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ΘΕΜΑ: 1.   Ζναρξθ παραγωγικισ λειτουργίασ νζου ενιαίου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ χολικών 

Μονάδων και Διοικθτικών Δομών «mySchool» για Α’-Βάκμια Εκπαίδευςθ και 

Γυμνάςια. 

2.      Ζναρξθ πιλοτικισ λειτουργίασ «mySchool» για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑ, Διευκφνςεισ και 

Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ. 

 
 

A. Ζναρξθ παραγωγικισ λειτουργίασ νζου ενιαίου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ χολικών 

Μονάδων και Διοικθτικών Δομών «mySchool» για Α’-Βάκμια Εκπαίδευςθ και Γυμνάςια. 

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

Τπουργείο Παιδείασ ολοκλιρωςε τθν ανάπτυξθ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 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 ςφγχρονο ενιαίο 

πλθροφοριακό περιβάλλον.  

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

τεκεί ςε πλιρθ εφαρμογι για το ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων τθσ επικράτειασ για το τρζχον 

ςχολικό ζτοσ (2013-2014). Για τθ χριςθ του νζου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ mySchool, ζχουν ιδθ 

δθμιουργθκεί και αποςταλεί νζοι λογαριαςμοί χρθςτϊν για κάκε ςχολικι μονάδα, υιοκετϊντασ μια 

πολιτικι αυξθμζνθσ υπολογιςτικισ και δικτυακισ αςφάλειασ.  

Δεδομζνου ότι για το ςφνολο των μονάδων τθσ Α’βάκμιασ εκπαίδευςθσ και για τα Γυμνάςια 

ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ θ φάςθ πιλοτικισ λειτουργίασ (βάςει τθσ με αρ. Πρωτ. 42456/Δ1/28-3-2013, 

εγκυκλίου του ΤΠΑΙΘ), αρχίηει θ παραγωγικι λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ mySchool, 

για τουσ ανωτζρω τφπουσ ςχολικϊν μονάδων τθν Πζμπτθ 14/11/2013. Για ζνα μικρό χρονικό 

διάςτθμα τεςςάρων εβδομάδων, είναι απαραίτθτθ και υποχρεωτικι θ παράλλθλθ ενθμζρωςθ του 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ καταγραφισ Survey. 

Ζχει λθφκεί μζριμνα ϊςτε πριν τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του mySchool να 

γίνει αυτόματθ μετάπτωςθ των ςτοιχείων των ςχολικϊν μονάδων και των ςτοιχείων των 

εκπαιδευτικϊν, από το ςφςτθμα καταγραφισ Survey. Επιπλζον, παρζχεται θ δυνατότθτα ειςαγωγισ 

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


του μακθτικοφ δυναμικοφ του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ μζςω λογιςτικϊν φφλλων Excel (το ςχετικό 

πρότυπο διατίκεται μζςω τθσ αρχικισ ςελίδασ τθσ εφαρμογισ, μαηί με τουσ οδθγοφσ χριςθσ) με 

τρόπο που περιγράφεται ςαφϊσ ςτο διατικζμενο ςενάριο χριςθσ του ςυςτιματοσ. Για ενζργειεσ ςτα 

δεδομζνα μακθτολογίου των προθγοφμενων ςχολικϊν ετϊν (πχ. ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν, άντλθςθ 

πλθροφοριϊν για οποιοδιποτε λόγο, κλπ.), οι Διευκυντζσ καλοφνται να τα αντλοφν από τα 

υφιςτάμενα ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφςαν για το ςκοπό αυτό, ζωσ τϊρα. 

Οι Διευκυντζσ των Νθπιαγωγείων, Δθμοτικών χολείων και Γυμναςίων κα πρζπει: 

α) να μελετιςουν τα εγχειρίδια και τα ςενάρια χριςθσ που διατίκενται μζςω τθσ δθμόςιασ 

ςελίδασ τθσ εφαρμογισ http://myschool.sch.gr, 

β) να χρθςιμοποιοφν και να ενθμερϊνουν ςε θμεριςια βάςθ το νζο πλθροφοριακό ςφςτθμα 

mySchool αρχίηοντασ από τθν Πζμπτθ 14/11/2013 

γ) να ςυνεχίςουν να ενθμερϊνουν το ςφςτθμα καταγραφισ Survey για τζςςερισ εβδομάδεσ 

(ζωσ και τθν Σρίτθ 10/12/2013) 

δ) να ελζγξουν τθν ορκότθτα και πλθρότθτα των προ-ςυμπλθρωμζνων ςτοιχείων των 

ςχολικϊν μονάδων τουσ και να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ/ςυμπλθρϊςεισ 

ε) να ελζγξουν τα ςτοιχεία υπθρζτθςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτθ μονάδα τουσ, και εφόςον 

χρειαςτεί να γίνουν κάποιεσ διορκϊςεισ/ςυμπλθρϊςεισ, αυτζσ κα πρζπει να γίνουν ςτο 

Survey (οι αλλαγζσ αυτζσ κα εμφανιςτοφν ςτο mySchool τθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα) πλθν 

των εξαιρζςεων που ςαφϊσ ορίηονται ςτο παράρτθμα Α’ τθσ παροφςασ εγκυκλίου.  

Προςοχι: μετά τθν πάροδο των τεςςάρων εβδομάδων τθσ παράλλθλθσ λειτουργίασ των 

ςυςτθμάτων Survey και mySchool, αλλαγζσ ςτα ςτοιχεία των εκπαιδευτικϊν κα μποροφν 

να γίνουν μόνο από τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ.  

 

B. Ζναρξθ λειτουργίασ για Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια και χολζσ και τισ Διευκφνςεισ 

Εκπαίδευςθσ και τισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ. 

Σαυτόχρονα με τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του mySchool για τθν Α-βάκμια 

εκπαίδευςθ και τα Γυμνάςια, αρχίηει και θ πιλοτικι λειτουργία του για τα Γενικά & Επαγγελματικά 

Λφκεια και χολζσ (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, B’ ΕΠΑ), κακϊσ και για τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ) και τισ 

Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ (ΠΔΕ). ε κάκε περίπτωςθ, θ περίοδοσ τθσ πιλοτικισ 

λειτουργίασ κα διαρκζςει ζωσ τισ 20/12/2013, ενϊ από τισ 08-01-2014 αρχίηει θ παραγωγικι 

λειτουργία του ςυςτιματοσ για το ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων, των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ και 

των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ. Σα δεδομζνα που κα καταχωρθκοφν κατά τθ πιλοτικι 

λειτουργία του ςυςτιματοσ κα διαγραφοφν με τθ λιξθ τθσ, για τισ ςχολικζσ μονάδεσ και τισ 

Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ (ΔΠΕ, ΔΔΕ και ΠΔΕ).  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ παρακαλοφνται να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθν πιλοτικι φάςθ. 

Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ (Α-βάκμιασ και Β-βάκμιασ) καλοφνται να αξιοποιιςουν το ςφςτθμα με 

τισ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ που αναλφονται ςτο Παράρτθμα Β’. 

Παρακαλοφμε να γνωςτοποιείτε τισ όποιεσ παρατθριςεισ/προβλιματα που εντοπίςατε 

ςχετικά με το νζο ςφςτθμα και να εκφράςετε τισ απορίεσ ςασ επί των διαδικαςιϊν που 

προαναφζρκθκαν, είτε μζςω τθλεφωνικισ επικοινωνίασ ςτον αρικμό 801-200-8040, είτε μζςω του 

ιςτοτόπου http://helpdesk.sch.gr ςτθν ενότθτα “Προβλιματα MySchool”.  

http://myschool.sch.gr/
http://helpdesk.sch.gr/


Δεδομζνου ότι το νζο Πλθροφοριακό φςτθμα mySchool αφενόσ μεν αντικακιςτά 

αφετζρου δε αποτελεί εξζλιξθ του ιςχφοντοσ ςυςτιματοσ καταγραφισ “Survey”, όλο το νομοκετικό 

πλαίςιο που ιςχφει για το Survey παραμζνει ςε ιςχφ και εφαρμόηεται και ςτο νζο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα mySchool. Σο ίδιο ιςχφει και για όλεσ τισ εκδοκείςεσ ςχετικζσ εγκυκλίουσ, Τπουργικζσ 

αποφάςεισ, κλπ.  

ασ ενθμερϊνουμε ότι θ διαδικαςία ζκδοςθσ των αρικμϊν υποψθφίων για τισ Πανελλαδικζσ 

Εξετάςεισ 2014 κα πραγματοποιθκεί με το υφιςτάμενο ςφςτθμα μακθτολογίου (ΝΕΣΩΡ). Η 

μετάβαςθ ςτο νζο ςφςτθμα για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προγραμματίηεται για τθν περίοδο των διακοπϊν 

Χριςτουγζννων-Πρωτοχρονιάσ, με πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ μετάπτωςθ δεδομζνων από το 

υφιςτάμενο ςφςτθμα (ΝΕΣΩΡ) ςτο νζο (mySchool). Σζλοσ ςθμειϊνεται ότι οι βακμολογίεσ Α’ 

τετραμινου για τισ εν λόγω μονάδεσ κα πρζπει να καταχωριςτοφν αποκλειςτικά ςτο νζο ςφςτθμα. 

 
 

 

                   Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  
   
                                                           
 

              ΤΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εςωτερική διανομή: 

1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 
2. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 
3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 
4. Γεν. Δ/νςθ Διοίκθςθσ Προς/κοφ Π.Ε. & Δ.Ε. 
5. Δ/νςθ Λειτ. Ανάπτ. Πλθρ. υςτθμάτων 
 



 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α’ 

 
Προκειμζνου να είναι αςφαλισ και ομαλι θ μετάβαςθ από το ζνα ςφςτθμα ςτο άλλο, χωρίσ απϊλεια 

ευαίςκθτων δεδομζνων για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τθ διαχείριςθ του προςωπικοφ, μζχρι τθν 

πλιρθ και ορκι πλθκφςμωςθ των δεδομζνων ςτο νζο ςφςτθμα, κάκε αλλαγι ςτα δεδομζνα του 

ςυςτιματοσ τθσ Καταγραφισ “Survey” (τροποποίθςθ υπθρζτθςθσ και ςτοιχείων εκπαιδευτικοφ, 

απουςία εκπαιδευτικοφ, προςκικθ εκπαιδευτικοφ, κλπ.), κα είναι διακζςιμθ ςτο νζο ςφςτθμα 

(mySchool) το πρωί τθσ επόμενθσ μζρασ και για όλο το διάςτθμα που κα διαρκζςει και θ λειτουργία 

τθσ Καταγραφισ με ςτόχο, κάκε πλθροφορία να καταχωρίηεται μια φορά και ςε ζνα ςφςτθμα, με δυο 

εξαιρζςεισ: 

1. Κάκε υπθρζτθςθ που διαγράφεται από το ςφςτθμα τθσ Καταγραφισ, πρζπει υποχρεωτικά 

και άμεςα να τερματίηεται (με τθν ακριβι θμερομθνία λιξθσ) ςτο νζο ςφςτθμα (mySchool).  

2. Σθν πρϊτθ μζρα ζναρξθσ λειτουργίασ του νζου ςυςτιματοσ κα είναι διακζςιμθ όλθ θ 

πλθροφορία που ζχει καταχωριςτεί ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα, αναφορικά με τα τμιματα που 

ζχουν δθλωκεί και τισ ανακζςεισ ςτα τμιματα αυτά. Ωςτόςο, για το αρχικό διάςτθμα τθσ 

μετάβαςθσ (μζχρι 06/12/2013) αν χρειαςτεί αλλαγι ςτα ςτοιχεία αυτά, με δεδομζνο τον 

προςανατολιςμό του νζου ςυςτιματοσ ωσ ςφςτθμα κακθμερινισ λειτουργίασ, πρζπει να 

διενεργείται και ςτα δφο ςυςτιματα.  

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β’ 

 

Λειτουργικζσ Δυνατότητεσ Διευθφνςεων Εκπαίδευςησ (ΔΕ) ςτο νζο ςφςτημα MySchool 

 

Οι ΔΠΕ και ΔΔΕ τθσ χϊρασ καλοφνται να αξιοποιιςουν το νζο ςφςτθμα για ζνα ςφνολο λειτουργιϊν 

και διαδικαςιϊν, που ζωσ ςιμερα υλοποιοφνταν μθ-μθχανογραφικά ι μζςω τρίτων πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων και αρχικά περιλαμβάνουν: 

 

1. Δθμιουργία και ενθμζρωςθ πράξεων τοποκζτθςθσ προςωπικοφ ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 

περιοχισ ευκφνθσ τθσ ΔΕ, με τθν φπαρξθ αποφάςεων υπό ςφνταξθ και οριςτικϊν, για 

αποδοτικότερθ διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ και αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ εποπτείασ. Με τον 

τρόπο αυτό κάκε ςχολικι μονάδα κα ενθμερϊνεται αυτόματα για οποιαδιποτε νζα 

οριςτικι τοποκζτθςθ. 

2. Πλιρθ λειτουργικι επιςκόπθςθ των ςχολικϊν μονάδων που εποπτεφονται, με ποςοτικά και 

ποιοτικά ςτοιχεία (Γενικά τοιχεία, Οικονομικά τοιχεία, Μεταβολζσ Μονάδασ, Εργαηόμενοι 

– αναλυτικά, Ανακζςεισ Μακθμάτων, Μακθτικό Δυναμικό-ποςοτικά, Γεωγραφικι Θζςθ).  

3. Δυνατότθτεσ διαχείριςθσ του προςωπικοφ που υπάγεται διοικθτικά, μζςω 

ενθμζρωςθσ/τροποποίθςθσ/επεξεργαςίασ του φακζλου (αν αυτόσ ανικει ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

ΔΕ) ι προςκικθσ/τροποποίθςθσ υπθρετιςεων εργαηομζνων που εργάηονται ςτθν περιοχι 

ευκφνθσ τθσ ΔΕ και δεν υπόκεινται διοικθτικά ςε αυτιν (αποςπαςμζνοι, ςε διάκεςθ από 

άλλθ ΔΕ, ΠΔΕ, κλπ.). 

4. Δυνατότθτα αυτοματοποιθμζνθσ διαχείριςθσ, μζςω διαδικαςίασ υποβολισ-

ζγκριςθσ/απόρριψθσ αιτθμάτων αδειϊν/απουςιϊν και δεδομζνων για απεργίεσ και ςτάςεισ 

εργαςίασ του προςωπικοφ. 

5. Επιςκόπθςθ ςτοιχείων φορζα, ςτοιχείων εργαηομζνων που απαςχολοφνται, προκειμζνου να 

ενθμερϊνουν τα ςτοιχεία υπθρζτθςισ τουσ (αναλυτικά). 

6. Πλιρθ λειτουργικι επιςκόπθςθ και δυνατότθτα τροποποίθςθσ των ομάδων φορζων που 

υπάγονται διοικθτικά ςτθ Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ (ΔΕ). 

7. Πρόςβαςθ ςε ςτοιχεία επικοινωνίασ άλλων ΔΕ και φορζων. 



8. Διάκεςθ ενόσ ευρφτατου ςυνόλου αναφορϊν που ενςωματϊνει το ςφνολο αυτϊν του 

υφιςτάμενου ςυςτιματοσ Survey και που κα εμπλουτίηεται κατ’ απαίτθςθ με νζεσ. 

9. φςτθμα υπενκφμιςθσ εκκρεμϊν εργαςιϊν για οποιαδιποτε από τισ παραπάνω εργαςίεσ 

και όςεσ δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οριςτικά προσ διευκόλυνςθ του τελικοφ χριςτθ.  

 
θμειϊνεται ότι οι διαδικαςίεσ αυτζσ κα εμπλουτίηονται ςυνεχϊσ με νζεσ λειτουργικότθτεσ  και 
ροζσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν και  τισ υποδείξεισ του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ του 
ΤΠΑΙΘ. 


