
  

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΔΕΛΣΙΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ  2011-12 
ΟΜΑΔΑ Α 

Δελτίο Α1 (ςυμπλθρϊνεται από Δθμόςια και Ιδιωτικά Νθπιαγωγεία) 
(1) Ρρονιπια κεωροφνται τα παιδιά εκείνα , που του χρόνου ΔΕΝ κα πάνε ςτο Δθμοτικό Σχολείο. 
(2) Ρεριλαμβάνονται ΜΟΝΟ όςα παιδιά  τελείωςαν το Νθπιαγωγείο, τθν περαςμζνθ ςχολικι χρονιά 2010-11 και τθν 

τρζχουςα πθγαίνουν ςτο Δθμοτικό Σχολείο. 
(3) Ρεριλαμβάνονται ΟΛΕ οι κατθγορίεσ εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςτα Νθπιαγωγεία. Πςοι διδάςκουν ςε    

περιςςότερα από ζνα Νθπιαγωγεία να καταγραφοφν ςτο Νθπιαγωγείο που διδάςκουν τισ περιςςότερεσ ϊρεσ κατά 
τθν εβδομάδα τθσ απογραφισ με επικοινωνία μεταξφ των Νθπιαγωγείων (Προςοχή, ΟΧΙ διπλή καταγραφή 
διδαςκόντων). Δεν κα καταγραφοφν οι εκπαιδευτικοί που απουςιάηουν λόγω απόςπαςθσ ι μακροχρόνιασ άδειασ. 
Τα Ειδικά ςχολεία δεν κα καταγράψουν το βοθκθτικό προςωπικό. 

(4) Να καταγραφοφν τα τμιματα ςτα οποία χωρίηεται  το ςφνολο των παιδιϊν του Νθπιαγωγείου. Κάκε «ολοήμερο» 

τμιμα κα προςμετρθκεί ςαν ζνα (1) τμιμα και ΟΧΙ δφο (2) (1 πρωινό+1απογευματινο). Τα τμιματα ζνταξθσ ΔΕΝ 
προςμετροφνται, εκτόσ εάν λειτουργοφν όλθ τθν ςχολικι θμζρα ςαν ανεξάρτθτα τμιματα. 

(5) Αφορά τθν κακθμερινι ώρα ζναρξησ λειτουργίασ των τμθμάτων που δθλϊκθκαν ςτο (4).  

 Εάν όλα τα τμιματα του Νθπιαγωγείου ξεκινοφν τθν λειτουργία τουσ καθημερινά πρωί (το «ολοήμερο» τμιμα 
ξεκινά τθν λειτουργία του το πρωί), τότε κα δθλωκεί ςτο (5) ο ίδιοσ αρικμόσ τμθμάτων που δθλϊκθκε και ςτο (4), 
δθλαδι το ςφνολο των τμθμάτων . 

 Εάν το Νθπιαγωγείο ζχει τμιματα που λειτουργοφν με εναλλαςςόμενο ωράριο, λόγω ζλλειψθσ αικουςϊν ι 

ςυςτζγαςθσ με άλλο Νθπιαγωγείο (φεφγουν τα παιδιά του ενόσ και ζρχονται τα παιδιά του άλλου), τότε ςτο (5) 

κα καταγραφεί πόςα από τα τμιματα που δθλϊκθκαν ςτο (4),  ξεκινοφν τθν λειτουργία τουσ καθημερινά  πρωί. 

(6) Ρρζπει να ςχθματιςτεί ο ίδιοσ αρικμόσ διδαςκόντων με αυτόν που δθλϊκθκε ςτο (3) του ίδιου δελτίου. 

Δελτίο Α2 (ςυμπλθρϊνεται από Δθμόςια και Ιδιωτικά Δθμοτικά Σχολεία) 
(1) Ρεριλαμβάνονται ΜΟΝΟ όςοι μακθτζσ τελείωςαν το Δθμοτικό Σχολείο τθν περαςμζνθ ςχολικι χρονιά 2010-11. 
(2) Ρεριλαμβάνονται ΟΛΕ οι κατθγορίεσ εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςτα Δθμοτικά. Πςεσ ειδικότθτεσ δεν 

αναφζρονται ονομαςτικά κα καταγραφοφν ςτο «ΛΟΙΡΟΙ». Πςοι διδάςκουν ςε περιςςότερα από ζνα Δθμοτικά 
Σχολεία να δθλωκοφν ςτο Σχολείο  που διδάςκουν τισ περιςςότερεσ ϊρεσ κατά τθν εβδομάδα τθσ απογραφισ με 
επικοινωνία μεταξφ των Σχολείων. Το ίδιο ιςχφει και για όςουσ διδάςκουν ταυτόχρονα ςτθν Ρρωτοβάκμια και  
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. (Προςοχή, ΟΧΙ διπλή καταγραφή διδαςκόντων) 

 Δεν κα καταγραφοφν οι εκπαιδευτικοί που απουςιάηουν λόγω απόςπαςθσ ι μακροχρόνιασ άδειασ. Τα Ειδικά 
χολεία δεν κα καταγράψουν το βοθκθτικό προςωπικό. 

(3) Ρεριλαμβάνονται οι μακθτζσ ΜΟΝΟ των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄, Σ΄ και κάκε μακθτισ προςμετρείται ςε ΜΙΑ ΜΟΝΟ 
κατθγορία. 

 Οι μακθτζσ που παρακολουκοφν ΜΟΝΟ ΜΙΑ ξζνθ γλϊςςα να προςμετρθκοφν ςε μία από τισ κατθγορίεσ 
«ΜΟΝΟ ΑΓΓΛΙΚΑ», « ΜΟΝΟ ΓΑΛΛΙΚΑ», « ΜΟΝΟ ΓΕΜΑΝΙΚΑ». 

 Οι μακθτζσ που παρακολουκοφν   ΔΤΟ  ξζνεσ γλϊςςεσ να προςμετρθκοφν ςε μία από τισ κατθγορίεσ «ΑΓΓΛΙΚΑ & 
ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΑΓΓΛΙΚΑ & ΓΕΜΑΝΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ & ΓΕΜΑΝΙΚΑ». 

 Οι μακθτζσ όλων των χολείων, των τάξεων Γ΄,Δ΄,Ε΄,Σϋ που ΔΕΝ παρακολουκοφν  ξζνθ γλϊςςα να 
προςμετρθκοφν ςτθν κατθγορία «ΚΑΜΜΙΑ». Ζτςι ςτθ κζςθ «ΣΥΝΟΛΟ» κα ςχθματιςτεί το άκροιςμα των μακθτϊν 
των τάξεων Γ΄+Δ΄+Ε΄+Σ΄ του Σχολείου. (Να γίνει ζλεγχοσ πριν ςταλεί το δελτίο ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ-Γραφείο) 

(4) Να καταγραφοφν ΜΟΝΟ τα τμιματα ςτα οποία χωρίηονται οι μακθτζσ των ζξι τάξεων του Σχολείου. Τα τμιματα 
ζνταξθσ και τα  τμιματα του ολοιμερου προγράμματοσ (απογευματινά) ΔΕΝ προςμετροφνται. 

(5) Αφορά τθν κακθμερινι ώρα ζναρξησ λειτουργίασ των τμθμάτων που δθλϊκθκαν ςτο (4). 

 Εάν όλα τα τμιματα  ξεκινοφν τθν λειτουργία τουσ καθημερινά το πρωί, τότε κα δθλωκεί ςτο (5) ο ίδιοσ αρικμόσ 
τμθμάτων που δθλϊκθκε ςτο (4). 

 Εάν όλα (ι μερικά) τμιματα του Σχολείου λειτουργοφν με εναλλαςςόμενο ωράριο, λόγω ςυςτζγαςθσ με άλλο 
Σχολείο ι ζλλειψθσ αικουςϊν, κα καταγραφεί ςτο (5) πόςα από τα τμιματα που δθλϊκθκαν ςτο (4) ξεκινοφν 
τθν λειτουργία τουσ καθημερινά  πρωί.  

(6) Ρρζπει να ςχθματιςτεί ςτο ςφνολο ο ίδιοσ αρικμόσ με το ςφνολο των διδαςκόντων ςτο (2) του ίδιου δελτίου. 

Για διευκρινίςεισ μπορείτε να απευθυνθείτε ςτην Τπηρεςία μασ ςτο τηλζφωνο 2103442954 (κ. Καπίδησ) 



 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΔΕΛΣΙΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ  2011-12 
ΟΜΑΔΑ Β 

(ςυμπλθρϊνονται από τισ Διευκφνςεισ και τα Γραφεία Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) 
Δελτία 1 και 2 

(1) Καταγράφονται ΚΑΙ τα Ειδικά Νθπιαγωγεία ΚΑΙ τα Νθπιαγωγεία  ςε αναςτολή λειτουργίασ (όχι τα Νθπιαγωγεία 
που ζχουν καταργθκεί).  

(2) Εάν δφο Νθπιαγωγεία με 1 τμιμα το κακζνα ςτεγάηονται ςτθν  ίδια αίκουςα με εναλλαςςόμενο ωράριο (φεφγουν 
τα παιδιά του ενόσ Νθπιαγωγείου και ζρχονται τα παιδιά του άλλου), τότε το ζνα κα δθλωκεί με 1 πρωινό τμιμα 

ενϊ το άλλο με 0 (μηδζν)  πρωινά τμιματα (όμοια εάν ζχουν περιςςότερα  τμιματα που λειτουργοφν με τον ίδιο 
τρόπο). Σε άλλθ περίπτωςθ τα τμιματα και τα πρωινά τμιματα κα καταγραφοφν όπωσ δθλϊκθκαν από το 
Νθπιαγωγείο ςτο δελτίο Α1. 
Στο τελικό ςφνολο θ διαφορά μεταξφ τμθμάτων και τμθμάτων που λειτουργοφν μόνο πρωί κα δείχνει πόςεσ 
αίκουςεσ λείπουν ϊςτε να λειτουργοφν καθημερινά όλα τα τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ ι του Γραφείου ςαν πρωινά. 

 Δελτία 3 και 4 
(1)Καταγράφονται ΚΑΙ τα Ειδικά Δθμοτικά Σχολεία ΚΑΙ τα Δθμοτικά Σχολεία ςε αναςτολή  λειτουργίασ (όχι τα 

Δθμοτικά Σχολεία που ζχουν καταργθκεί). Να επιςθμανκοφν τα Δθμοτικά Σχολεία που ακολουκοφν το Ενιαίο 
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). 

(2) Ρεριλαμβάνονται ΜΟΝΟ όςοι μακθτζσ τελείωςαν το Δθμοτικό Σχολείο τθν περαςμζνθ ςχολικι  χρονιά 2010-11. 
(3) Καταγράφονται ΟΛΟΙ οι διδάςκοντεσ (όχι μόνο οι δάςκαλοι). 
(4) Να καταγραφοφν ΜΟΝΟ τα τμιματα ςτα οποία χωρίηονται οι μακθτζσ των ζξι τάξεων του Σχολείου όπωσ 

δθλϊκθκαν (να ελεγχθεί η ορθότητα) ςτο δελτίο Α2. Τα τμιματα ζνταξθσ και τα τμιματα του ολοιμερου 
προγράμματοσ (απογευματινά) ΔΕΝ προςμετροφνται. 

(5) Εάν ζνα Σχολείο λειτουργεί κακθμερινά ςαν πρωινό, τότε κα καταγραφεί ο ίδιοσ αρικμόσ πρωινϊν τμθμάτων με 
αυτόν που διλωςε το Σχολείο ςτο δελτίο Α2. 
Εάν ζνα Σχολείο λειτουργεί με εναλλαςςόμενο ωράριο λόγω ςυςτζγαςθσ με άλλο Σχολείο, τότε ςτο ζνα από τα δφο 
κα καταγραφοφν όςα πρωινά τμιματα δθλϊκθκαν από το Σχολείο ςτο δελτίο Α2, ενϊ ςτο άλλο Σχολείο κα 
δθλωκοφν 0(μηδζν) πρωινά τμιματα. 
Στο τελικό ςφνολο η διαφορά μεταξφ τμθμάτων και τμθμάτων που λειτουργοφν μόνο πρωί κα δείχνει πόςεσ 
αίκουςεσ λείπουν ϊςτε να λειτουργοφν καθημερινά όλα τα τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ ι του Γραφείου μόνο πρωί. 

 Δελτία 5 και 6 
(1) Ρεριλαμβάνονται ΜΟΝΟ όςοι τελείωςαν το Δθμοτικό Σχολείο τθν περαςμζνθ ςχολικι χρονιά 2010-11 . 
(2) Ρεριλαμβάνονται ΟΛΕ οι κατθγορίεσ εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςτα Δθμοτικά Σχολεία. Πςεσ ειδικότθτεσ δεν 

αναφζρονται ονομαςτικά κα καταγραφοφν ςτο «ΛΟΙΡΟΙ». Πςοι διδάςκουν ςε περιςςότερα από ζνα Δθμοτικά 
Σχολεία να δθλωκοφν ςτο Σχολείο που διδάςκουν τισ περιςςότερεσ ϊρεσ κατά τθν εβδομάδα τθσ απογραφισ. Το 
ίδιο ιςχφει και για όςουσ διδάςκουν ταυτόχρονα ςτθν Ρρωτοβάκμια και ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 
(Προςοχή, ΟΧΙ διπλή καταγραφή διδαςκόντων) 

(3) Ρεριλαμβάνονται οι μακθτζσ ΜΟΝΟ των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄, Σ΄ και κάκε μακθτισ προςμετρείται ςε ΜΙΑ ΜΟΝΟ 
κατθγορία. Οι μακθτζσ που παρακολουκοφν ΜΟΝΟ μία ξζνθ γλϊςςα να προςμετρθκοφν ςε μία από τισ κατθγορίεσ 
«ΜΟΝΟ ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΜΟΝΟ ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΜΟΝΟ ΓΕΜΑΝΙΚΑ». Οι μακθτζσ που παρακολουκοφν ΔΤΟ ξζνεσ γλϊςςεσ 
να προςμετρθκοφν ςε μία από τισ κατθγορίεσ «ΑΓΓΛΙΚΑ & ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΑΓΓΛΙΚΑ & ΓΕΜΑΝΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ & 
ΓΕΜΑΝΙΚΑ». Οι μακθτζσ όλων των ςχολείων, των τάξεων Γ΄,Δ΄,Ε΄,Σϋ, που δεν παρακολουκοφν  ξζνθ γλϊςςα να 
προςμετρθκοφν ςτθν κατθγορία «ΚΑΜΜΙΑ». Ζτςι ςτθ κζςθ «ΣΥΝΟΛΟ» κα ςχθματιςτεί το άκροιςμα των μακθτϊν 
των τάξεων Γ΄+Δ΄+Ε΄+Σ΄ τθσ Διεφκυνςθσ ι του Γραφείου (να γίνει ζλεγχοσ πριν αποςταλοφν τα δελτία ςτθν 
Υπθρεςία μασ).  

(4) Να καταγραφεί το ςφνολο των τμθμάτων από τθν αντίςτοιχθ ςτιλθ του δελτίου Σ3 ι Σ4.  
(5) Να καταγραφεί  το ςφνολο των πρωινϊν τμθμάτων από τθν αντίςτοιχθ ςτιλθ του δελτίου Σ3 ι Σ4. 

(6) Ρρζπει ςτο «ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔ/ΝΤΩΝ» να ςχθματιςτεί ο ίδιοσ αρικμόσ με το «ΣΥΝΟΛΟ» ςτο (2) του ίδιου δελτίου. 

Πριν αποςταλοφν τα δελτία ςτην Τπηρεςία μασ να γίνει ζλεγχοσ-ςφγκριςη του δελτίου 3 με το 5 και του 

δελτίου 4 με το 6, ώςτε τα αντίςτοιχα ςφνολα να είναι ίδια. 
Δελτίο 7 

(1)Στον «Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ» προςμετροφνται ΚΑΙ τα Ειδικά Σχολεία ΚΑΙ τα Σχολεία ςε αναςτολι λειτουργίασ. 
(2) Κάκε Σχολείο προςμετρείται ςε ΜΙΑ ΜΟΝΟ κατθγορία. Τα Ειδικά Δθμοτικά χολεία και τα Δθμοτικά ςε αναςτολή 

λειτουργίασ ςτον πίνακα διδαςκαλίασ των ξζνων γλωςςϊν προςμετροφνται ςτθν κατθγορία «ΚΑΜΜΙΑ Ξ. ΓΛΩΣΣΑ» 
ϊςτε ςτο δεξιό άκρο του πίνακα ςτθ κζςθ «ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» να ςχθματιςκεί το άκροιςμα των Δθμοτικϊν 
Σχολείων τθσ Διεφκυνςθσ ι του Γραφείου όπωσ καταγράφθκε ςτο (1) του πίνακα των Δθμοτικϊν του ίδιου δελτίου. 

Για διευκρινίςεισ μπορείτε να απευθυνθείτε ςτην Τπηρεςία μασ ςτο τηλζφωνο 2103442954 (κ. Καπίδησ) 


