
 

Αγαπθτοί γονείσ/κθδεμόνεσ, 

Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι εντόσ τθσ εβδομάδασ κα υπάρχει θ δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτθν αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. 

Για το λόγο αυτό κα πρζπει όλοι οι γονείσ/κηδεμόνεσ να μεριμνήςετε για την εγγραφή 

των μαθητών/τριων ςτο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με τθν εγγραφι τουσ οι 

μακθτζσ/τριεσ αποκτοφν μακθτικό λογαριαςμό ΠΣΔ. Οι μακθτζσ/μακιτριεσ με τθν 

βοικεια των γονζων/κθδεμόνων, μετά τθν απόκτθςθ λογαριαςμοφ από το ΠΣΔ (από το 

πρϊτο βιμα), ειςζρχονται για μια φορά ςτθν πλατφόρμα http://eclass.gr  ϊςτε ςτθ 

ςυνζχεια να γίνουν μζλθ των ψθφιακϊν τμθμάτων - μακθμάτων από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και τον Δ/ντι.  

Ο αριθμόσ μητρώου του/τησ μαθητή/τριασ είναι ςτον ζλεγχο προόδου του/τησ. 

Παρακαλείςθε επίςησ να ςυμπληρώςετε κατά τη διάρκεια τησ εγγραφήσ την τάξη και 

το τμήμα του μαθητή/τριασ. 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία το ςχολείο είναι ανοικτό τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, 

για τθλεφωνικι υποςτιριξθ. 

Επίςθσ ςασ ενθμερϊνουμε ότι εφαρμόηεται ο Νζοσ Ευρωπαϊκόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ 

Προςωπικϊν Δεδομζνων 2016/679 και του νόμου 4624/2019. 

https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php   

Παρακαλοφμε να κάνετε τθν εγγραφι ςτο ΠΣΔ, το ςυντομότερο, κακϊσ και να ειςζλκετε 

μία φορά ςτθν πλατφόρμα  http://eclass.gr, για να είναι δυνατι θ δθμιουργία των 

τμθμάτων και να προχωριςει θ διαδικαςία. Όταν δθμιουργθκοφν τα τμιματα οι 

μακθτζσ/τριεσ κα μποροφν να βλζπουν το υλικό των κακθγθτϊν τουσ, να κάνουν τισ 

εργαςίεσ τουσ και να ςτζλνουν ςτον κακθγθτι τουσ τισ απαντιςεισ ϊςτε να γίνεται 

ανατροφοδότθςθ. 

Όταν δθμιουργθκοφν τα τμιματα κα ςασ ενθμερϊςουμε, κακϊσ επίςθσ και για τισ ϊρεσ 

κατά τισ οποίεσ οι εκπαιδευτικοί κα αλλθλεπιδροφν με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ 

των τμθμάτων ςτα οποία διδάςκουν, για επίλυςθ αποριϊν, ερωτιςεων κλπ. Οι 

εκπαιδευτικοί κα ςυνδζονται ςτθν πλατφόρμα http://eclass.gr κατά τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ τθσ εβδομάδασ.  

http://eclass.gr/
https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php
http://eclass.gr/
http://eclass.gr/


Σε κάκε περίπτωςθ τόςο οι εκπαιδευτικοί όςο και οι μακθτζσ, εφόςον επικυμοφν, ζχουν 

τθ δυνατότθτα να επιςκζπτονται και να αξιοποιοφν τθν πλατφόρμα κακόλθ τθν διάρκεια 

τθσ θμζρασ, και πζραν των  προτεινόμενων ωρϊν αλλθλεπίδραςθσ. 

Από τθ Δ/νςθ 

 

 

 


