
1ο. Οδηγίεσ για την εγγραφή μαθητών ςτο ΠΔ 

 Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών γίνεται μέςω Διαδικτύου από τον 

κηδεμόνα τουσ.  

Για την εγγραφή απαιτείται η χρήςη ηλ. ςυςκευήσ με πρόςβαςη ςτο Διαδίκτυο 

καθώσ και ο κηδεμόνασ να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και ηλ. διεύθυνςη 

αλληλογραφίασ (email).  

Γονείσ/κηδεμόνεσ, για την εγγραφή του παιδιού ςασ ςτο Πανελλήνιο χολικό 

Δίκτυο, ακολουθήςτε τα παρακάτω:  

1.Επιςκεφθείτε την ιςτοςελίδα https://register.sch.gr/students/. Εκεί αρχικά 

εμφανίζεται η ειςαγωγική ςελίδα τησ εφαρμογήσ εγγραφήσ και περιέχει 

χρήςιμεσ πληροφορίεσ για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.  

2.τη ςυνέχεια πατήςτε το κουμπί «Ασ ξεκινήςουμε» που υπάρχει ςτο κάτω 

μέροσ τησ ςελίδασ για να μεταβείτε ςτην φόρμα εγγραφήσ.  

3.υμπληρώςτε τη φόρμα ακολουθώντασ ακριβώσ τισ οδηγίεσ ώςτε να μην 

υπάρχει πρόβλημα κατά την υποβολή τησ. Όλα τα πεδία με * θα πρέπει να 

ςυμπληρωθούν υποχρεωτικά. ημαντικό: Όλα τα πεδία που θα ςυμπληρωθούν 

ςτη φόρμα εγγραφήσ θα πρέπει να είναι ακριβώσ ίδια με αυτά που 

αναγράφονται ςε παλαιότερο έλεγχο προόδου του παιδιού ςασ. Για παράδειγμα, 

αν το όνομα ενόσ μαθητή έχει γραφτεί ςτον έλεγχο προόδου ωσ Γεώργιοσ, έτςι 

θα πρέπει να γραφτεί και ςτο αντίςτοιχο πεδίο έτςι και όχι Γιώργοσ.  

4.Για την ςυμπλήρωςη τησ Ημερομηνίασ γέννηςησ επιλέξτε το ημερολόγιο δεξιά 

και μετά ςυμπληρώςτε τη χρονολογία γέννηςησ, τον μήνα γέννηςησ και την 

ημέρα από το ημερολόγιο που θα εμφανιςτεί. Η ημερομηνίαπρέπει να γραφεί με 

την μορφή «ΜΕ-ΜΗ-ΕΣΟ».  

5.Για την εμφάνιςη του χολείου φοίτηςησ, αρκεί να πληκτρολογήςετε μερικά 

γράμματα του ονόματοσ του π.χ.«3 ΛΤΚΕΙΟ ΡΟΔ» και θα εμφανιςτεί το ςχολείο 

μασ.  

6.Μετά την επιλογή ςχολείου θα πρέπει να επιλέξετε τηΣάξη φοίτηςησ, 

επιλέγοντασ από την λίςτα που θα εμφανιςτεί. Κατόπιν επιλέξτε και το τμήμα 

του παιδιού ςασ.  

7.τη ςυνέχεια ςυμπληρώςτε τον Αριθμό Μητρώου (ςυμπληρώνεται 

υποχρεωτικά) που έχει το παιδί ςτο ςχολείο μασ. Μπορείτε να τον βρείτε ςε 

πρόςφατο έλεγχο προόδου.  

8.Σα πεδία Email κηδεμόνα και Κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα είναι απαραίτητα 

και χρηςιμοποιούνται για τυχόν ανάκτηςη του κωδικού του e-mail.  

9.Σο όνομα χρήςτη (username) δημιουργείται αυτόματα και θα εμφανιςτεί ςτην 

επόμενη οθόνη μετά την δημιουργία του λογαριαςμού.  



10. την ςυνέχεια θα πρέπει να ορίςετε τον Κωδικό πρόςβαςησ για τον 

λογαριαςμό που θα δημιουργηθεί.  

Ο κωδικόσ πρέπει να έχει υποχρεωτικά:  

μήκοσ από 7 έωσ 16 χαρακτήρεσ  

πεζούσ λατινικούσ χαρακτήρεσ  

τουλάχιςτον ένα κεφαλαίο λατινικό χαρακτήρα ή αριθμό  

τουλάχιςτον ένα από τα ςύμβολα ! @ $ -  

Οι κανόνεσ αυτοί αφορούν την αςφάλεια του κωδικού πρόςβαςησ, άρα και του 

λογαριαςμού του παιδιού ςασ.  

11.το τέλοσ αφού διαβάςετε τουσ Όρουσ χρήςησ και Δήλωςη εχεμύθειασ, θα 

πρέπει να τςεκάρετε το κουτάκι και να πατήςετε Τποβολή τησ φόρμασ.  

12.Μετά τον έλεγχο εγκυρότητασ των ςτοιχείων που έχουν υποβληθεί, 

δημιουργείται ο μαθητικόσ λογαριαςμόσ και τα πλήρη ςτοιχεία του 

προβάλλονται ςτην οθόνη ςασ. Σαυτόχρονα αποςτέλλεται και ςχετικό ηλ. 

μήνυμα ςτο email που έχετε δηλώςει ωσ κηδεμόνασ, με οδηγίεσ για την 

ανάκτηςη του κωδικού πρόςβαςησ ςε περίπτωςη απώλειασ του.  

13.Θα πρέπει να αποθηκεύςετε ή να εκτυπώςετε τα ςτοιχεία αυτά καθώσ 

αποτελούν τα ςτοιχεία ςύνδεςησ του παιδιού ςασ ςτισ υπηρεςίεσ του 

Πανελλήνιου ςχολικού Δικτύου. 

 


