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Αναλυτικές Οδηγίες 

καταχώρησης στοιχείων μαθητικού δυναμικού για τη συμμετοχή στους 
Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής 2014. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς Φυσικών 
/ Φυσικής 2014 γίνονται -αποκλειστικά- από τα σχολεία. Η πιστοποιημένη είσοδος 
γίνεται με τους κωδικούς των σχολείων. Επισημαίνεται ότι δηλώσεις συμμετοχής 
που έχουν υποβληθεί με e-mail δεν θα λαμβάνονται υπόψη, γι'αυτό θα πρέπει 
τα σχολεία αυτά να δηλώσουν τη συμμετοχή τους με την προβλεπόμενη 
διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. 

Α) Οδηγίες Καταχώρισης  

Από τον προτιμώμενο φυλλομετρητή ιστοσελίδων (Firefox, Chrome, Internet 
Explorer, νέων εκδόσεων κ.ά.) επιλέγετε το σύνδεσμο «Δήλωση Συμμετοχής» και 
εμφανίζεται η σελίδα που φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο και περιλαμβάνει 
τους συνδέσμους εισόδου για Δημόσια Σχολεία και για Ιδιωτικά Σχολεία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Δημόσια Σχολεία θα πραγματοποιούν πιστοποιημένη είσοδο από το σχολικό 
δίκτυο με τους κωδικούς πρόσβασης του σχολείου (αυτούς που χρησιμοποιούν 
και στο my-school), ενώ τα Ιδιωτικά Σχολεία με το επταψήφιο κωδικό του 
σχολείου τους (και στο «όνομα χρήστη» και στον «κωδικό»). Σε περίπτωση που 
δεν έχουν διαθέσιμο τον κωδικό τους μπορούν να τον λάβουν ηλεκτρονικά 
στέλνοντας μήνυμα στο labste2014@gmail.com βάζοντας ως θέμα «Κωδικός 
Σχολείου» και δηλώνοντας στο μήνυμα τα στοιχεία του σχολείου (όνομα, 
διεύθυνση, τηλέφωνο).  



Εφόσον κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «εδώ» (ανάλογα εάν πραγματοποιείτε 
είσοδο ως Δημόσιο ή Ιδιωτικό Σχολείο) θα οδηγηθείτε στη σελίδα όπου περιέχει 
το μενού εισόδου (όνομα χρήστη – κωδικός πρόσβασης), όπως φαίνεται στο 
παρακάτω στιγμιότυπο: 

 

 

 

 

 

Κατά την πρώτη είσοδο τα Δημόσια σχολεία εισάγετε τους κωδικούς του σχολείου 
(τους ίδιους που χρησιμοποιείτε και για το my-school) ενώ τα Ιδιωτικά σχολεία 
εισάγετε και στα δύο (όνομα χρήστη – κωδικός πρόσβασης) τον εξ’ ορισμού (default) 
επταψήφιο κωδικό του σχολείου και (που θα αλλαχθεί μετά την πρώτη είσοδο) και 
κάνετε κλικ στο κουμπί της εισόδου , όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο: 

 
 
 

 

 

 

Μετά την επιτυχή είσοδο, οδηγείστε στην κυρίως σελίδα της καταγραφής, όπου 
μπορείτε να παρατηρήσετε το κεντρικό μενού, την έξοδο-ασφαλή αποσύνδεση 
από τη σελίδα και εμφανίζεται εξ’ ορισμού η καρτέλα με τα στοιχεία του 
σχολείου όπως φαίνεται και στο παρακάτω στιγμιότυπο: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β) Έλεγχος στοιχείων και αλλαγή πρώτου κωδικού  

Στην καρτέλα αυτή θα πρέπει να ελέγξετε όλα τα στοιχεία του Σχολείου και να 
προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις. 

Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια δηλώνετε εάν το σχολείο σας θα είναι (ή όχι) 
εξεταστικό κέντρο για το Διαγωνισμό του Γυμνασίου, του Λυκείου ή και των 
δύο. Τα εξεταστικά κέντρα ορίζονται μετά από συνεννόηση με την οικεία Δ/νση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ένα Γυμνάσιο ή Λύκειο είναι 
εξεταστικό κέντρο, δηλώνετε και το όνομα του Υπεύθυνου που έχει οριστεί για 
το Διαγωνισμό και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας (εάν είναι ο Διευθυντής, 
δηλώνετε ξανά το όνομά του). 

Για τα Δημοτικά δηλώνετε αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην α’ φάση του 
διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού. Τα εξεταστικά κέντρα για τη β' φάση του 
Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της α’ φάσης και τις δηλώσεις 
συμμετοχής των μαθητών. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές των σχολείων που θα 
οριστούν ως εξεταστικά κέντρα της β' φάσης δεν επιτρέπεται να δώσουν 
εξετάσεις στο σχολείο τους, αλλά θα πρέπει να μεταβούν σε άλλο εξεταστικό 
κέντρο για το Διαγωνισμό. 

Προσέξτε να συμπληρώσετε οπωσδήποτε τα πεδία που είναι ελλιπή ή κενά. Στα 
παρακάτω στιγμιότυπα εμφανίζονται περιπτώσεις επισήμανσης παραλείψεων για 
το όνομα του Διευθυντή  και τη δήλωση εξεταστικού κέντρου ή όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, τα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του 
σχολείου σας συμπληρώνοντας τον νέο κωδικό (μεταξύ 8 και 10 χαρακτήρων) 
στα τελευταία πεδία της φόρμας, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο (τον 



κωδικό αυτό πρέπει να τον σημειώσετε ή να τον θυμάστε, καθώς η σύνδεσή σας 
πια θα γίνεται με τον αρχικό επταψήφιο κωδικό του σχολείου στο «όνομα 
χρήστη» και τον καινούριο κωδικό που δώσατε στο «κωδικός πρόσβασης»):  

 

 

 

 

Όταν ολοκληρώσετε με τον έλεγχο των στοιχείων και εφαρμόσετε το νέο 
κωδικό (τα ιδιωτικά σχολεία), κάνετε κλικ στο κουμπί της καταχώρισης για 
να αποθηκευθούν οι αλλαγές, οπότε και εμφανίζεται το μήνυμα «η 
καταχώριση έγινε με επιτυχία» όπως φαίνεται στα παρακάτω στιγμιότυπα: 

  
 

 
 
Γ)  Καταχώρηση στοιχείων μαθητών  

Το επόμενο βήμα, για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, μετά τον έλεγχο των 
στοιχείων του Σχολείου και την αλλαγή του κωδικού εισόδου, είναι η 
καταχώρηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό.  

Για τα Δημοτικά η δυνατότητα αυτή θα ενεργοποιηθεί μετά τη λήξη της α’ 
φάσης του Διαγωνισμού, για να μπορούν να δηλώσουν τα στοιχεία των 
μαθητών τους που θα λάβουν μέρος στη β' φάση του Διαγωνισμού (2 
πρωτεύσαντες ανά τμήμα). Επαναλαμβάνεται ότι τα εξεταστικά κέντρα για τη β' 
φάση του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μετά τις δηλώσεις συμμετοχής των 
μαθητών.  
 
Η καταχώρηση πραγματοποιείται εάν κάνετε κλικ στο κουμπί της εισαγωγής 
μαθητών και στη συνέχεια κάνετε κλικ πάνω στον σύνδεσμο που εμφανίζεται 
για την καταχώρηση ενός μαθητή, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο: 

 



Παρατηρήστε ότι εμφανίζεται νέα καρτέλα εισαγωγής στοιχείων όπου 
συμπληρώνετε τα στοιχεία του μαθητή και εφόσον ολοκληρώσετε, κάνετε κλικ 
στο κουμπί εισαγωγή. Εάν επιθυμείτε να κλείσετε το παράθυρο χωρίς να 
πραγματοποιήσετε καταχώρηση, κάνετε κλικ στο κουμπί κλεισίματος (x): 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν συμπληρώσετε σωστά τα πεδία και κάνετε κλικ στο κουμπί της εισαγωγής, 
εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης του μαθητή: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Για να εισάγετε νέο μαθητή, κάνετε κλικ στο κουμπί κλεισίματος παραθύρου και 
επαναλαμβάνετε τη διαδικασία. Εισάγετε όλους τους μαθητές και παρατηρήστε 
ότι εμφανίζεται λίστα με τους καταχωρημένους μαθητές, όπου και μπορείτε να 
προχωρήσετε σε επεξεργασία ή διαγραφή των καταχωρημένων στοιχείων κάθε 
μαθητή: 
 

 

 

 

 



Στην περίπτωση επεξεργασίας τροποποιείτε τα πεδία και κάνετε κλικ στο κουμπί 
της ενημέρωσης, ενώ στην περίπτωση διαγραφής κάνετε κλικ στο κουμπί της 
διαγραφής και εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης όπου και κάνετε κλικ στο ΟΚ.  

 

  

Δ) Επικοινωνία και μηνύματα 
Μέσω της ιστοσελίδας σάς δίνεται η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας και 
μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα ή αναφορές όταν αντιμετωπίζετε 
προβλήματα κατά τη διαδικασία καταχώρησης. Αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας 
κλικ στο κουμπί των μηνυμάτων όπου και εμφανίζεται η καρτέλα της 
επικοινωνίας. Μπορείτε να υποβάλλετε νέα ερώτηση κάνοντας κλικ στο κουμπί 
της υποβολής νέας ερώτησης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εμφανίζεται νέο παράθυρο υποβολής φόρμας ερώτησης όπου και 
συμπληρώνετε τα πεδία και κάνετε κλικ στο κουμπί της υποβολής: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Η δημιουργία της ιστοσελίδας καταχώρισης είναι προσφορά των συναδέλφων 
της  Ομάδας  Εφαρμογών Μηχανογράφησης  /  Ομάδας  Διαχείρισης  του  Ο.Π.Σ. 
«Αθηνά» 

 

 

 


