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Επιλογή  σχολείου  ή  σχολείων  που  υπηρετείτε  και  ρύθμιση  προσωπικών 
στοιχείων

Η επιλογή σχολείου και ρύθμιση προσωπικών στοιχείων μπορεί να γίνει στο www.sch.g  r   μετά από 
σύνδεση, στο  mysch, στον  Πίνακα Ελέγχου. Εκεί υπάρχουν οι σύνδεσμοι-εικονίδια Προσωπικά 
στοιχεία, Αλλαγή κωδικού πρόσβασης, και Επιλογή σχολείων που υπηρετείτε, όπου μπορείτε να 
ορίσετε τα σχολεία που υπηρετείτε.

Ο ορισμός των ορθών στοιχείων επικοινωνίας σας δίνει τη δυνατότητα στο ΠΣΔ να επικοινωνήσει 
άμεσα μαζί σας για θέματα που αφορούν τον ιστότοπο σας, το  e-mail σας, το ιστολόγιο σας και 
άλλα θέματα.  Σημαντικό  επίσης  είναι  ότι  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  και  για  τη  λειτουργία 
«ξέχασα τον κωδικό μου» όταν θα την χρειαστείτε. 

«Ξέχασα τον κωδικό μου» Νέος τρόπος ανάκτησης του κωδικού πρόσβασης 

Η λειτουργία  «ξέχασα τον  κωδικό μου» για  επαναφορά του κωδικού πρόσβασης  πέρα από το 
γνωστό φαξ υποστηρίζει πλέον άμεση ανάκτηση με:

• Στιγμιαίο μήνυμα (SMS) στο κινητό σας τηλέφωνο 

• e-mail σε εξωτερικό e-mail (αν έχετε) 

αρκεί να έχετε ορίσει κάτι από αυτά τα δύο στα προσωπικά σας στοιχεία στον πίνακα ελέγχου.

e-mail στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Μην ξεχνάτε να παρακολουθείτε το e-mail σας στο ΠΣΔ. Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, 
οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις αποστέλλουν καθημερινά μέσω των υπηρεσιακών 
λιστών αλληλογραφία και ενημερωτικό υλικό που σας ενδιαφέρει. Στο υλικό αυτό θα έχετε άμεση 
πρόσβαση αν είστε ενεργά μέλη του ΠΣΔ και παρακολουθείτε την αλληλογραφία σας σ’ αυτό.

Πρόσθετα και το σχολείο σας μπορεί να χρησιμοποιεί τις ομάδες αλληλογραφίας για επικοινωνία 
με  τους  εκπαιδευτικούς  του και  μεταξύ των εκπαιδευτικών του.  Για  το  θέμα αυτό θα  υπάρξει 
επόμενο εκτενέστερο μήνυμα μας.

• Μπορείτε να αποκτήσετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το  www.sch.g  r   όπου 
υπάρχει ο σύνδεσμος της εγγραφής.

• Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης γιατί τον έχετε ξεχάσει μπορείτε να τον ανακτήσετε 
με τη διαδικασία που αναγράφεται στο www.sch.gr/passwor  d  

http://www.sch.gr/password
http://www.sch.gr/
http://www.sch.gr/


Διαχείριση ομάδων αλληλογραφίας

Σας ενημερώνουμε για την νέα, εξελιγμένη υπηρεσία διαχείρισης των ομάδων αλληλογραφίας του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζει. 

Με  δεδομένο  το  ενδιαφέρον  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  για  τις  υπηρεσίες  του  ΠΣΔ σας 
ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκε η νέα υπηρεσία διαχείρισης ομάδων αλληλογραφίας. Η σύνδεση 
σας στο www  .  sch  .  gr   , με τα στοιχεία του επίσημου λογαριασμού της σχολικής σας μονάδας παρέχει 
την δυνατότητα να διαχειριστείτε την ομάδα αλληλογραφίας, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
για επικοινωνία με τα μέλη του σχολείου σας. Η διαχείριση των ομάδων αλληλογραφίας γίνεται 
μετά από σύνδεση σας στο  “Mysch” -> “Πίνακας Ελέγχου” -> “Το σχολείο μου” -> “Ομάδες 
αλληλογραφίας” μπορείτε να προβείτε στις αλλαγές που εσείς επιθυμείτε. 

Α. Ομάδα αλληλογραφίας (mail groups)

Το σύνολο των σχολείων διαθέτει ομάδες αλληλογραφίας της μορφής:

• teachers@<όνομα σχολείου >.<nomos>.sch.gr 
πχ teachers  @1  gym  -  xanth  .  xan  .  sch  .  gr   

• students@<όνομα σχολείου >.<nomos>.sch.gr 
πχ students  @  lyk  -  astrous  .  ark  .  sch  .  gr   

Με την αποστολή ενός μηνύματος στην teachers@<όνομα σχολείου >.<nomos>.sch.gr λαμβάνουν 
το μήνυμα όλα τα μέλη της ομάδας. Στην ομάδα μπορεί να στέλνει το σχολείο αλλά και κάθε μέλος 
της ομάδας.

Β. Εγγραφή των εκπαιδευτικών ή μαθητών  στην ομάδα αλληλογραφίας

Τα  νέα  χαρακτηριστικά  και  οι  δυνατότητες  του  συστήματος  διαχείρισης  των  ομάδων 
αλληλογραφίας είναι τα ακόλουθα και είναι διαθέσιμα στον Πίνακα ελέγχου μετά από σύνδεση με 
τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.:

• Εμφάνιση της διεύθυνσης αλληλογραφίας εκπαιδευτικών και αποστολή email σε αυτή.

• Δυνατότητα αυτόματης επιλογής μελών.

• Χειροκίνητη εισαγωγή μελών. 

• Ταυτόχρονη επιλογή αυτόματης και χειροκίνητης εισαγωγής μελών.

• Δυνατότητα αφαίρεσης εκπαιδευτικών που δεν ανήκουν πια στην σχολική μονάδα.

Τα μέλη των  ομάδων αλληλογραφίας  θα  πρέπει  να  είναι  e-mail διευθύνσεις  του  Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας 
και την εμπιστοσύνη σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

-------------------------------------------------------------------

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Τηλέφωνο: 801-11-801-81

e-mail: info@sch.gr 
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