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Οδηγίες για ηλεκτρονική εγγραφή εκπαιδευτικών 

Αγαπητά µέλη του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι πλέον 

υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής εγγραφής Εκπαιδευτικών ώστε να αποκτήσετε 

λογαριασµό µέσω του επίσηµου ιστοτόπου του σχολικού δικτύου. Παρακάτω σας παραθέτουµε 

χρήσιµες οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε την νέα µας αυτή υπηρεσία: 

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφθείτε από την αριστερή µπάρα λειτουργιών την επιλογή “Για 

εκπαιδευτικούς” και στην συνέχεια “Εγγραφή”  
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Στην σελίδα που θα εµφανιστεί, θα ακολουθήσετε την διαδροµή :  

� “ Για εκπαιδευτικούς” � “Αποκτήστε λογαριασµό στο ΠΣ∆ “  

 

 

 

Μόλις πατήσετε “ Αποκτήστε λογαριασµό στο ΠΣ∆ “ θα σας ανοίξει ένα καινούργιο 

παράθυρο όπου σας καλωσορίζει στην υπηρεσία και από εκεί πρέπει να επιλέξετε “ 

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 και πρέπει να επιλέξετε “επόµενο” κατά την ολοκλήρωση της . 

Παρακάτω δίνεται ένα ενδεικτικό παράδειγµα  
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που έχετε εισάγει δεν αντιστοιχεί µε τα στοιχεία που 

είναι καταχωρηµένα στο πληροφοριακό σύστηµα του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου στο πάνω 

µέρος της σελίδας θα εµφανιστεί το παρακάτω µήνυµα  

 

Θα πρέπει να αγνοηθεί το παραπάνω µήνυµα και να επιλεχθεί ξανά “επόµενο” από το κάτω 

µέρος της οθόνης για να προχωρήσει η διαδικασία στο επόµενο βήµα.  

Εµφανίζεται µια καινούργια φόρµα προς συµπλήρωση, στο πρώτο πεδίο “Νοµός”, θα 

πληκτρολογήσετε τον νοµό στον οποίο υπάγεται το σχολείο στο οποίο ανήκετε. Στο επόµενο 

πεδίο “Αναζήτηση µονάδας” θα αρχίσετε να πληκτρολογείτε το όνοµα της µονάδας στην 

οποία ανήκετε και κατά την διάρκεια της πληκτρολόγησης θα εµφανιστεί ένα αναδυόµενο 

παράθυρο µε τις προτεινόµενες µονάδες που είναι παρεµφερείς µε την αναζήτηση σας. Επιλέξτε 

την “ Υπηρεσιακή Ιδιότητα” και πατήστε “επόµενο”  
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Φτάνοντας στο τελευταίο βήµα της διαδικασίας της εγγραφής, θα σας ζητηθούν τα παρακάτω, 

τα οποία θα πρέπει να υπακούουν µε τους κανόνες που εµφανίζονται κάτω από το κάθε πεδίο: 

� “Επιθυµητό όνοµα χρήστη” 

� “Κωδικός πρόσβασης” 

� “Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης” 

� “Τηλέφωνο επικοινωνίας” 

 

Και δύο επιπλέον πεδία τα οποία δεν είναι προαπαιτούµενο να συµπληρωθούν, ώστε να  

ολοκληρωθεί η διαδικασία 

 

� “Τηλέφωνο επικοινωνίας” 

� “Email ανάκτησης κωδικού” 
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Επιλέξτε “ολοκλήρωση” . 

 

Αν τα στοιχεία που έχετε εισάγει δεν είναι δυνατό να ταυτοποιηθούν, θα σας εµφανιστεί η 

παρακάτω σελίδα µέσω της οποίας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες ώστε να γίνει 

“ενεργός” ο λογαριασµός σας. 
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Προσοχή! Ο λογαριασµός σας έχει δηµιουργηθεί, αλλά δεν είναι ακόµη ενεργός. 

Για την ενεργοποίηση και την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πρέπει να επιλέξετε µια από τις 

δύο παρακάτω διαδικασίες: 

Πρώτη διαδικασία 

� Εφόσον έχετε επιλέξει, κατά την εισαγωγή των στοιχείων σας την σχολική µονάδα στην 

οποία ανήκετε, έχει γίνει ταυτοποίηση του e-mail της σχολικής µονάδας και έτσι θα έχει 

αποσταλεί το σχετικό “e-mail επιβεβαίωσης” στην επίσηµη διεύθυνση(e-mail)του 

σχολείου, το οποίο θα πρέπει να αναγνωστεί από την/τον ∆ιευθύντρια/ντή, ο οποίος θα 
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πρέπει  να ακολουθήσει το link επιβεβαίωσης, έτσι ώστε να ενεργοποιήσει τον 

λογαριασµό σας.  

Η µορφή που έχει το e-mail που θα φτάσει στην σχολική µονάδα, δίνεται παρακάτω  

 

 ∆εύτερη διαδικασία (εναλλακτικά) 

� Πρέπει να στείλετε συµπληρωµένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, υπογεγραµµένη 

από τον προϊστάµενό σας στο fax του helpdesk της περιοχής σας, 

(την οποία µπορείτε να την αποθηκεύσετε µε το κατάλληλο κουµπί που βρίσκεται στο 

κάτω µέρος της σελίδας, βλέπε “ Αποθήκευση σε PDF “). Εναλλακτικά, στείλτε 

χειρόγραφη αίτηση µε τα στοιχεία σας, όπως και αυτά που συµπληρώσατε στην 

ηλεκτρονική αίτηση, υπογεγραµµένη από τον προϊστάµενό σας στο fax του helpdesk της 

περιοχής σας. 

Το στοιχεία του helpdesk στο οποίο ανήκετε, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.sch.gr/helpdesk  

 

� Αν ο λογαριασµός που προσπαθήσατε να δηµιουργήσετε υπάρχει ήδη, θα σας εµφανιστεί 

το παρακάτω µήνυµα 
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Ακολουθώντας τις οδηγίες και τα link που δίνονται θα προβείτε σε αλλαγή/ανάκτηση του 

κωδικού σας. 
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