
ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ & ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ (1, 2, 3/θέσιο) & 4/θ, 5/θέσιο 

Α) Αρχικά, τακτοποιοφμε τθν καρτζλα τοποκζτθςθσ των εκπ/κών, εφ’ όςον ζχουν τοποκετθκεί ςτθ ςχολικι 

μονάδα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ςυνεχίηουμε ςτο Β. και επιςτρζφουμε ςτο Α. αργότερα, όταν 

ολοκλθρωκεί από τθ ΔΙΠΕ θ τοποκζτθςθ. 

Ελζγχουμε τθν καρτζλα τοποκζτθςθσ των εκπ/κών (Προςωπικό -> Τοποκετιςεισ εργαηομζνων ςτο φορζα 

μου) (εικόνα 1): 

1) Ελζγχουμε ότι ζχουν καταχωρθκεί τα Στοιχεία Πράξθσ Ανάλθψθσ.

2) Για τα ολιγοκζςια (1,2,3/κζςια) ΜΟΝΟ, βεβαιωνόμαςτε:

α) ότι το πεδίο Ώρεσ υποχρεωτικοφ διδακτικοφ ωραρίου υπθρζτθςθσ ςτο φορζα είναι 25. Σε 

περίπτωςθ που δεν είναι, δθμιουργοφμε ςχετικό αίτθμα προσ τθ ΔΙ.Π.Ε. Ηρακλείου ςτθν 

θλεκτρονικι δ/νςθ: https://tinyurl.com/dipezak-epikoinonia

β) ότι ςτισ Λεπτομζρειεσ ωραρίου εργαςίασ του εργαηόμενου ζχει καταχωρθκεί θ υπερωρία 5 

ωρϊν (ςθμείο 3 ςτθν εικόνα 1). 

http://dipe.ira.sch.gr/help


 

Εικόνα 1 

 

 

 

 

 

 

 



Β) Δθμιουργοφμε τισ τάξεισ από Σχολικι Μονάδα -> Διαχείριςθ Τμθμάτων (εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2 

Ζπειτα, δθμιουργοφμε τισ ςυνδιδαςκαλίεσ από τθν επιλογι Σχολικι Μονάδα -> Συνδιδαςκαλίεσ 

Μακθμάτων Διαφορετικών Τμθμάτων ι Τάξεων. 

Στα ολιγοκζςια, δθμιουργοφμε τόςεσ ςυνδιδαςκαλίεσ όςοι οι δάςκαλοι τθσ ςχολικισ Μονάδασ, δλδ. μία 

για μονοκζςιο, δφο για δικζςιο και τρεισ για τρικζςιο.  

Στα 4/κζςια δφο (2) και ςτα 5/κζςια μία (1). 

Δίνουμε ζνα περιγραφικό όνομα (π.χ. Α-Γ-Δ) και ςυμπλθρώνουμε ςτο ςφνολο ωρών τισ ώρεσ που κάνει ο 

δάςκαλοσ ςτθν τάξθ. Επιλζγουμε επίςθσ κφκλο τρζχουςασ ςυνδιδαςκαλίασ και ςτθ ςυνζχεια επιλζγουμε 

τα τμιματα (τάξεισ) και τα μακιματα αυτών που διδάςκει ο δάςκαλοσ ςτθ ςυνδιδαςκαλία. (εικόνα 3) 



 

Εικόνα 3 

 

 

 

 



Δεν επιλζγουμε μακιματα που διδάςκουν οι εκπ/κοί ειδικοτιτων (εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4 

Τζλοσ, επιλζγοντασ Σχολικι Μονάδα -> Ανακζςεισ μακθματων ςε εκπαιδευτικοφσ, ανακζτουμε ςτον/-θν 

εκπ/κό μόνο τα μακιματα που αυτόσ/-θ διδάςκει ςτθν κάκε τάξθ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν 

εκπ/κοί ειδικοτιτων και για να ολοκλθρωκεί θ ανάκεςθ, μθδενίηουμε τισ ώρεσ αυτών των μακθμάτων ςτθ 

ςτιλθ Ώρες Εκπαιδευτικοφ (εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5 

Ζτςι, ανεξάρτθτα του ςυνόλου των ωρών των μακθμάτων που ανακζτουμε, ανατίκενται ςε αυτόν/-θν 

τόςεσ ώρεσ όςο το ςφνολο ωρών τθσ ςυνδιδαςκαλίασ (π.χ. 30), εφ’όςον βζβαια τα μακιματα αυτά είναι 

επιλεγμζνα ςτθ ςυνδιδαςκαλία (βλ. παραπάνω). 


