
Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριαςμών ςτο ΠΣΔ για τουσ μαθητζσ και 

μαθήτριεσ τησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ  

Για όλουσ τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

λειτουργεί μία νζα αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία δθμιουργίασ μακθτικών λογαριαςμών 

ΠΣΔ με ευκφνθ του κθδεμόνα, θ οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βιματα: 1. Η εγγραφι 

γίνεται από τον κθδεμόνα κάκε μακθτι/μακιτριασ μζςω τθσ εφαρμογισ εγγραφισ που 

βρίςκεται ςτθ διεφκυνςθ https://register.sch.gr/students/. 2. Για τθν εγγραφι απαιτείται 

από τον κθδεμόνα: (α) θ χριςθ θλεκτρονικισ ςυςκευισ με πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο και (β) 

να διακζτει κινθτό τθλζφωνο και προςωπικι θλεκτρονικι διεφκυνςθ αλλθλογραφίασ 

(email). 3. Η εφαρμογι εγγραφισ αρχικά εμφανίηει ειςαγωγικι ςελίδα, με χριςιμεσ 

πλθροφορίεσ για τον μακθτι και τον κθδεμόνα του. 4. Ο κθδεμόνασ εφόςον το επικυμεί 

μπορεί να ςυνεχίςει με τθν εγγραφι με το κατάλλθλο πλικτρο που υπάρχει ςτο τζλοσ τθσ 

ςελίδασ και το οποίο οδθγεί ςτθ φόρμα εγγραφισ. 5. Στθ φόρμα εγγραφισ κα πρζπει: i. 

Όλα τα πεδία να ςυμπλθρωκοφν ακριβώσ όπωσ αναγράφονται ςε ζλεγχο προόδου του/τθσ 

μακθτι/μακιτριασ που ζχει λάβει πρόςφατα από το ςχολείο. ii. Η ςυμπλιρωςθ όλων των 

πεδίων είναι υποχρεωτικι. iii. Τα πεδία email κθδεμόνα και κινθτό τθλζφωνο κθδεμόνα 

ςυμπλθρώνονται με ςκοπό τθν εφκολθ ανάκτθςθ των ςτοιχείων του λογαριαςμοφ (όνομα 

χριςτθ και κωδικόσ πρόςβαςθσ) από τον κάτοχό του. 6. Αφοφ ο κθδεμόνασ διαβάςει τουσ 

Όρουσ Χριςθσ και τθ Διλωςθ Εχεμφκειασ μπορεί να προχωριςει ςτθν υποβολι τθσ φόρμασ 

για τθ δθμιουργία του μακθτικοφ λογαριαςμοφ. 7. Η ορκότθτα των ςτοιχείων 

μακθτι/μακιτριασ επιβεβαιώνεται από το ςφςτθμα mySchool και δθμιουργείται ο 

λογαριαςμόσ. 8. Με τθ δθμιουργία του λογαριαςμοφ εμφανίηονται τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ, 

όνομα χριςτθ (username), κωδικόσ πρόςβαςθσ (password) και e-mail, τα οποία και πρζπει 

να διατθριςει ο κθδεμόνασ για τθν πρόςβαςθ του μακθτι ςτισ υπθρεςίεσ του ΠΣΔ. 9. 

Ταυτόχρονα, αποςτζλλεται θλεκτρονικό μινυμα ςτθν e-mail διεφκυνςθ του κθδεμόνα με το 

όνομα χριςτθ και χριςιμεσ οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ του κωδικοφ πρόςβαςθσ ςε 

περίπτωςθ που ξεχαςτεί. 10. Σε περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι θ επιβεβαίωςθ τθσ 

ορκότθτασ των ςτοιχείων (βιμα 7) και θ δθμιουργία του λογαριαςμοφ, ο κθδεμόνασ μπορεί 

να επικοινωνιςει με το ςχολείο ώςτε να διαςταυρώςει τθν ορκότθτα των ςτοιχείων 

του/τθσ μακθτι/μακιτριασ. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει αίτθμα υποςτιριξθσ προσ το 

Πανελλινιο Σχολικό Δίκτυο από τθ ςχετικι επιλογι που υπάρχει ςτθν οκόνθ τθσ 

εφαρμογισ. Για τθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ του μακθτι/μακιτριασ το όνομα χριςτθ 

(username) που παράγεται δεν ζχει ςχζςθ με τα προςωπικά ςτοιχεία του 

μακθτι/μακιτριασ. 

Τονίηεται ότι θ νζα αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία εγγραφισ λειτουργεί παράλλθλα με τθν 

κακιερωμζνθ διαδικαςία διαχείριςθσ μακθτικών λογαριαςμών από τθν πλευρά του 

ςχολείου και δεν τθν αντικακιςτά, αλλά τθν ςυμπλθρώνει ωσ προσ το ςκζλοσ τθσ εγγραφισ 


