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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Στ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Η συμπλήρωση των στοιχείων των μαθητών της Στ΄ τάξης γίνεται στα πλαίσια του 

Προγράμματος λειτουργικού αναλφαβητισμού. Η συμπλήρωση των στοιχείων των μαθητών της 

Στ΄ τάξης γίνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο-Ιανουάριο, σύμφωνα με την κοινοποίηση που 

γίνεται στις σχολικές μονάδες με σχετική εγκύκλιο. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

ΜΕΡΟΣ Α΄  

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  

 

 

Για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της Πλατφόρμας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, πατήστε το σύνδεσμο «ΚΕΕΑ», ακολούθως τον σύνδεσμο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ» και μετά το σύνδεσμο «Για να εισέλθετε στην 

Πλατφόρμα πατήστε ΕΔΩ». Στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας (Σχήμα Α1), επιλέξτε το όνομα του 

σχολείου σας και συμπληρώσετε το μυστικό κωδικό αριθμό, ο οποίος αποστέλλεται μέσω 

ταχυδρομείου στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Ο μυστικός κωδικός αριθμός έχει την εξής 

μορφή: 

 

 

 

 

  

 

  

                                           

  

 

  

 

  

 

ΑΛΦΧΧΧΧΧΧ 
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 Σχήμα Α1: Αρχική σελίδα πλατφόρμας  

 

 
 

 

 

Ο μυστικός κωδικός για την έρευνα του Αλφαβητισμού είναι διαφορετικός από τον κωδικό 

παραγγελίας βιβλίων. Επίσης, ο κωδικός αυτός διαφοροποιείται για κάθε σχολείο κατά την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς. Τονίζεται ότι ο κωδικός κάθε σχολείου είναι αυστηρά εμπιστευτικός και δεν θα 

πρέπει να διαρρεύσει, για σκοπούς αποφυγής τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά 

δεδομένα των μαθητών  Για το λόγο αυτό συνιστάται όπως τον κωδικό του σχολείου γνωρίζει μόνο η 

διεύθυνση του σχολείου και τα μέλη του προσωπικού του σχολείου που θα εμπλακούν στην 

συμπλήρωση των στοιχείων.    

 

ΟΛΑ τα σχολεία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων για 

όλους τους μαθητές της Στ΄ τάξης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που τίθεται και κοινοποιείται 

στις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων με σχετική εγκύκλιο.   

 

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας μπορείτε, επίσης, να  κατεβάσετε  τις οδηγίες που δίνονται σε 

αυτό το έγγραφο ηλεκτρονικά. Αν προκύψουν τυχόν ερωτήματα και απορίες, μπορείτε να αποστέλλετε 

τα ερωτήματα σας ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο (link)  που βρίσκεται στο κάτω μέρος 

στην κάθε σελίδα της πλατφόρμας. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  

 

 

Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχειών ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά και είναι αρκετά απλή, 

ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί πολύ εύκολα. Προτού αρχίσετε τη διαδικασία συμπλήρωσης των 

στοιχείων των μαθητών του σχολείου σας παρακαλούμε, όπως διαβάσετε τις οδηγίες που δίνονται πιο 

κάτω.   

 

Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων των μαθητών της Στ΄ τάξης του σχολείου σας γίνεται σε 

οκτώ στάδια:  

 

ΣΤΑΔΙΟ 1: Συμπλήρωση στοιχείων σχολείου  

ΣΤΑΔΙΟ 2: Επιλογή τάξης   

ΣΤΑΔΙΟ 3: Επιλογή τμήματος  

ΣΤΑΔΙΟ 4: Συμπλήρωση στοιχείων μαθητών.   

ΣΤΑΔΙΟ 5: Προσωπικά στοιχεία μαθητή τριας   

ΣΤΑΔΙΟ  6: Στοιχεία για αλλόγλωσσα παιδιά  

ΣΤΑΔΙΟ  7: Στοιχεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες  

ΣΤΑΔΙΟ  8: Στοιχεία για λειτουργικά αναλφάβητα παιδιά  (δεν ισχύει πλέον)   

 

Για να αρχίσετε τη διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων των μαθητών θα πρέπει να επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, να πατήσετε το σύνδεσμο «ΚΕΕΑ», ακολούθως τον 

σύνδεσμο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ» και μετά τον σύνδεσμο  

«Για να εισέλθετε στην Πλατφόρμα πατήστε ΕΔΩ». Στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας θα πρέπει να 

επιλέξετε το όνομα του σχολείου σας και να συμπληρώσετε το μυστικό κωδικό αριθμό  

(ΑΛΦΧΧΧΧΧΧ). Πατώντας το κουμπί «Συνέχεια» θα εμφανιστεί το παράθυρο του πρώτου σταδίου 

(Σχήμα Β1).   
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Σχήμα Β1: Στάδιο 1    

 

 

 
 

 

Στο Στάδιο (Σχήμα Β1) θα συμπληρώσετε κάποια στοιχεία για το σχολείο σας. Συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να δηλώσετε:   

1. Κατά πόσο λειτουργούν ταχύρρυθμα τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας (αρχαρίων ή/και 

προχωρημένων) στο σχολείο, κατά την τρέχουσα  σχολική χρονιά.  

2. Κατά πόσο λειτουργεί Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης και Αγωγής στο σχολείο, κατά την τρέχουσα  

σχολική χρονιά.  

3. Τον αριθμό των τμημάτων της Στ΄ τάξης που λειτουργούν στο σχολείο.  

4. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα 

λειτουργικού αναλφαβητισμού.     

 

  

Όταν συμπληρωθούν τα πιο πάνω στοιχεία πατήστε «Αποθήκευση-Συνέχεια». Πρέπει να αναφερθεί 

εδώ ότι τα ερωτηματικά (?) που εμφανίζονται δίπλα από κάποια πεδία δίνουν κάποιες επιπρόσθετες 

πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν στη συμπλήρωση των συγκεκριμένων πεδίων.   
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Στο Στάδιο 2 (Σχήμα Β2) θα επιλέξετε την τάξη για την οποία θα συμπληρώσετε τα στοιχεία των 

μαθητών. Στη συγκεκριμένη φάση θα συμπληρώσετε μόνο τα στοιχεία που αφορούν τους μαθητές 

της Στ΄ τάξης. Από τη φετινή σχολική χρονιά το Στάδιο 2 σας δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσετε 

μαθητές της Στ΄ τάξης από άλλο σχολείο στο δικό σας (Στάδια 3α, 3β και 3γ) ή και να διαγράψετε 

μαθητές από την Πλατφόρμα (Στάδιο 3δ, μαθητές που έφυγαν από την Κύπρο ή μετακινήθηκαν σε 

ιδιωτικά σχολεία). ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΑΣΗ, ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ. ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.    
 

Σχήμα Β2: Στάδιο 2    

 

  

 
 

Στο Στάδιο 3 (Σχήμα Β3)  θα καθορίσετε τον αριθμό των μαθητών που απαρτίζουν κάθε τμήμα.  

Σε αυτό το στάδιο εμφανίζονται τα τμήματα που λειτουργούν στο σχολείο σας για την τάξη της 

επιλογής σας. Ο αριθμός των τμημάτων που εμφανίζονται σε αυτό το στάδιο είναι αυτός που δηλώσατε 

στο Στάδιο 1. Στο Σχήμα Β3 εμφανίζονται δύο τμήματα γιατί  αυτός ο αριθμός δηλώθηκε στο Στάδιο 1 

(βλέπε Σχήμα Β ). Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στον αριθμό των 

τμημάτων που εμφανίζονται εδώ, θα πρέπει να επιστρέψετε στο Στάδιο 1 (Σχήμα Β1) και να αλλάξετε 

τον αριθμό των τμημάτων. Για κάθε τμήμα θα συμπληρώσετε τον αριθμό των μαθητών που το 

απαρτίζουν. Για να καθορίσετε (και μετέπειτα για να αλλάξετε αν παρουσιαστεί ανάγκη) τον αριθμό 

μαθητών κάθε τμήματος πατήστε «Αλλαγή» και επιλέξτε τον αριθμό των μαθητών από την λίστα 

(drop down list). Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρις ότου το σύστημα ανανεώσει τη σελίδα και 

αποθηκεύσει τον αριθμό των μαθητών που επιλέξατε  Για να συμπληρώσετε τα στοιχεία των μαθητών  

πατήστε «Συμπλήρωση στοιχείων»  για κάθε τμήμα.  

 

  

 

Διαγραφές μαθητών Στ΄ τάξης Συμπλήρωση στοιχείων Στ΄ τάξης Μετακινήσεις μαθητών Στ΄ τάξης 

Έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία όλων των μαθητών της Στ΄ τάξης 
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Σχήμα Β3: Στάδιο 3 

    

 
 

Το Στάδιο  3α εμφανίζεται όταν επιλέξετε την επιλογή  «Μετακίνηση μαθητή». Εδώ σας ζητείτε να 

συμπληρώσετε το πρώτο γράμμα του επιθέτου, το πρώτο γράμμα του ονόματος και την ημερομηνία 

γέννησης του μαθητή που θέλετε να μετακινήσετε από άλλο σχολείο στο δικό σας. Πατώντας το 

σύνδεσμο «Συνέχεια»  μετακινήστε στο επόμενο στάδιο (Στάδιο  3β).     

 

  

Σχήμα Β3α: Στάδιο 3α  

 

 
Στο Στάδιο 3β εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή που θέλετε να μετακινήστε και το σχολείο 

από το οποίο προέρχεται ουσιαστικά, για επιβεβαίωση της ορθότητα των στοιχείων του. Πατώντας τον 

σύνδεσμο «Μετακίνηση μαθητή» θα μεταβείτε στο επόμενο στάδιο. 

 

Έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία όλων των μαθητών της Στ΄ τάξης 
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Σχήμα Β3β: Στάδιο 3β  

 

  

Στο Στάδιο 3γ σας ζητείτε να επιβεβαιώσετε ή όχι τη μετακίνηση του μαθητή προς το σχολείο σας 

επιλέγοντας το σύνδεσμο  «ΝΑΙ»  ή «ΟΧΙ».   

 

Σχήμα Β3γ: Στάδιο 3γ  

 

 
 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως από τη φετινή σχολική χρονιά το σύστημα σας δίνει τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαγραφές μαθητών από την Πλατφόρμα (μαθητές που έφυγαν 

από την Κύπρο ή μετακινήθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία). Σε αυτή την περίπτωση αφού επιλέξετε το 

σύνδεσμο «Διαγραφές μαθητών Στ΄ τάξης» από το Στάδιο 2, θα μετακινηθείτε στο Στάδιο 3 όπου θα 

επιλέξετε το σύνδεσμο «Συμπλήρωση στοιχείων/διαγραφές» του αντίστοιχου τμήματος που θέλετε 

να διαγράψετε τον συγκεκριμένο μαθητή. Ακολούθως, θα εμφανιστεί το Στάδιο 4 βλέπετε πιο κάτω 

σ.8) όπου θα επιλέξετε το σύνδεσμο «Διαγραφή» δίπλα από τον αντίστοιχο μαθητή που θέλετε να 

διαγράψετε. Αφού γίνει η επιλογή του μαθητή τότε θα μεταβείτε στο Στάδιο δ όπου σας ζητείτε να 

επιβεβαιώσετε με τους συνδέσμους «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ» τη διαγραφή ή όχι του μαθητή από το σύστημα. 
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Σχήμα Β3δ: Στάδιο 3δ  

 

 
 

Στο Στάδιο 4 (Σχήμα Β4) θα συμπληρώσετε τα στοιχεία για κάθε μαθητή του τμήματος που επιλέξατε 

(π.χ. του τμήματος Στ1). Ο αριθμός των σειρών του πίνακα που εμφανίζεται σε αυτό το στάδιο 

καθορίζεται με βάση τον αριθμό των μαθητών που δηλώσατε, για το συγκεκριμένο τμήμα, στο 

προηγούμενο στάδιο, δηλαδή, στο Στάδιο 3 (Σχήμα Β3). Αν παρουσιαστεί ανάγκη να αλλάξετε τον 

αριθμό αυτό (π.χ. σε περίπτωση μετακίνησης μαθητών), θα πρέπει να επιστρέψετε πίσω στο Στάδιο 3. 

Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι δεν έχει σημασία η σειρά με την οποία καταχωρούνται οι μαθητές 

στο συγκεκριμένο πίνακα. Είναι απαραίτητο όμως να εμφανίζονται όλοι οι μαθητές που απαρτίζουν 

το συγκεκριμένο τμήμα και να μην υπάρχουν διπλές εγγραφές. Πατώντας το κουμπί «Συμπλήρωση 

στοιχείων» σε κάθε σειρά αρχίζετε τη συμπλήρωση στοιχείων για κάθε μαθητή. 

 

Σχήμα Β4: Στάδιο 4 
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Στο Στάδιο 5 αρχίζει η συμπλήρωση των στοιχείων του κάθε μαθητή. Στο πέμπτο στάδιο (Σχήμα Β5)   

θα συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία κάθε μαθητή: ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία 

γεννήσεως, υπηκοότητα (έχει αφαιρεθεί η επιλογή της κοινότητας του μαθητή, αφού αυτό το στοιχείο 

συλλέγεται από το ΥΠΠ με σχετικό έντυπο) αριθμό μητρώου, διεύθυνση και προσωπικό αριθμό 

εγγραφής. Ο Προσωπικός Αριθμός Εγγραφής είναι ο οκταψήφιος αριθμός που εμφανίζεται στα 

πιστοποιητικά γεννήσεως των μαθητών και θα αποτελεί τον αριθμό δελτίου ταυτότητας των παιδιών 

μετά την ηλικία των 12 ετών. Σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά γεννήσεως ορισμένων μαθητών του 

σχολείου σας δεν έχουν τον αριθμό αυτό  παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά τους γονείς των 

μαθητών, ώστε να προσκομίσουν νεότερο μηχανογραφημένο πιστοποιητικό στο οποίο θα αναγράφεται 

ο Προσωπικός Αριθμός Εγγραφής του παιδιού. Στις περιπτώσεις των αλλοδαπών μαθητών, να 

αναγράφεται είτε ο αριθμός διαβατηρίου του μαθητή είτε αν αυτός δεν είναι διαθέσιμος κάποιος άλλος 

διακριτικός αριθμός που δηλώνεται σε άλλο επίσημο έγγραφο που έχει προσκομίσει ο μαθητής στο 

σχολείο κατά την εγγραφή του. Πατώντας «Αποθήκευση-Επόμενο στάδιο» προχωράτε στο Στάδιο 6 

(Σχήμα Β6).     

 

Σχήμα Β5: Στάδιο 5   
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Στο Στάδιο 6 (Σχήμα Β6) θα συμπληρώσετε στοιχεία που αφορούν μόνο τους μαθητές που είναι 

αλλόγλωσσοι, δηλαδή τους μαθητές των οποίων ο ένας από τους δύο γονείς έχει ως μητρική γλώσσα 

άλλη εκτός από την ελληνική. Συγκεκριμένα, εδώ ζητούνται πληροφορίες για την καταγωγή των 

γονέων, το έτος εισόδου στην Κύπρο, την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο, την τάξη στην οποία 

αρχικά φοίτησε ο μαθητής κατά την εγγραφή του και πληροφορίες για τη συχνότητα και τη μορφή της 

ενίσχυσης που λαμβάνει.   

 

 

 

Σχήμα Β6: Στάδιο 6   
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Στο Στάδιο 7 (Σχήμα Β7) θα συμπληρώσετε στοιχεία που αφορούν μόνο τους μαθητές με ειδικές 

ανάγκες, όπως η διάγνωση της Επαρχιακής Επιτροπής και πληροφορίες για τη συχνότητα και τη μορφή 

της ενίσχυσης που λαμβάνουν. 

 

Σχήμα Β7: Στάδιο 7    

 

  

 

Τέλος, το Στάδιο 8 όπου κατά τις προηγούμενες χρονιάς θα έπρεπε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που 

αφορούσαν μόνο τους λειτουργικά αναλφάβητους μαθητές δεν συμπληρώνεται πλέον λόγω της 

κατάργησης των ωρών της ενίσχυσης που δίνονταν στις σχολικές μονάδες. Για αυτό το λόγο έχει 

αφαιρεθεί από την Πλατφόρμα.    

 

  

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή για όλους τους μαθητές Στ΄ τάξης του σχολείου σας  

πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση» για τον τελευταίο μαθητή στο Στάδιο 7 (Σχήμα Β7), 

ολοκληρώνεται και η διαδικασία μηχανογράφησης του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου σας. Για 

να επιβεβαιώσετε ότι έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία για όλους τους μαθητές της Γ΄ τάξης του 

σχολείου σας, βγείτε από το σύστημα και εισέλθετε ξανά στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας. Επιλέξτε 

το όνομα του σχολείου σας  συμπληρώστε το μυστικό κωδικό αριθμό και στο παράθυρο του πρώτου 

σταδίου θα πρέπει να εμφανίζεται στο κάτω μέρος το εξής μήνυμα: «Έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία 

όλων των μαθητών του σχολείου σας».   

 

                                             
 


