
EDUPASS: ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 

1. Ελέγχουμε αν ο μαθητής εντοπίζεται στο Εθνικό Δημοτολόγιο μέσα από την καρτέλα του στο 

Myschool. Πηγαίνουμε ΜΑΘΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ, 

βρίσκουμε το παιδί, κλικ στο γρανάζι του και κατόπιν κλικ στα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, αριστερά στο 

κατακόρυφο μενού. Πατάμε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ και κατόπιν το κόκκινο κουμπί ON 

LINE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.  

2. Αν ο μαθητής δεν εντοπιστεί, ανοίγουμε μια καινούργια καρτέλα ή παράθυρο στο Mozilla Firefox 

ή τον Chrome μας, μπαίνουμε στο Myschool και πηγαίνουμε ΜΑΘΗΤΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, 

προκειμένου να αναζητήσουμε το παιδί χειροκίνητα. Πριν ξεκινήσουμε, είναι απαραίτητο να έχουμε 

διαβάσει  το εγχειρίδιο "Σύντομος Οδηγός για Πιστοποιητικό Γέννησης- Εθνικό Δημοτολόγιο" που 

βρίσκεται εδώ, στο επάνω μέρος της σελίδας στη μπλε μπάρα.  

Ένας βασικός κανόνας είναι ότι αν το παιδί έχει δυο ονόματα (ή δυο επώνυμα), κάνουμε αναζήτηση 

πληκτρολογώντας μόνο το ένα (το ίδιο ισχύει και για τα ονόματα των γονέων του). Επίσης, καλό 

είναι να επιλέξουμε αρχικά ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ και όχι ημερομηνία γέννησης, γιατί αν μας έχουν δώσει 

λάθος ημερομηνία, η αναζήτηση δε θα έχει αποτέλεσμα. 

Αν εντοπίσουμε τον μαθητή, βεβαιωνόμαστε ότι τα στοιχεία που δίνει το Εθνικό Δημοτολόγιο 

συμφωνούν με αυτά που είναι περασμένα στην καρτέλα του μαθητή, στο πρώτο παράθυρο που 

ανοίξαμε. Αν δούμε ότι η ημερομηνία γέννησης είναι διαφορετική, τη διορθώνουμε, αποθηκεύουμε 

και κάνουμε εκ νέου αναζήτηση στο Δημοτολόγιο μέσα από τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του παιδιού 

(ΒΗΜΑ 1). 

3. Αν το αποτέλεσμα είναι και πάλι αρνητικό, πηγαίνουμε στην καρτέλα του μαθητή, σβήνουμε τα 

βασικά του στοιχεία (ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ) και τα ξαναγράφουμε 

στα ελληνικά. Αυτό γίνεται για να αποκλείσουμε την πιθανότητα κάποιο γράμμα στις λέξεις αυτές 

να έχει γραφτεί με αγγλικό και όχι ελληνικό χαρακτήρα. Ειδικά αν το επώνυμο ή το όνομα του 

παιδιού ξεκινάει με κάποιο κοινό στις δυο γλώσσες γράμμα (π.χ. Α, Β, Κ κλπ), ενδέχεται κατά την 

πρώτη εγγραφή του παιδιού στο σύστημα να πληκτρολογήθηκε ο αγγλικός χαρακτήρας και όχι ο 

ελληνικός (συμβαίνει αρκετά συχνά). 

Αν το παιδί έχει δυο ονόματα, αφήνουμε ένα κενό ή βάζουμε κολλητή παύλα ανάμεσα στα δυο 

ονόματα (δηλ. χωρίς κενό πριν και μετά την παύλα). 

Αποθηκεύουμε και αναζητούμε το παιδί στο Δημοτολόγιο μέσα από τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του 

(ΒΗΜΑ 1). 

4. Ακόμα κι αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, τουλάχιστον είμαστε βέβαιοι ότι τα στοιχεία του 

παιδιού είναι γραμμένα στα ελληνικά. Ζητούμε από τον γονέα να μας φέρει πιστοποιητικό γέννησης 

για περαιτέρω διερεύνηση. Προς το παρόν του επισημαίνουμε να προσέξει το κενό ή την κολλητή 

παύλα (αν υπάρχουν δυο ονόματα) και του λέμε να ξαναπροσπαθήσει. Μπορούμε να του 

εκτυπώσουμε τα στοιχεία του παιδιού, για να έχει πλήρη εικόνα.  

Δεν γνωρίζουμε αν πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να ενημερωθούν οι βάσεις 

δεδομένων πριν ο γονέας δοκιμάσει πάλι (όπως στο voucher για τα τάμπλετ, όπου έπρεπε να 

περάσουν δυο εργάσιμες ημέρες). Αυτό θα το δούμε στην πράξη. 


