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ΠΡΟΣ: 

Σχολικές Μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης 
(μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 

 
ΚΟΙΝ.: 

            1.Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε & Δ.Ε.  
             2.Διευθύνσεις  Π/θμιας & Δ/θμιας  Εκπ/σης                                                                                          

3. Σχολικούς Συμβούλους   
(μέσω των ΠΔΕ) 

                                                             
                                 

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση πεδίων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool σχετικά με τους μαθητές με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες γενικής 
εκπαίδευσης»   
 
ΣΧΕΤ : α) παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 7, του ν.3848/2010 (Α΄ 71),  
             β) 171490/Δ2/12-11-2013/ΥΠΠΕΘ 
             γ) 4424/Δ3/11/01/2017/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΥΠΠΕΘ 

 
Προκειμένου για την πλέον συστηματική οργάνωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στη φοίτηση 

μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό της κάλυψης των εκπαιδευτικών 
αναγκών τους, καλούνται οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 
συμπληρώσουν τα σχετικά  πεδία που έχουν προστεθεί στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα myschool 
(καρτέλα: Μαθητές -> Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών), για τα σχολικά έτη 
2014-15, 2015-16 και 2016-17. 

Ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων πεδίων για τις σχολικές μονάδες 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται η 21η Ιουνίου 2017 και για τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ορίζεται η 30η Ιουνίου 2017. 

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να εποπτεύσουν τη 
διαδικασία και να ελέγξουν την υλοποίηση των ανωτέρω, για τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης 
τους, κατά την επιβεβαίωση δεδομένων του μηνός Ιουλίου 2017 στην οποία θα προβούν στο myschool. 
Επικουρικά, το σύστημα θα διαθέσει για το σκοπό αυτό αναλυτικές αναφορές/στατιστικά κατά 
περίπτωση για το σύνολο των μονάδων εποπτείας τους. 

 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 
 
 

ΜΠΑΡΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 

 
Εσωτερική διανομή : 
1) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής       
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