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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου μας 

Κατ΄αρχάς όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας σας ευχόμαστε  να είστε όλοι καλά! 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το Υπουργείο Παιδείας  μας  απέστειλε οδηγίες που αφορούν την 
υλοποίηση προγραμμάτων Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης τα οποία μπορούν να υλοποιούνται 
κατά την περίοδο κατά την οποία έχει διακοπεί η λειτουργία των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες προς 
όφελος των μαθητών/τριών μας. 

Με απλά λόγια, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί  από τη στιγμή που δε μπορούν να βρίσκονται στο σχολείο 
τους με τη φυσική τους παρουσία, θα μπορούν να παρακολουθούν μια ηλεκτρονική τάξη (κυψέλη)- στην 
πλατφόρμα που  έχει ετοιμάσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο -μέσα από την οποία θα έρχονται σε επαφή 
με το δάσκαλό τους τους συμμαθητές τους και το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα ανεβαίνει στην 
ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα την οποία θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός.  

Απαραίτητα εργαλεία είναι η ύπαρξη μιας συσκευής ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τάμπλετ κτλ καθώς 
και σύνδεση με το Διαδίκτυο.  

Οι ενέργειες που είναι απαραίτητες να γίνουν  από εσάς ως γονείς- κηδεμόνες, προκειμένου το παιδί 
σας να γίνει μαθητής αυτής της ηλεκτρονικής τάξης, είναιοι εξής: 
Α. Η εγγραφή του  μαθητή  στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) από το γονέα - κηδεμόνα.  
Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες  αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την 
δυνατότητα να συνδεθούν στη διαθέσιμη πλατφόρμα  τηλεκπαίδευσης την οποία προανέφερα  στη σελίδα 
https://register.sch.gr/students/ .  
ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

x Σας επισυνάπτω αναλυτικές οδηγίες που πρέπει να τις διαβάσετε πριν 
προχωρήσετε  στην εγγραφή του παιδιού σας στο ΠΣΔ. Περιληπτικά σας τις αναφέρω: 

x Στη συνέχεια , πληκτρολογώ τη σελίδα https://register.sch.gr/students/ . Προσπαθήστε ξανά αν δεν 
ανοίξει  με την πρώτη προσπάθεια η φόρμα εγγραφής  γιατί το σύστημα είναι φορτωμένο (ή 
προσπαθήστε άλλη ώρα). 

 
x Πρώτα  εμφανίζεται η εισαγωγική σελίδα της εφαρμογής εγγραφής και περιέχει χρήσιμες πληροφορίες 

για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του. Στο τέλος της σελίδας  ο κηδεμόνας του μαθητή θα πρέπει να 



πατήσει το κουμπί «Ας ξεκινήσουμε» που υπάρχει στο κάτω μέρος της σελίδας για να μεταβεί στην 
φόρμα εγγραφής. 

 

x Εμφανίζεται η φόρμα εγγραφής. Η φόρμα συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του/ης μαθητή/τριας 
ακολουθώντας ακριβώς τις οδηγίες ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα κατά την υποβολή της. 

x Σημαντικό: Όλα τα πεδία που θα συμπληρωθούν στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει να είναι ακριβώς ίδια 
με αυτά που αναγράφονται σε παλαιότερο έλεγχο προόδου του/της μαθητή. Για παράδειγμα αν το 
όνομα ενός μαθητή έχει γραφτεί στον έλεγχο προόδου ως Γεώργιος, έτσι θα πρέπει να γραφτεί και στο 
αντίστοιχο πεδίο έτσι και όχι Γιώργος. Όλα τα πεδία με * θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. 

x Συνεχίζετε συμπληρώνοντας  όνομα  επώνυμο, ημερομηνία (σύμφωνα με τις οδηγίες), σχολείο φοίτησης 
(Για την εμφάνιση του Σχολείου φοίτησης αρκεί να πληκτρολογήστε μερικά γράμματα του ονόματος του 
π.χ. ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΒΟΧ και θα εμφανιστούν τα σχολεία που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης και θα το 
επιλεξετε. 

x Επιλέγετε τάξη ,  και αριθμό Μητρώου μαθητή, τον οποίο μπορείτε να τον βρείτε σε πρόσφατο 
έλεγχο προόδου του μαθητή/τριας . Ο αριθμός  Μητρώου των μαθητών  των Α΄και Β΄ τάξεων -
οι οποίοι δεν έχουν λάβει  έλεγχο Προόδου- θα αποσταλεί στο email του καθε γονέα ξεχωριστά. 

x Συμπληρώνετε τα πεδία Ονοματεπώνυμο , Email κηδεμόνα * και Κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα * είναι 
απαραίτητα και χρησιμοποιούνται για τυχόν ανάκτηση του κωδικού του e-mail. 

x Στην συνέχεια θα πρέπει να ορίσετε τον Κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό που θα δημιουργηθεί 
x Στο τέλος αφού διαβάσετε τους Όρους χρήσης και Δήλωση εχεμύθειας θα πρέπει να τσεκάρετε το κουτάκι 

και να πατήσετε Υποβολή της φόρμας. 
 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ 
ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ. 
Σημείωση:Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με  την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019. 
https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php 
Επισημαίνεται ότι οι μαθητικοί λογαριασμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο για 
εκπαιδευτική χρήση και στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων και όχι για προσωπικούς λόγους. 
 
 Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή των μαθητών στο ΠΣΔ  και με την απόκτηση μαθητικού Λογαριασμού θα 
σας ενημερώσω; 
 α) για τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
 β) για την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτικός για την δημιουργία του ψηφιακού 
τμήματος και θα σας κοινοποιήσω το σχετικό σύνδεσμο-link. Και περαεταίρω οδηγίες. 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  
1.Οδηγίες εγγραφής των μαθητών στο ΠΣΔ 
2. Ενδεικτικό έντυπο εγγραφής μαθητή/τριας στο ΠΣΔ(προκειμένου να αποκτήσετε εικόνα πριn 
προχωρήσετε στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/://register.sch.gr/students/ , για να 
συμπληρώσετε   την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής και να την υποβάλλετε. 
3. Tην υπ΄αρ 39731/ Δ2/20-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: Παροχή προσωπικών 
λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο 
Σχολικό Δίκτυο.  
4. Τηλέφωνο επικοινωνίας Σχολείου : 27410 55670 , ώρες απο 8:30 έως 13:30  
 
Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου ευχόμαστε υγεία σε όλους. 
Η Δντρια του Σχολείου 
Γεωργία Κούρτη 


