
Αγαπητοί γονείς, 

Προκειμένου να ενταχθούν οι μαθητές του σχολείου μας στο σύστημα της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, όπως αυτό υποστηρίζεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), απαιτείται να 
πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός βημάτων.  

Τρία από τα βήματα αυτά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από εσάς, τους γονείς και τους 
κηδεμόνες των μαθητών.  

Συνοπτικά, τα τρία αυτά βήματα είναι, 

1. Να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό λογαριασμό χρήστη του ΠΣΔ για κάθε μαθητή που 
έχετε στο σχολείο μας. 

o Το όνομα και ο κωδικός του λογαριασμού αυτού θα σας χρησιμεύσει για να 
συνδεθείτε στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

2. Να κάνετε εισαγωγή στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μια φορά. 

o Το βήμα αυτό θα το πραγματοποιήσετε μετά από σχετικό μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας σταλεί από το σχολείο και στο οποίο 
θα υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας εκπαίδευσης που 
επέλεξε ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της τάξης.  

o Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να 
αναζητήσουν το όνομα χρήστη του μαθητή προκειμένου να του στείλουν 
πρόσκληση για να ενταχθεί στην τάξη τους. 

3. Να επισκέπτεστε την πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθημερινά και να 
παρακολουθείτε τα εισερχόμενα μηνύματα που σας δίνει η πλατφόρμα.  

o Εκεί θα βρείτε την πρόσκληση του δασκάλου της τάξης αλλά και των 
υπόλοιπων εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχετε στην τάξη τους. 

Το ΠΣΔ δέχεται ένα τεράστιο αριθμό αιτημάτων από εκπαιδευτικούς και μαθητές όλων των 
βαθμίδων (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο). Θα χρειαστεί υπομονή και προετοιμασία για να 
αποφύγετε την ταλαιπωρία, μιας και το ΠΣΔ θα συγκρίνει τα στοιχεία που θα δώσετε με 
αυτά που έχει το σχολείο και αν δεν ταιριάζουν θα σας ζητήσει να επαναλάβετε τη διαδικασία.  

Έτσι, για να υλοποιήσετε το πρώτο βήμα με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία, καλό είναι να 
συγκεντρώσετε πρώτα τα παρακάτω: 

1. Τον τελευταίο έλεγχο προόδου του παιδιού σας εφόσον είναι μαθητής της Γ’, Δ’, Ε 
και ΣΤ’ Τάξης ή το μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα στείλει το 
σχολείο με τα στοιχεία εγγραφής για τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης. 

a. Σημειώστε το όνομα, το επώνυμο, την τάξη, το τμήμα και τον αριθμό 
μητρώου του μαθητή.  

b. Η εισαγωγή των πληροφοριών στη σελίδα του ΠΣΔ γίνεται με κεφαλαία γράμματα, 
χρειάζεται όμως προσοχή ώστε το όνομα και το επώνυμο να είναι όπως 
αναγράφονται στον έλεγχο προόδου. Έτσι για παράδειγμα αν στον έλεγχο γράφει 
Γεώργιος, γράψτε ΓΕΩΡΓΙΟΣ και όχι ΓΙΩΡΓΟΣ. 



2. Σημειώστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού 
σας τηλεφώνου. 

3. Προεπιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά,  
a. μήκος από 7 έως 16 χαρακτήρες 
b. πεζούς λατινικούς χαρακτήρες 
c. τουλάχιστον ένα κεφαλαίο λατινικό χαρακτήρα ή αριθμό 
d. τουλάχιστον ένα από τα σύμβολα ! @ $ -  

 

Προσέξτε το πεδίο της φόρμας που αφορά στην εισαγωγή της ημερομηνίας γέννησης του 
παιδιού. Το πεδίο αυτό συχνά κολλάει.  

Αφού προετοιμαστείτε μεταβείτε στον παρακάτω ιστότοπο για να δημιουργήσετε τους 
λογαριασμούς του ή των παιδιών σας: https://register.sch.gr/students/ 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποθηκεύστε με όποιο τρόπο μπορείτε τις 
πληροφορίες που αναγράφονται στην οθόνη. 

 

 

 

 

 

 

 


