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"Προγραμματισμός Λειτουργίας 
Σχολικών Μονάδων" 

Ένας οδηγός χρήσης της εφαρμογής της ΔΠΕ Μαγνησίας  

Εισαγωγή 
Η δικτυακή πύλη της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας «Προγραμματισμός Λειτουργίας Σχολικών 

Μονάδων» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων που 

αφορούν σε μαθητικό δυναμικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, για τον καλύτερο σχεδιασμό 

και προγραμματισμό της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων για το επόμενο 

σχολικό έτος. 

Ο Διευθυντής ή ο προϊστάμενος κατέχει το ρόλο του χρήστη και εποπτεύει τα στοιχεία της 

σχολικής του μονάδας. Έχει τη δυνατότητα εισαγωγής  αλλά και τροποποίησης κάποιων 

δεδομένων, καθώς και εκτύπωση των εντύπων που συμπλήρωσε. 

 

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής 

1. Ιστοχώρος Εφαρμογής 
Αρχικά, ανοίγετε τον φυλλομετρητή (browser) πχ. Google Chrome, Mozilla Firefox ή Internet 

Explorer, και πληκτρολογείτε τη διεύθυνση: 

http://dipe.mag.sch.gr/programmatismos/ 

2. Αρχική Οθόνη 
Η αρχική οθόνη χωρίζεται σε δύο τμήματα: το τμήμα εισόδου στην εφαρμογή και το τμήμα 

που περιέχει τα σχετικά έγγραφα (όπως τον παρόντα οδηγό). 

 

Από την αρχική σελίδα επιλέγετε Δημοτικά. Τα Ειδικά Δημοτικά επιλέγουν το Ειδικά 

Δημοτικά. 

http://dipe.mag.sch.gr/programmatismos/
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3. Οθόνη Σύνδεσης 
Αυτόματα μεταφέρεστε σε επόμενη σελίδα όπου σας ζητείται να εισάγετε τα 

διαπιστευτήρια (Όνομα Χρήστη και  Κωδικό Πρόσβασης) του λογαριασμού σας. 

 

 
Όνομα Χρήστη: 
Ο 7ψήφιος κωδικός ΥΠΠΕΘ του 
σχολείου σας (π.χ. 9350000) 
 

 
Κωδικός: 
Ο 6ψήφιος Αριθμός Μητρώου 
του Δ/ντή του σχολείου 
 
(για αναπληρωτές εκπ/κους: 
Τα τελευταία 6 ψηφία του 
ΑΦΜ τους) 
 

 

Πληκτρολογείστε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό σύμφωνα με τα παραπάνω. 

4. Η εφαρμογή 
Με την είσοδό σας στην εφαρμογή, εμφανίζεται η επόμενη οθόνη: 

 

Επιλέγοντας Μαθητές-Τμήματα (1) καταχωρείτε τα αριθμητικά δεδομένα των μαθητών και 

των τμημάτων της Σχολικής σας Μονάδας. 

Επιλέγοντας Εκπαιδευτικοί (2) καταχωρείτε δεδομένα που αφορούν στο ωράριο των 

εκπ/κών της Σχολικής σας Μονάδας. 
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Συμπληρώστε πρώτα τα στοιχεία των Μαθητών/Τμημάτων (1). Όπως αναφέρεται και στην 

οθόνη, η συμπλήρωση αυτών επιτρέπει τον υπολογισμό της λειτουργικότητας του σχολείου 

σας. 

 

5. Μαθητικό Δυναμικό / Τμήματα 
Στη σελίδα που ακολουθεί εμφανίζονται τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε με τα 

αριθμητικά δεδομένα των Μαθητών και των Τμημάτων της Σχολικής σας Μονάδας: 

Συμπληρώστε τα στοιχεία που απαιτούνται, αποθηκεύστε και εξάγετε τα στοιχεία σε PDF. 

 

 

 

Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση: 
Στη γραμμή «Αριθμός Τμημάτων», τα ολιγοθέσια σχολεία θα συμπληρώσουν το πεδίο που 

αντιστοιχεί στη μικρότερη τάξη της κάθε συνδιδασκαλίας (π.χ. ένα διθέσιο σχολείο θα 

βάλει τμήματα στις τάξεις Α’ και Β’, ενώ ένα τριθέσιο στις Α’, Γ’ και Ε’) 

1) Τα πεδία με την ένδειξη «ΣΥΝΟΛΟ» υπολογίζονται αυτόματα. 

2) Στα πεδία «Τμήμα Ένταξης», «Τάξη Υποδοχής», «Κατ’ Οίκον Διδασκαλία» και (για 

τα Ειδικά μόνο) «Προπαρασκευαστική Τάξη» συμπληρώνουμε αριθμό μαθητών 

(όχι τμημάτων). 

3) Στο πεδίο «Παρατηρήσεις» μπορούμε να καταχωρήσουμε οποιαδήποτε 

παρατήρηση πού έχουμε.  
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Σημείωση: Η ύπαρξη μεγάλου όγκου κειμένου πιθανόν να προκαλέσει 

παρενέργειες στην εκτύπωση (βλ. Εξαγωγή σε PDF) 

4)  «Αποθήκευση»: Αποθηκεύει τα δεδομένα σας στη βάση δεδομένων. 

 

Προσοχή!!! 

Πατάτε τακτικά το «Αποθήκευση». Είμαστε στο Διαδίκτυο και όχι στον υπολογιστή 

μας. Πιθανή απροειδοποίητη αποσύνδεση από τη βάση μπορεί να οδηγήσει σε 

απώλεια δεδομένων!!! 

 

5) «Εξαγωγή σε PDF»: Δημιουργεί αρχείο PDF με τα δεδομένα που καταχωρήσατε. 

(Το πεδίο «Αριθμός Πρωτοκόλλου» σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε Αρ. 

Πρωτ. και να υπογράψετε ψηφιακά το εξαγόμενο αρχείο) 

6) «Επιστροφή»: Σας επιστρέφει στην αρχική οθόνη. 

 

Διευκρινήσεις για την εξαγωγή σε PDF: 
Το αρχείο που δημιουργείται με το «Εξαγωγή σε PDF», αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας 

με το όνομα: Programmatismos_20XX-XX_(Mathites)_[α.α. σχολείου].pdf, όπου 20ΧΧ-ΧΧ η 

επόμενη σχολική χρονιά. 

Αν ο Υπολογιστής σας δεν είναι ρυθμισμένος να ρωτάει την τοποθεσία αποθήκευσης 

αρχείων από το Διαδίκτυο, τότε πιθανές τοποθεσίες είναι τα «Ληφθέντα Αρχεία», «Λήψεις» 

ή «Στοιχεία Λήψεων» ανάλογα με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε. 
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Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τα στοιχεία στα πεδία (1), (2) και (3). Σε περίπτωση λάθους 

επικοινωνήστε με το Τμήμα Πληροφορικής της Δ/νσης. 

Αν το κείμενο των Παρατηρήσεων (4) καταλαμβάνει πολύ χώρο και οδηγεί στη δημιουργία 

και δεύτερης σελίδας, ελαττώστε (ή αυξήστε) το κείμενο! 

Το εν λόγω αρχείο έχει μορφή διαβιβαστικού και αποτελεί το ένα από τα δύο έγγραφα που 

θα σας ζητηθούν από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Συμπληρώστε τον αριθμό 

πρωτοκόλλου (5), υπογράψτε (6) και αποστείλετέ το στη Διεύθυνση. 

Αν έχετε συμπληρώσει τον Αρ .Πρωτ. πριν την εξαγωγή σε PDF, μπορείτε να υπογράψετε το 

εξαγόμενο ψηφιακά και να το στείλετε με ηλεκτρονικό τρόπο. 
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6. Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
Αφού έχετε αποθηκεύσει κι έχετε εξαγάγει τα στοιχεία των Μαθητών/Τμημάτων ας δούμε 

τώρα και τον πίνακα των στοιχείων των Εκπ/κών. 

 

Στη γραμμή «Ώρες Υποχρεωτικού Ωραρίου Εκπ/κών» (4) συμπληρώνετε το άθροισμα ανά 

ειδικότητα των υποχρεωτικών ωρών των εκπ/κών που ανήκουν οργανικά στη Σχολική σας 

Μονάδα και δεν θα απουσιάσουν για οποιοδήποτε λόγω από την σχολική χρονιά. 

Στη γραμμή «Ώρες που Απαιτούνται» συμπληρώνετε τις ώρες που απαιτούνται ανά 

ειδικότητα στο Πρωινό Πρόγραμμα και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Σημείωση: Οι ώρες 

Εργ. Δεξ. των ΠΕ70 (5) συμπεριλαμβάνονται στο Πρωινό Πρόγραμμα) 

Σημαντικό: Εάν στον πίνακα των Μαθητών/Τμημάτων έχετε συμπληρώσει σωστά τα 

στοιχεία των τμημάτων, θα πρέπει να σας εμφανίζεται η Λειτουργικότητα (1) και το Σύνολο 

των Διαθέσιμων Ωρών (2) της Σχολικής σας Μονάδας. Το σύνολο αυτό θα πρέπει να 

ταυτίζεται με το άθροισμα «Ώρες Πρωινού Προγράμματος» + «Ώρες Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων». Σε περίπτωση λάθους ο αριθμός (3) εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. 

Στις υπόλοιπες γραμμές συμπληρώνετε τις ώρες που απαιτούνται στις αντίστοιχες 

κατηγορίες. 

Όπως και στην περίπτωση του πίνακα Μαθητών/Τμημάτων, αποθηκεύετε (ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα), εξάγετε το PDF και επιστρέφετε στην αρχική σελίδα. 
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Σημείωση: το αρχείο PDF θα είναι το Programmatismos_20ΧΧ-ΧΧ_(Ekp-koi)_(α.α).pdf pdf, 

όπου 20ΧΧ-ΧΧ η επόμενη σχολική χρονιά. 

 

Αυτό είναι και το 2ο αρχείο που θα πρέπει να αποστείλετε στη Διεύθυνση. Για το αρχείο 

αυτό ισχύει ο Αρ. Πρωτ. του προηγούμενου. 

 

7. Έξοδος από την εφαρμογή 

 

Πατήστε στο «Αποσύνδεση» για να εξέλθετε της εφαρμογής. Εάν απλά κλείσετε την 

καρτέλα (χωρίς αποσύνδεση), τότε την επόμενη φορά που ο χρήστης θα δοκιμάσει να 

επισκεφτεί την εφαρμογή θα είναι ήδη συνδεδεμένος. 


