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ΘΕΜΑ:  Ζναρξη δοκιμαςτικήσ λειτουργίασ νζου ενιαίου Πληροφοριακοφ υςτήματοσ  
χολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών 

 
το πλαίςιο τθσ αναβάκμιςθσ και του εκςυγχρονιςμοφ τθσ πλθροφοριακισ του υποδομισ, το 

Τπουργείο Παιδείασ αναπτφςςει ζνα νζο ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα που απευκφνεται ςτισ 

ςχολικζσ μονάδεσ και τισ αποκεντρωμζνεσ διοικθτικζσ δομζσ του, με ςτόχουσ (α) τθν κακθμερινι 

μθχανογραφικι τουσ υποςτιριξθ, και (β) τθν ςταδιακι λειτουργικι ενοποίθςθ των υφιςτάμενων 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (e-School, e-DataCenter, Survey, ΟΠΤΔ, κλπ.) ςε ζνα ενιαίο 

πλθροφοριακό περιβάλλον. 

 Σο νζο αυτό περιβάλλον, διακζςιμο ςτον ιςτότοπο https://myschool.sch.gr, κα τεκεί ςε  

πλιρθ εφαρμογι από το νζο ςχολικό ζτοσ (2013-2014) για το ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων τθσ 

επικράτειασ.  τθν παροφςα φάςθ και προκειμζνου να εντοπιςκοφν ζγκαιρα τυχόν δυςλειτουργίεσ 

ι/και ελλείψεισ  του εν λόγω πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ,  κα υπάρξει μία περίοδοσ δοκιμαςτικισ 

(πιλοτικισ) λειτουργίασ του νζου ςυςτιματοσ αρχίηοντασ από τισ 03-04-2013. Κατόπιν τοφτου, 

παρακαλοφμε να αρχίςετε να χρθςιμοποιείτε το νζο ςφςτθμα (παράλλθλα με το υπάρχον ςφςτθμα 

καταγραφισ Survey), με ςτόχο τθν εξοικείωςι ςασ με αυτό και κυρίωσ τθ ςυγκζντρωςθ 

παρατθριςεων, υποδείξεων και προτάςεων οι οποίεσ κα αξιοποιθκοφν για τθ βελτίωςθ του νζου 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και τθν προετοιμαςία του για τθν πλιρθ λειτουργία του ςε ευρεία 

κλίμακα από τθ νζα ςχολικι χρονιά. Παρακαλοφμε να μασ γνωςτοποιείτε τισ όποιεσ 

παρατθριςεισ/προβλιματα ςασ ςχετικά με το νζο ςφςτθμα, είτε μζςω τθλεφωνικισ επικοινωνίασ 

ςτον αρικμό 801-200-8040, είτε μζςω του ιςτοτόπου http://helpdesk.sch.gr ςτην ενότητα 

“Προβλήματα MySchool”.   

Για τθ χριςθ του νζου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ζχουν δθμιουργθκεί νζοι λογαριαςμοί 

χρθςτϊν για κάκε ςχολικι μονάδα, υιοκετϊντασ μια πολιτικι αυξθμζνθσ υπολογιςτικισ και δικτυακισ 

αςφάλειασ. Οι απαιτοφμενοι νζοι λογαριαςμοί (όνομα χριςτθ και κρυφόσ κωδικόσ), κακϊσ και οι 

http://www.minedu.gov.gr/
http://helpdesk.sch.gr/


ςχετικζσ οδθγίεσ τιρθςθσ και αξιοποίθςθσ των λογαριαςμϊν αυτϊν, κα ςασ αποςταλοφν ςφντομα με 

μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.   

τθν παροφςα φάςθ, παρακαλοφνται  οι Διευκυντζσ των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών 

χολείων και Γυμναςίων όλων των τφπων να χρθςιμοποιιςουν «πιλοτικά» το νζο ςφςτθμα. Οι 

χριςτεσ των Γενικϊν και Επαγγελματικϊν Λυκείων (που ςε αυτι τθ φάςθ αξιοποιοφν το λογιςμικό 

ΝΕΣΩΡ) κα κλθκοφν να ςυμμετάςχουν ςε μεταγενζςτερθ φάςθ.  

Η διάρκεια τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ κα είναι  λίγεσ εβδομάδεσ, ενϊ τα δεδομζνα 

που κα καταχωρθκοφν κατά τθ πιλοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ κα διαγραφοφν με τθ λιξθ τθσ. 

Ζχει καταβλθκεί κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν εκ των προτζρων ορκι πλθκφςμωςθ των ςτοιχείων 

τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ (με βάςθ τα δεδομζνα των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων), ζτςι ϊςτε να 

ελαχιςτοποιθκεί ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για καταχϊριςθ δεδομζνων.  

Θα υπάρξει νζα εγκφκλιοσ θ οποία κα κακορίηει τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου 

δοκιμαςτικισ (πιλοτικισ) λειτουργίασ κακϊσ και τισ θμερομθνίεσ παραγωγικισ λειτουργίασ του νζου 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.   

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα οφζλθ που κα προκφψουν από τθν λειτουργία του ενιαίου 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για το ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, παρακαλοφμε για τθ 

μζγιςτθ δυνατι ανταπόκριςθ και ςυνεργαςία ςασ, κακϊσ αυτι αποτελεί το ςθμαντικότερο 

παράγοντα για τθ ςυνεχι βελτίωςθ και επιτυχία των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν εκπαίδευςθ. 
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