
Βήμα 1ο:  Ενεργοποιείται τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php
κι εμφανίζεται στην οθόνη σας η διπλανή ιστοσελίδα
προχωράτε αμέσως στο 2ο βήμα: 

Εάν και μόνο εάν δεν εμφανιστεί η διπλανή ιστοσελίδα 
άμεσα οφείλεται στους παρακάτω 2 λόγους κι ανάλογα ενεργείτε: 

(Α) Δεν ενεργοποιείται ο σύνδεσμος

Αντιγράφεται την ηλεκτρονική  διεύθυνση:  
https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php

και την επικολλάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Chrome ή  Firefox ή Microsoft Edge ή Internet Explorer 

(Β) Ενεργοποιείται ο σύνδεσμος
«προσέλευσης» στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

«Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Πατάτε επαναφόρτιση ή ανανέωση ή 
Δοκιμή ξανά τόσες φορές μέχρι να 
εμφανιστεί στην οθόνη σας η 
ζητούμενη ιστοσελίδα, που βλέπετε 
δεξιά σας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσέξτε μπορεί 
να ΜΗΝ 

εμφανιστεί με την 
1η φορά. Μπορεί 
να απαιτηθούν 

πολλές 
προσπάθειες  

επαναφόρτισης. 
Επιμένετε μέχρι να 

εμφανιστεί. 

Ενεργοποιείται τον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php 
κι εμφανίζεται στην οθόνη σας η διπλανή ιστοσελίδα, οπότε 

εμφανιστεί η διπλανή ιστοσελίδα 
άμεσα οφείλεται στους παρακάτω 2 λόγους κι ανάλογα ενεργείτε:  

σύνδεσμος. Τότε: 

Αντιγράφεται την ηλεκτρονική  διεύθυνση:  
https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php 

την ηλεκτρονική διεύθυνση οποιοδήποτε browser (περιηγητή) χρησιμοποιείται, δηλαδή: 

Internet Explorer ή Opera.   Π.χ.: 

νεργοποιείται ο σύνδεσμος , αλλά δεν εμφανίζεται η ζητούμενη οθόνη
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο), οπότε στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα:

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.» ή «Αδυναμία σύνδεσης» ή κάτι παρόμοιο 

ή 

, που βλέπετε 

(περιηγητή) χρησιμοποιείται, δηλαδή:  

οθόνη,  (λόγω μεγάλης 
στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα:  

» ή κάτι παρόμοιο . Τότε:  



Βήμα 2ο:  Συμπληρώνεται πολύ προσεκτικά τη συγκεκριμένη φόρμα εγγραφής με βάση τα στοιχεία που
δώσατε κατά την ηλεκτρονική εγγραφή του συγκεκριμένου μαθητή

 

Βήμα 3ο:  Προσέξτε τι θα 
δηλώσετε για κωδικό(password).  

Αν δεν ικανοποιεί αυτές τις 4 
προϋποθέσεις του διπλανού 
πλαισίου, δε θα γίνεται δεκτός. 

 

 

Βήμα 4ο:  Προσέξτε πριν δηλώσετε υποβολή να τσεκάρετε  το εικονίδιο που δείχνει το βελάκι.

 

 

Εάν όλα δηλώθηκαν ορθά, τελειώσατε
υποβάλετε πάλι, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη, 

 

Συμπληρώνεται πολύ προσεκτικά τη συγκεκριμένη φόρμα εγγραφής με βάση τα στοιχεία που
τε κατά την ηλεκτρονική εγγραφή του συγκεκριμένου μαθητή, στο σχολείο.

Προσέξτε πριν δηλώσετε υποβολή να τσεκάρετε  το εικονίδιο που δείχνει το βελάκι.

δηλώθηκαν ορθά, τελειώσατε. Εάν όχι , διορθώνετε το πεδίο που σας υποδεικνύει και 
υποβάλετε πάλι, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη, μήνυμα επιτυχίας. 

Συμπληρώνεται πολύ προσεκτικά τη συγκεκριμένη φόρμα εγγραφής με βάση τα στοιχεία που 
, στο σχολείο.  

Προσέξτε πριν δηλώσετε υποβολή να τσεκάρετε  το εικονίδιο που δείχνει το βελάκι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν όχι , διορθώνετε το πεδίο που σας υποδεικνύει και 


