
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ -  
Το πρόγραμμα της εξ’ αποστάσεως είναι ανά καθηγητή.  
Κάθε καθηγητής έχει τη δική του ψηφιακή αίθουσα στο Webex, στην οποία οι 
μαθητές εισέρχονται την ημέρα και την ώρα που έχουν μάθημα από το σύνδεσμο του 
κάθε καθηγητή. Θα ειδοποιούνται για την διεύθυνση στο Webex του καθηγητή τους 
στο Viber ή στο μέιλ τους και για οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση θα πρέπει να 
ελέγχεται καθημερινά στην αρχή η ιστοσελίδα ή το Fb του σχολείου όπου θα 
υπάρχουν οι ανακοινώσεις . 
Η είσοδος στην ψηφιακή αίθουσα μπορεί να γίνει ακολουθώντας το σύνδεσμο αυτό 
από οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή (pc, tablet, smartphone), που διαθέτει σύνδεση 
στο ίντερνετ, μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά και προαιρετικά και κάμερα, είτε μέσα 
από την εφαρμογή που ζητείται να εγκατασταθεί, είτε χωρίς εγκατάσταση (επιλογή 
Join from your browser). Κατά την είσοδο ζητείται ονοματεπώνυμο και προαιρετικά 
email. 
Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η είσοδος μπορεί εναλλακτικά να 

γίνει μέσω τηλεφώνου. Στην περίπτωση αυτή η επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω 

ήχου, όπως σε μία τηλεφωνική κλήση (χωρίς εικόνα). Ο αριθμός τηλεφώνου είναι 

κοινός (2119902394 και 2111981029), ενώ στην αρχή ένα αυτοματοποιημένο 

μήνυμα στα αγγλικά θα ζητήσει το access code της τάξης, το οποίο θα υπάρχει 

επίσης κάτω από το όνομα του κάθε καθηγητή. Στο τέλος της πληκτρολόγησης του 

κωδικού, πατάμε δίεση. Έπειτα, στην περίπτωση που ζητηθεί Attendee ID, πατάμε 

δίεση και πάλι (δεν το ζητάει πάντα). Η χρέωση είναι αστική. 

Πρόσβαση χωρίς χρέωση δεδομένων (zero rating) από κινητά δίκτυα, σε ψηφιακές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία, έχει εξασφαλίσει η συνεργασία του 
Υπουργείου Παιδείας και των παρόχων κινητής τηλεφωνίας της χώρας Cosmote, 
Vodafone και Wind. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας παραχώρησαν πρόσβαση χωρίς 
χρέωση στις κάτωθι ιστοσελίδες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία: 
URL: https://www.sch.gr/ 
URL: http://eclass.sch.gr 
URL: http://blogs.sch.gr 
URL: http://lessons.sch.gr 
URL: http://mmpres.sch.gr/ 
URL: sso.sch.gr 
URL: https://dschool.edu.gr/ 
URL: https://e-me.edu.gr 
URL: https://4all.e-me.edu.gr 
URL: http://ebooks.edu.gr/new/ 
URL: http://photodentro.edu.gr/aggregator 
URL: micro.photodentro.edu.gr 
URL: saas.photodentro.edu.gr 
URL: aggregation-service.photodentro.edu.gr 
URL: http://aesop.iep.edu.gr 
URL: http://www.study4exams.gr 
URL: https://cisco.webex.com/ 
URL:                                                                                        https://www.mathainoumestospiti.gov.gr/ 
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