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ΘΕΜΑ: Πιλοτική εφαρμογή στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool για την 

παρακολούθηση και τον συντονισμό της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης 

Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και 

πανελλαδικά 

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 196319/Δ2/14-11-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool έχει αναπτυχθεί 

περιβάλλον για την υλοποίηση της λειτουργικότητας «Παρακολούθηση και Συντονισμός της 

ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά». Η εφαρμογή θα λειτουργήσει πιλοτικά για το 

σχολικό έτος 2017-2018 και ειδικότερα μόνο για τις δύο τελευταίες ημερομηνίες 

παρακολούθησης της ύλης, δηλαδή, 27-03-2018 και 08-05-2018.  

 Κάθε Σχολική Μονάδα επιλέγει από τις ημερομηνίες παρακολούθησης της ύλης που 

αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 196319/Δ2/14-11-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και 

δηλώνει σε κάθε διδακτικό αντικείμενο τη σελίδα της ύλης που έχει διδαχθεί στη 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας:  
 
Αθήνα,         27-03-2018 
Αρ. Πρωτ.       50008/Δ2 

ΠΡΟΣ: 

ΚΟΙΝ.: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 

 

 

 Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 

 Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των 
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)  

 Διευθυντές Δ/θμιας Εκπ/σης 

 Διευθυντές Γενικών Λυκείων (μέσω 
των Δ/νσεων Δ.Ε.) 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) "Διόφαντος" 

Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
info.cti@cti.gr 
jpapai@cti.gr 
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Σχολική Μονάδα μέχρι και τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι ημερομηνίες  

εμφανίζονται στην εφαρμογή πέντε (5) ημέρες πριν την έλευσή τους. Μετά την 

παρέλευση πέντε (5) ημερών οι εγγραφές κλειδώνονται και δεν μπορούν να 

μεταβληθούν από τη Σχολική Μονάδα.  

Στην τελευταία παρακολούθηση (08-05-2018) και εφόσον η εξεταστέα-διδακτέα ύλη 

έχει ολοκληρωθεί, αυτό θα δηλώνεται με χρήση του αριθμού 999. 

 Οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης μπορούν να αντλήσουν άμεσα ανά πάσα στιγμή 

συγκεντρωτικό πίνακα με τις εγγραφές όλων των Σχολείων της Διεύθυνσης για την 

επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης. 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία που περιγράφεται στο με αρ. πρωτ. 196319/Δ2/14-11-

2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. συνεχίζει να ισχύει, καθώς η εφαρμογή στο myschool θα 

λειτουργήσει πιλοτικά για το σχ. έτος 2017-2018.  

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk του myschool στο τηλ. 801-

200-80-40. 

Οδηγίες χρήσης για την αξιοποίηση της λειτουργικότητας είναι αναρτημένες στην 

αντίστοιχη σελίδα του συστήματος myschool. Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε 

απευθυνθείτε στην τηλεφωνική υποστήριξη του συστήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εσωτ. Διανομή 
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
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