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ΚΟΙΝ: 1. Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο - Σμιμα 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, υπόψθ κ. Χρ. 
Δοφκα, Μεςογείων 396, 15341 Αγ. 
Παραςκευι 

2. Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο - Σμιμα Ερευνϊν, 
Σεκμθρίωςθσ και Εκπαιδευτικισ 
Σεχνολογίασ, υπόψθ κ. Δ.Ματκαίου, 
Μεςογείων 396, 14351, Αγ. Παραςκευι 

3. Τπεφκυνουσ ΠΛΗΝΕΣ (μζςω των Δ/νςεων 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) 

4. Διοικοφςα και Σεχνικι Επιτροπι 
Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου 

 

ΘΕΜΑ: Παροχι προςωπικών λογαριαςμών ςτουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο 

τα πλαίςια τθσ τεχνολογικισ διάςταςθσ του  ΝΕΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ προβλζπεται θ υλοποίθςθ μία 
ςειράσ δράςεων για τθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ με καινοτόμεσ υποδομζσ ΣΠΕ, θ αναβάκμιςθ 
των ςχολικϊν προςβάςεων, θ χριςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ 
περιεχομζνου, θ λειτουργία ψθφιακϊν πλατφορμϊν διάκεςθσ περιεχομζνου, παρεμβάςεισ ςτο 
πρόγραμμα ςπουδϊν, ςτοχευμζνεσ δράςεισ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και θ 
ενοποίθςθ εφαρμογϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

Για τθ διαςφνδεςθ των ςχολείων, των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε ζνα αςφαλζσ δίκτυο και τθν παροχι ποιοτικϊν θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν ςε αυτοφσ, το Τπ. Παιδείασ ΔΒΜΘ (www.minedu.gov.gr) λειτουργεί και εξελίςςει το 
Πανελλινιο χολικό Δίκτυο (www.sch.gr). 

Σο Τπ. Παιδείασ ΔΒΜΘ λαμβάνοντασ υπόψθ του τθν ανάγκθ για:  

 τθν προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ των μακθτϊν ςε ψθφιακά περιβάλλοντα υποςτιριξθσ 
τθσ μάκθςθσ που παρζχονται από το Τπ. Παιδείασ ΔΒΜΘ και από φορείσ του, 

 τθν θλεκτρονικι επικοινωνία μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτα πλαίςια τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθσ υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν μεκόδων με 
ςφγχρονα μζςα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, 

 τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) 
ςτα πλαίςια των γνωςτικϊν αντικειμζνων που διδάςκονται ςτθν Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ, 
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 τθ ςυνεργαςία ομάδων ι ςχολείων γεωγραφικά διαςκορπιςμζνων ςτα πλαίςια 
ελλθνικϊν ι ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ςυνεργαςίασ ςχολείων, 

 τθν πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτισ υπθρεςίεσ του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου, οι 
οποίεσ παρζχονται με απολφτωσ αςφαλι τρόπο και ςε καλά οριςμζνο πλαίςιο, 

προχωρά ςτθν παροχι προςωπικών λογαριαςμών πρόςβαςθσ ςτο Πανελλινιο χολικό 
Δίκτυο ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

Με τον λογαριαςμό αυτό εξαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία Ηλεκτρονικοφ 
Σαχυδρομείου κακϊσ και ςτισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του ΠΔ. Η διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου του μακθτι είναι τθσ μορφισ username@sch.gr. Με τον ίδιο κωδικό κα δοκεί 
μελλοντικά πρόςβαςθ και ςε άλλεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχει το Τπ. Παιδείασ ΔΒΜ, 
όπωσ το ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΟΛΕΙΟ, κλπ.  

 

1. Δθμιουργία και απόδοςθ μακθτικών λογαριαςμών ΠΔ 

Για τθ δθμιουργία και τθν απόδοςθ μακθτικϊν λογαριαςμϊν ζχει δθμιουργθκεί ειδικό 
διαδικτυακό περιβάλλον προςβάςιμο από τθν διεφκυνςθ https://register.sch.gr/students  

Ακολουκεί ςφντομθ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ μακθτικϊν λογαριαςμϊν ΠΔ. 

A. Για ςχολεία που χρθςιμοποιοφν το Γραμματειακό φςτθμα e-school 

 Η ςχολικι μονάδα χρθςιμοποιϊντασ το Γραμματειακό φςτθμα e-school προχωρά ςτθν 
εκτφπωςθ του προςωπικοφ αρικμοφ πρόςβαςθσ (PIN) μακθτι και ακολοφκωσ 
γνωςτοποιεί ςε κάκε μακθτι τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ του, διαςφαλίηοντασ 
ταυτόχρονα τθν μθ-διαρροι των ςυνκθματικϊν ςε άλλουσ μακθτζσ. 

 Ο μακθτισ προχωρά ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του από το ειδικό 
περιβάλλον https://register.sch.gr/students μζςω τθσ επιλογισ «Εγγραφή μαθητή», 
υποεπιλογι «1. Αν ςασ ζχει δοθεί PIN από το ςχολείο ςασ (Γραμματειακό Σφςτημα e-
School)».  

Η ενεργοποίθςθ του μακθτικοφ λογαριαςμοφ είναι εφικτι τόςο από το χολικό 
Εργαςτιριο Πλθροφορικισ όςο και από το ςπίτι του μακθτι. Προτείνεται όμωσ να 
γίνεται ςτο ςχολείο υπό τθν κακοδιγθςθ και επιτιρθςθ του κακθγθτι πλθροφορικισ. 

B. Για ςχολεία που δεν χρθςιμοποιοφν το Γραμματειακό φςτθμα e-school 

 Ο Διευκυντισ του ςχολείου αποδίδει δικαιώματα διαχειριςτι ςε ζναν ι περιςςότερουσ 
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου (κατά προτίμθςθ ειδικότθτασ πλθροφορικισ), ο οποίοσ 
αναλαμβάνει το ρόλο του διαχειριςτι των μακθτικϊν λογαριαςμϊν του ςχολείου. 

 Ο διαχειριςτισ του ςχολείου χρθςιμοποιϊντασ το https://register.sch.gr/students, 
επιλογι «Εγγραφή μαθητή», υποεπιλογι «3. Καταχώρηςη μαθητών από τον διαχειριςτή 
του ςχολείου» μπορεί να δθμιουργιςει και να ενεργοποιιςει τουσ μακθτικοφσ 
λογαριαςμοφσ. τθ ςυνζχεια εκτυπϊνει και γνωςτοποιεί τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ 
ςε κάκε μακθτι. 

 Εναλλακτικά, ο διαχειριςτισ του ςχολείου μζςω τθσ ίδιασ εφαρμογισ μπορεί να δϊςει 
τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ ςτοιχείων από ίδιουσ τουσ μακθτζσ. τθν περίπτωςθ αυτι 
οι μακθτζσ κα μποροφν να καταχωροφν τα ςτοιχεία τουσ μζςω τθσ επιλογισ «Εγγραφή 
μαθητή», υποεπιλογι «2. Αν το ςχολείο ςασ ζχει ενεργοποιήςει την δυνατότητα 
καταχώρηςησ ςτοιχείων από τουσ μαθητζσ». Ακολοφκωσ ο διαχειριςτισ κα ελζγχει τα 
καταχωρθμζνα ςτοιχεία και κα ενεργοποιεί τουσ μακθτικοφσ λογαριαςμοφσ. 

 

2. Διαχείριςθ των μακθτικών λογαριαςμών 

Η διαχείριςθ (δθμιουργία, τροποποίθςθ, διαγραφι, κλπ) των μακθτικϊν λογαριαςμϊν κα 
γίνεται από τα ςχολεία μζςω τθσ ειδικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ 
https://register.sch.gr/studentsadmin, από τθν οποία παρζχονται επίςθσ αναλυτικζσ 
πλθροφορίεσ για τθ διαδικαςία παραγωγισ και διαχείριςθσ μακθτικϊν λογαριαςμϊν, για τθ 
διάρκεια ιςχφοσ των λογαριαςμϊν και για τουσ όρουσ χριςθσ. Η πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι 
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επιτρζπεται με τα ςτοιχεία του επίςθμου λογαριαςμοφ του ςχολείου ςτο ΠΔ κακϊσ επίςθσ και 
από τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν οριςτεί από τον Δ/ντι του ςχολείου ωσ διαχειριςτζσ με τα 
προςωπικά τουσ ςτοιχεία ςφνδεςθσ τουσ ςτο ΠΔ. 

3. Ενθμζρωςθ των ςχολείων 

Η ενθμζρωςθ των ςχολείων για τθν παροχι λογαριαςμϊν ΠΔ ςτουσ μακθτζσ κα γίνει με τουσ 
παρακάτω τρόπουσ: 

 Με τθν παροφςα εγκφκλιο. 

 Με τθν αποςτολι ενθμερωτικοφ μθνφματοσ με το ίδιο περιεχόμενο μζςω Ηλεκτρονικοφ 
Σαχυδρομείου από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο. 

 Όλο το υλικό είναι αναρτθμζνο και ελεφκερα διακζςιμο ςτισ εφαρμογζσ: (α) εγγραφισ 
μακθτϊν https://register.sch.gr/students, και (β) διαχείριςθσ μακθτικϊν λογαριαςμϊν  
https://register.sch.gr/studentsadmin, απ’ όπου κα μποροφν να τα παραλαμβάνουν οι 
εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ. 

 

4. Πλαίςιο καλισ χριςθσ τθσ υπθρεςίασ 

Η ευκφνθ διαχείριςθσ του λογαριαςμοφ και θ μθ διαρροι των ςτοιχείων πρόςβαςθσ ςε τρίτουσ 
αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του κατόχου του λογαριαςμοφ, δθλαδι του μακθτι. τθν 
περίπτωςθ που ο κθδεμόνασ ηθτιςει να του γνωςτοποιθκεί ο κωδικόσ του λογαριαςμοφ, 
οφείλει και ο ίδιοσ να ακολουκεί τισ οδθγίεσ για τθν αςφαλι χριςθ του κωδικοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι μακθτικοί λογαριαςμοί πρζπει να χρθςιμοποιοφνται αυςτθρά και μόνο 
για εκπαιδευτικι χριςθ και ςτα πλαίςια των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. ε περίπτωςθ που 
διαπιςτωκεί κακόβουλθ χριςθ του λογαριαςμοφ, ο λογαριαςμόσ απενεργοποιείται ι 
διαγράφεται μόνιμα. 

Η ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία δεν αφορά ςτθν πρόςβαςθ (dial-up access) ςτο Διαδίκτυο από το 
ςπίτι του μακθτι. 

Αναλυτικά διατυπωμζνοι οι όροι χριςθσ, οδθγίεσ καλισ χριςθσ, τεχνικζσ οδθγίεσ και ζντυπα 
βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα https://register.sch.gr/students. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ υπθρεςίεσ του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου και τον τρόπο 
αξιοποίθςισ τουσ ςτο εκπαιδευτικό ζργο, μπορείτε να βρείτε ςτθ διεφκυνςθ 
www.sch.gr/services. 

 

 Ο Γενικόσ Γραμματζασ  

 

 

 

     Κακθγθτισ Βαςίλειοσ Κουλαϊδισ 

 

υνθμμζνα: 

1. Γενικι περιγραφι υπθρεςίασ μακθτικϊν λογαριαςμϊν ΠΔ (ςελ. 2) 

2. Οδθγίεσ προσ μακθτζσ και κθδεμόνεσ (ςελ. 6) 

3. Όροι χριςθσ (ςελ. 4) 

 

υνοδευτικά κείμενα αναρτθμζνα ςτο https://register.sch.gr/students: 

4. Οδθγίεσ καλισ χριςθσ (ςελ. 8) 

5. Α). Εγχειρίδιο οδθγιϊν προσ διαχειριςτζσ ςχολείων με e-School (ςελ. 5) 

Β). Εγχειρίδιο οδθγιϊν προσ διαχειριςτζσ ςχολείων χωρίσ e-School (ςελ. 39) 

6. Αίτθςθ γνωςτοποίθςθ κωδικοφ (ςελ. 1) 
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Εςωτερικι Διανομι: 

 Γραφείο Τπουργοφ, κυρίασ Άννασ Διαμαντοποφλου 

 Γραφείο Αναπλθρϊτριασ Τπουργοφ, κυρίασ Φωτεινισ Γεννθματά 

 Γραφείο Τφυπουργοφ, κυρίασ Παραςκευισ Χριςτοφιλοποφλου 

 Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα, Κακθγθτι κυρίου Βαςίλειου Κουλαϊδι 

 Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κυρίου 
Μιχαιλ Κοντογιάννθ 

 Διεφκυνςθ ΕΠΕΔ, Γραφείο Καινοτομιϊν 

 Διεφκυνςθ πουδϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 Διεφκυνςθ πουδϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 Δ/νςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν 

 Γραφείο για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ 
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