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1. Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας απόδοσης μαθητικών 

λογαριασμών 

Ο διευθυντής κάθε σχολείου αναθέτει σε έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς τη διαχείριση των 

μαθητικών λογαριασμών. 

Ο διαχειριστής καταχωρεί τα στοιχεία των μαθητών ανά τμήμα και προχωρεί στην ενεργοποίηση 

των μαθητικών λογαριασμών και την εκτύπωση των αντίστοιχων καρτών και των ενημερωτικών 

των κηδεμόνων. 

Ο διαχειριστής διανέμει σε κάθε μαθητή την προσωπική κάρτα του.  

Ο μαθητής χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της κάρτας του, αποκτά άμεση πρόσβαση στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Για τη δημιουργία του λογαριασμού μαθητή πρέπει να παραχθεί το Όνομα Χρήστη του μαθητή 

(username) και ο κωδικός πρόσβασης (password).  

Η δημιουργία μαθητικών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε μαθητή, μπορεί να 

γίνει με 3 διαφορετικούς τρόπους: 

1
ος

 τρόπος: Άμεση δημιουργία ενός μαθητικού λογαριασμού από το διαχειριστή. 

Αυτός ο τρόπος, ενδείκνυται όταν ο διαχειριστής επιθυμεί να δημιουργήσει μόνο ένα 

λογαριασμό.  

2
ος

 τρόπος: Μαζική εισαγωγή στοιχείων μαθητών και στη συνέχεια μαζική ενεργοποίηση τους. Για 

τη μαζική εισαγωγή στοιχείων δίνονται 3 εναλλακτικοί τρόποι.  

Κατάλληλος όταν ο διαχειριστής έχει στη διάθεση του τα στοιχεία πολλών μαθητών.  

3
ος 

τρόπος: Καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων από μαθητή, και σε δεύτερο χρόνο 

δημιουργία του λογαριασμού από το διαχειριστή. 

Αυτός ο τρόπος δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών, ενδείκνυται όταν ο 

διαχειριστής, δεν έχει διαθέσιμα τα στοιχεία των μαθητών. Αυτό εξοικονομεί χρόνο 

στο διαχειριστή, ενώ παράλληλα μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα στη διδακτική 

διαδικασία. 

Για την εύκολη διαχείριση των μαθητικών λογαριασμών έχει δημιουργηθεί ένα κατάλληλο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον διαχείρισης, στη διεύθυνση http://www.sch.gr/studentsadmin. 

Ακολουθεί η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του περιβάλλοντος διαχείρισης μαθητικών 

λογαριασμών. 

 

2. Ηλεκτρονικό περιβάλλον διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών 

Μέσα από το ηλεκτρονικό περιβάλλον διαχείρισης των μαθητικών λογαριασμών εκτελούνται όλες 

οι ενέργειες που αφορούν στην εκχώρηση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μαθητές.  

Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχουν: (α) ο επίσημος λογαριασμός κάθε σχολικής μονάδας (β) όσοι 

εκπαιδευτικοί έχουν οριστεί ως διαχειριστές μαθητικών λογαριασμών σχολικής μονάδας. 

Το διαχειριστικό περιβάλλον παρέχει τις εξής λειτουργίες: 

1. Άμεση δημιουργία ενός μαθητικού λογαριασμού. 

2. Καταχώρηση στοιχείων μαθητών με πολλαπλούς τρόπους. 
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3. Ενεργοποίηση, διαχείριση, διαγραφή ενός ή και πολλών μαθητικών λογαριασμών 

ταυτόχρονα. 

4. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του μαθητή στο λογαριασμό του (σε περίπτωση που 

ζητηθεί από τον κηδεμόνα ή από τον ίδιο το μαθητή) 

5. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας καταχώρησης στοιχείων από τους ίδιους 

τους μαθητές του σχολείου. 

6. Ορισμός και άλλων εκπαιδευτικών ως διαχειριστές μαθητικών λογαριασμών της  

7. Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με το πλήθος και τις ρυθμίσεις των 

μαθητικών λογαριασμών. 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των διαφόρων λειτουργιών του περιβάλλοντος διαχείρισης 

μαθητικών λογαριασμών. 

 

2.1 Είσοδος στο περιβάλλον διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών 

Ο επίσημος λογαριασμός κάθε σχολικής μονάδας καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί έχουν οριστεί ως 

διαχειριστές μαθητικών λογαριασμών σχολικής μονάδας, μπορούν να εισέλθουν στο περιβάλλον 

διαχείρισης χρηστών, μέσω της σελίδας http://www.sch.gr/studentsadmin/ (Εικόνα 1) 

χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν στο ΠΣΔ. 

 

 

Εικόνα 1 Είσοδος στη διαχείριση μαθητικών λογαριασμών 

 

Μετά την πιστοποίηση του, ο διαχειριστής εισέρχεται στην αρχική σελίδα του περιβάλλοντος 

διαχείρισης (Εικόνα 2), απ’ όπου επιλέγει την ενέργεια που θέλει να επιτελέσει.  
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Εικόνα 2. Η αρχική σελίδα του περιβάλλοντος διαχείρισης 

 

2.2 Έξοδος από το περιβάλλον διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών 

Ο διαχειριστής για τον τερματισμό της σύνδεσης του στο περιβάλλον διαχείρισης μαθητικών 

λογαριασμών θα πρέπει να πατήσει πάνω στο σύνδεσμο «Αποσύνδεση Διαχειριστή» που είναι 

διαθέσιμος στο δεξί πάνω τμήμα των σελίδων διαχείρισης. 

 

3. Δημιουργία Μαθητικών Λογαριασμών 

Η δημιουργία λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους μαθητές γίνεται με τρεις (3) 

διαφορετικούς τρόπους: 

1
ος

 τρόπος:  Άμεση δημιουργία ενός μαθητικού λογαριασμού από το διαχειριστή 

 Αυτός ο τρόπος, ενδείκνυται όταν ο διαχειριστής επιθυμεί να δημιουργήσει μόνο 

ένα λογαριασμό.  

2
ος

 τρόπος:  Μαζική δημιουργία λογαριασμών. Αυτή διαχωρίζεται σε δύο στάδια (α) Μαζική 

εισαγωγή στοιχείων μαθητών και (β) μαζική ενεργοποίηση τους.  

 Κατάλληλος όταν ο διαχειριστής έχει στη διάθεση του τα στοιχεία πολλών 

μαθητών.  

3
ος 

τρόπος:  Καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων από μαθητή, και σε δεύτερο χρόνο 

δημιουργία του λογαριασμού από το διαχειριστή. 

 Ενδείκνυται όταν ο διαχειριστής, δεν έχει διαθέσιμα τα στοιχεία των μαθητών. 

Εξοικονομεί χρόνο στο διαχειριστή, ενώ παράλληλα μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα 

στη διδακτική διαδικασία. 
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Ακολουθεί η περιγραφή του κάθε ενός από τους παραπάνω τρόπους δημιουργίας μαθητικών 

λογαριασμών. 

 

3.1 Άμεση δημιουργία μαθητικού λογαριασμού 

Όπως προαναφέραμε μία από τις διαθέσιμες λειτουργίες είναι η άμεση δημιουργία μαθητικού 

λογαριασμού.  

Αυτή είναι χρήσιμη όταν ο διαχειριστής επιθυμεί να δημιουργήσει μόνο ένα λογαριασμό.  

Για περισσότερους λογαριασμούς είναι προτιμότερο αρχικά να εισάγει τα στοιχεία όλων των 

μαθητών (ενότητα 3.2) και στην συνέχεια να ενεργοποιήσει όλους τους λογαριασμούς. 

 

Περιγραφή διαδικασίας 

Η πρόσβαση στη διαδικασία άμεσης δημιουργίας μαθητικού λογαριασμού, γίνεται από το 

αριστερό μενού, ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Άμεση δημιουργία λογαριασμού» 

(Εικόνα 2) και ολοκληρώνεται σε τρία (3) βήματα. 

1
ο
 βήμα: Στη σελίδα που θα εμφανιστεί (Εικόνα 3) ο διαχειριστής: 

1. Επιλέγει την τάξη και το τμήμα του μαθητή  

2. Καταχωρεί τα εξής στοιχεία: 

o Επίθετο Μαθητή 

o Όνομα Μαθητή 

o Επίθετο & Όνομα Κηδεμόνα 

o Και προαιρετικά τον αριθμό μαθητικού μητρώου του μαθητή. 

3. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων, πατάει το «Επόμενο βήμα». 

 

 

Εικόνα 3. 1ο βήμα Άμεσης δημιουργίας μαθ. Λογαριασμού 

 

2
ο
 βήμα: Στην σελίδα του 2

ου
 βήματος (Εικόνα 4) ο διαχειριστής, αφού ελέγξει την ορθότητα των 

στοιχείων του μαθητή, μπορεί, να αλλάξει το «προτεινόμενο όνομα χρήστη». 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 

 

 

Έκδοση 2.0  Ιανουάριος 2011 7 

 

 Στη συνέχεια, πατώντας το σύνδεσμο «Ενεργοποίηση λογαριασμού», ο διαχειριστής 

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του μαθητή.  

Στο σημείο αυτό θα εμφανιστεί και το παράθυρο υπενθύμισης για την εκτύπωση της 

σχετικής φόρμας.  

   

 

Εικόνα 4. 2ο βήμα Άμεσης δημιουργίας μαθ. Λογαριασμού 

 

 

Εικόνα 5 Παράθυρο υπενθύμισης για εκτύπωση των στοιχείων του μαθητικού λογαριασμού 

 

3
ο
 βήμα: Στο τελευταίο αυτό βήμα (Error! Reference source not found.) ο διαχειριστής θα πρέπει 

να προβεί στην εκτύπωση της φόρμας με τα στοιχεία του λογαριασμού του μαθητή. Τα 

στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή μέσω του συνδέσμου «Εκτύπωση 

».  
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Εικόνα 6 Προβολή των στοιχείων ενεργοποιημένου μαθ. Λογαριασμού 

 
Ο διαχειριστής πρέπει να εκτυπώσει τα στοιχεία του μαθητικού λογαριασμού και ην εκτυπωμένη 

φόρμα στοιχείων (Εικόνα 7), να την αποδώσει ιδιοχείρως στον μαθητή. 
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Εικόνα 7 Φόρμα στοιχείων μαθητικού λογαριασμού. 

 

Μετά την ενεργοποίηση ενός μαθητικού λογαριασμού, αυτός εμφανίζεται, στη σχετική λίστα 

(Εικόνα 8) που είναι προσβάσιμη μέσω της επιλογής του αριστερού μενού «Ενεργοί 

λογαριασμοί».  

 

 

Εικόνα 8 Λίστα ενεργών μαθητικών λογαριασμών 

 

 

 

3.2 Μαζική δημιουργία λογαριασμών  

Αυτός ο τρόπος δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών, ενδείκνυται όταν ο διαχειριστής έχει στη 

διάθεση του τα στοιχεία πολλών μαθητών.  

Ο διαχειριστής εισάγει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία των μαθητών και στη συνέχεια (αμέσως ή σε 

άλλη σύνδεση του στο περιβάλλον διαχείρισης) ενεργοποιεί όλους ή κάποιους από τους 

λογαριασμούς. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε (2) δύο στάδια: 

1. Εισαγωγή των στοιχείων μαθητών 

2. Ενεργοποίηση των λογαριασμών 

Ακολουθεί η περιγραφή του τρόπου μαζικής δημιουργίας λογαριασμών. 

1ο Στάδιο: Εισαγωγή των στοιχείων μαθητών 

Αρχικά, ο διαχειριστής θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία των μαθητών, για τους οποίους θέλει να 

δημιουργήσει λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό μπορεί να το επιτύχει με έναν από 

τους παρακάτω τρόπους:  

• Εισαγωγή στοιχείων μαθητή μέσω φόρμας 

• Μαζική εισαγωγή, με ανέβασμα (upload) αρχείου (επιτρέπονται τύποι αρχείων txt, cvs, 

xls) 
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• Αντιγραφή και επικόλληση στοιχείων μαθητών από αρχείο Εxcel. 

 

1ος τρόπος: Εισαγωγή στοιχείων μαθητή μέσω φόρμας 

Αυτός ο τρόπος εισαγωγής στοιχείων μαθητών, ενδείκνυται όταν τα στοιχεία των μαθητών 

δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

1. Ο διαχειριστής, επιλέγει «Εισαγωγή στοιχείων» του αριστερού μενού.  

Εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα (Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 9 Σελίδα επιλογής τρόπου εισαγωγής στοιχείων μαθητών 

 

2. Επιλέγει από το αριστερό υπο-μενού τη επιλογή «Μέσω φόρμας», ή από το κεντρικό 

τμήμα το «Εισαγωγή στοιχείων μαθητών μέσω φόρμας». Εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα 

(Εικόνα 10). 

 

 

Εικόνα 10 Εισαγωγή στοιχείων μέσω φόρμας 
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3. Καθορίζει την τάξη και το τμήμα των μαθητών που θα εισάγει. 

4. Στα αντίστοιχα πεδία πληκτρολογεί το Επίθετο, το Όνομα, το Επίθετο & Όνομα Κηδεμόνα 

του 1
ου

 μαθητή και τον Αριθμό μαθητικού μητρώου, (αν τον γνωρίζει). 

5. Για την εισαγωγή στοιχείων επόμενου μαθητή πατάει πάνω στο εικονίδιο  και στα 

πεδία που θα εμφανιστούν, επαναλαμβάνει το βήμα 4. 

6. Όταν ολοκληρώσει την εισαγωγή όλων των μαθητών πατάει στο «Επόμενο βήμα». 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 11) 

 

 

Εικόνα 11 Έλεγχος στοιχείων πριν την εισαγωγή τους 

  

7. Ο διαχειριστής, στην σελίδα αυτή (Εικόνα 11), ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων των 

μαθητών. 

• Για την αλλαγή στοιχειών μαθητή, θα πρέπει να πατήσει στο εικονίδιο  και στη 

συνέχεια να γράφει τα ορθά στοιχεία. Μετά την αλλαγή πρέπει να πατήσει στο 

εικονίδιο  για την επικύρωση της. 

• Για τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων μαθητών, θα πρέπει να τσεκάρει το 

αντίστοιχο/α πλαίσιο/α ελέγχου της 1
ης

 στήλης και στην συνέχεια να πατήσει το 

«Διαγραφή» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της λίστας.  

8. Τέλος, για την εισαγωγή των στοιχείων των μαθητών, ο διαχειριστής τσεκάρει το πλαίσιο 

ελέγχου (Επιλογή ή μη επιλογή όλων των μαθητών) που βρίσκεται στο πάνω μέρος της 

λίστας (Εικόνα 11), και πατά στο Εισαγωγή των στοιχείων. 

Τα στοιχεία των μαθητών καταχωρούνται στο σύστημα (Εικόνα 12) και εκκρεμεί η 

ενεργοποίηση των λογαριασμών τους. 

 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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Εικόνα 12 Επιβεβαίωση εισαγωγής στοιχείων μαθητών 

  

2ος τρόπος: Μαζική εισαγωγή, με ανέβασμα (upload) αρχείου  

Αυτός ο τρόπος εισαγωγής στοιχείων μαθητών, ενδείκνυται όταν τα στοιχεία των μαθητών 

είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχεία τύπου xls ή csv ή txt. 

 

Προσοχή: 

Το αρχείο με τα στοιχεία των μαθητών θα πρέπει να περιέχει για κάθε μαθητή τα παρακάτω 

δεδομένα, την ακόλουθη σειρά: 

 

Επίθετο Μαθητή Όνομα μαθητή Επίθετο & Όνομα Κηδεμόνα (Προαιρετικά)  

Αριθμό Μαθητικού 

 Μητρώου 

 

  

 

 

Για παράδειγμα: 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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Αρχείο xls 

 

 

Αρχείο csv 

 

 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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Αρχείο txt 

 

 

 

Περιγραφή διαδικασίας μαζικής εισαγωγής στοιχείων με ανέβασμα αρχείου. 

 

1. Ο διαχειριστής, επιλέγει «Εισαγωγή στοιχείων» του αριστερού μενού.  

Εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 13). 

 

Εικόνα 13 Σελίδα επιλογής τρόπου εισαγωγής στοιχείων μαθητών 

 

2. Επιλέγει από το αριστερό υπο-μενού τη επιλογή «Από αρχείο», ή από το κεντρικό τμήμα 

το «Μαζική εισαγωγή, με ανέβασμα (upload) αρχείου (επιτρέπονται τύπου αρχείων txt, 

csv, xls)» 

Εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα (Εικόνα 14). 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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Εικόνα 14 Εισαγωγή στοιχείων από αρχείο 

 

3. Καθορίζει την Τάξη και το Τμήμα για τους μαθητές που θα εισάγει και στη συνέχεια πατάει 

το κουμπί Browse… ή Αναζήτηση…, για να εντοπίζει στον υπολογιστή του, το αρχείο που 

περιέχει τα στοιχεία των μαθητών. 

4. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί (Εικόνα 15), επιλέγει το αρχείο στοιχείων μαθητών και 

πατάει το κουμπί Open ή Άνοιγμα. 

 

 

Εικόνα 15 Επιλογή αρχείου στοιχείων μαθητών 

 

Το παράθυρο κλείνει και το πλήρες όνομα του αρχείου στοιχείων μαθητών εμφανίζεται 

στο αντίστοιχο πλαίσιο της σελίδας (Εικόνα 14). 

 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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5. Ο διαχειριστής πατάει το κουμπί Υποβολή αρχείου. 

Σε περίπτωση που το αρχείο περιέχει περισσότερες από τέσσερις (4) στήλες, 

χρησιμοποιούνται μόνο οι πρώτες 4, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα 

ειδοποίησης (Εικόνα 16). 

 

 

Εικόνα 16 Ειδοποίηση για την χρήση των 4 πρώτων στηλών του αρχείου 

 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 17) που περιέχει τα στοιχεία των μαθητών, 

όπως αυτά δίνονται στις 4 πρώτες στήλες του αρχείου που χρησιμοποιήθηκε. 

 

 

Εικόνα 17 Έλεγχος στοιχείων πριν την εισαγωγή τους 

  

9. Ο διαχειριστής, στην σελίδα αυτή (Εικόνα 17), ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων των 

μαθητών. 

• Για την αλλαγή στοιχειών μαθητή, θα πρέπει να πατήσει στο εικονίδιο  και στη 

συνέχεια να γράφει τα ορθά στοιχεία. Μετά την αλλαγή πρέπει να πατήσει στο 

εικονίδιο  για την επικύρωση της. 

• Για τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων μαθητών, θα πρέπει να τσεκάρει το 

αντίστοιχο/α πλαίσιο/α ελέγχου της 1
ης

 στήλης και στην συνέχεια να πατήσει το 

«Διαγραφή» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της λίστας.  



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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10. Τέλος, για την εισαγωγή των στοιχείων των μαθητών, ο διαχειριστής τσεκάρει το πλαίσιο 

ελέγχου (Επιλογή ή μη επιλογή όλων των μαθητών) που βρίσκεται στο πάνω μέρος της 

λίστας (Εικόνα 17), και πατά στο Εισαγωγή των στοιχείων. 

 

Τα στοιχεία των μαθητών καταχωρούνται στο σύστημα (Εικόνα 18) και εκκρεμεί η 

ενεργοποίηση των λογαριασμών τους (Βλέπε 3.2 παρ. 2
ο
 στάδιο). 

 

 

Εικόνα 18 Επιβεβαίωση εισαγωγής στοιχείων μαθητών 

 

3ος τρόπος: Αντιγραφή και επικόλληση στοιχείων μαθητών από αρχείο xls  

Αυτός ο τρόπος εισαγωγής στοιχείων μαθητών, ενδείκνυται όταν τα στοιχεία των μαθητών 

είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείo τύπου xls και ο διαχειριστής θέλει να 

καταχωρήσει μόνο ένα υποσύνολο των μαθητών που υπάρχουν σε αυτό. 

 

Προσοχή: 

Το αρχείο xls με τα στοιχεία των μαθητών θα πρέπει να περιέχει για κάθε μαθητή τα παρακάτω 

δεδομένα, την ακόλουθη σειρά: 

 

Επίθετο Μαθητή Όνομα μαθητή Επίθετο & Όνομα Κηδεμόνα (Προαιρετικά)  

Αριθμό Μαθητικού 

 Μητρώου 

 

 Για παράδειγμα, το ακόλουθο αρχείο xls είναι έγκυρο. 

 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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Περιγραφή διαδικασίας εισαγωγής στοιχείων με αντιγραφή και επικόλληση στοιχείων από αρχείο 

xls. 

 

1. Ο διαχειριστής, επιλέγει «Εισαγωγή στοιχείων» του αριστερού μενού.  

Εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 19). 

 

Εικόνα 19 Σελίδα επιλογής τρόπου εισαγωγής στοιχείων μαθητών 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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2. Επιλέγει από το αριστερό υπο-μενού τη επιλογή «Αντιγραφή και επικόλληση», ή από το 

κεντρικό τμήμα το «Αντιγραφή και επικόλληση στοιχείων μαθητών από αρχείο xls» 

Εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα (Εικόνα 20). 

 

Εικόνα 20 Εισαγωγή στοιχείων από αρχείο 

 

3. Καθορίζει την Τάξη και το Τμήμα για τους μαθητές που θα εισάγει. 

4. Με την εφαρμογή Microsoft Excel, ανοίγει το αρχείο στοιχείων μαθητών.  

5. Επιλέγει την περιοχή με τα επιθυμητά στοιχεία μαθητών και από το μενού του Excel την 

εντολή «Επεξεργασία -> Αντιγραφή/ Edit/Copy» ώστε να αντιγραφούν τα στοιχεία (Εικόνα 

21). 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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Εικόνα 21 Αντιγραφή στοιχείων από αρχείο xls 

 

6. Επιστρέφοντας και πάλι στο περιβάλλον διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών, ο 

διαχειριστής, κάνει δεξί κλικ στην περιοχή κειμένου (textarea), και επιλέγει από το 

αναδυόμενο μενού την εντολή «Επικόλληση /Paste». Τα αντιγραμμένα στοιχεία των 

μαθητών εμφανίζονται μέσα στην περιοχή κειμένου (Εικόνα 22). 

 

Εικόνα 22 Επικόλληση αντιγραμμένων στοιχείων 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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7. Ο διαχειριστής πατάει το κουμπί Υποβολή στοιχείων. 

Εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα (Εικόνα 23) 

 

Εικόνα 23 Έλεγχος στοιχείων πριν την εισαγωγή τους 

 

8. Ο διαχειριστής, στην σελίδα αυτή (Εικόνα 23), ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων των 

μαθητών. 

• Για την αλλαγή στοιχειών μαθητή, θα πρέπει να πατήσει στο εικονίδιο  και στη 

συνέχεια να γράφει τα ορθά στοιχεία. Μετά την αλλαγή πρέπει να πατήσει στο 

εικονίδιο  για την επικύρωση της. 

• Για τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων μαθητών, θα πρέπει να τσεκάρει το 

αντίστοιχο/α πλαίσιο/α ελέγχου της 1
ης

 στήλης και στην συνέχεια να πατήσει το 

«Διαγραφή» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της λίστας.  

9. Τέλος, για την εισαγωγή των στοιχείων των μαθητών, ο διαχειριστής τσεκάρει το πλαίσιο 

ελέγχου (Επιλογή ή μη επιλογή όλων των μαθητών) που βρίσκεται στο πάνω μέρος της 

λίστας (Εικόνα 23), και πατά στο Εισαγωγή των στοιχείων. 

Τα στοιχεία των μαθητών καταχωρούνται στο σύστημα (Εικόνα 24) και εκκρεμεί η 

ενεργοποίηση των λογαριασμών τους  

 

 

Εικόνα 24 Επιβεβαίωση εισαγωγής στοιχείων μαθητών 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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2
ο
 στάδιο: Ενεργοποίηση των λογαριασμών 

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων μαθητών, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει 

τους σχετικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τους μαθητές. (Η ενεργοποίηση, 

δεν είναι απαραίτητο να συμβεί αμέσως μετά την εισαγωγή στοιχείων, αλλά μπορεί να γίνει όποτε 

ο διαχειριστής το επιλέξει.) 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο διαχειριστής για την ενεργοποίηση λογαριασμών είναι τα 

εξής: 

1. Αμέσως μετά την εισαγωγή στοιχείων μαθητών, επιλέγει «Συνέχεια για την ενεργοποίηση 

μαθητών» (Εικόνα 24) 

ή 

Από το αριστερό μενού, επιλέγει «Ενεργοποίηση Λογαριασμών» 

ή  

από την αρχική σελίδα (Εικόνα 2), επιλέγει «3. Ενεργοποίηση ενός ή περισσότερων 

μαθητικών λογαριασμών ταυτόχρονα». 

 

Θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα (Εικόνα 25), όπου με τα στοιχεία όσων μαθητών του 

σχολείου είναι καταχωρημένοι, αλλά δεν έχουν ακόμη λογαριασμό. 

 

Εικόνα 25 Στοιχεία μαθητών χωρίς λογαριασμό 

 

2. (Προαιρετικά) Για ευκολότερη διαχείριση, μπορεί να εμφανίσει μόνο τους μαθητές που 

ανήκουν σε κάποιο τμήμα, επιλέγοντας το από το υπομενού τμημάτων που 

εμφανίζεται στο αριστερό μενού κάτω από το «Μαθητές χωρίς λογαριασμό» 

(Εικόνα 26) . 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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3. (Προαιρετικά) Πριν την ενεργοποίηση των λογαριασμών, σκόπιμο είναι ο διαχειριστής να 

κάνει ένα τελευταίο έλεγχο για την ορθότητα των στοιχείων των μαθητών 

που πρόκειται να ενεργοποιήσει. 

• Για την αλλαγή στοιχειών μαθητή, θα πρέπει να πατήσει στο εικονίδιο  

και στη συνέχεια να γράφει τα ορθά στοιχεία. Μετά την αλλαγή πρέπει να 

πατήσει στο εικονίδιο  για την επικύρωση της. 

• Για την μαζική μετακίνηση μαθητών σε άλλο τμήμα, να τσεκάρει τα 

τσεκάρει τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου της 1
ης

 στήλης, να πατήσει στο 

«Μετακίνηση σε…» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της λίστας.  

και από τις λίστες που θα εμφανιστούν να επιλέξει το νέο τμήμα και στη 

συνέχεια να πατήσει το κουμπί «Μετακίνηση». 

• Για τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων μαθητών, θα πρέπει να τσεκάρει το 

αντίστοιχο/α πλαίσιο/α ελέγχου της 1
ης

 στήλης και στην συνέχεια να 

πατήσει το «Διαγραφή» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της λίστας.  

 

 

Εικόνα 26 Μαθητές δίχως λογαριασμό για το τμήμα Γ4 

 

4. Επιλέγει τους μαθητές, για τους οποίους θέλει να δημιουργήσει λογαριασμούς, είτε: 

• Με κλικ πάνω στο «Επιλογή όλων», αν θέλει να διαλέξει όλους τους μαθητές που 

εμφανίζονται στη λίστα,  

ή 

• Τσεκάροντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου της 1
ης

 στήλης μόνο για τους μαθητές, 

που επιθυμεί. 

5. Πατάει στην επιλογή «Συνέχεια προς Ενεργοποίηση λογαριασμού/ών» 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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Θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα (Εικόνα 27), όπου ο διαχειριστής μπορεί (αν θέλει) να 

αλλάξει το Προτεινόμενο όνομα χρήστη. 

 

 

Εικόνα 27 1ο βήμα για ενεργοποίηση μαθ. λογαριασμών 

 

6. Στην συνέχεια, επιλέγοντας τους μαθητές και πατώντας το σύνδεσμο «Ενεργοποίηση 

λογαριασμών», ο διαχειριστής προβαίνει στην ενεργοποίηση των λογαριασμών για τους 

επιλεγμένους μαθητές.  

Στο σημείο αυτό θα εμφανιστεί και το παράθυρο υπενθύμισης (Εικόνα 28) για την εκτύπωση 

των σχετικών φορμών που θα πρέπει στη συνέχεια ο διαχειριστής να αποδώσει στους 

μαθητές. 

 

 

Εικόνα 28 Παράθυρο υπενθύμισης εκτύπωσης λογαριασμών 

 

7. Στο τελευταίο αυτό βήμα (Εικόνα 29) ο διαχειριστής θα πρέπει να προβεί στην εκτύπωση 

της φόρμας με τα στοιχεία των λογαριασμών του κάθε μαθητή. Τα στοιχεία αυτά είναι 

διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή μέσω του συνδέσμου «Εκτύπωση ».  



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 
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Ο διαχειριστής πρέπει να εκτυπώσει τις φόρμες στοιχείων, να τις αποδώσει ιδιοχείρως 

στους μαθητές. 

  

 

Εικόνα 29 Προβολή των στοιχείων ενεργοποιημένων μαθ. λογαριασμών 

   

 

Μετά την ενεργοποίηση των μαθητικών λογαριασμών, αυτοί εμφανίζονται, στη σχετική λίστα που 

είναι προσβάσιμη μέσω της επιλογής του αριστερού μενού «Ενεργοί λογαριασμοί».  

 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  
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3.3 Καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων από μαθητή, και σε δεύτερο 

χρόνο δημιουργία του λογαριασμού από το διαχειριστή 

Αυτός ο τρόπος δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών, ενδείκνυται όταν ο διαχειριστής, δεν έχει 

διαθέσιμα τα στοιχεία των μαθητών. Αυτό εξοικονομεί χρόνο στο διαχειριστή, ενώ παράλληλα 

μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα στη διδακτική διαδικασία. 

Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε (3) τρία στάδια: 

1. Ενεργοποίηση από το διαχειριστή της καταχώρησης στοιχείων από τους μαθητές. 

2. Εισαγωγή στοιχείων από μαθητές 

3. Ενεργοποίηση των λογαριασμών 

Ακολουθεί η περιγραφή της διαδικασίας. 

 

1
ο
 Στάδιο: Ενεργοποίηση από το διαχειριστή της καταχώρησης στοιχείων από τους μαθητές 

1. Αρχικά, ο διαχειριστής, εισέρχεται στο διαχειριστικό περιβάλλον και από το αριστερό 

μενού επιλέγει «Επιλογές» και στην συνέχεια από το υπομενού που εμφανίζεται την 

εντολή «Καταχώρηση στοιχείων από μαθητές». 

2. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί (Εικόνα 30), ενεργοποιεί το πλαίσιο ελέγχου 

«Ενεργοποίηση καταχώρησης στοιχείων από μαθητές» και πατάει το ΟΚ για την 

επικύρωση της επιλογής του. 

Οι μαθητές του σχολείου πλέον μπορούν να καταχωρούν μόνοι τους τα στοιχεία τους 

μέσω του URL http://www.sch.gr/studentsadmin/studentForm.php.  

 

 

Εικόνα 30 Ενεργοποίηση αιτήσεων μαθητή 

 

2
ο
 Στάδιο: Εισαγωγή στοιχείων από μαθητές  

1. Ο μαθητής είτε πληκτρολογώντας απευθείας το URL 

http://www.sch.gr/studentsadmin/studentForm.php, είτε από το http://students.sch.gr  

μέσω του συνδέσμου «Εγγραφή μαθητών» που βρίσκεται στο δεξί της τμήμα, είτε μέσω 

της σελίδας http://register.sch.gr/students (Επιλογή «Εγγραφή μαθητή» και στην συνέχεια 
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επιλογή 2. Αν το σχολείο σας έχει ενεργοποιήσει την δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων 

από τους μαθητές) μεταβαίνει στην σελίδα καταχώρησης στοιχείων (Βλέπε επόμενη 

εικόνα).  

2. Επιλέγει διαδοχικά το νομό, το σχολείο του, την τάξη και το τμήμα του και αφού 

συμπληρώσει τα στοιχεία του, πατάει το «Καταχώρηση των στοιχείων μου» και στη 

συνέχεια ενημερώνει το διαχειριστή μαθητικών λογαριασμών του σχολείου του. 

 

 

Εικόνα 31 Καταχώρηση στοιχείων από το μαθητή 

 

3
ο
 Στάδιο: Ενεργοποίηση των λογαριασμών 

Για την ενεργοποίηση των μαθητικών λογαριασμών από τα στοιχεία που καταχωρούνται με τον 

τρόπο αυτό, ο διαχειριστής ακολουθεί την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω στην 

ενότητα «3.2 Μαζική δημιουργία λογαριασμών - 2ο στάδιο: Ενεργοποίηση των λογαριασμών». 
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4. Διαχείριση ενεργών λογαριασμών 

Μέσα από την επιλογή «Ενεργοί λογαριασμοί» του αριστερού μενού, ο διαχειριστής έχει τη 

δυνατότητα να κάνει διάφορες αλλαγές στους ενεργούς μαθητικούς λογαριασμούς του σχολείου 

του.  

Με το πάτημα της επιλογής «Ενεργοί λογαριασμοί», θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα (Εικόνα 

32), όπου δίνονται όλοι οι μαθητές του σχολείου που διαθέτουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο.  

 

 

Εικόνα 32 Ενεργοί λογαριασμοί σχολείου 

 

Για ευκολότερη διαχείριση, είναι δυνατή: 

� η προβολή μαθητών μόνο ενός συγκεκριμένου τμήματος (από το υπομενού που 

εμφανίζεται κάτω από το «Ενεργοί λογαριασμοί»),  

� καθώς η ταξινόμηση των μαθητών με την χρήση των αντίστοιχων βέλων ↑↑↑↑↓↓↓↓ που 

υπάρχουν αριστερά σε κάθε στήλη λίστας. 

 

Συνοπτικά οι δυνατότητες που δίνονται στο διαχειριστή και θα περιγραφούν παρακάτω είναι οι 

εξής: 

1. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης  

2. Αλλαγή στοιχείων λογαριασμού 

3. Διαγραφή μαθητικού λογαριασμού 
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4. Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση λογαριασμού 

5. Μεταφορά σε άλλη τάξη 

6. Εκτύπωση προ-συμπληρωμένων αιτήσεων γνωστοποίησης κωδικού σε κηδεμόνα 

7. Εκτύπωση ενεργών μαθητών 

 

4.1 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης 

Η λειτουργία της αλλαγής κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να γίνεται μόνο σε δύο περιπτώσεις: 

� μετά από αίτηση του ιδίου του μαθητή (σε περίπτωση που τον έχει ξεχάσει) ή  

� μετά από έγγραφη αίτηση (Βλέπε παράγραφο 0) του κηδεμόνα του μαθητή. Στην 

περίπτωση αυτή ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και 

να τον κοινοποιήσει στον κηδεμόνα του μαθητή εγγράφως, με την εκτύπωση της σχετικής 

φόρμας που θα παραχθεί. 

Η διαδικασία για την αλλαγή κωδικού πρόσβασης ενός μαθητή είναι η εξής: 

1. Ο διαχειριστής, μεταβαίνει στην σελίδα «Ενεργοί λογαριασμοί» μέσω της αντίστοιχης 

επιλογής του αριστερού μενού ή από την αρχική σελίδα διαχείρισης, μέσω του συνδέσμου 

«5. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης». 

2. Στην σελίδα ‘Ενεργοί λογαριασμοί μαθητών’ πατάει στο εικονίδιο  (Απόδοση νέου 

κωδικού πρόσβασης). 

3. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί (Εικόνα 33), ο διαχειριστής συμπληρώνει το «Νέος 

κωδικός πρόσβασης» και το «Επαλήθευση κωδικού» και πατάει το κουμπί «Αλλαγή». 

 

 

Εικόνα 33 Παράθυρο αλλαγής κωδικού 

 

Ο κωδικός πρόσβασης του μαθητή στο λογαριασμό του, αλλάζει και εμφανίζεται το παράθυρο 

(Εικόνα 34) με τα ανανεωμένα στοιχεία για το λογαριασμό του μαθητή. 
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Εικόνα 34 Τα ανανεωμένα στοιχεία λογαριασμού 

 

4. Ο διαχειριστής θα πρέπει να εκτυπώσει τη φόρμα αυτή (Εικόνα 34) και να τη δώσει 

ιδιοχείρως στο μαθητή. 

 

4.2 Αλλαγή στοιχείων λογαριασμού 

Η αλλαγή των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού δεν αφορά στην αλλαγή στον κωδικό πρόσβασης 

του μαθητή στο λογαριασμό του, που πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που έχει περιγραφεί 

παραπάνω. 

Η διαδικασία για την αλλαγή στοιχείων, είναι η εξής: 

1. Ο διαχειριστής, μεταβαίνει στην σελίδα «Ενεργοί λογαριασμοί» μέσω της αντίστοιχης 

επιλογής του αριστερού μενού ή από την αρχική σελίδα διαχείρισης, μέσω του συνδέσμου 

«4. Διαχείριση, διαγραφή ενός ή και πολλών μαθητικών λογαριασμών ταυτόχρονα». 

2. Στην σελίδα «Ενεργοί λογαριασμοί μαθητών» που θα εμφανιστεί, πατάει στο αντίστοιχο 

εικονίδιο  (Επεξεργασία στοιχείων μαθητή), της δεξιάς στήλης «Ενέργειες». 

Θα εμφανιστούν πλαίσια κειμένου (Εικόνα 35) για τα στοιχεία τα οποία μπορεί να αλλάξει 

ο διαχειριστής. 

 

 

Εικόνα 35 Αλλαγή στοιχείων λογαριασμού 

 

 

 

3. Ο διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει τα εξής στοιχεία του μαθητή: 
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� Επίθετο 

� Όνομα 

� Κηδεμόνας 

� Αριθμό Μαθητικού Μητρώου 

� Τάξη & τμήμα μαθητή 

4. Μετά την αλλαγή των στοιχείων πρέπει να πατήσει στο εικονίδιο  (Επικύρωση αλλαγής 

στοιχείων) για την επικύρωση τους ή για την αναίρεση των αλλαγών το εικονίδιο  

(Ακύρωση αλλαγής στοιχείων). 

 

4.3 Διαγραφή μαθητικού/ών λογαριασμού/ων 

Η διαγραφή ενός ή περισσοτέρων μαθητικών λογαριασμών δεν αναιρείται. Έτσι ο διαχειριστής θα 

πρέπει να είναι προσεχτικός, ώστε να μη διαγράψει λάθος λογαριασμό. 

Για τη διαγραφή μαθητικών λογαριασμών, ο διαχειριστής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

1. Ο διαχειριστής, μεταβαίνει στην σελίδα «Ενεργοί λογαριασμοί» μέσω της αντίστοιχης 

επιλογής του αριστερού μενού ή από την αρχική σελίδα διαχείρισης, μέσω του συνδέσμου 

«4. Διαχείριση, διαγραφή ενός ή και πολλών μαθητικών λογαριασμών ταυτόχρονα». 

2. Στην σελίδα ‘Ενεργοί λογαριασμοί μαθητών’, που θα εμφανιστεί, ενεργοποιεί τα 

αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου της αριστερής στήλης, για τους μαθητές που επιθυμεί να 

διαγράψει. 

3. Ο διαχειριστής πατάει πάνω στην επιλογή «Διαγραφή» του οριζόντιου μενού πάνω από τη 

λίστα των μαθητών (Εικόνα 36). 

4. Τέλος στο προειδοποιητικό παράθυρο που θα εμφανιστεί πατάει στο κουμπί «ΟΚ». 

Η διαγραφή του/των επιλεγμένου / επιλεγμένων μαθητικών λογαριασμών ολοκληρώνεται. 

 

 

Εικόνα 36 Διαγραφή μαθητικών λογαριασμών 

 

4.4 Απενεργοποίηση / Επανενεργοποίηση λογαριασμού/ών 

Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να προβεί σε προσωρινή απενεργοποίηση λογαριασμού ενός 

μαθητή. Αυτό ίσως να είναι απαραίτητο να γίνει σε περιπτώσεις μη ορθής χρήσης του 

λογαριασμού από το μαθητή (υβριστικά μηνύματα, spam κ.α.) και μέχρι να γίνουν οι σχετικές 

συστάσεις στο μαθητή. 

Με την απενεργοποίηση του μαθητικού λογαριασμού, ο μαθητής δεν λαμβάνει και δεν μπορεί να 

αποστείλει ηλεκτρονικά μηνύματα. 
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Απενεργοποίηση λογαριασμών 

Για την απενεργοποίηση λογαριασμών ο διαχειριστής ακολουθεί τα επόμενα βήματα: 

1. Μεταβαίνει στην σελίδα «Ενεργοί λογαριασμοί» μέσω της αντίστοιχης επιλογής του 

αριστερού μενού ή από την αρχική σελίδα διαχείρισης, μέσω του συνδέσμου «4. 

Διαχείριση, διαγραφή ενός ή και πολλών μαθητικών λογαριασμών ταυτόχρονα». 

2. Στην σελίδα «Ενεργοί λογαριασμοί μαθητών», που θα εμφανιστεί: 

� Για την απενεργοποίηση ενός μόνο λογαριασμού, πατάει το αντίστοιχο εικονίδιο 

 (Απενεργοποίηση λογαριασμού μαθητή) της στήλης «Ενέργειες». 

� Για την απενεργοποίηση πολλών λογαριασμών τσεκάρει τα αντίστοιχα πλαίσια 

ελέγχου της αριστερής στήλης, για τον/τους μαθητές που επιθυμεί να 

απενεργοποιήσει και πατάει στην επιλογή «Απενεργοποίηση» του οριζόντιου 

μενού πάνω από τη λίστα των μαθητών. 

3. Τέλος, στο προειδοποιητικό παράθυρο που θα εμφανιστεί πατάει το κουμπί «ΟΚ» (Εικόνα 

37). 

 

Εικόνα 37 Απενεργοποίηση μαθητή 

 

Οι επιλεγμένοι λογαριασμοί απενεργοποιούνται και πλέον στη λίστα εμφανίζονται με κόκκινα 

γράμματα και αποεπιλεγμένο το σχετικό πλαίσιο της στήλης «Ενεργός» (Εικόνα 38). 

 

 

Εικόνα 38 Λίστα μαθ. λογαριασμών με 1 απενεργοποιημένο λογαριασμό 

 

Επανενεργοποίηση λογαριασμών 

Για την επανεργοποίηση λογαριασμού /ων αφού ο διαχειριστής μεταβεί στην σελίδα ‘Ενεργοί 

λογαριασμοί’ είτε: 

� Για την επανεργοποίηση ενός μόνο λογαριασμού, πατάει στο αντίστοιχο εικονίδιο  

(Ενεργοποίηση λογαριασμού μαθητή) της στήλης «Ενέργειες» ή 



 

Εγχειρίδιο Οδηγιών  

προς τον Διαχειριστή Μαθητικών Λογαριασμών ΠΣΔ  

για σχολεία που δεν διαθέτουν e-School 

 

 

Έκδοση 2.0  Ιανουάριος 2011 33 

 

� Τσεκάρει τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου της αριστερής στήλης, για τους μαθητές που 

επιθυμεί να επανεργοποιήσει και πατάει στην επιλογή «Ενεργοποίηση» του οριζόντιου 

μενού πάνω από τη λίστα των μαθητών. 

Τέλος, στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατάει το ΟΚ. 

 

Οι μαθητές πλέον έχουν και πάλι πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

 

4.5 Μεταφορά σε άλλο τμήμα/τάξη 

Η μεταφορά ενός μόνο μαθητή σε άλλη τάξη μπορεί να γίνει μέσω της αλλαγής στοιχείων όπως 

περιγράφηκε παραπάνω. 

Εναλλακτικά ή για την περίπτωση που ο διαχειριστής θέλει να μεταφέρει περισσότερους μαθητές 

σε άλλο τμήμα/τάξη, θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

1. Ο διαχειριστής, μεταβαίνει στην σελίδα «Ενεργοί λογαριασμοί» μέσω της αντίστοιχης 

επιλογής του αριστερού μενού ή από την αρχική σελίδα διαχείρισης, μέσω του συνδέσμου 

«4. Διαχείριση, διαγραφή ενός ή και πολλών μαθητικών λογαριασμών ταυτόχρονα». 

2. Στην σελίδα «Ενεργοί λογαριασμοί μαθητών», που θα εμφανιστεί, ενεργοποιεί τα 

αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου της αριστερής στήλης, για τους μαθητές που επιθυμεί να 

μετακινήσει. 

3. Στην συνέχεια πατάει πάνω στην επιλογή «Μετακίνηση σε…» του οριζόντιου μενού πάνω 

από τη λίστα των μαθητών. 

Ακριβώς κάτω από το οριζόντιο μενού, θα εμφανιστούν οι λίστες «Μετακίνηση στο 

σχολείο, ‘Τάξη», «Τμήμα» και το κουμπί «Μετακίνηση». 

 

 

Εικόνα 39 Μετακίνηση μαθητών 

 

4. Ο διαχειριστής με την χρήση των σχετικών λιστών που εμφανίστηκαν μπορεί να αλλάξει: 

� Το σχολείο του/ων μαθητή/ων (μελλοντικά) 

� Την τάξη του/ων μαθητή/ων  

� Το τμήμα του/ων μαθητή/ων  

5. Τέλος, ο διαχειριστής πατάει το κουμπί «Μετακίνηση» για την ολοκλήρωση της 

μετακίνησης των μαθητών. 
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Σημείωση: Αν ο διαχειριστής έχει επιλέξει να εμφανίζονται μόνο οι μαθητές κάποιου 

τμήματος, τα στοιχεία των μαθητών που μετακίνησε δεν θα εμφανιστούν πάλι στην σελίδα, 

των μαθητών του τρέχοντος τμήματος. 

 

4.6 Εκτύπωση Εντύπων 

Εκτύπωση φόρμας γνωστοποίησης στοιχείων λογαριασμού σε κηδεμόνα 

Ο κάθε κηδεμόνας ενός μαθητή που έχει λογαριασμό ηλ. Ταχυδρομείου έχει το δικαίωμα ανά 

πάσα στιγμή να ζητήσει να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία πρόσβασης στο λογαριασμό αυτό, με 

στόχο τον έλεγχο των μηνυμάτων που ανταλλάσει ο μαθητής. Φυσικά απαγορεύεται ο κηδεμόνας 

να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του μαθητή για την αποστολή μηνυμάτων. 

Ο διαχειριστής για να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να έχει έγγραφη ενυπόγραφη 

αίτηση του κηδεμόνα, η οποία και θα διατηρηθεί στο αρχείο του σχολείου. 

Για την εκτύπωση μίας ή περισσοτέρων προ-συμπληρωμένων αιτήσεων κηδεμόνων, ο διαχειριστής 

ακολουθεί την εξής διαδικασία: 

1. Ο διαχειριστής, μεταβαίνει στην σελίδα «Ενεργοί λογαριασμοί» μέσω της αντίστοιχης 

επιλογής του αριστερού μενού ή από την αρχική σελίδα διαχείρισης, μέσω του συνδέσμου 

«4. Διαχείριση, διαγραφή ενός ή και πολλών μαθητικών λογαριασμών ταυτόχρονα». 

2. Τσεκάρει τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου της αριστερής στήλης, για τον /τους μαθητές που 

επιθυμεί να εκτυπώσει την σχετική αίτηση. 

3. Πατάει στην επιλογή «Εκτύπωση Εντύπων» του οριζόντιου μενού πάνω από τη λίστα των 

μαθητών. 

4. Στο οριζόντιο μενού που εμφανίζεται επιλέγει «Αιτήσεις για γνωστοποίηση σε κηδεμόνα 

». 

Σε νέο παράθυρο, θα εμφανιστεί ένα έγγραφο τύπου pdf, το οποίο περιέχει όλες τις σχετικές 

αιτήσεις. Κάθε αίτηση αποτελείται από (1) μία σελίδα. 

5. Ο διαχειριστής εκτυπώνει τις αιτήσεις και τις δίνει προς υπογραφή στους 

ενδιαφερόμενους κηδεμόνες στους μαθητές. 

6. Μετά την επιστροφή των υπογεγραμμένων αιτήσεων, ο διαχειριστής μπορεί να προβεί 

στην Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (Βλέπε παράγραφο 4.1) του μαθητή και να εκτυπώσει 

τα στοιχεία του λογαριασμού και να τα δώσει ιδιοχείρως στον κηδεμόνα. 

 

Εκτύπωση ενεργών μαθητών 

Ο διαχειριστής μπορεί να εκτυπώσει την λίστα των μαθητών που εμφανίζονται στην οθόνη του. 

Αυτό είναι χρήσιμο π.χ. για να έχει συγκεντρωμένους όλους τους μαθητές ανά τμήμα, σύμφωνα με 

το όνομα χρήστη κ.ο.κ.  

Για την εκτύπωση των ενεργών μαθητών, ο διαχειριστής ακολουθεί τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής, μεταβαίνει στην σελίδα «Ενεργοί λογαριασμοί» μέσω της αντίστοιχης 

επιλογής του αριστερού μενού ή από την αρχική σελίδα διαχείρισης, μέσω του συνδέσμου 

«4. Διαχείριση, διαγραφή ενός ή και πολλών μαθητικών λογαριασμών ταυτόχρονα». 

2. Ταξινομεί τους μαθητές με την χρήση των ↓↓↓↓↑↑↑↑ που υπάρχουν σε κάθε στήλη ή/και επιλέγει 

να εμφανίσει τους μαθητές ανά τμήμα. 
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3. Πατάει στην επιλογή ‘Εκτύπωση Εντύπων’ του οριζόντιου μενού πάνω από τη λίστα των 

μαθητών. 

4. Στο οριζόντιο μενού που εμφανίζεται επιλέγει ‘Λίστα μαθητών’. 

Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο μόνο με τον πίνακα των μαθητών το οποίο και μπορεί να 

εκτυπώσει. 
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5. Επιλογές – Ρυθμίσεις 

Μέσω της ενότητας «Επιλογές» του διαχειριστικού περιβάλλοντος, δίνονται οι παρακάτω 

δυνατότητες: 

� Ενεργοποίηση της δυνατότητας καταχώρησης στοιχείων από τους ίδιους τους μαθητές.  

� Ορισμό και άλλων εκπαιδευτικών ως διαχειριστές για τους μαθητικούς ηλ. Λογαριασμούς 

του σχολείου του.  

� Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων.  

 

5.1 Ενεργοποίηση λειτουργίας εισαγωγής στοιχείων από μαθητή 

Όπως προαναφέραμε, ο διαχειριστής μπορεί να επιτρέψει στους μαθητές να καταχωρούν μόνοι 

τους τα στοιχεία τους, ώστε στη συνέχεια αυτός να χρειάζεται απλώς να ενεργοποιεί τους 

λογαριασμούς τους.  

Για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας εισαγωγής στοιχείων από μαθητές, ο 

διαχειριστής κάνει το εξής: 

1. Από το αριστερό μενού πατάει στο «Επιλογές» -> «Καταχώρηση στοιχείων από μαθητές» 

ή από την αρχική σελίδα διαχείρισης, ακολουθεί τον σύνδεσμο «7. 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας καταχώρησης στοιχείων από τους ίδιους τους 

μαθητές του σχολείου». 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα. 

 

 

Εικόνα 40 Ενεργοποίηση καταχώρησης στοιχείων από μαθητές 

 

2. Τσεκάρει το πλαίσιο ελέγχου «Ενεργοποίηση καταχώρησης στοιχείων από μαθητές» και  

3. Τέλος πατάει το κουμπί «ΟΚ» για να επικυρώσει την επιλογή του. 

 

Οι μαθητές του σχολείου πλέον μέσω της ιστοσελίδας 

http://www.sch.gr/studentsadmin/studentForm.php (Βλέπε Εικόνα 41) αφού εντοπίσουν το 
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σχολείο τους, καταχωρούν τα στοιχεία τους και στην συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά 

τον διαχειριστή των μαθητικών λογαριασμών του σχολείου τους.  

 

 

Εικόνα 41 Καταχώρηση στοιχείων από μαθητή 

 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι διαθέσιμη στους μαθητές και από το http://students.sch.gr μέσω του 

συνδέσμου ‘Εγγραφή μαθητών’ που βρίσκεται στο δεξί της τμήμα (Βλέπε επόμενη εικόνα) αλλά 

και μέσω της σελίδας https://register.sch.gr/students/  (Επιλογή «Εγγραφή μαθητή» και στην 

συνέχεια επιλογή 2. Αν το σχολείο σας έχει ενεργοποιήσει την δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων 

από τους μαθητές). 

  

 

Εικόνα 42 Η ενότητα «Εγγραφή» του students.sch.gr  
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5.2 Ορισμός και άλλων διαχειριστών μαθ. λογαριασμών σχολικής μονάδας 

Ο κάθε διαχειριστής μαθ. λογαριασμών σχολικής μονάδας έχει τη δυνατότητα να αποδίδει 

δικαιώματα διαχειριστή και σε άλλους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής 

μονάδας. 

Για την πρόσβαση του στην συγκεκριμένη λειτουργία ο διαχειριστής:  

1. Από το αριστερό μενού πατάει στο «Επιλογές» -> «Διαχειριστές» ή από την αρχική σελίδα 

διαχείρισης, ακολουθεί τον σύνδεσμο «7. Ορισμός και άλλων εκπαιδευτικών ως 

διαχειριστές μαθητικών λογαριασμών του σχολείου». 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα, όπου φαίνονται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν οργανική 

θέση στο συγκεκριμένο σχολείο, με την ένδειξη αν είναι ή όχι διαχειριστές. 

 

 

Εικόνα 43 Καθορισμός διαχειριστών μαθητικών λογαριασμών 

 

2. Ο διαχειριστής τσεκάρει το αντίστοιχο πλαίσιο «Ναι» ή «Όχι» ανάλογα με το αν θέλει να 

ορίσει ή να καταργήσει κάποιον από διαχειριστή. 

3. Τέλος πατάει το κουμπί Καταχώρηση για να θέσει σε εφαρμογή τις επιλογές του. 

Αν ο εκπαιδευτικός που αναζητά ο διαχειριστής δεν εμφανίζεται στην παραπάνω λίστα, τότε 

μπορεί να πληκτρολογήσει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού ή το όνομα χρήστη (uid) στο 

πεδίο κειμένου της ενότητας "Εύρεση εκπαιδευτικού και ορισµός του ως διαχειριστής" και αφού 

τον εντοπίσει να τον ορίσει ως διαχειριστή. 

Μετά τον ορισμό τους ως διαχειριστές, οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο 

περιβάλλον διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που 

χρησιμοποιούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

 

 

5.3 Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων 

Τέλος ο διαχειριστής μπορεί να δει και να εκτυπώσει συγκεντρωτικά στοιχεία και πληροφορίες που 

αφορούν: 
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� το πλήθος των μαθητών του σχολείου, που έχουν καταγραφεί αλλά δεν έχουν ακόμη 

λογαριασμό 

� το πλήθος των μαθητών του σχολείου που έχουν λογαριασμό στο ΠΣΔ,  

� την κατανομή των μαθητών με λογαριασμό ανά τμήμα 

� Τι ισχύει για την καταχώρηση στοιχείων από μαθητές 

Για την προβολή των συγκεντρωτικών στοιχείων, ο διαχειριστής θα πρέπει να από το αριστερό 

μενού να πατήσει στο «Επιλογές» -> «Συγκεντρωτικά Στοιχεία» ή από την αρχική σελίδα 

διαχείρισης, να ακολουθήσει το σύνδεσμο «8. Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με το 

πλήθος και τις ρυθμίσεις των μαθητικών λογαριασμών». 

 

 

Εικόνα 44 Συγκεντρωτικά στοιχεία 

 

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που θα εμφανιστούν, μπορεί αν θέλει να τα εκτυπώσει, πατώντας στο 

σύνδεσμο «Εκτύπωση». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 

Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών – www.cti.gr/nts  


