
Αγαπθτοί γονείσ και κθδεμόνεσ του 10ου Δ.Σ. Τρίπολθσ, 

  

Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε για τουσ μακθτικοφσ λογαριαςμοφσ ςτο Πανελλινιο Σχολικό Δίκτυο. 

Το Πανελλινιο Σχολικό Δίκτυο είναι ζνα αςφαλζσ και δωρεάν δίκτυο του Υπουργείου Παιδείασ που δίνει τθ 

δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν λογαριαςμό μακθτι: δθλαδι να πάρουν ζνα όνομα 

χριςτθ μακθτι (username) και ζναν κωδικό πρόςβαςθσ (password).  

Αυτό το «ηευγάρι» (όνομα χριςτθ – κωδικόσ πρόςβαςθσ) τουσ δίνει πρόςβαςθ ςε ζνα ςφνολο υπθρεςιϊν 

(https://www.sch.gr/students)όπωσ θ θλεκτρονικι αλλθλογραφία (https://webmail.sch.gr/), θ 

τθλεκπαίδευςθ (θλεκτρονικι τάξθ https://eclass.sch.gr/, κυψζλεσ εκπαίδευςθσ https://auth.e-me.edu.gr/) τα 

ιςτολόγια, οι κοινότθτεσ αλλά και ςε άλλεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων. Σε αυτζσ τισ υπθρεςίεσ βάηουν για όνομα χριςτθ και κωδικό αυτό το προαναφερόμενο 

ηευγάρι. Άρα με τθ δθμιουργία μακθτικοφ λογαριαςμοφ, ο μακθτισ αποκτά μια ψθφιακι μακθτικι 

ταυτότθτα που το ακολουκεί όλα του τα ςχολικά χρόνια* (και Γυμνάςιο και Λφκειο) και του δίνει πρόςβαςθ 

αυτομάτωσ και ςτο δικό του μακθτικό θλεκτρονικό ταχυδρομείο (το emailμακθτι είναι τθσ μορφισ 

ονομαΧριςτθ@sch.gr και ςτζλνει/λαμβάνει emails από τθ διεφκυνςθ https://webmail.sch.gr/ με κωδικοφσ 

πρόςβαςθσ το προαναφερόμενο ηευγάρι).  

Π.χ. ςτθν πλατφόρμα eclass ζτρεξαν τα εξισ μακιματα ςτο ςχολείο μασ: 

https://eclass03.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=8204 

 

Θα κζλαμε να υπενκυμίςουμε ςε όςουσ δεν ζχετε εγγράψει ακόμα κάποιο μακθτι ςτο Πανελλινιο Σχολικό 

Δίκτυο (https://www.sch.gr/)ότι ςυνίςταται θ εγγραφι τουσ και άρα θ δθμιουργία θλεκτρονικοφ 

λογαριαςμοφ μακθτι ϊςτε να ζχουν πλιρθ πρόςβαςθ ςε ζνα ςφνολο υπθρεςιϊντου Υπουργείου Παιδείασ 

και Θρθςκευμάτων όπωσ αυτζσ προαναφζρκθκαν. 

Η εγγραφι γίνεται από τον κθδεμόνα κάκε μακθτι/μακιτριασ ςτθ διεφκυνςθ 

https://register.sch.gr/students/. Θα γράψετε τα ςτοιχεία του μακθτι ακριβϊσ ίδια όπωσ φαίνονται ςτον 

ζλεγχο προόδου του. Θα χρειαςτεί επίςθσ να δϊςετε ζνα δικό ςασ email και τον αρικμό του κινθτοφ ςασ 

τθλεφϊνου για τυχόν ανάκτθςθ του κωδικοφ πρόςβαςθσ του λογαριαςμοφ μακθτι.  

Οδθγίεσ για τθν εγγραφι κα βρείτε ςτθν διεφκυνςθ: 

https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf 

 

Τα παραπάνω αναφζρονται ςτθν Εγκφκλιο39731/Δ2 20-3-2020 του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. 

 

*Εάν τα παιδιά αλλάξουν ςχολείο, αποδεςμεφονται από το ςχολείο μασ και θα πρζπει μζςα ςε διάςτημα 2 

μηνών από την ζναρξη τησ νζασ ςχολικήσ χρονιάσ να επικοινωνήςουν με τον υπεφθυνο μαθητικών 

λογαριαςμών του νζου ςχολείου τουσ για να τουσ προςθζςει ςτο δικό του ςχολείο. 
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