
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 

 

Αγαπητοί Γονείς, 

Σύμφωνα με την αρ. 39676/Δ2/20-3-2020 εγκύκλιο (στην οποία περιλαμβάνονται οι οδηγίες που 
επισυνάπτονται) δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
αποτελεί  η εγγραφή των παιδιών, με μέριμνα των γονέων τους, στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, 
κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο  https://register.sch.gr/students/ (βήμα 5 των επισυναπτόμενων οδηγιών). 
Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την 
δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.  

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. Σας 
γνωρίζουμε πως οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα αξιοποιήσουν την προτεινόμενη από το 
Υπουργείο ψηφιακή πλατφόρμα e-me (https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-
me.edu.gr/&cause=no-token&eat=72617e805573ae89aac006b1dade33f9), δημιουργώντας ψηφιακά 
τμήματα.  

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης λογαριασμών, οι μαθητές θα δεχθούν την 
πρόσκληση των εκπαιδευτικών και - αφού την αποδεχτούν - αυτομάτως εντάσσονται στο αντίστοιχο 
ψηφιακό τμήμα που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτούς.  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

1. Οι γονείς οφείλουν να ενημερωθούν (βήμα 4γ των επισυναπτόμενων οδηγιών) για την εφαρμογή 
του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του 
νόμου 4624/2019. https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php 

2. Για την εγγραφή του παιδιού σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο θα σας ζητηθεί ο αριθμός 
Μητρώου Μαθητή. Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στις Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Τάξεις μπορούν να 
αναζητήσουν τον αριθμό μητρώου στον Έλεγχο Προόδου του Α’ Τριμήνου (σε περίπτωση που δεν 
μπορείτε για οποιοδήποτε λόγο να βρείτε τον αριθμό, έχετε τη δυνατότητα να τηλεφωνήσετε στο 
σχολείο τη Δευτέρα 23/3 και ώρες 09.00 έως 12.00). Στους γονείς των μαθητών των Α’ και Β’ 
Τάξεων ο αριθμός μητρώου θα γνωστοποιηθεί τηλεφωνικά και με πρωτοβουλία του σχολείου τη 
Δευτέρα 23/3.  

3. Επειδή το σύστημα είναι υπερφορτωμένο, θα πρέπει να δείξετε υπομονή για την εγγραφή του 
παιδιού σας και θα ήταν ευκταίο να κάνετε την προσπάθεια αργά το βράδυ. 

 
Με εκτίμηση 

 
Ο Διευθυντής 

 
Γεώργιος Δημητρακόπουλος 
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