
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ 
ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΟΝΗ ΕΞ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

Για τθ διαςφνδεςθ των ςχολείων, των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε ζνα αςφαλζσ δίκτυο και τθν παροχι ποιοτικϊν θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 
ςε αυτοφσ, το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων λειτουργεί και εξελίςςει το Ρανελλινιο Σχολικό 
Δίκτυο (www.sch.gr). 

Το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων λαμβάνοντασ υπόψθ του τθν ανάγκθ για: 

• τθν προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςε περιβάλλοντα ςφγχρονθσ και 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ που παρζχονται από το Υπ. Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων και από 
εποπτευόμενουσ φορείσ του, 

• τθν θλεκτρονικι επικοινωνία μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ και τθσ υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν μεκόδων με ςφγχρονα μζςα επικοινωνίασ, διδαςκαλίασ 
και ςυνεργαςίασ, 

• τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, ςτο πλαίςιο 
των γνωςτικϊν αντικειμζνων που διδάςκονται ςτο ςχολείο, 

• τθν πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτισ υπθρεςίεσ του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου, οι οποίεσ 
παρζχονται με απολφτωσ αςφαλι τρόπο και ςε ζνα ςαφϊσ οριςμζνο πλαίςιο με πλιρθ προςταςία τθσ 
ιδιωτικότθτασ των μακθτϊν, 

 
υλοποίθςε μία νζα ευζλικτθ διαδικαςία παροχισ λογαριαςμϊν πρόςβαςθσ (μακθτικοφσ λογαριαςμοφσ) 
ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθ χριςθ των 
υπθρεςιϊν του Ρανελλθνίου Σχολικοφ Δικτφου. 

Με τουσ μακθτικοφσ λογαριαςμοφσ παρζχεται θ πρόςβαςθ των μακθτϊν ςε ζνα ςφνολο υπθρεςιϊν του 
Ρανελλθνίου Σχολικοφ Δικτφου, όπωσ θ θλεκτρονικι αλλθλογραφία, θ τθλεκπαίδευςθ, τα ιςτολόγια, οι 
κοινότθτεσ αλλά και ςε άλλεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. 

 

1. Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριαςμών ςτο ΠΣΔ για τουσ μαθητζσ και μαθήτριεσ τησ  

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ζωσ και την Δευτζρα 30/03/2020 
 

Για όλουσ τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ λειτουργεί μία 
νζα αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία δθμιουργίασ μακθτικϊν λογαριαςμϊν ΡΣΔ 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. Πλα τα πεδία να ςυμπλθρωκοφν ακριβϊσ 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 ςυμπλθρϊνονται με ςκοπό τθν εφκολθ 
ανάκτθςθ των ςτοιχείων του λογαριαςμοφ (όνομα χριςτθ και κωδικόσ πρόςβαςθσ) από τον κάτοχό του. 

6. Αφοφ ο κθδεμόνασ διαβάςει τουσ Προυσ Χριςθσ και τθ Διλωςθ Εχεμφκειασ μπορεί να 
προχωριςει ςτθν υποβολι τθσ φόρμασ για τθ δθμιουργία του μακθτικοφ λογαριαςμοφ. 

http://www.sch.gr/
https://register.sch.gr/students


7. Η ορκότθτα των ςτοιχείων μακθτι/μακιτριασ επιβεβαιϊνεται 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 ΡΣΔ. 

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 ϊςτε να 
διαςταυρϊςει τθν ορκότθτα των ςτοιχείων του/τθσ μακθτι/μακιτριασ. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει 
αίτθμα υποςτιριξθσ προσ το Ρανελλινιο 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. 

 
• Πλο το υλικό είναι αναρτθμζνο και δθμόςια διακζςιμο: 

(α) https://register.sch.gr/students, και 

(β) https://register.sch.gr/students/help/, απ' όπου μποροφν να τα παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, οι 
κθδεμόνεσ και οι μακθτζσ. 

 
3. Υπηρεςίεσ του Πανελληνίου Σχολικοφ Δικτφου για τουσ μαθητζσ και τισ μαθήτριεσ 

Στθν πφλθ του ΡΣΔ (https://www.sch.gr) ζχει αναρτθκεί και ενθμερϊνεται τακτικά υλικό και 
ςφνδεςμοι: 

• με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και ςυνδζςμουσ χριςθσ του μακθτικοφ λογαριαςμοφ 
(https://www.sch.gr/students) 

• πλθροφορίεσ για τισ υπθρεςίεσ του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου και τον τρόπο αξιοποίθςισ 
τουσ ςτο εκπαιδευτικό ζργο, υπάρχουν ςτθν πφλθ του ΡΣΔ και ειδικά ςτθν ιςτοςελίδα 
www.sch.gr/services. 

4. Πλαίςιο καλήσ χρήςησ τησ παρεχόμενησ υπηρεςίασ 

Η ευκφνθ διαχείριςθσ του λογαριαςμοφ και θ μθ διαρροι των ςτοιχείων πρόςβαςθσ ςε τρίτουσ 
αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του κατόχου του λογαριαςμοφ, δθλαδι του/τθσ μακθτι/μακιτριασ και του 
κθδεμόνα του. 

Επιςθμαίνεται ότι οι μακθτικοί λογαριαςμοί πρζπει να χρθςιμοποιοφνται αυςτθρά και μόνο για 
εκπαιδευτικι χριςθ και ςτα πλαίςια των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κακόβουλθ χριςθ του λογαριαςμοφ, ο λογαριαςμόσ 
απενεργοποιείται ι διαγράφεται μόνιμα. 

 

5. Υποςτήριξη μαθητικών λογαριαςμών 

Η ανάκτθςθ κωδικοφ ςε περιπτϊςεισ που απαιτθκεί κα γίνεται αποκλειςτικά μζςω email ι 
μθνφματοσ ςε κινθτι ςυςκευι (SMS) από τθν ιςτοςελίδα https://register.sch.gr/password/. 

Ο διαχειριςτισ του μακθτικοφ λογαριαςμοφ μπορεί να ορίςει νζο κωδικό πρόςβαςθσ ςε κάκε 
μακθτικό λογαριαςμό εφόςον αυτό ηθτθκεί από τον κθδεμόνα του μακθτι. 

 

6. Ενημζρωςη μαθητών και γονζων 

Ραρακαλοφνται τα ςχολεία να ενθμερϊςουν τουσ κθδεμόνεσ μζςω τθσ εφαρμογισ mySchool, μζςω 
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των ςχολικϊν ιςτοτόπων και με κάκε άλλο πρόςφορο τρόπο για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ εγκυκλίου. 

H ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΑΚΗ 


