
Οδηγόσ ειςόδου ςτο πληροφοριακό ςφςτημα 

mySchool  

 

Αρχικά, ανοίγετε τον φυλλομετρθτι (browser) πχ. Google Chrome, Mozilla Firefox ι 

Internet Explorer, και πλθκτρολογείτε τθ διεφκυνςθ: https://myschool.sch.gr.  

Για παράδειγμα,  

 

 

 

 

Στθ ςυνζχεια οδθγείςτε ςτθ ςελίδα ειςόδου και επιλζγετε  

 

 

 

Αυτόματα μεταφζρεςτε ςε επόμενθ ςελίδα όπου ςασ ηθτείται να ειςάγετε τα 

διαπιςτευτιρια-credentials (Όνομα Χριςτθ και Κωδικό Πρόςβαςθσ) του 

https://myschool.sch.gr/


λογαριαςμοφ ςασ. Τα ςτοιχεία αυτά ςασ ζχουν αποςταλεί με email. Για 

οποιοδιποτε πρόβλθμα προκφψει ςχετικό με τθ διαδικαςία ςφνδεςθσ ι τουσ 

κωδικοφσ πρόςβαςθσ επικοινωνιςτε με τον Φορζα Πανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου 

(τθλ. 801 11 801 81) ι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. τθσ περιοχισ ςασ, διαφορετικά με τθν ομάδα 

υποςτιριξθσ του MySchool ςτο 801-200-8040.  

Ζπειτα, επιλζγετε  

 

 

 

 

 

 

Αν ςυνδζεςτε για πρώτη φορά ςτθν εφαρμογι, κα ςασ ηθτθκεί να αλλάξατε τον 

Κωδικό Πρόςβαςησ για λόγουσ αςφαλείασ. Διαφορετικά, κα οδθγθκείτε ςτθν 

εφαρμογι.  

Σε αυτό το ςθμείο να τονίςουμε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε το Όνομα Χρήςτη.  

Ζτςι, ςυνεχίηοντασ τθ διαδικαςία οριςμοφ νζου κωδικοφ πρόςβαςθσ κατά τθν 

πρϊτθ είςοδό ςασ, επιλζγετε  

ΠΡΟΟΧΗ: Βεβαιωκείτε ότι το πληκτρολόγιο βρίςκεται ςτθν ίδια γλώςςα με τουσ κωδικοφσ και δϊςτε προςοχή 

ςτθ χριςθ του CAPS LOCK.  



 

 

Στθ ςυνζχεια μεταφζρεςτε ςτθ ςελίδα και επιλζγετε  

 

 

 

 

 



Κατόπιν ςτθ ςελίδα που μεταφζρεςτε ειςάγετε ξανά τα αρχικά διαπιςτευτήρια 

που ςασ ςτάλκθκαν.  

 

 

Αφοφ ειςάγετε τα ςτοιχεία επιλζγετε  

Τζλοσ, μεταφζρεςτε ςτθ ςελίδα όπου απαιτείται θ ειςαγωγι του Νζου Κωδικοφ 

Πρόςβαςησ δφο (2) φορζσ ςτα αντίςτοιχα πεδία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειςάγετε εκ νζου τα ςτοιχεία 

που χρθςιμοποιιςατε ςτο 

προθγοφμενο βιμα  

Ο νζοσ κωδικόσ θα πρζπει να 

πληροί τουσ περιοριςμοφσ – 

προχποκζςεισ του πλαιςίου.  



Ο Νζοσ Κωδικόσ Πρόςβαςθσ που κα επιλζξετε κα πρζπει να πλθροί τουσ 

περιοριςμοφσ – προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτο μπλε πλαίςιο ςτο αριςτερό 

μζροσ τθσ ςελίδασ.  

Για να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία επιλζγετε  

Εάν θ διαδικαςία ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ςτθν επόμενθ ςελίδα εμφανίηεται 

ενθμερωτικό μινυμα.  

 

 

Στο εξισ για τθ ςφνδεςθ ςασ ςτθν εφαρμογι mySchool κα χρθςιμοποιείτε τον νζο 

κωδικό.  

Τζλοσ, για να ςυνδεκείτε ςτθν εφαρμογι, πλθκτρολογείτε ξανά τθ διεφκυνςθ 

https://myschool.sch.gr, όπωσ ςτο πρϊτο βιμα.  

Για οποιοδιποτε πρόβλθμα προκφψει ςχετικό με τθ διαδικαςία ςφνδεςθσ ι τουσ 

κωδικοφσ πρόςβαςθσ επικοινωνιςτε με τον Φορζα Πανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου 

(τθλ. 801 11 801 81) ι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. τθσ περιοχισ ςασ.  

https://myschool.sch.gr/

