
 

Εδώ κα βρείτε όλεσ τισ Πλθροφορίεσ που ςασ αφοροφν για να ζχετε ΠΑΝΤΑ ενθμερωμζνο το 
Πλθροφοριακό Σφςτθμα...για οτιδιποτε άλλο επικοινωνείςτε μαηί μασ.. 

 

 Υπεφθυνος για την Δ/νσή μας : Αθανάσιος Κατσαντώνης     Τηλ. Επικοινωνίας: 2651077258 

 

Ανακοινώσεις ενημέρωσης 

12- 9 - 2017: Καταχώριςθ ςτοιχείων ςτα Πλθροφοριακά υςτιματα myschool 
και Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ (Ο.Π.Τ.Δ.) 

31 - 5 - 2017:   Νέες οδηγίες 

NEO ΑΔΕΙΕ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

NEO ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Ε ΙΔΙΩΣΙΚΑ 

NEO ΕΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ 

Διαφορα Εγχειρίδια Χριςεισ 

NEO : οδθγίεσ ... XΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΘΣΡΩΟΤ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ 
ΣΟ MYSCHOOL 

1. Πλιρεσ εγχειρίδιο χριςθσ Σχολείων 
2. Οδθγόσ ςχολικοφ ζτουσ 2015 - 2016 (Δθμοτικά χολεία) 
3. Οδθγόσ ςχολικοφ ζτουσ 2015 - 2016 (Νθπιαγωγεία) 
4. Σφντομοσ οδθγόσ διαγραφισ μακθτι 
5. Νζοσ τρόποσ δθμιουργίασ τμθμάτων Ολοιμερου Προγράμματοσ (Δθμοτικά χολεία) 
6. Δθμιουργία λογαριαςμών διαβακμιςμζνθσ ειςόδου ςτο Myschool - Σφντομοσ οδθγόσ 
7. Σφντομοσ οδθγόσ για βραχυχρόνιεσ / αναρρωτικζσ άδειεσ και απουςίεσ 
8. Σφντομοσ οδθγόσ καταχώριςθσ απουςιών 
9. Σφντομοσ οδθγόσ καταχώριςθσ βακμών (Δθμοτικά χολεία) 
10. Νζοσ τρόποσ μαηικισ ειςαγωγισ βακμών (Δθμοτικά χολεία) 
11. Καταχώριςθ υλοποιθμζνων υπερωριών (Δθμοτικά χολεία -

 επικαιροποίθςθ:  4/3/2015) 
12. Οδθγίεσ για τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ εξυπθρζτθςθσ χρθςτών 
13. Σφντομοσ οδθγόσ μαηικισ ενθμζρωςθσ προςωπικών ςτοιχείων μακθτών 
14. Διαδικαςία ζκδοςθσ αποτελεςμάτων(Δθμοτικά χολεία) 
15. Ζκδοςθ αποτελεςμάτων και λιξθ διδακτικοφ ζτουσ (Δθμοτικά χολεία - Ιοφνιοσ 2015) 
16. Ζκδοςθ βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ νθπίου (Νθπιαγωγεία - Ιοφνιοσ 2015) 
17. Οδθγίεσ καταγραφισ δεδομζνων κτιριακισ υποδομισ 

Οδθγίεσ Ζναρξθσ χολικοφ Ζτουσ και Ενθμερώςεισ 

http://dipe.ioa.sch.gr/images/anakoinosies_arhikis/kataxorisi_stoixeion_MYSCHOOL_sx-etos_2017-18.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/anakoinosies_arhikis/kataxorisi_stoixeion_MYSCHOOL_sx-etos_2017-18.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/nees_odigies-31-5-17.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/nees_odigies-31-5-17.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97.docx
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97_%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D_%CE%A3%CE%95_%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91.docx
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97_%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%91%CE%A0%CE%9F_%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/ar_mhtroou_mathiton.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/ar_mhtroou_mathiton.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/manual_mySchool_sxoleia.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/guide_ds_201516.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/guide_nip_201516.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/sxoleia-guide-diagrafi_mathiti.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/myschool-guide-polytaksika_olohmeroy.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/myschool-guide_xristis-ypefthinos-tmimatos.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/myschool-guide_adeies.upd.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/myschool-guide_eisagogi-apoysies_upd.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/myschool-guide_eisagogi-bathmoi_upd.pdf
http://dipe-g-athin.att.sch.gr/files/myschool/DS/VATHMOI_UPD.pdf
http://dipe-g-athin.att.sch.gr/files/myschool/DS/YPERORIES.zip
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/Help_user.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/guide-maziki_enimerosi_stoixeiwn_mathiti.pdf
http://dipe-g-athin.att.sch.gr/files/myschool/EKDOSI_APOT.zip
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/ENHM_DS_05062015.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/ENHM_NG_05062015.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/KTIR_YPODOMH.pdf


1. Ενζργειεσ κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 
2. Σοποκετιςεισ και διαγραφζσ εργαηομζνων - Απαραίτθτεσ ενζργειεσ κατά τθν ζναρξθ 
3.  MYSCHOOL: Ερωτιματα και απαντιςεισ(το αρχείο εμπλουτίηεται ςυνεχώσ με 

νζα ερωτιματα) 
4. Δθμιουργία πρωινών τμθμάτων και κατανομι μακθτών ςε αυτά (Δθμοτικά χολεία) 
5. Τρόποσ ονομαςίασ τμθμάτων  (Δθμοτικά χολεία) 
6. Πώσ δθλώνεται το τμιμα Πρωινισ Ηώνθσ (Δθμοτικά χολεία) 
7. Πώσ δθλώνεται το τμιμα Αγγλικών του ολοιμερου (Δθμοτικά χολεία) 
8. Ανακζςεισ μακθμάτων ςε εκπαιδευτικοφσ  (Δθμοτικά χολεία) 
9. Πώσ ελζγχουμε τισ ώρεσ που ζχουν ανατεκεί ςτουσ εκπαιδευτικοφσ (Δθμοτικά χολεία) 
10. Ειςαγωγι βακμολογίασ μακθτών - όλοι οι τρόποι (Δθμοτικά χολεία) 
11. Ειςαγωγι βακμολογίασ με τθ βοικεια φφλλου Excel  (Δθμοτικά χολεία) 
12. Δθμιουργία τμθμάτων και κατανομι μακθτών ςε αυτά (Νθπιαγωγεία) 
13. Χωριςμόσ των παιδιών ςε νιπια και προνιπια (Νθπιαγωγεία) 
14. Δφο απαραίτθτοι ζλεγχοι για το μακθτικό δυναμικό (Νθπιαγωγεία) 
15. Ανακζςεισ μακθμάτων ςε εκπαιδευτικοφσ (Νθπιαγωγεία) 
16. Πώσ και για για ποιουσ λόγουσ γίνεται θ διακοπι φοίτθςθσ ενόσ μακθτι 
17. Πώσ γίνεται μια μετεγγραφι μζςω του Myschool 
18. Απουςία / αποχώρθςθ εκπαιδευτικοφ 
19. Πώσ δθλώνονται οι άδειεσ με διάρκεια μεγαλφτερθ των 10 θμερών 
20. Πώσ εγκρίνονται οι αναρρωτικζσ άδειεσ από Πρωτοβάκμια Τγειονομικι Επιτροπι 
21.  Ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ άδειεσ  (8/2/2016) 
22. Ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ άδειεσ  (23/11/2015) 
23. Τι ζχει αλλάξει ςτον τρόπο υποβολισ αδειών (13/11/2015) 
24. Ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ άδειεσ επαπειλοφμενθσ κφθςθσ (24/4/2015) 
25. Ζλεγχοσ για τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ άδειασ ενόσ εκπαιδευτικοφ 
26. Αλλαγι κωδικοφ πρόςβαςθσ 
27. Έντυπο για τθν προςκικθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςτθ ςχολικι ςασ μονάδα 

 

http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/ENERGEIES_ENARXHS.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/TOPOTHETHSEIS_DIAGRAFES_ERGAZ.doc
http://dipe-g-athin.att.sch.gr/files/myschool/APANTHSEIS.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/DS_DHM_TMHM_KATANOMH.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/DS_ONOM_TMHMATON.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/DS_PROINH_ZONH.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/DS_AGGLIKA_OL.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/DS_ANATHESEIS.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/DS_ANATHESEIS_CHECK.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/DS_BATHMOI_3W.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/DS_EISAG_BATHM_EXCEL.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/DS_DHM_TMHM_KATANOMH.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/NG_DHM_TMHM_KATANOMH.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/MATHITIKO_DYNAMIKO_NG.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/NG_ANATHESEIS.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/DIAKOPH_FOITHSHS.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/METEGGRAFH.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/APOUSIA_APOXORHSH_EKPKOU.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/ADEIES_SYN_10.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/ADEIES_PYE.pdf
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/ADEIES_ENHM_08022016.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/ADEIES_ENHM_23112015.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/ADEIES_ALLAGES_18112014.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/ADEIES_ALLAGES_18112014.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/ELEGXOS_HMER_LHXHS_ADEIAS.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/GHANGE_PASSWORD.doc
http://dipe.ioa.sch.gr/images/myschool/NEOI_EKPKOI.xls

