, υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, καθώς και υπηρεσίες αρωγής σε όλα τα σχολεία.

 Το ΠΣΔ πιστοποιεί πλήρως όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 Η δυνατότητα της αυστηρής πιστοποίησης αξιοποιείται από το ΥΠΑΙΘ και από
εποπτευόμενους φορείς του (π.χ. ΙΕΠ, ΙΤΥΕ, κλπ), για την παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (πχ
Myschool).



Διοίκηση και Οργάνωση

 2011: Η διοίκηση και η διαχείριση του ΠΣΔ ασκούνται αποκλειστικά από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» (άρθρο 32, 
Ν.3966/2011).

 Η Διεύθυνση ΠΣΔ και Δικτυακών Τεχνολογιών του ΙΤΥΕ συνεργάζεται με εξειδικευμένες ομάδες από:

o Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

o Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

o Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙΣΕΥ) του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

o Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ)

o Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

o Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ)

o Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

o Πανεπιστήμιο Κρήτης

 Όλοι οι φορείς υποστηρίζουν τις μονάδες της περιοχής τους. Ορισμένοι αναπτύσσουν και υποστηρίζουν 
συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

 Στενή συνεργασία με ΕΔΥΤΕ (www.grnet.gr) και ΣΥΖΕΥΞΙΣ (http://www.syzefxis.gov.gr).
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Φορέας Λειτουργίας Helpdesk ανά Δ/νση Εκπ/σης Πλήθος

ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, 
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Φωκίδας, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, 

Ροδόπης , Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου, Χίου 
4.674

ΑΠΘ Α΄ & Β' Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής 2.205

ΕΚΠΑ Α΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Βοιωτίας 1.594

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας 1.857

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας 1.009

Πανεπιστήμιο Κρήτης Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων 1.196

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Γ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας, Κορινθίας, Εύβοιας, Β΄ Αθήνας, 

Δ΄ Αθήνας, Πειραιά 
3.072

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Κιλκίς, Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Φλώρινας 1.342

Κατανομή Σχολείων ανά Φορέα



Νέα μέλη από 13/3/2020 μέχρι 25/4/2020
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Εγγραφές Μαθητών από 13/3 Εγγραφές Εκπαιδευτικών από 13/3



Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΠΣΔ



Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΠΣΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

❖ Δικτυακή πύλη - http://www.sch.gr

❖ Υποστήριξη Χρηστών (Help-Desk) - http://www.sch.gr/helpdesk

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΠΣΔ

❖ Εγγραφή Σχολείων και Χρηστών στο ΠΣΔ - http://register.sch.gr

❖ Ευρυζωνική Πρόσβαση

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ - https://webhost.sch.gr

❖ Φιλοξενία ονομάτων χώρου DNS

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

❖ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - http://webmail.sch.gr

❖ Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας - https://www.uc.sch.gr

http://www.sch.gr/
http://www.sch.gr/helpdesk
http://register.sch.gr/
https://webhost.sch.gr/
http://webmail.sch.gr/
https://www.uc.sch.gr/


Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΠΣΔ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

❖Ασφαλής πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό

❖Ενημερωτικός Κόμβος για το «Ασφαλές Διαδίκτυο» - http://internet-safety.sch.gr

❖Αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας - http://cert.sch.gr/

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

❖Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια (Κοινωνική Δικτύωση) - http://blogs.sch.gr

❖Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες - http://schoolpress.sch.gr

❖Διαμοιρασμός Αρχείων - http://myfiles.sch.gr/

❖Συνεργατικά αρχεία και ημερολόγια - http://grafis.sch.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

❖Υπηρεσία video - http://vod-new.sch.gr

❖Πολυμεσικές Παρουσιάσεις και Διαλέξεις - http://mmpres.sch.gr/

http://internet-safety.sch.gr/
http://cert.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/
http://schoolpress.sch.gr/
http://myfiles.sch.gr/
http://grafis.sch.gr/
http://vod-new.sch.gr/
http://mmpres.sch.gr/


Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΠΣΔ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

❖ Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - http://inventory.sch.gr/

❖ Ψηφιακά Πιστοποιητικά - http://ca.sch.gr

❖ Κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών - https://sso.sch.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

❖ Τηλεδιασκέψεις - http://meeting.sch.gr

❖ Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη - http://eclass.sch.gr

❖ Τηλεκπαίδευση - http://e-learning.sch.gr

http://inventory.sch.gr/
http://ca.sch.gr/
https://sso.sch.gr/
http://meeting.sch.gr/
http://eclass.sch.gr/
http://e-learning.sch.gr/


Τηλεδιασκέψη με τη πλατφόρμα Cisco Webex

webex.sch.gr
❖ Συνεργασία με την εταιρία Cisco, η οποία διέθεσε δωρεάν στο

ΥΠΑΙΘ 2 κόμβους με τη κορυφαία πλατφόρμα Webex

✓ 1 κόμβος για εξυπηρέτηση χρηστών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, https://minedu-primary.webex.com/

✓ 1 κόμβος για εξυπηρέτηση χρηστών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, https://minedu-secondary.webex.com/

❖ H σύνδεση στην υπηρεσία γίνεται αποκλειστικά και
μόνο με το λογαριασμό ΠΣΔ

❖ Όλοι οι χρήστες του ΠΣΔ, εκτός των μαθητών, έχουν την
δυνατότητα:

✓ να δημιουργήσουν τηλεδιασκέψεις

✓ να προσπελάσουν και να παρακολουθήσουν τις διαθέσιμες
τηλεδιασκέψεις

https://minedu-primary.webex.com/
https://minedu-secondary.webex.com/


Τηλεδιασκέψη με τη πλατφόρμα Cisco Webex, webex.sch.gr

❖ Η υπηρεσία παρέχεται σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων ως
δημιουργούς τηλεδιασκέψεων (Hosts) αλλά όχι σε λογαριασμούς
μονάδων (επίσημοι λογαριασμοί σχολείων, λογαριασμοί
Myschool ή άλλοι λογαριασμοί).

❖ Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στη πλατφόρμα μόνο
μέσω του συνδέσμου τηλεδιάσκεψης που θα τους κοινοποιεί ο
εκπαιδευτικός (Host).

❖ Υποστήριξη της υπηρεσίας

❖ 1ο επίπεδο εξυπηρέτησης: Η ομάδα υποστήριξης της κάθε
σχολικής μονάδας, όπως έχει οριστεί στο myschool

❖ 2ο επίπεδο εξυπηρέτησης: υπηρεσία υποστήριξης χρηστών
(help desk) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

❖ Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας και αντιμετώπισης
συχνών προβλημάτων εδώ: https://webex.sch.gr/docs.php

https://webex.sch.gr/docs.php


Περιβάλλον πλατφόρμας Webex ΠΣΔ



Οδηγίες χρήσης Webex ΠΣΔ



Συχνά ερωτήματα για τη πλατφόρμα Webex του ΠΣΔ (1)

 Πέρυσι χρησιμοποιούσα την δωρεάν έκδοση Cisco Webex. Πρέπει να κάνω διαγραφή του λογαριασμού 
στη Cisco βάσει των οδηγιών που λάβαμε;

 Η διαδικασία διαγραφής από τη περσινή Cisco Webex εφαρμογή αφορά μόνο την περίπτωση που είχατε 
χρησιμοποιήσει το λογαριασμό σας στο ΠΣΔ, της μορφής username@sch.gr. Αν είχατε συνδεθεί με άλλου παρόχου
email πχ gmail, yahoo κτλ τότε δοκιμάζετε απευθείας τη σύνδεση στη πλατφόρμα.

 Προτείνουμε να εισέλθετε στην υπηρεσία από τη https://webex.sch.gr και μόνο αν αποτύχει η προσπάθεια δείτε το 
θέμα της διαγραφής του παλιού λογαριασμού που πιθανόν είχατε.

 Συνδέθηκα στην υπηρεσία, αλλά όταν προσπαθώ να εγκαταστήσω/συνδεθώ στο desktop app του 
webex μου επιστρέφεται σφάλμα «SSL certificate error».

 Το πρόβλημα που οφείλεται όταν η ώρα ή η ημερομηνία του υπολογιστή είναι λάθος. Τότε από τον πίνακα ελέγχου 
ελέγξτε ότι τόσο η ώρα όσο και η ρύθμιση ζώνης (timezone) είναι στην αυτόματη ρύθμιση και πατήστε ενημέρωση 
(sync now).

 Τι λειτουργικό σύστημα μπορώ να χρησιμοποιήσω;

 Προτείνονται Windows 8 και νεότερα. Τα Windows 7 θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένες τις τελευταίες ενημερώσεις, 
αλλά παρουσιάζουν προβλήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνουμε τη χρήση του web app, ωστόσο διαθέτει 
λιγότερες δυνατότητες σε σχέση με το desktop app.

mailto:username@sch.gr
https://webex.sch.gr/


Συχνά ερωτήματα για τη πλατφόρμα Webex του ΠΣΔ (2)

❖ Δεν μπορώ να διαγράψω τον παλιό (δωρεάν) λογαριασμό μου στο Webex, καθώς δεν μου εμφανίζεται η 
επιλογή delete account σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣΔ. Όταν πάω να κάνω εκ νέου εγγραφή μου 
αναφέρει ότι το email μου χρησιμοποιείται ήδη.

 Προτείνουμε να δοκιμάσετε εκ νέου σε διαφορετικό φυλλομετρητή και αν γίνεται υπολογιστή τη διαγραφή του παλιού 
σας λογαριασμό στο WebEx (σύμφωνα με τις οδηγίες του https://webex.sch.gr/docs/Delete_old_free_webex_account.pdf)

 Σε αυτή θα πρέπει να ζητήσετε από το ΠΣΔ την ανάκτηση (reclaim) του παλιού σας λογαριασμού, στην υπηρεσία 
«Τηλεδιάσκεψη για Εκπαιδευτικούς» του ΠΣΔ (https://webex.sch.gr).

❖ Είχα ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή του WebEx στον υπολογιστή μου. Πρέπει να την απεγκαταστήσω
και να συνδεθώ εξαρχής; 

 Προτείνουμε να την απεγκαταστήσετε και να την εγκαταστήσετε εκ νέου από το μενού Downloads της πλατφόρμας 
Webex του ΠΣΔ. Ο λόγος είναι ότι από εκεί προσφέρεται πάντα η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του Webex.

❖ Έχω linux λειτουργικό σύστημα και δε λειτουργεί η desktop app του Webex.

 H desktop app δεν είναι συμβατή με linux λειτουργικά συστήματα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη web app έκδοση. 

https://webex.sch.gr/


Τηλεδιασκέψη με τη πλατφόρμα Cisco Webex

 Στατικά χρήσης webex.sch.gr για τη περίοδο 16/9 ως 26/9/2020

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΓΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Ημερομηνία Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια

16/9/2020 613 935 65 54 30 23 225 57

17/9/2020 1.177 1.660 732 1.023 343 512 867 1.295

18/9/2020 1.980 3.007 975 1.888 476 894 1.784 2.413

19/9/2020 3.465 4.683 780 1.323 378 647 947 1.758

20/9/2020 4.428 5.604 1.521 2.425 753 1.058 1.902 3.366

21/9/2020 6.111 7.416 2.854 4.498 1.210 1.742 4.852 17.695

22/9/2020 7.760 9.259 3.796 5.068 1.549 2.061 10.480 37.204

23/9/2020 9.467 11.407 4.099 5.369 1.799 2.257 19.285 43.943

24/9/2020 11.135 13.075 4.005 5.300 1.780 2.296 21.795 46.070

25/9/2020 13.103 14.743 3.294 4.162 1.576 1.886 21.278 43.069

26/9/2020 13.981 15.512 1.545 1.726 786 863 2.090 2.284

27/9/2020 14.713 16.254 1.852 2.154 966 1.095 2.680 2.972

28/9/2020 17.905 19.414 2.581 3.679 1.426 1.928 5.538 11.818

29/9/2020 19.917 21.190 2.552 3.554 1.403 1.837 6.188 11.162



Τηλεδιασκέψη με τη πλατφόρμα BigBlueButton

meeting.sch.gr
❖ καλύπτει την ανάγκη για άμεση επικοινωνία και συνεργασία 

❖ Όλοι οι χρήστες του ΠΣΔ έχουν την δυνατότητα 

✓ να δημιουργήσουν τηλεδιασκέψεις (οι μαθητές δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν τηλεδιάσκεψη, μπορούν όμως να συμμετέχουν)

✓ να παρακολουθήσουν τις διαθέσιμες τηλεδιασκέψεις που τους 
ενδιαφέρουν

✓ Υποστηρίζει πλήρη οπτικοακουστική επικοινωνία και επιτρέπει την 
προβολή 
παρουσιάσεων, και τον διαμοιρασμό υλικού και εφαρμογών.

❖ Τρόποι Συμμετοχής σε Τηλεδιάσκεψη

✓ Με προσκλήσεις

✓ Με έγκριση από τον εισηγητή 

✓ Ελεύθερη με δήλωση συμμετοχής 

❖ Εγγεγραμμένοι χρήστες 14.207 (κυρίως σχολεία)

❖ 1793 τηλεδιασκέψεις, διάρκειας 2.495 ωρών
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lessons.sch.gr

❖ Εναλλακτικό περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
ειδικά προσαρμοσμένο για Σχολεία.

❖ Σύγχρονη τεχνολογία τηλεδιάσκεψης 
βασισμένη στο ανοιχτού κώδικα  λογισμικού Big Blue

Button

❖ Όλοι οι χρήστες του ΠΣΔ έχουν την δυνατότητα 

✓ να δημιουργήσουν τηλεδιασκέψεις (οι μαθητές δεν 
μπορούν να δημιουργήσουν τηλεδιάσκεψη, 
μπορούν όμως να συμμετέχουν)

✓ να παρακολουθήσουν τις διαθέσιμες τηλεδιασκέψεις 
που τους ενδιαφέρουν

✓ Υποστηρίζει πλήρη οπτικοακουστική επικοινωνία 
και επιτρέπει την προβολή 
παρουσιάσεων, και τον διαμοιρασμό υλικού και 
εφαρμογών.

Ηλεκτρονικά Ζωντανά Μαθήματα 
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 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς / μαθητές και εμπλουτίζει το μάθημα που πραγματοποιείται καθημερινά στη 
Σχολική Τάξη με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία των ΤΠΕ.

 Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ηλεκτρονικά μαθήματα και έχει πλήρη αμφίδρομη επικοινωνία με τους μαθητές. 

 στα μαθήματα της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαθέσει ηλεκτρονικά βιβλία, 
εργασίες, ερωτηματολόγια, διαδραστικές ασκήσεις, συζητήσεις, wikis, πολυμέσα, εργαλεία

 Παράλληλα η πλατφόρμα πέρα από ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού υποστηρίζει: 

 Παράθεση εναλλακτικών εκπαιδευτικών πηγών  

 Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

 Χρονοπρογραμματισμός διδασκόμενης ύλης

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη, eclass.sch.gr



Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη, eclass.sch.gr



Συχνά ερωτήματα για τη πλατφόρμα eclass

❖ Έχουν διαγραφεί τα περυσινά μαθήματά μου;

✓ Όχι. Από 24 Αυγούστου 2020, όλα τα μαθήματα έχουν τεθεί αυτόματα ανενεργά. Μπορείτε να συνεχίσετε να δημιουργείτε 
κανονικά νέα μαθήματα ή να κάνετε ενεργά τα μαθήματα σας από προηγούμενα Σχ. Έτη

❖ Γιατί δε μπορώ να δω / δε βρίσκω τα μαθήματα που έχω δημιουργήσει; Γιατί δεν μπορώ να φτιάξω μαθήματα σε όλες 
τις σχολικές μονάδες που υπηρετώ.

✓ Το πρόβλημα οφείλεται στην ενημέρωση της υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού από τη βάση Myschool. Πρέπει οι 
εκπαιδευτικοί να πιστοποιήσουν τη καταχώρησή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό της σχολικής μονάδας, που υπηρετούν. Σε 
αυτή τη περίπτωση επικοινωνείτε με το helpdesk ΠΣΔ.

❖ Πως ενεργοποιώ τα περσινά μαθήματά μου;

✓ Μέσα από το εργαλείο ρυθμίσεων του κάθε μαθήματος μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά, αλλάζοντας τον τύπο του (από 
ανενεργό σε ανοικτό ή κλειστό). 

❖ Πως διαγράφω μαθητές από περσινό μάθημα, που έχω ενεργοποιήσει;

✓ Από τη "Διαχείριση Μαθήματος" μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή "Ανανέωση Μαθήματος" για να κάνετε επιλεκτικά 
διαγραφή χρηστών (μαθητών), διαγραφή Βιβλίου Ύλης, Ανακοινώσεων, Εργασιών και Ασκήσεων.

❖ Πως μπορώ να ανακοινώσω την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματός μου;

✓ Μέσω του μαθήματος Επιλογές Χρήστη →Τα μηνύματά μου →Νέο μήνυμα μαθήματος μπορείτε να στείλετε email προς 
όλους τους μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα.



Μαθήματα Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης
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Ανοικτά Απαιτούν εγγραφή Κλειστά

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του προηγούμενου σχολικού έτους 2019-2020 η Ηλεκτρονική Σχολική
Τάξη (eclass.sch.gr) φιλοξενεί 426.352 ηλ. μαθήματα, 755.625 μαθητές και 117.126 εκπαιδευτικούς από σχολεία όλης της χώρας.



Υποστήριξη Χρηστών (http://HelpDesk.sch.gr)

 Άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων στη σύνδεση, τις υπηρεσίες και τη 
χρήση των υπηρεσιών.

 Παρέχεται:

✓ τηλεφωνικά 801.11.801.81 (από σταθερό) και 214-416-9720 (από κινητό)

✓ μέσω email στο helpdesk@lar.sch.gr

✓ Μέσω fax στο 214-416-9721 

✓ μέσω συστήματος διαχείρισης αιτημάτων helpdesk.sch.gr.
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Υποστήριξη Χρηστών http://HelpDesk.sch.gr

http://helpdesk.sch.gr/
mailto:helpdesk@lar.sch.gr


 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

 Ερωτήσεις;

Επικοινωνία: koltsi [at] sch.gr


