
Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Α΄Τάξη 2020-21) 

Το ΥΠΑΙΘ λαμβάνοντας υπόψη του, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για την πρόσβαση των μαθητών στις υπηρεσίες του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ο οποίες παρέχονται με απολύτως ασφαλή τρόπο και σε ένα σαφώς ορισμένο πλαίσιο 

με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας των μαθητών, υλοποίησε μία νέα ευέλικτη διαδικασία παροχής λογαριασμών 

πρόσβασης (μαθητικούς λογαριασμούς) στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη 

χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Με τους μαθητικούς λογαριασμούς παρέχεται η πρόσβαση 

των μαθητών σε ένα σύνολο υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η 

τηλεκπαίδευση, τα ιστολόγια, οι κοινότητες αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τουΥΠΑΙΘ. 

Α. Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ για τους μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ Τάξη  2020-21) 

Για όλους τους μαθητές/τριες της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη 

διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα 

παρακάτω βήματα, για τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α’ Τάξεων Δημοτικού 

Σχολείου ή όποιου άλλου μαθητή δε δημιούργησε λογαριασμό τη χρονιά που πέρασε :                                                                                                                                          

1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/τριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη 

διεύθυνση https://register.sch.gr/students/                                                                                                                                       

2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).                            

3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον 

κηδεμόνα του.                                                                                                                                                                                             

4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο πλήκτρο που υπάρχει στο 

τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.                                                                                                           

5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει: i. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο 

προόδου ή καρτέλα εγγραφής του/της μαθητή/τριας από το σχολείο (Δημοτικό). ii. Η συμπλήρωση όλων των 

πεδίων είναι υποχρεωτική. iii. Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό 

την εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον κάτοχό του.                                                                                                                        

6. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή 

της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.                                                                                                          

7. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/τριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα MySchool και δημιουργείται ο 

λογαριασμός.                                                                                                                                                                                                

8. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (username), κωδικός 

πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή 

στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.                                                                                                                                                                                

9. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και 

χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί.                                                        

10. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7) και η δημιουργία 

του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να διασταυρώσει την ορθότητα των 

στοιχείων του/της μαθητή/τριας. (Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνη της εφαρμογής).                                                                                         

11. Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.                                                               

Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που παράγεται δεν έχει 

σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.                                                                                                      

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (Α΄ΤΑΞΗ) ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10/2020 

Β. Γενικά, για ενημερώσεις σημαντικές θα λαμβάνετε σχετικά έγγραφα ή μήνυμα στο προσωπικό σας ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο το οποίο δηλώσατε κατά την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο. Επίσης μπορείτε να παρακολουθείτε την 

ιστοσελίδα του σχολείου στη διεύθυνση https://dimotikogournon.gr/ και για επικοινωνία μπορείτε να στείλετε e-mail 

στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου: mail@dim-gourn.ira.sch.gr      Τηλ. Σχολείου : 2810762030 

         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

         ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
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