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1. Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο:

Σχολικές/διοικητικές μονάδες της εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικοί
Μαθητές

Ανάλογα σε ποια από τις παραπάνω κατηγορίες ανήκετε, ο τρόπος απόκτησης λογαριασμού διαφέρει.  Για να μάθετε
πως θα εγγραφείτε ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού.

1.1. Δημιουργία λογαριασμού μονάδας

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την Εκπαιδευτική / Διοικητική μονάδα, πρέπει
να συμπληρώσετε το ακόλουθο έντυπο και να το στείλετε με fax στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών του ΠΣΔ

 Έντυπο Αίτησης

Για να βρείτε τον αριθμό του fax στον οποίο πρέπει να στείλετε το έντυπο, επισκεφτείτε τη
σελίδα wwwnew.sch.gr/helpdesk

Εγκύκλιος για την πρόσβαση σχολείων και Διοικητικών Μονάδων στο ΠΣΔ

1.2. Δημιουργία λογαριασμού εκπαιδευτικού

Όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Για την άμεση και online δημιουργία λογαριασμού μεταβείτε στην διεύθυνση https://register.sch.gr/teachers

Η σελίδα θα σας καλωσορίζει στην υπηρεσία και από εκεί πρέπει να επιλέξετε τον σύνδεσμο “Εγγραφείτε”, ώστε να
αρχίσει η διαδικασία της εγγραφής σας.
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Αμέσως θα εμφανιστεί η φόρμα που πρέπει να συμπληρωθεί για την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής εκπαιδευτικού.

Δώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα που θα εμφανιστεί και ακολουθήστε τα βήματα της.

Εναλλακτικά αν δεν έχετε την δυνατότητα για online δημιουργία λογαριασμού μπορείτε να συμπληρώσετε την
ακόλουθη αίτηση και να την αποστέλλεται στο helpdesk της περιοχής σας (Βρείτε το στο http://wwwnew.sch.gr/helpdesk)

Έντυπο Αίτησης

1.3. Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού

Σε κάθε σχολείο ένας εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των μαθητικών λογαριασμών. Επικοινωνήστε
μαζί του, για να δημιουργήσει το λογαριασμό σας και να σας δώσει την «προσωπική κάρτα» με τα στοιχεία του
λογαριασμού σας και τις σχετικές πληροφορίες για το πώς θα συνδεθείτε σε αυτόν.

Εναλλακτικά και αν ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει την δυνατότητα άμεσης καταχώρησης στοιχείων από μαθητές,
μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση. Αυτό γίνεται ως εξής:

1. Επισκεφθείτε την σελίδα https://register.sch.gr/students
2. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο «Εγγραφή μαθητή» που βρίσκεται στο άνω αριστερά περιοχή.
3. Αν το σχολείο σας έχει ενεργοποιήσει την δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων από τους μαθητές, τότε επιλέξτε

την σχετική επιλογή.

2. Ξέχασα το όνομα χρήστη ή δε γνωρίζω αν έχω λογαριασμό στο ΠΣΔ

Ανάλογα με το σε ποια κατηγορία μέλους του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ανήκετε η διαδικασία ανάκτησης των
στοιχείων πρόσβασης διαφέρει:
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Αν είστε εκπαιδευτικός ή μαθητής: Μεταβείτε στην  Ανάκτηση κωδικού
Αν πρόκειται για λογαριασμό σχολείου, Διέυθυνσης, ή γενικά μονάδας: Αν έχετε ξεχάσει τα στοιχεία του
λογαριασμού της Εκπαιδευτικής / Διοικητικής μονάδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, θα πρέπει να
συμπληρώσετε το ακόλουθο έντυπο και να το στείλετε με fax στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών του ΠΣΔ

 Έντυπο Αίτηση Ανακτησης στοιχείων Για να βρείτε τον αριθμό του fax στον οποίο πρέπει να στείλετε το
έντυπο, επισκεφτείτε τη σελίδα wwwnew.sch.gr/helpdesk

3. Πως μπορώ να ανακτήσω τον κωδικό μου επειδή τον ξέχασα

Ανάλογα με το σε ποια κατηγορία μέλους του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ανήκετε η διαδικασία ανάκτησης των
στοιχείων πρόσβασης διαφέρει:

 Αν είστε εκπαιδευτικός ή μαθητής: Μεταβείτε στην  Ανάκτηση κωδικού
Αν πρόκειται για λογαριασμό σχολείου, Διεύθυνσης, ή γενικά λογαριασμού μονάδας: Αν έχετε ξεχάσει τα
στοιχεία του λογαριασμού της Εκπαιδευτικής / Διοικητικής μονάδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, θα πρέπει
να συμπληρώσετε το ακόλουθο έντυπο και να το στείλετε με fax στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών του ΠΣΔ
 Έντυπο Αίτηση Ανακτησης στοιχείων
Για να βρείτε τον αριθμό του fax στον οποίο πρέπει να στείλετε το έντυπο, επισκεφτείτε τη
σελίδα wwwnew.sch.gr/helpdesk

 

4. Ανάκτηση στοιχείων λογαριασμού μονάδας

Αν έχετε ξεχάσει τα στοιχεία του λογαριασμού της Εκπαιδευτικής / Διοικητικής μονάδας στο Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο, θα πρέπει να συμπληρώσετε το ακόλουθο έντυπο και να το στείλετε με fax στην Υπηρεσία Υποστήριξης
Χρηστών του ΠΣΔ

 Έντυπο Αίτηση Ανακτησης στοιχείων

Για να βρείτε τον αριθμό του fax στον οποίο πρέπει να στείλετε το έντυπο, επισκεφτείτε τη
σελίδα wwwnew.sch.gr/helpdesk
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