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ΚΟΙΝ.: 

Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
 

 
ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος myschool στις ΣΜΕΑΕ» 

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές/ντριες των ΣΜΕΑΕ, όπως εφαρμόσουν 
τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 7, του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), καθώς και στην με αρ. 
πρωτ. 171490/Δ2/12-11-2013 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, σχετικά με την καταχώρηση και επικαιροποίηση των 
στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool για τις ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Διευθυντές/ντριες των ΣΜΕΑΕ (Π.Ε και Δ.Ε) καλούνται να προβούν στο myschool, 
στην πλήρη αποτύπωση των στοιχείων των φακέλων των μαθητών, όπως και στη δημιουργία τμημάτων και 
συνδιδασκαλιών, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στον πραγματικό αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων 
της μονάδας τους, ακόμα και αν δεν αποτυπώνεται πλήρως το ωράριο των εκπαιδευτικών, όπως στην περί-
πτωση των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Λυκείων όπου δεν μπορεί να δημιουργηθούν τα τμήμα-
τα εργαστηρίων. 

Η κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) των ΣΜΕΑΕ Π.Ε και Δ.Ε δηλώνεται με χρήση της επιλογής 
"ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π." στην κατηγορία συμπλήρωση στις "Λεπτομέρειες ωρα-
ρίου εργασίας του εργαζόμενου" (εντός της καρτέλας τοποθέτησης).  

Στην περίπτωση της μη πλήρους αποτύπωσης του ωραρίου του Εκπαιδευτικού Προσωπικού από τις 
αναθέσεις μαθημάτων στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια/Λύκεια σε τάξεις πέραν της Α’, θα πρέπει να 
γίνεται η σχετική συμπλήρωση ωραρίου χρησιμοποιώντας την επιλογή «Αναθέσεις σε Ειδικά Επαγγελματικά 
Γυμνάσια/Λύκεια σε Τάξεις πέραν της Α'» στην κατηγορία συμπλήρωση στις "Λεπτομέρειες ωραρίου εργα-
σίας του εργαζόμενου" (εντός της καρτέλας τοποθέτησης). 

Επιπλέον, οι Διευθυντές/ντριες των Ειδικών Δημοτικών και οι Προϊστάμενες/οι των Ειδικών Νηπιαγω-
γείων καλούνται να ενημερώσουν το πεδίο «Λειτουργικότητα» της Καρτέλας «Ο φορέας μου» με τον πραγ-
ματικό αριθμό των Τμημάτων που λειτουργούν στη σχολική τους μονάδα, ανεξαρτήτως του αριθμού των 
τμημάτων που έχουν δημιουργήσει στο ΠΣ myschool (Νηπιαγωγεία : Ειδικής Αγωγής Πρωινό (8-12) Νηπια-
γωγείου, Δημοτικά Σχολεία: Γενικής Παιδείας Ειδικής Αγωγής). 



Τέλος, οι Διευθυντές/ντριες των ΣΜΕΑΕ καλούνται, να πραγματοποιούν όλες τις ενέργειες της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας (πχ άδειες Εκπαιδευτικών, απουσίες και μετεγγραφές Μαθητών, έκδοση Βεβαιώσεων 
και τίτλων Σπουδών, κτλ) μέσα από το ΠΣ myschool, εκτός των εξαιρετικών περιπτώσεων αδυναμίας εφαρ-
μογής των ανωτέρω. 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
1) Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης 
2) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής 


