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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 
 

            ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις 

μαθήτριες του Γυμνασίου μας. Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης 

εκπαίδευσης, θα αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που 

έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή 

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.  

  Ακολουθεί ενημερωτικό μήνυμα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως      
αναφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ  Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 
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 Ελληνικό 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 

γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία 

για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις 

κείμενες   διατάξεις,   για   τη   διασφάλιση   της   απρόσκοπτης   λειτουργίας   της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων 

για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με 

φυσική   παρουσία.   Επιπλέον,   οι   μαθητές   κατά   τη   συμμετοχή   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 

τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η 

ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. 

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

μέσω εφαρμογής). 

 
Έχετε  δικαίωμα  να  λάβετε  επιβεβαίωση  για  το  κατά  πόσον  ή  όχι  προσωπικά 

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, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το 

Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά 

εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς 
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εμπορικής προώθησης. 

 
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε 

στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας gengram.abe@minedu.gov.gr). 
 

Δημιουργία λογαριασμού email 

 

Το υπουργείο Παιδείας υλοποίησε μία νέα ευέλικτη διαδικασία παροχής 

λογαριασμών πρόσβασης (μαθητικούς λογαριασμούς) στους μαθητές και τις 

μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη χρήση των υπηρεσιών του 

Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. 
 

Με τους μαθητικούς λογαριασμούς παρέχεται η πρόσβαση των μαθητών σε ένα 

σύνολο υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, όπως η ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, η τηλεκπαίδευση, τα ιστολόγια, οι κοινότητες αλλά και σε άλλες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 
 

1.        Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ για τους 

μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 

Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της 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 

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

7. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το 

σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός. 
 

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. 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  

 

1. Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν   μαθητικό   λογαριασμό   ΠΣΔ         
μέσω   του   οποίου   έχουν   την   δυνατότητα   να συνδεθούν στις διαθέσιμες 

πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα https://register.sch.gr/students/ . 

2. Οι μαθητές/μαθήτριες με την βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων μετά την 

απόκτηση λογαριασμού από το ΠΣΔ εισέρχονται για μια φορά στην πλατφόρμα 

που έχει επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς ώστε στη συνέχεια να γίνουν μέλη 

των ψηφιακών τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς και τον Δ/ντή. 
 

3. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν το/τα ψηφιακό/α τμήμα/τμήματα στην πλατφόρμα 
επιλογής τους (e-me ή e-class) και προσκαλούν σε αυτές τους/τις μαθητές/τριες 
με βάση τα ονόματα χρήστη (usernames) που τους έστειλε ο Διευθυντής/τρια 
του σχολείου. Οι μαθητές αποδέχονται τις προσκλήσεις και αυτομάτως 
εντάσσονται στο αντίστοιχο ψηφιακό τμήμα του/των εκπαιδευτικών.   

  
 Για την πλατφόρμα που χρησιμοποιεί ο κάθε καθηγητής θα ενημερωθείτε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
 Είναι σημαντικό να βλέπετε τα mail σας για να ενημερώνεστε 
 Παρακαλείστε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό μέχρι την Δευτέρα 

23/3/2020 για να μπορέσει να οργανωθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία 
                                                                                                 
                                                                                                Η διευθύντρια  
                                                                                                   Κ. Τσίπρα  

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

