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ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων 

μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των 

ΕΝΕΕΓΥ-Λ 

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης των 

Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2021-

2022, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης, όπως έχει οριστεί αντίστοιχα 

με τις υπ’ αριθ. Φ6/85271/Δ4/14.07.2021 (ΦΕΚ 3147/τ.Β΄/19.07.2021) και 103626/Δ3/25.08.2021 (ΦΕΚ 

3962/τ.Β΄/30.08.2021) αποφάσεις  της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για το σκοπό αυτό σάς ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στο ΠΣ myschool η λειτουργικότητα 

«Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων» με την οποία 

υποχρεωτικά θα καταχωριστεί η διδακτέα – εξεταστέα ύλη. 

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικώς 

και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 

Μαρούσι,06 -12-2021
Αριθ. Πρωτ.: Φ5/ 158477 /ΓΔ4

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Π.Ε.Κ.Ε.Σ. για Οργανωτικούς Συντονιστές, 

Συντονιστές Εκπαιδευτικού  Έργου και 
Συντονιστές Εκπαιδευτικού  Έργου Ειδικής 
Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης
(μέσω των Περιφερ. Δ/νσεων Εκπ/σης)

 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 Επαγγελματικά Λύκεια, Λύκεια ΕΝΕΕΓΥ-Λ  

(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
 Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων
Θεσσαλονίκης 151, 176 10 Καλλιθέα
info@sivitanidios.edu.gr 

[Πληκτρολογήστε μια φράση από το 
έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 
ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 
οπουδήποτε στο έγγραφο. 
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 
"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να 
αλλάξετε τη μορφοποίηση της 
ελκυστικής φράσης.]

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Ε-mail: depek@minedu.gov.gr  (Ε.Ε.)

deae1@minedu.gov.gr  (E.A.E)
Πληροφορίες: Β. Σούρμπης (Ε.Α.Ε.)

Ε. Μελίσσα (Ε.Ε.)
Α. Γιακουμάκη (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο: 210 344 37 97
210 344 33 09
210 344 32 53  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
TMHMATA Α΄ 

----
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(1) Καταχώριση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης στο ΠΣ myschool

Οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση της ύλης 

που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool στην 

διαδρομή «Σχολική Μονάδα -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων 

Μαθημάτων») μέχρι και:

α) 13/12/2021,

β) 24/01/2022,

γ) 21/02/2022,

δ) 21/03/2022 και

ε) 09/05/2022.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ύλη προς καταγραφή, θα πρέπει να επιλέγεται μια από τις υπάρχουσες 

αιτιολογήσεις. 

Επίσης, σε περίπτωση καθυστερήσεων στη διδασκαλία της διδακτέας – εξεταστέα ύλης, οι Διευθυντές 

των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, παρακαλούνται να μεριμνούν ώστε στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» 

να δηλώνονται τα αίτια των καθυστερήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα-διδακτέα ύλη πρέπει να ολοκληρωθεί.

Συνεπώς, οι σχολικές μονάδες οφείλουν να καταχωρίζουν τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη ακόμη και στην 

περίπτωση που κάποιοι μαθητές τους δεν επιθυμούν να εξεταστούν στα σχετικά μαθήματα σε πανελλαδικό 

επίπεδο. 

Η καταχώριση της ύλης γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Στην περίπτωση που ένα μάθημα διδάσκεται με περισσότερα από ένα βιβλία, όταν ολοκληρωθεί η 

εξεταστέα- διδακτέα ύλη κάθε βιβλίου του μαθήματος, στο σχετικό πεδίο των παρατηρήσεων θα πρέπει να 

σημειώνεται επιπλέον η λέξη «ΤΕΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ». 

Στην τελευταία φάση της παρακολούθησης (09/05/2022), και εφόσον η ύλη έχει ολοκληρωθεί, οι 

Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν να αναγράφεται 

επιπλέον η λέξη «ΤΕΛΟΣ» στο σχετικό πεδίο των παρατηρήσεων. 

(2) Συγκρότηση και Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης

Με απόφασή του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης συγκροτεί για κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 

αρμοδιότητάς του δύο (2) επιτροπές Παρακολούθησης και Συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης, μία για 

τα ΕΠΑ.Λ. και μία για τα ΕΝΕΕΓΥ-Λ., αντίστοιχα. 
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Η Επιτροπή για τα ΕΠΑ.Λ. αποτελείται από:

 τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως Πρόεδρο,

 τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ/νση 

Δ/θμιας Εκπ/σης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα),

 τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων πανελλαδικά 

εξεταζόμενων μαθημάτων ή εναλλακτικά, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας κάποιων εκ των  

Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, μόνιμους εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας που 

διδάσκουν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα  μαθήματα με κριτήριο την αρχαιότητά τους και 

 έναν υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως Γραμματέα της Επιτροπής, ο οποίος 

αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας, αντλώντας τα στοιχεία καταχώρισης της 

ύλης από το ΠΣ myschool και ενημερώνοντας την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της 

ύλης.

Η Επιτροπή για τα ΕΝΕΕΓΥ-Λ αποτελείται από:

 τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως Πρόεδρο,

 τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ/νση 

Δ/θμιας Εκπ/σης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα),

 τους Συντονιστές Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης κλάδου αντίστοιχου των 

διδασκόμενων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ή εναλλακτικά, σε περίπτωση αδυναμίας 

παρουσίας κάποιων εκ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης είτε μόνιμους εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας που διδάσκουν τα 

πανελλαδικά εξεταζόμενα  μαθήματα με κριτήριο την αρχαιότητά τους είτε τους Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων πανελλαδικά εξεταζόμενων 

μαθημάτων και 

 έναν υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως Γραμματέα της Επιτροπής, ο οποίος 

αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας, αντλώντας τα στοιχεία καταχώρισης της 

ύλης από το ΠΣ myschool και ενημερώνοντας την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της 

ύλης.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι Συντονιστές Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης, που συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης, δεν θα 

μπορούν να αντλούν τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool με τους προσωπικούς τους 

κωδικούς.
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Έργο των Επιτροπών είναι:

 ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρίζουν οι σχολικές μονάδες 

στο ΠΣ myschool σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της διδακτέας-εξεταστέας ύλης,

 η τήρηση των χρονικών προθεσμιών

 η οριστικοποίηση της ύλης που έχει διδαχθεί σε κάθε σχολείο αρμοδιότητάς της  (μέσω της 

σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των 

Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων») μέχρι και:

α) 16/12/2021,

β) 27/01/2022

γ) 24/02/2022,

δ) 24/03/2022 και

ε) 12/05/2022.

Στην περίπτωση που θα πρέπει να γίνουν αλλαγές από την σχολική μονάδα, η σχετική πρόταση θα 

πρέπει να «ξεκλειδώνεται» ώστε να είναι επεξεργάσιμη.  Στην συνέχεια θα πρέπει να 

ακολουθείται η διαδικασία εξαρχής (δηλαδή, αποθήκευση & οριστικοποίηση από τη σχολική 

μονάδα και οριστικοποίηση από την επιτροπή).  Επίσης, η επιτροπή μπορεί να προσθέσει τυχόν 

παρατηρήσεις στην σχετική φόρμα (ανά μάθημα).

 η σύνταξη και αποστολή Εισηγητικής έκθεσης σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης με 

βάση τα στοιχεία καταχώρισής της, όπως αυτά θα εμφανίζονται στο αντίστοιχο αρχείο του ΠΣ 

myschool (Στατιστικά -> Στατιστικά Σχολικών Μονάδων -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της 

Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων), το οποίο θα επισυνάπτεται στην εισηγητική 

έκθεση.  Εισηγητική έκθεση η οποία δεν θα έχει επισυναπτόμενο το σχετικό αρχείο από το ΠΣ 

myschool, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Η εισηγητική έκθεση θα συμπληρώνεται από την εκάστοτε Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού 

της ύλης και θα υποβάλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: depek@minedu.gov.gr  (για τα ΕΠΑ.Λ.) και 

deae1@minedu.gov.gr (για τα ΕΝΕΕΓΥ-Λ) το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τις ημερομηνίες 

οριστικοποίησής της που αναφέρονται ανωτέρω. 

Επισημαίνεται ότι στην εισηγητική έκθεση, και ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση υποβολής των στοιχείων, 

πρέπει να αναφέρονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες καταγράφονται καθυστερήσεις στην πορεία 

ολοκλήρωσης της ύλης και τα αίτια των καθυστερήσεων αυτών (π.χ. έλλειψη καθηγητών, καταλήψεις, 

κ.λπ.), καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προέβη η εκάστοτε Επιτροπή για την επίλυση των προβλημάτων 

των σχολικών μονάδων και για την ολοκλήρωση της ύλης.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να παρακολουθούν και να εποπτεύουν το 

έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους.

mailto:depek@minedu.gov.gr
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Παρακαλείσθε για περισσότερες πληροφορίες να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του συστήματος  

(https://myschool.sch.gr/announcements).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή
 Γραφείο Υφυπουργού κας Ζ. Μακρή
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΠΕ, ΔΕ & Ειδικής Αγωγής κ. Αλ. Κόπτση 
 Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης – Τμήμα Α΄
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄ 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΖΩΗ  ΜΑΚΡΗ

https://myschool.sch.gr/announcements
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