
Αγαπητοί Καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ Γιαννιτσών,  

Στα πλαίσια της αναβάθμισης της επίσημης ιστοσελίδας μας http://iek-giann.pel.sch.gr/ και 

της εγκατάστασης σε αυτήν της νέας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://iek-giann.pel.sch.gr/openeclass/, θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε για τις δυνατότητες της νέας πλατφόρμας. 

Στον καθένα από εσάς έχουμε δημιουργήσει έναν λογαριασμό στη νέα πλατφόρμα τηλε-

εκπαίδευσης. 

Σύνδεση με σταθερό υπολογιστή ή με laptob/notebook 

Η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται από τον σύνδεσμο: 

 http://iek-giann.pel.sch.gr/openeclass/ (ΜΕΝΟΥ → ECLASS με το username και το password 

που θα σας δοθούν από τη Γραμματεία του ΙΕΚ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καλό είναι να αλλάξετε τον μυστικό κωδικό (password) που θα σας δοθεί από τη 

Γραμματεία κατά την πρώτη είσοδό σας στην πλατφόρμα! 

 

Αρχική οθόνη πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης openeclass, όπου εισάγετε username και password 

Αφού συνδεθείτε στην πλατφόρμα, θα δείτε τους τίτλους των μαθημάτων που είστε 

εγγεγραμένοι: 

 

http://iek-giann.pel.sch.gr/
http://iek-giann.pel.sch.gr/openeclass/
http://iek-giann.pel.sch.gr/openeclass/


Κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός μαθήματος, σας βγάζει στα περιεχόμενα του μαθήματος: 

 

Κάνοντας κλικ στο «Έγγραφα», εμφανίζονται τα αρχεία των σημειώσεων που έχει ανεβάσει 

ο εκπαιδευτής σας και μπορείτε να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. 

 

Η πλατφόρμα παρέχει και άλλα εργαλεία τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν το 

επιθυμεί ο εκπαιδευτής σας. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με αυτά, μπορείτε να βρείτε αν 

θέλετε από την αρχική οθόνη της πλατφόρμας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Εγχειρίδια», 

όπου μπορείτε να δείτε τα εγχειρίδια της εφαρμογής. 

Πιθανά προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε κατά τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα 

Επειδή το Σχολικό Δίκτυο δεν υποστηρίζει SSL, υπάρχει περίπτωση όταν πάτε να συνδεθείτε 

στην πλατφόρμα με τα στοιχεία σας (username και password), να μην μπορείτε να 

συνδεθείτε και να σας ζητάει να τα ξαναβάλετε. 

Τρόπος αντιμετώπισης:  

• Για Mozilla Firefox : Κάνουμε κλικ στο λουκέτο με την κόκκινη γραμμούλα που 

φαίνεται πάνω αριστερά στη γραμμή διευθύνσεων. 



  

Στο μενού που ανοίγει 

 

κάνετε κλικ στο «Διαγραφή cookies και δεδομένων ιστοσελίδων…». 

Στο παράθυρο που ανοίγει 

 

κάνετε κλικ στο «ΟΚ». 

Στη συνέχεια εισάγετε ξανά τα στοιχεία σας και σας εμφανίζει πάνω πάνω το μήνυμα: 



 

Μετά εισάγετε άλλη μία φορά τα στοιχεία σας και πλέον θα είστε συνδεδεμένοι. 

• Για Google Chrome : Κάνουμε κλικ στη φράση «Μη ασφαλής» που φαίνεται πάνω 

αριστερά στη γραμμή διευθύνσεων. 

 

Στο μενού που ανοίγει 

 

κάνετε κλικ στο «Cookie». Στο παράθυρο που ανοίγει 

 



επιλέγουμε τα cookie που αφορούν το σχολικό δίκτυο (περιλαμβάνουν δηλαδή το sch.gr) 

και πατάμε «Κατάργηση» για καθένα από αυτά. Μετά πατάμε «Ολοκληρώθηκε». 

Στη συνέχεια εισάγετε ξανά τα στοιχεία σας και σας εμφανίζει πάνω πάνω το μήνυμα: 

 

Μετά εισάγετε άλλη μία φορά τα στοιχεία σας και πλέον θα είστε συνδεδεμένοι. 

• Αντίστοιχος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης και για άλλους browsers. 

Πρόσβαση μέσω smartphone 

Τέλος, η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης είναι εφικτή και μέσω smartphone, 

μέσα από την επίσημη εφαρμογή της πλατφόρμας Openeclass που μπορείτε να βρείτε και 

να κατεβάσετε δωρεάν είτε από το Play Store της Google για Android, είτε από το App Store 

για iOS. 

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή: 

 

θα πρέπει να βάλετε: 

• Στο πεδίο eClass URL: http://iek-giann.pel.sch.sch.gr/openeclass/ 

• Στο πεδίο User name: το όνομα χρήστη που θα σας δοθεί από τη Γραμματεία του 

ΙΕΚ 

• Στο πεδίο Password: τον μυστικό κωδικό που επίσης θα σας δοθεί από τη 

Γραμματεία του ΙΕΚ και καλό είναι να αλλάξετε με την είσοδό σας στο σύστημα. 

Συνδεόμενοι, με παρόμοια διαδικασία μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις στο 

smartphone σας. 

Από τη Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Γιαννιτσών 

Ο  Διευθυντής 

 

Γερονάτσιος Σπυρίδων 

http://iek-giann.pel.sch.sch.gr/openeclass/

