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Εγγραφή μαθητή/τριας στο Πανελλήνιο
Σχολικό Δίκτυο

Η ακόλουθη φόρμα συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του/ης μαθητή/
τριας. Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα τις Οδηγίες εγγραφής (pdf).

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας, όπως αναγράφονται σε
παλαιότερο έλεγχο προόδου του/της.

Όνομα Μαθητή/Μαθήτριας*

ΟΝΟΜΑ

Επίθετο Μαθητή/Μαθήτριας*

ΕΠΙΘΕΤΟ

Ημερομηνία Γέννησης *

MΕ-MΗ-ETOΣ 

https://minedu.gov.gr/
https://www.sch.gr/
https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf
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Το όνομα χρήστη (username) του λογαριασμού μαθητή θα δημιουργηθεί αυτόματα. 
Παρακάτω ορίστε τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης.

Ο κωδικός πρέπει να έχει υποχρεωτικά:

Σχολείο * 

Γράψτε μερικούς χαρακτήρες από το όνομα του σχολείου σας 

Τάξη *



Τμήμα

--- 

Αριθμός Μητρώου * 

Αν δεν τον γνωρίζετε παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σχολείο σας για να σας το
κοινοποιήσει. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα *

Email κηδεμόνα *

Χρησιμοποιείται για την ανάκτηση κωδικού

Κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα *

Χρησιμοποιείται για την ανάκτηση κωδικού
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μήκος από 7 έως 16 χαρακτήρες
πεζούς λατινικούς χαρακτήρες
τουλάχιστον ένα κεφαλαίο λατινικό χαρακτήρα ή αριθμό
τουλάχιστον ένα από τα σύμβολα ! @ $ -

Όροι χρήσης και Δήλωση εχεμύθειας
H χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ -
www.sch.gr) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr)
στη σχολική κοινότητα διέπεται από τους όρους που ακολουθούν: 

1. Ο μαθητικός λογαριασμός στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) παρέχεται
στους μαθητές (μαθήτριες)της Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
με σκοπό την πρακτική τους εξάσκηση στη χρήση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών και την πρόσβαση στην ηλεκτρονική τους τάξη
με μια σειρά από εργαλεία και υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου,
και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Ο λογαριασμός παρέχεται σε κάθε μαθήτρια και μαθητή με τη συναίνεση του
κηδεμόνα του και θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την/
τον ίδια/ίδιο.

3. Με την εγγραφή ο μαθητής/τρια αποκτά τα συνθηματικά του, ένα όνομα χρήστη
(username) και τον κωδικό (password) με τα οποία θα μπορεί να συνδέεται, να
συμμετέχει σε δράσεις που γίνονται για τους μαθητές από τους δασκάλους ή
καθηγητές του σχολείου του, όπως τα τηλεμαθήματα, η ηλεκτρονική τάξη και
άλλες, καθώς και να επικοινωνεί μέσω e-mail με συμμαθητές, δασκάλους ή
καθηγητές του.

4. Ο μαθητής/τρια θα πρέπει να διατηρήσει με επιμέλεια τα συνθηματικά του
λογαριασμού του (το όνομα χρήστη και τον κωδικό του) για να μπορεί να
συνδέεται και δεν θα πρέπει να τα γνωστοποιεί ή να τα αφήνει να τα δει κάποιος
άλλος.

5. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους εκτός από
τον κηδεμόνα του μαθητή (μαθήτριας). Πιθανή διαρροή του κωδικού βαρύνει τον

Κωδικός πρόσβασης * ••••••••••

Δώστε ξανά το κωδικό *: 

Εμφάνιση

Εμφάνιση

https://www.sch.gr/
https://www.minedu.gov.gr/
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νόμιμο κάτοχο του λογαριασμού σύνδεσης.
6. Για κάθε μαθητή (μαθήτρια) είναι επιτρεπτός μόνο ένας μαθητικός. Σε
περιπτώσεις που διαπιστώνονται περισσότεροι του ενός λογαριασμοί, αυτοί θα
απενεργοποιούνται αυτόματα για 30 ημέρες με ταυτόχρονη ειδοποίηση του
μαθητή (μαθήτριας) με την αιτιολογία της απενεργοποίησης. Στη συνέχεια θα
διαγράφονται.

7. Ο κηδεμόνας του μαθητή (μαθήτριας), μπορεί να ζητήσει με γραπτή αίτηση του,
τη γνωστοποίηση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που έχει ο
μαθητής (μαθήτρια).

8. Ο μαθητικός λογαριασμός υπόκειται στις ρυθμίσεις περιορισμούς και συστήματα
αυτομάτου ελέγχου από πιθανή κακόβουλη χρήση κάθε υπηρεσίας.

9. Το ΠΣΔ δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το υλικό που ο μαθητής (μαθήτρια)
διακινεί κατά τη χρήση ορισμένης Υπηρεσίας και την παραβίαση οποιουδήποτε
κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών από την διακίνηση του υλικού. Το
περιεχόμενο που διακινείται από το μαθητή (μαθήτρια) δεν εκφράζει ούτε
δεσμεύει το ΠΣΔ.

10. Για τα μηνύματα που αποστέλλει κάθε μαθητής (μαθήτρια) ή το υλικό που
δημοσιεύει μέσω των υπηρεσιών του ΠΣΔ, ο μαθητής (μαθήτρια) πρέπει να
φροντίσει ώστε:

Το ψηφιακό υλικό που διακινεί /αναρτά θα πρέπει να μην προσβάλλει,
δυσφημεί ή υβρίζει άλλα μέλη του ΠΣΔ, άλλους επισκέπτες του
δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης πρέπει να
ακολουθεί τους νόμους και τα χρηστά ήθη. Επιπλέον, το υλικό αυτό θα
πρέπει να χαρακτηρίζεται από το σεβασμό και την εξασφάλιση της
ελευθερίας στην έκφραση κάθε μέλους του ΠΣΔ και του Διαδικτύου
γενικότερα και να είναι σύμφωνο με τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και τις διάφορες μειονότητες.
Να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή
άλλων κακόβουλων στοιχείων που μπορούν να βλάψουν το ΠΣΔ ή άλλους
χρήστες του Διαδικτύου.
Τα στοιχεία να μην είναι αλλοιωμένα από το μέλος ή εν γνώσει του από
άλλους.
Δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του ΠΣΔ, το σύνολο του
περιεχομένου που διακινεί ή αναρτά κάθε μέλος δεν πρέπει να έχει
διαφημιστική, εμπορική, υβριστική, δυσφημιστική, συκοφαντική,
ρατσιστική, πορνογραφική χροιά ή/και να προωθεί το μίσος, τον
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φανατισμό, τη βία, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παίγνια και λοιπό
ακατάλληλο περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη της
προσωπικότητας των μαθητών.
Το περιεχόμενο που αναρτάται στους δικτυακούς τόπους υπηρεσιών ΠΣΔ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ΠΣΔ για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς
και με ρητή αναφορά στο μέλος που το δημιούργησε/ανάρτησε.

11. Το ΠΣΔ δικαιούται, με οποιοδήποτε τρόπο υποπέσει στην αντίληψη του ότι το εν
λόγω περιεχόμενο ή τμήμα του δεν είναι σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή
τους εθιμικούς κανόνες λειτουργίας του Διαδικτύου (π.χ. spamming), να αρνηθεί
την παροχή της Υπηρεσίας και να διαγράψει το μήνυμα από την Υπηρεσία, ολικά
ή μερικά. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν μπορεί να
εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον του ΠΣΔ ή να απαιτήσει
καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για τυχόν ζημία υπέστη από το πιο πάνω.

12. Για κάθε πρόβλημα που πιθανά παρουσιαστεί κατά τη χρήση του λογαριασμού
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο μαθητής (μαθήτρια) και ο κηδεμόνας του (της)
μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο διαχειριστή των μαθητικών
λογαριασμών, του σχολείου του μαθητή (μαθήτριας).

13. Όταν ένας χρήστης του ΠΣΔ, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή για την
παροχή κάποιας υπηρεσίας από το ΠΣΔ, αποστέλλει πληροφορίες προς τους
δικτυακούς τόπους του ΠΣΔ με την συμπλήρωση των σχετικών online φορμών,
οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες αυτές ορθά και με ακρίβεια. Οι
πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον
άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές σε
περίπτωση που η χρήση του ΠΣΔ αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την
ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση
του ΠΣΔ από κάποιον χρήστη αντιβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή
την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ
διεύθυνση του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας των αρχών.

14. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους
υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος
σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΠΣΔ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης,
πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ), τότε ο υπεύθυνος για την
αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος
πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο
υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας.

15. Οι διαχειριστές του ΠΣΔ έχουν το δικαίωμα -εφόσον υποπέσει στην αντίληψή
τους- να απομακρύνουν από τις υπηρεσίες ΠΣΔ, υλικό ή τμήμα υλικού που
παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό.
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16. Αν κάποιος χρήστης του ΠΣΔ παρατηρήσει οτιδήποτε το οποίο θεωρεί ότι
αντιβαίνει στους παρόντες κανόνες μπορεί να ενημερώνει τους διαχειριστές
του ΠΣΔ σχετικά με αυτό.

17. Οι διαχειριστές του ΠΣΔ οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τα αρμόδια συλλογικά
όργανα σε περιπτώσεις σημαντικής ή συστηματικής παραβίασης των όρων
χρήσης της υπηρεσίας.

18. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα ή θα υπάρξουν στο μέλλον
παρέχονται δωρεάν στους μαθητές (μαθήτριες) από το ΠΣΔ.

19. Το ΠΣΔ έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις δυνατότητες των υπηρεσιών
του, στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων των υπηρεσιών του, καθώς και
στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

20. Ο κηδεμόνας του μαθητή για την εγγραφή του/της μαθητή/τριας θεωρείται ότι
έχει διαβάσει και έχει αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους
παραπάνω όρους.
 

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης:  

Υποβολή

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Βοήθεια / Επικοινωνία

Υλοποίηση από την Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου του Ι.Τ.Υ.E με χρήση
Ανοικτού Λογισμικού - Άδεια χρήσης περιεχομένου: CC-BY-SA

https://www.sch.gr/dataprivacy/short.php
https://www.sch.gr/helpdesk/
http://nts.cti.gr/
http://cti.gr/
https://mathe.ellak.gr/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el

