
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

 

Εξαιτίας της ιδιαίτερης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, την οποία βιώνουμε όλοι 

μας, ως Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Φυλής και εκ μέρους του Συλλόγου 

Διδασκόντων του Σχολείου μας θέλω να σας μεταφέρω τις ευχές όλων μας για ΥΓΕΙΑ 

σε σας και τα παιδιά σας.   

Το σχολείο παραμένει κλειστό. Η επικοινωνία σας με αυτό μπορεί να γίνεται μέσω 

email(mail@dim-fylis.att.sch.gr) ή τηλεφωνικά όποτε χρειαστείτε το οτιδήποτε. 

Ενημερώνεστε από τις ειδήσεις ότι θα αρχίσει η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Θα σας περιγράψω παρακάτω τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να 

μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε με τα παιδιά.  

[Βήμα 1ο] Οι γονείς θα πρέπει να κάνετε εγγραφή του κάθε παιδιού σας (που φοιτά 

στο σχολείο) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). 

 

Πως ανοίγω λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (για μαθητές) 

1. Πατάμε στο σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/  και μας βγαίνει το εξής παράθυρο: 

 

 

Το κάτω μέρος της σελίδας κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ας ξεκινήσουμε» 

 

mailto:mail@dim-fylis.att.sch.gr
https://register.sch.gr/students/


 

 

 

2. Οδηγούμαστε στην εξής σελίδα, όπου συμπληρώνουμε προσεκτικά την αίτηση:  

 

 Καλό θα είναι να ανοίξετε τον παρακάτω σύνδεσμο Οδηγίες εγγραφής (pdf) και να 

ακολουθείτε τα βήματα ενώ συμλπηρώνετε την αίτηση.  

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ 

 

 

https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf


Σημεία που πρέπει να προσέξουμε: 

 Την τάξη, το τμήμα και τον Αριθμό Μητρώου του παιδιού. Το όνομα του σχολείου θα το γράψετε 

στην αναζήτηση ως:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΗΣ και θα το επιλέξετε μόλις σας δοθεί στο menu 

επιλογήs.Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό μητρώου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο 

τηλεφωνικά για να σας τον δώσω. Ο αριθμός μητρώου είναι γραμμένος και στον έλεγχο προόδου 

του μαθητή/τριας. 

 

 

 

 Τον κωδικό πρόσβασης   τον δημιουργείτε μόνοι σας ενώ το username θα δημιουργηθεί μετά την 

ολοκλήρωση της εγγραφής  του παιδιού. ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΝΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ 

ΧΑΡΤΑΚΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΣΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.           

 

 



 Δεν ξεχνάμε να τσεκάρουμε το κουτάκι και αφού ολοκληρώσουμε πατάμε το κουμπί «Υποβολή» 

 

 
 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, όπου φαίνονται 

συγκεντρωτικά τα στοιχεία της εγγραφής του παιδιού. Αυτό καλό θα είναι να το φυλάξετε με έναν 

από τους παρακάτω τρόπους: 

  

 να το εκτυπώσετε (αν υπάρχει η δυνατότητα )   

 να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή πατώντας το κουμπί λήψη 

 να το βγάλετε μια φωτογραφία ή  

 να σημειώσετε σε ένα χαρτί ΟΛΑ τα στοιχεία. 

 

 



 [Βήμα 2ο] Το επόμενο βήμα είναι η είσοδος των παιδιών για μία φορά και η 

εγγραφή τους στην πλατφόρμα e-me ή στην πλατφόρμα e-class . 

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/τριες των τμημάτων Α1,Α2,Γ1,Γ2, Δ1,Δ2,Ε1,Ε2,ΣΤ1 

και ΣΤ2 θα εγγραφούν στην πλατφόρμα e-class, ενώ οι μαθητές/τριες των τμημάτων  

Β1 και Β2 στην πλατφόρμα  e-me. 

 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

[Βήμα 3ο] Το επόμενο βήμα είναι αποστολή ενός email επιβεβαίωσης στο 

σχολείο(mail@dim-fylis.att.sch.gr)  όπου θα αναφέρετε ότι ολοκληρώσατε επιτυχώς 

την εγγραφή και θα δίνετε επίσης το Ονοματεπώνυμο του Μαθητή/τριας,  το 

Τμήμα του/της και το Username αυτού/αυτής ώστε να μπορέσουμε να τραβήξουμε 

τον μαθητή/τρια στα τμήματα που πρέπει να παρακολουθεί. 

 

 

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ … 
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