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ΘΕΜΑ:  Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι συστήματος καταγραφής Survey – Μετάθεση 
ημερομηνίας επιβεβαίωσης δεδομένων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

 
Όπως σας είχαμε ενημερώσει με την με αριθμό πρωτοκόλλου 13218/Δ2/31-1-2013 εγκύκλιο 

του ΥπΑΙΘΠΑ, λόγω των παρατηρούμενων ελλείψεων σχετικά με την πληρότητα ή/και ορθότητα των 
δηλωθέντων δεδομένων στο σύστημα Survey, θα προστίθενται νέοι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι κάθε 
φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο.   

Ήδη έχουν προστεθεί οι εξής νέοι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι:  

1. Ελέγχεται αν τυχόν έχει παρέλθει η «Ημερομηνία λήξης της απουσίας» των 
εκπαιδευτικών που  απουσιάζουν από κάποιο Φορέα (Σχολική Μονάδα ή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης), καθότι αυτό σημαίνει ότι είτε η εν λόγω ημερομηνία είναι λανθασμένη 
είτε ότι έχει λήξει η περίοδος απουσίας του εκπαιδευτικού και επομένως δεν θα πρέπει 
να εμφανίζεται ως απουσιάζων.  Εφόσον εντοπίζεται αυτό το πρόβλημα σε έναν ή 
περισσότερους εκπαιδευτικούς που έχουν δηλωθεί στη Φόρμα Β2 του Φορέα, δεν θα 
είναι δυνατή η διαδικασία της Επιβεβαίωσης Δεδομένων από τον Φορέα.  

2. Ελέγχεται αν όλες οι Δημόσιες σχολικές μονάδες (που δεν είναι σε αναστολή 
λειτουργίας) αρμοδιότητας κάποιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης έχουν προβεί στην 
προβλεπόμενη διαδικασία Επιβεβαίωσης Δεδομένων εντός των προβλεπομένων 
χρονικών ορίων.  Σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, δεν θα είναι δυνατή η διαδικασία 
της Επιβεβαίωσης Δεδομένων από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Λόγω των ανωτέρω αλλαγών και προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις  
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε να είναι απαρέγκλιτα συνεπείς στις σχετικές υποχρεώσεις τους, 
μετατίθεται η ημερομηνία Επιβεβαίωσης Δεδομένων για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μόνο (όχι για 



τις σχολικές μονάδες),  από την 1η στην 5η ημέρα κάθε μήνα (και στην περίπτωση που αυτή είναι 
Σαββατοκύριακο ή αργία στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα). 
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