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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 σε μαθητικό 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 εφαρμογής 
 
Αρχικά, ανοίγετε τον φυλλομετρητή (browser) πχ. Google Chrome, Mozilla Firefox ή 

Internet Explorer, και πληκτρολογείτε τη διεύθυνση: 

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

Στη συνέχεια οδηγείστε στην αρχική σελίδα εισόδου και επιλέγετε είσοδος για «Δημοτικά» 

ή «Νηπιαγωγεία» με βάση τον τύπο του Σχολείου. 

 

 

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

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

 

Όνομα Χρήστη  εισάγετε τον 
7ψήφιο Κωδικό Σχολείου του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
π.χ. 9350077 

Κωδικός  εισάγετε τον 
Αριθμός Μητρώου 
Διευθυντή/ριας ή 
Προϊσταμένης/ου Σχολείου 
π.χ. 206464 
 
Σημ. Σε περίπτωση αναπληρωτή 
εκπαιδευτικού τα 6 τελευταία 
νούμερα του Α.Φ.Μ. 
π.χ. 116677333 

 

Κατόπιν επιτυχούς σύνδεσης θα σας εμφανιστεί οθόνη με το ονοματεπώνυμό σας. 

 

 

Επιλέγοντας «Μαθητές» καταχωρείτε τα αριθμητικά δεδομένα των μαθητών της Σχολικής 

σας μονάδας. 

Στη σελίδα που ακολουθεί εμφανίζονται τα αριθμητικά δεδομένα των μαθητών της 

Σχολικής σας Μονάδας, όπου μπορείτε να τα καταχωρήσετε ή να τα τροποποιήσετε καθώς 

και  να τα εξάγετε σε PDF αρχείο. 
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Στο τέλος της σελίδας υπάρχουν τρία (3) κουμπιά 

«Αποθήκευση»: για να αποθηκεύσετε τα αριθμητικά δεδομένα, που έχετε καταχωρήσει ή 

έχετε τροποποιήσει. 

«Εξαγωγή σε PDF»: για να εξαγάγετε ή να αποθηκεύσετε ως PDF τα δεδομένα,  που έχετε 

συμπληρώσει σε μορφή εγγράφου. 

«Επιστροφή»: για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα. 

Σε περίπτωση που σας ζητηθεί μπορείτε να τσεκάρετε το «Επιβεβαίωση Ορθότητας 

Δεδομένων» 

Για έξοδο από την εφαρμογή, πατήστε «Επιστροφή» και μετά «Αποσύνδεση». 


