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Σέρρες, 22 – 09 – 2022 
Αριθμ. Πρωτ.  Φ.4.1/7557 
 
 

ΠΡΟΣ: 
Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. Σερρών  
 

 

ΘΕΜΑ: «Άμεση καταχώριση στοιχείων στο Π.Σ. myschool» 

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το με Αρ. Πρωτ. 114736/ΓΔ4/21 – 09 – 2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Καταχώριση 

στοιχείων στο Π.Σ. myschool για το σχολικό έτος 2022 – 2023» 

 

Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό για την άμεση εφαρμογή του. Επιπλέον, για 

πολλοστή φορά, θα θέλαμε να σας τονίσουμε τα εξής: 

• Έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων ολοήμερου προγράμματος σε όλες 

τις σχολικές μονάδες. Παρακαλούμε να προχωρήσετε: α) σε δημιουργία του/των 

τμήματος/τμημάτων του ολοήμερου προγράμματος και πρωινής ζώνης, β) σε κατανομή 

μαθητών στα τμήματα και καταχώριση της ώρας αποχώρησης των μαθητών και γ) σε 

αναθέσεις μαθημάτων σε όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής σας μονάδας 

καλύπτοντας όλο το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο. Σας επισυνάπτουμε έναν μικρό 

οδηγό για τα ολοήμερα τμήματα. 

• Για την παράλληλη στήριξη ΔΕΝ απαιτείται η δημιουργία τμήματος, αλλά αυτή δηλώνεται 

στην καρτέλα της τοποθέτησης του εκπαιδευτικού στην ενότητα «Λεπτομέρειες ωραρίου 

εργασίας του εργαζόμενου» ως «ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.». Η 

ίδιες ενέργειες πραγματοποιούνται και στην περίπτωση προσωπικού Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. 

(νοσοκόμα κλπ). 

• Οφείλετε να ενημερώνετε αμελλητί απουσία εκπαιδευτικού στην αντίστοιχη καρτέλα 

τοποθέτησης (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ > Τοποθετήσεις εργαζομένων στο φορέα μου στην ενότητα 

«Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση»). Στην καρτέλα αυτή 

ενημερώνετε οποιαδήποτε απουσία άνω των δέκα (10) ημερών, είτε πρόκειται για 

απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα, είτε για άδεια άνω των δέκα (10) ημερών – αναρρωτική, 
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ειδικού σκοπού, ανατροφής, κλπ. Η ενημέρωση της καρτέλας γίνεται από τη σχολική 

μονάδα. 

• Επίσης, οποιαδήποτε άδεια του προσωπικού (είτε μόνιμου είτε αναπληρωτών) πρέπει να 

καταχωρείται άμεσα στο MySchool (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ > Άδειες (πλην Άνευ Αποδοχών) και 

Απουσίες) είτε αυτή εγκρίνεται από εσάς, είτε από τη Δ.Π.Ε. Σερρών. Οι άδειες του 

προσωπικού κατατίθενται καταρχήν στη σχολική μονάδα, όπου και πρωτοκολλούνται και 

καταχωρούνται στο MySchool. Επιπλέον, άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών, πρέπει να 

εμφανίζεται ως απουσία και στην καρτέλα της τοποθέτησης (όπως έχει ήδη αναφερθεί). 

• Δεν κάνουμε ακόμη ανάθεση στους εκπαιδευτικούς τις ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας και 

γραμματειακής υποστήριξης. Τις ώρες αυτές τις αφήνουμε ως υπόλοιπο διδακτικού 

ωραρίου έως ότου εγκριθούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή (δεν επηρεάζουν την 

επιβεβαίωση δεδομένων). 

• Εκπαιδευτικός που έχει διοικητικό έργο με πλήρες ωράριο (όχι συμπλήρωση) καταχωρείται 

από την Δ.Π.Ε. Σερρών. 

• Ανάγκες σε προσωπικό πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρούνται και στην επιλογή  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ > Κενά μαθημάτων 

• Η επιβεβαίωση δεδομένων (μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών) πρέπει 

να γίνεται υποχρεωτικά κάθε 1η και 15η του εκάστοτε μήνα (ή την αμέσως επόμενη 

εργάσιμη εάν είναι αργία). Η επιβεβαίωση οφείλει να γίνεται έως τις 09:00. 

 

Μετά και τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. κ. Κόπτση, 

κατέστη σαφές ότι κενό το οποίο δεν αποτυπώνεται στο MySchool και δεν προκύπτει από την 

εκάστοτε κατάσταση της σχολικής μονάδας δε θα ικανοποιείται. 

Η υπηρεσία μας έχει τονίσει επανειλημμένα ότι το MySchool είναι ο «καθρέφτης» της 

σχολικής μας μονάδας, τόσο στη Δ.Π.Ε. Σερρών, όσο και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. 

Κ. Μακεδονίας και στο Υ.ΠΑΙ.Θ. Οποιαδήποτε πλημμελής καταχώρηση, έλλειψη ή και καθυστέρηση 

αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και παρακαλούμε την πιστή τήρηση των ανωτέρω. 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

- Η σχετική εγκύκλιος 

- Οδηγός ολοημέρου 

Ο Δ/ντης 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών 

 

 

 

Ιωάννης Καραβασίλης 
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