
Αγαπητοί γονείς, 

Ο κορωνοϊός θα αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μας. Θα χρειαστεί σχέδιο, 

υπομονή και κοινωνική ανοχή για τη διαχείριση της κρίσης που βιώνουμε. Το 

ζητούμενο δεν είναι να υποκατασταθεί η συμβατική, διά ζώσης διδασκαλία, 

αλλά πώς θα διατηρήσουμε ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία για τους 

μαθητές μας,  στις έκτακτες αυτές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας. 

Το σχολείο μας αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης σε 

τρία γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα για όλες τις τάξεις, Γλώσσα, Μαθηματικά 

και Φυσική.   

Για τη δημιουργία των ηλεκτρονικών τάξεων θα πρέπει ο κάθε μαθητής και 

μαθήτρια να αποκτήσει λογαριασμό στο ΠΣΔ. Ακολουθούν οδηγίες από 

έγγραφο του Υπουργείου που εστάλη στο σχολείο.  

Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ για τους 

μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη 

διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του 

κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα: 

 1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας 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 του/της μαθητή/μαθήτριας 

που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο. 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/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το 

σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός. 

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


 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/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει 

αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική 

επιλογή που υπάρχει στην οθόνη της εφαρμογής. Για την προστασία της 

ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που 

παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.  

Τονίζεται ότι η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής λειτουργεί 

παράλληλα με την καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών 

λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου και δεν την αντικαθιστά, αλλά την 

συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εγγραφής 

Σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων το Υπουργείο 

αναφέρει ότι:  

Κατ’ εφαρμογή ́του Νέου Ευρωπαϊκού ́Κανονισμού ́Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά ́

με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από ́ το Ελληνικό́ 

Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από ́ το υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Τα προσωπικά ́ σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας 
από ́ τη σχολική ́μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονέων ή 
κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό́ Δημόσιο, είναι δε αναγκαίά για 
την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού ́ Δημοσίου, 
κατά ́ τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργιάς 
της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά ́την περίοδο εφαρμογής των εκτάκτων 
μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορωνιού ́ Covid-19 και την απαγόρευση 
διδασκαλίας με φυσική ́παρουσία. 

Επιπλέον, οι μαθητές κατά ́ τη συμμετοχή́ τους στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού ́
χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά ́
προκειμένου να καταστεί ́ τεχνικά́ δυνατή ́ η σύγχρονη εξ αποστάσεως 
διδασκαλία, μεσώ της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και 
αποκλειστικά ́για όσο χρονικό́ διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν 
συνεχεία θα διαγραφούν από́ τους εν λόγω παρόχους. 



Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού ́πλοήγησης (browser) 
(και όχι μέσω εφαρμογής). 

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά́ πόσον ή όχι προσωπικά́ 
δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. 

Σε περίπτωση που τα προσωπικά ́ σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, 
έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά ́ σας δεδομένα, λήψης 
αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών 
προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της 
επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και 
αναγνωρίσιμη από ́μηχανήματα μορφή,́ διαβίβασης τους σε άλλον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από ́ το Ελληνικό ́ Δημόσιο, διαβίβασης τους 
από ́ το Ελληνικό ́ Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό ́
είναι τεχνικά́ εφικτό,́ υποβολής καταγγελίας στην Αρχή́ Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού ́ Χαρακτήρα, αντίταξης ανά́ πάσα στιγμή ́ στην 
επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. 

Η δημιουργία των μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ παρακαλούμε να 
πραγματοποιηθεί ΑΜΕΣΑ ακόμη και σήμερα. ‘Όταν ολοκληρωθεί, θα 
ακολουθήσει ενημερωτικό μέιλ από το σχολείο για τα επόμενα βήματα. 

Παρακαλώ θερμά να παρακολουθείτε τα μέιλ σας. 

Καλή δύναμη σε όλους μας 

Με εκτίμηση 

Η διευθύντρια 

Αραπάκη Χρυσάνθη 


