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ΘΕΜΑ: Άμεςη καταχώρηςη ςτοιχείων και πλήρησ λειτουργία του νζου ενιαίου Ρληροφοριακοφ 
Συςτήματοσ «mySchool» 

 
Ππωσ ςασ είχε γνωςτοποιθκεί και με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 171490/Δ2 /12 -11 -2013 εγκφκλιο του ΥΡΑΙΘ, 

άρχιςε από τισ 8 Ιανουαρίου 2014 θ παραγωγικι λειτουργία του νζου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ «mySchool» για 

όλεσ τισ Σχολικζσ Μονάδεσ, τισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τισ Ρεριφερειακζσ 

Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ.   

Το νζο αυτό πλθροφοριακό ςφςτθμα, ενςωματϊνει και αντικακιςτά άμεςα τα πλθροφοριακά ςυςτιματα 

Survey και e-School, ενϊ κα ενςωματωκεί ςε αυτό ςφντομα θ λειτουργικότθτα και άλλων μεμονωμζνων 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (e-DataCenter, ΝΕΣΤΩ, PLAN, ΟΡΣΥΔ, κλπ).  

Το ςφνολο των Σχολικϊν μονάδων, των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ και των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ κα πρζπει να ενθμερϊνει από τοφδε και ςτο εξισ, ανελλιπϊσ, με ακρίβεια και ςε θμεριςια βάςθ το νζο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα, ενϊ τα ςυςτιματα Survey και e-School κα παραμείνουν διακζςιμα αποκλειςτικά και μόνο 

για τθν άντλθςθ δεδομζνων που αφοροφν ςε προθγοφμενα ςχολικά ζτθ. 

Πλεσ οι εμπλεκόμενεσ μονάδεσ και φορείσ, θα πρζπει να ζχουν καταχωρίςει ςτο πληροφοριακό ςφςτημα 

«mySchool» τα πλήρη ςτοιχεία που τουσ αφοροφν, περιλαμβανομζνησ βεβαίωσ και τησ κτιριακήσ υποδομήσ τουσ, 

ζωσ το αργότερο την Τετάρτη 5-2-2014. 

Στα πλαίςια τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του νζου ςυςτιματοσ «mySchool» ςτα Λφκεια τθσ χϊρασ, 

καλείςτε να ςυμπλθρϊςετε υποχρεωτικά και για το ςφνολο των μακθτϊν όλων των τάξεων, όλα τα απαραίτθτα 

δεδομζνα ςτο νζο ςφςτθμα.   

Αναφορικά με τα ΓΕΛ και ΕΡΑΛ : 

1.Οτιδιποτε αφορά τθ διαδικαςία για τισ τάξεισ Α’ και Β’ θμερθςίων ΓΕΛ και ΕΡΑΛ, κακϊσ και Α’,Β’,Γ’ 

εςπερινϊν ΓΕΛ και ΕΡΑΛ κα χρθςιμοποιθκεί εξ’ ολοκλιρου και μόνο το «mySchool». 

2. Ειδικά για εφζτοσ για τθν Γ’ τάξθ θμερθςίων ΓΕΛ και ΕΡΑΛ και τθν Δ’ τάξθ Εςπερινϊν ΓΕΛ και ΕΡΑΛ και 

προκειμζνου να αποφευχκεί και θ παραμικρι πικανότθτα δυςλειτουργίασ ςτθν διαδικαςία προετοιμαςίασ των 

Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων 2014, κα ακολουκθκοφν τα  εξισ :  

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


         Η καταχϊρθςθ  των Βακμολογιϊν Α’ και Β’ Τετραμινου, ςτοιχείων Αιτιςεων-δθλϊςεων, κακϊσ και των 

γραπτϊν βακμολογιϊν των υποψθφίων   για τισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ κα γίνουν  ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα 

«ΝΕΣΤΩ». Κατόπιν οδθγιϊν που κα λάβουν οι ςχολικζσ μονάδεσ κα γίνει υποχρεωτικι μεταφορά των 

δεδομζνων ςτο ςφςτθμα «mySchool»,θ οποία κα υποςτθριχκεί από αυτοματοποιμζνουσ μθχανιςμοφσ. 

Τα  ζγγραφα που κα παραχκοφν και κα χρθςιμοποιθκοφν τόςο για τθν ςυμμετοχι μακθτϊν ςτισ Ρανελλαδικζσ 

Εξετάςεισ 2014 (περιλαμβανομζνθσ τθσ Αίτηςησ-Δήλωςησ και τθσ Βεβαίωςησ Ρρόςβαςησ) όςο και για τθν 

ζκδοςη  του Απολυτηρίου τθσ τελευταίασ τάξθσ Λυκείου, κα  γίνουν μζςω τθσ υφιςτάμενθσ εφαρμογισ 

«ΝΕΣΤΩ».  

       Θα ακολουκιςουν αναλυτικζσ οδθγίεσ  που κα κακορίηουν με λεπτομζρεια όλεσ τισ ωσ άνω διαδικαςίεσ που  

αφοροφν ςτθν αξιοποίθςθ τθσ εφαρμογισ «mySchool» . 

       Μετά τθν ολοκλιρωςθ των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων του 2014 , θ εφαρμογι «ΝΕΣΤΩ» κα παραμείνει ςε 

αρχειακι μορφι για άντλθςθ δεδομζνων παρελκόντων ετϊν, δεδομζνου ότι θ λειτουργικότθτα του κα ζχει ιδθ 

ενςωματωκεί ςτο νζο πλθροφοριακό ςφςτθμα «mySchool». 

Οι Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ και οι Διευκυντζσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, είναι υπεφκυνοι για τθν πιςτι εφαρμογι των ανωτζρω ςτισ μονάδεσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Σασ υπενκυμίηουμε ότι για όποια προβλιματα ι/και παρατθριςεισ ςασ ςχετικά με το νζο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα, μπορείτε να απευκφνεςτε είτε τθλεφωνικά ςτον αρικμό 801-200-8040, είτε θλεκτρονικά μζςω του 

ιςτοτόπου http://helpdesk.sch.gr (ενότθτα «Ρροβλιματα MySchool»).  

Επίςθσ υπενκυμίηουμε ότι είναι πολφ ςθμαντικι θ ορκι καταχϊρθςθ όλων των ςτοιχείων όπωσ ζχει 

αναφερκεί ςε προθγοφμενεσ εγκυκλίουσ. 

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

ςυςτιματοσ για το ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ αλλά και του κοινωνικοφ ςυνόλου εν γζνει, παρακαλοφμε 

για τη μζγιςτη δυνατή ανταπόκριςη και ςυνεργαςία ςασ. 
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