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ΘΕΜΑ: Επζκταςθ λειτουργικότθτασ ςυςτιματοσ καταγραφισ Survey – Τποχρεώςεισ
Διευκυντών ςχολικών μονάδων και Διευκυντών Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ
χετικά με το ςφςτθμα καταγραφισ Survey, ςασ ενθμερϊνουμε για τα εξισ:
Α. Ζχει προςτεκεί λειτουργικότθτα που αφορά ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και ςτισ
Ανακζςεισ για τουσ Σομείσ και τισ Ειδικότθτεσ των ςχολικϊν μονάδων των κατθγοριϊν ΕΠΑΛ,
ΕΠΑ και ΕΚ.
Κατόπιν τοφτου οι Διευκυντζσ των ωσ άνω τφπων ςχολικϊν μονάδων, οφείλουν να
καταχωρίςουν άμεςα ςτο ςφςτθμα Survey όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τισ ςχολικζσ
μονάδεσ τουσ.
Β. Προςτζκθκε ζνα επιπλζον πεδίο για κάκε τμιμα τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθ Φόρμα
Γ1. το πεδίο αυτό, ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ κα πρζπει να καταχωρίςει τθ μζγιςτθ
χωρθτικότθτα τθσ αίκουςασ (ςε μακθτζσ) κατά τθν εκτίμθςι του (υπολογίηοντασ 1,5 τ.μ. ανά
μακθτι βάςει των προδιαγραφϊν του ΟΚ). Η ςυμπλιρωςθ του πεδίου αυτοφ είναι
υποχρεωτικι και δεν είναι δυνατι θ διαδικαςία τθσ Επιβεβαίωςθσ Δεδομζνων ςτθν
περίπτωςθ που τα πεδία αυτά δεν είναι ςυμπλθρωμζνα (αυτό δεν αφορά Νθπιαγωγεία,
ΕΠΑ, ΕΚ, ΜΕΑΕ, ΕΠΠΕ ).
Κατ’ εξαίρεςθ, οι ςχολικζσ μονάδεσ που εμπίπτουν ςτθν κατθγορία ΕΠΠΕ δεν κα
ςυμπλθρϊςουν το πεδίο αυτό αλλά κα δθλϊςουν ότι ανικουν ςτθν κατθγορία ςχολείων
ΕΠΠΕ επιλζγοντασ το ειδικό πεδίο (check-box).
Γ. Δεδομζνου ότι ζχουν παρατθρθκεί ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςχετικά με τθν πλθρότθτα
ι/και ορκότθτα των δθλωκζντων ςτο ςφςτθμα Survey δεδομζνων, κα προςτεκοφν κάποιοι
αυτοματοποιθμζνοι ζλεγχοι και ςε περίπτωςθ που εντοπίηονται προβλιματα ςχετικά με τθν
πλθρότθτα/ορκότθτα των καταχωριςκζντων δεδομζνων δεν κα είναι εφικτι θ διαδικαςία
Επιβεβαίωςθσ Δεδομζνων ζωσ ότου γίνει θ απαιτοφμενθ διόρκωςθ.
Αυτό ςε καμία περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τουσ Διευκυντζσ των χολικϊν Μονάδων
από τθν υποχρζωςι τουσ για επιβεβαίωςθ τθν 1θ και 15θ κάκε μινα, οφτε και από τισ όποιεσ
ςυνζπειεσ μπορεί να ζχει θ μθ ςυμμόρφωςι τουσ με τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Τπουργείου.

Δ. Μικρό ποςοςτό των Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων δεν προζβθ ςτθ διαδικαςία
επιβεβαίωςθσ τθν 15θ Ιανουαρίου 2013 ωσ όφειλε - ςυγκεκριμζνα ςτισ 25-01-2013 το
ποςοςτό αυτό τθσ «μθ Επιβεβαίωςθσ» ανερχόταν ςε 3,77% για τθν Αϋ/κμια και 3,66% για τθν
Β’/κμια Εκπαίδευςθ. Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει, εφόςον υπάρχουν ςχολικζσ μονάδεσ τθσ
αρμοδιότθτάσ ςασ που εμπίπτουν ςϋ αυτι τθν κατθγορία, να ενεργιςετε άμεςα, ϊςτε εφεξισ
το ςφνολο των Διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων να προβαίνει ανελλιπϊσ ςτθ διαδικαςία
Επιβεβαίωςθσ Δεδομζνων των καταχωριςκζντων δεδομζνων τθν 1θ και 15θ κάκε μινα.
Ειδικά για τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ:
Προςτζκθκε διαδικαςία Επιβεβαίωςθσ Δεδομζνων και για τισ Διευκφνςεισ
Εκπαίδευςθσ. το εξισ, ο κάκε Διευκυντισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ κα είναι υπεφκυνοσ
ϊςτε να γίνεται ανελλιπϊσ θ διαδικαςία Επιβεβαίωςθσ από τθν Διεφκυνςι του τθν 1θ κάκε
μινα.
Όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο Γϋ ανωτζρω, κα γίνονται και για τισ Διευκφνςεισ
Εκπαίδευςθσ κάποιοι αυτοματοποιθμζνοι ζλεγχοι και ςε περίπτωςθ που εντοπίηονται
προβλιματα με τθν πλθρότθτα/ορκότθτα των καταχωριςκζντων δεδομζνων, δεν κα είναι
εφικτι θ διαδικαςία Επιβεβαίωςθσ Δεδομζνων, ζωσ ότου γίνει θ απαιτοφμενθ διόρκωςθ.
ασ ενθμερϊνουμε ότι ζνασ πρϊτοσ ζλεγχοσ που κα ενςωματωκεί ςτο ςφςτθμα Survey για
τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ από τθν 1θ Φεβρουαρίου 2013 αφορά ςτθν μθ διλωςθ
Οργανικισ-Προςωρινισ Σοποκζτθςθσ (ζςτω και ενόσ εκπαιδευτικοφ) ςε κάποια χολικι
Μονάδα που ανικει οργανικά ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Διεφκυνςθσ (αυτό μπορεί να εντοπιςκεί
εφκολα από τθν αναφορά Δ1 «Κατάλογοσ Εκπαιδευτικών ανά Περιοχή Μετάθεςησ Οργανικήσ
τουσ» του Survey, ελζγχοντασ αν το πεδίο «ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ/ΠΡΟΩΡΙΝΗ
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ» (ςτιλθ V ςτο Excel) είναι κενό).
Σζλοσ, ςασ επιςθμαίνουμε τθν υποχρζωςθ ςυμμόρφωςισ ςασ ςτισ ςχετικζσ
εγκυκλίουσ του Τ.Παι.Θ.Π.Α. και ςασ υπενκυμίηουμε και πάλι ότι θ μθ καταχώριςθ,
επικαιροποίθςθ και οριςτικοποίθςθ των ςτοιχείων αποτελεί παράβαςθ κακικοντοσ.
Επιςυνάπτονται οδθγίεσ για τον τρόπο καταγραφισ των απαιτουμζνων ςτοιχείων από
τουσ Διευκυντζσ των χολικϊν Μονάδων ΕΠΑΛ, ΕΠΑ και ΕΚ. θμειϊνουμε ότι το ςφςτθμα
Survey περιλαμβάνει αναλυτικζσ οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ και τθ δυνατότθτα
υποςτιριξθσ/αναφοράσ προβλθμάτων για τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ τόςο μζςω
θλεκτρονικϊν μθνυμάτων όςο και τθλεφωνικά, όπωσ αναφζρεται και ςτθν με αρ. πρωτ.
113683/Δ1/25-9-2012 εγκφκλιο του ΤΠΑΙΘΠΑ.
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΘΕΟΔΩΡΟ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ
2. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ
3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα
4. Γεν. Δ/νςθ Διοίκθςθσ Προς/κοφ Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νςθ Λειτ. Ανάπτ. Πλθρ.υςτθμάτων

Οδθγίεσ για τθν διαδικαςία καταχώριςθσ των Ανακζςεων ςτα μακιματα Σομζων και
Ειδικοτιτων των ΕΠΑΛ/ΕΠΑ/ΕΚ.
1. Σα ΕΠΑΛ, τα ΕΠΑ και τα ΕΚ δθλϊνουν ςτθ Φόρμα Ε1 το ΕΙΔΟ και τον ΑΡΙΘΜΟ των
εργαςτθρίων ΣΟΜΕΩΝ και ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΣΟΜΕΩΝ που ανικουν ςτθ μονάδα τουσ.
2. Σα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑ δθλϊνουν ςτθ Φόρμα Δ4α ανά ΣΜΗΜΑ μακθτικοφ δυναμικοφ τθσ
Φόρμασ Γ4 για τα μακιματα που διακζτουν Εργαςτθριακό/χεδιαςτικό μζροσ (είτε είναι
αμιγϊσ Εργαςτθριακά/χεδιαςτικά είτε όχι) τισ εξισ πλθροφορίεσ:
α. Σθ ςχολικι μονάδα ςτθ δομι τθσ οποίασ γίνεται θ διδαςκαλία του
Θεωρθτικοφ/Εργαςτθριακοφ μζρουσ (θ ίδια θ χολικι Μονάδα ι κάποιο από τα ΕΚ τθσ
Διεφκυνςθσ).
i) Εφόςον το Θεωρθτικό/Εργαςτθριακό μζροσ διεξάγεται ςτθν ίδια τθν μονάδα τότε
επιλζγεται (υποχρεωτικά για το Εργαςτθριακό μζροσ και προαιρετικά για το
Θεωρθτικό μζροσ) το εργαςτιριο (από αυτά που δθλϊκθκαν ςτο βιμα 1 ςτο οποίο
γίνεται θ διδαςκαλία.
ii) Εφόςον το Θεωρθτικό/Εργαςτθριακό μζροσ διδάςκεται ςε κάποιο ΕΚ, τότε οι
αντίςτοιχεσ δθλϊςεισ κα γίνουν από αυτό το ΕΚ.
β. Για τα ευζλικτα μικτά μακιματα *του τφπου x(Θ+Ε)+, δθλϊνονται επίςθσ οι ϊρεσ
διδαςκαλίασ του Θεωρθτικοφ και του Εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ. ε
περίπτωςθ διδαςκαλίασ ενόσ τζτοιου μακιματοσ εξ ολοκλιρου ςε εργαςτιριο, μπορεί
να δθλωκοφν 0 ϊρεσ ςτο Θεωρθτικό μζροσ και το ςφνολο των ωρϊν του μακιματοσ
ςτο Εργαςτθριακό μζροσ, ϊςτε να μπορεί να γίνει ανάκεςθ περιςςοτζρων του ενόσ
εκπαιδευτικϊν ςε όλεσ τισ ϊρεσ του μακιματοσ (αυτό γίνεται για λόγουσ απεικόνιςθσ
τθσ κάλυψθσ του ωραρίου των εκπαιδευτικϊν και δεν αλλάηει το χαρακτθριςμό του
μακιματοσ οφτε τον τρόπο εξζταςισ του).
3. Σα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑ δθλϊνουν ςτθ Φόρμα Δ4β τισ Ανακζςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτα
διδακτικά αντικείμενα που διδάςκονται ςτθν ίδια τθ ςχολικι τουσ μονάδα (όςα δθλϊκθκαν
ςτο βιμα 2 και επιπλζον όςα είναι μόνο Θεωρθτικά και δεν ζχουν εμφανιςτεί κακόλου ςτο
βιμα 2).
4. Σα ΕΚ «βλζπουν» τα τμιματα και τα αντίςτοιχα διδακτικά αντικείμενα που ζχουν δθλωκεί
από τα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑ ςτο βιμα 2. Για αυτά δθλϊνουν ςτθ Φόρμα Δ1 τισ Ανακζςεισ των
εκπαιδευτικϊν αλλά και το εργαςτιριο (από αυτά που δθλϊκθκαν ςτο βιμα 1) ςτο οποίο
γίνεται θ διδαςκαλία.

