
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ     ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-21 

 

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 

Σας πληροφορούμε ότι από την Δευτέρα 1/3/2021 θα τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα 

ηλεκτρονικής διαχείρισης του σχολείου μας. Το σύστημα αυτό θα σας παρέχει άμεση 

ενημέρωση για σημαντικά θέματα που αφορούν την φοίτηση των παιδιών. Το σύστημα  

ενημερώνεται λεπτομερώς από τις 1/2/2021. Λεπτομέρειες πριν από αυτή την ημερομηνία 

δεν καταχωρήθηκαν στο σύστημα, έχουν καταχωρηθεί μόνο οι συνολικές απουσίες των 

μαθητών και οι βαθμοί Α’ Τετραμήνου. Για λεπτομέρειες που αφορούν το Α΄ Τετράμηνο 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο.  

 

Είσοδος στο σύστημα (Login) - μεταβείτε στη σελίδα: 
 
http://admin.gym-xylotymvou-lar.schools.ac.cy/dioikisi/ και πατήστε την επιλογή ΜΑΘΗΤΕΣ. 

Αφού καταχωρήσετε τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία Γεννήσεως σας θα 
πετύχετε την είσοδο σας στο σύστημα . (ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧ55ΩΡΟΥΜΕ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ 00 ΣΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, Π.Χ ΑΝ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ 00111111 ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΤΕ 
ΜΟΝΟ ΤΟ 111111) 

Στην πιο κάτω εικόνα φαίνονται οι κύριες επιλογές του συστήματος.  

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Πατώντας στο κουμπί ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ο μαθητής θα 
μπορεί να δει το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα του τμήματος. 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - Πατώντας στο κουμπί ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ο μαθητής θα μπορεί να δει τους 
διδάσκοντες του τμήματος. 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - Πατώντας στο κουμπί ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ο μαθητής θα μπορεί να δει πότε έχει 
διαγώνισμα και σε ποιο μάθημα. 
 
ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ- Πατώντας στο κουμπί ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ο μαθητής θα 
μπορεί να δει τους βαθμούς που πήρε στο κάθε διαγώνισμα. 
 
ΑΠΟΥΣΙΕΣ /ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ- Πατώντας στο κουμπί ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
/ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ο μαθητής θα μπορεί να δει τις απουσίες και τις 
καθυστερήσεις που έχει κάνει. 
 
ΑΠΟΒΟΛΕΣ- Πατώντας στο κουμπί ΑΠΟΒΟΛΕΣ ο μαθητής θα μπορεί να δει τις αποβολές 
που του έχουν επιβληθεί , από ποιο Βοηθό Διευθυντή και για ποιο παράπτωμα. 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- Πατώντας στο κουμπί ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ο μαθητής θα μπορεί να δει όλες τις 
ανακοινώσεις οι οποίες έχουν αναρτηθεί από το σχολείο ή τους καθηγητές του. 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΔΚ- Πατώντας στο κουμπί ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΔΚ ο μαθητής θα μπορεί να δει 
πόσους βαθμούς του έχουν απονεμηθεί για την συμμετοχή του σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς 
κ.τ.λ 
 
ΕΞΟΔΟΣ- Πατώντας στο κουμπί ΕΞΟΔΟΣ ο μαθητής θα μπορεί να αποσυνδεθεί από το 
σύστημα. 

 

http://admin.gym-xylotymvou-lar.schools.ac.cy/dioikisi/


Απουσίες Μαθητών. 

Στο κυρίως μενού, πιο πάνω, υπάρχουν δύο επιλογές που έχουν σχέση με τις απουσίες 

του μαθητή/τριας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις απουσίες/καθυστερήσεις του/της, αλλά 

και να δείτε πότε το παιδί σας απουσίαζε για να φροντίσετε να προσκομίσετε στο σχολείο 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όταν ανοίξει το σχολείο).   

 

Στην επιλογή  -  Απουσίες/Καθυστερήσεις μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις απουσίες, 

που καταχωρήθηκαν από τις 1/2/2021 και μετέπειτα. Στο παράδειγμα πιο κάτω βλέπετε 

αναλυτικά τις απουσίες 2ου τετραμήνου μέχρι τις 25/2/2021  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 
Επιλογή 1 
 

 

 
 

 
Επιλογή 2 
 
 

 

 

 
 

 

                                                               Σύνολο απουσιών μέχρι στιγμής (25/2/2021)  : 65 = 62 + 3  

 

Στην Επιλογή  -   Τελικές Απουσίες  μπορείτε να δείτε το σύνολο των απουσιών Α’  

Τετραμήνου καθώς και το σύνολο απουσιών Β’ Τετραμήνου μέχρι και την ημερομηνία που 

καταχωρήθηκαν επίσημα στο Αβάκιο. 

Διευκρινήσεις:  

 Μέχρι τις  25/2/2021 ο πιο πάνω μαθητής έχει σύνολο 65 απουσίες  

 Μέχρι τις  16/2/2021 που έγινε η τελευταία ενημέρωση Αβακίου ο μαθητής έχει 62 

απουσίες στο Α΄Τετράμηνο και 1 απουσία στο Β’ Τετράμηνο (σύνολο 63) 

 Στις 17/2/2021 ο μαθητής έκανε ακόμα 2 απουσίες οι οποίες ακόμα να καταχωρηθούν 

στο Αβάκιο. 
 



Σημείωση : Και στις δύο επιλογές πιο πάνω (Απουσίες/Καθυστερήσεις  -- Τελικές 

Απουσίες) θα δείτε κάπου στην οθόνη σας τη σημείωση:  «Ο αριθμός των απουσιών 

αυτών μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά από τη δικαιολόγηση τους από τον 

υπεύθυνο τμήματος.» Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης σε περίπτωση 

λάθους. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο υπεύθυνος καθηγητής όπως και ο βοηθός 

διευθυντής του κάθε τμήματος ελέγχουν για τυχόν λάθη και προβαίνουν στις απαραίτητες 

διορθώσεις (διαγραφή/δικαιολόγηση απουσιών κλ.π).  

 

Το σύστημα αυτό παρέχεται για σκοπούς δικής σας ενημέρωσης και δεν είναι το 

επίσημο πρόγραμμα καταχώρησης βαθμών και απουσιών του ΥΠΠΑΝ. Είναι όμως 

μια καλή πηγή συνεχούς πληροφόρησης για την όλη εικόνα του κάθε παιδιού και σας 

προτρέπουμε να το επισκέπτεστε αρκετά συχνά (σε περίπτωση διαφοράς είτε σε βαθμούς 

με το ενδεικτικό είτε στις απουσίες, θα το διερευνούμε, αλλά το επίσημο αρχείο και αυτό 

που λαμβάνουμε πάντα υπόψη είναι αυτό που κρατά η γραμματεία του σχολείου και 

εκτυπώνεται στο ενδεικτικό-απολυτήριο).  Επίσης μπορείτε να το συμβουλεύεστε για να 

στέλνετε έγκαιρα στο σχολείο  (μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες) τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τις απουσίες του παιδιού σας. 

Ευχαριστίες προς το συνάδελφο κο. Παπή Απόστολο Καθηγητή Πληροφορικής για 

την ετοιμασία του συστήματος καθώς και στους συναδέλφους για την καταχώρηση  

βαθμών, απουσιών κλ.π. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τη συνάδελφο κα. Βάσω Πέτρου, ΒΔ Πληροφορικής η 

οποία δημιούργησε αυτό το πρόγραμμα και μας το διέθεσε για δωρεάν χρήση.  

 

26/2/2021        Από τη Διεύθυνση. 


