
• Στην περίπτωση που έχουμε ήδη ενεργό λογαριασμό στο Bus On Time, 
πατάμε στην επιλογή “Είσοδος” για σχολεία και μεταβαίνουμε στην 
σελίδα https://schools.bontime.gr/login  στην οποία συμπληρώνουμε το 
mail του σχολείου και κωδικό για να πραγματοποιηθεί η είσοδος μας. 

 

 

 

 

username: …….. /  psw: ……... 
 

https://schools.bontime.gr/login
https://schools.bontime.gr/login


Επεξεργασία Δρομολογίου 

• Σε περίπτωση που θελήσουμε να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε 
κάποιον από τους μαθητές του εκάστοτε δρομολογίου, πατάμε πάνω στις 
σχετικές επιλογές. 

 

 



 
 

Πατώντας «Επεξεργασία» εμφανίζεται το πεδίο δυνατότητας επιλογής άλλης 
Διεύθυνσης για τον συγκεκριμένο μαθητή 



 
 

• Η προσθήκη μαθητών στο δρομολόγιο γίνεται πατώντας την σχετική 
επιλογή για τους μαθητές του σχολείου όπως φαίνεται και στην εικόνα. 

 



 
 

• Αφού τοποθετηθούν οι μαθητές στο δρομολόγιο μπορούμε να δούμε στο 
χάρτη και τα σημεία που βρίσκονται όπως και την σειρά με την οποία θα 
εκτελεστεί το δρομολόγιο. 

 



Live Δρομολόγιο 

• Για να παρακολουθήσουμε τα  ζωντανά δρομολόγια ή κάποιο 
ολοκληρωμένο πατάμε στην επιλογή “Λογαριασμός  Live Δρομολόγια” 
και βλέπουμε το ιστορικό όλων των δρομολογίων που είναι 
δημιουργημένα. 

 



 
 

• Πατώντας πάνω στο κουμπί “ Ιστορικό Δρομολογίου “ για το δρομολόγιο 
που θέλουμε να δούμε, ανοίγει η καρτέλα με τα δρομολόγια. Από εκεί 
διαλέγουμε είτε κάποιο ζωντανό δρομολόγιο είτε κάποιο ολοκληρωμένο.  

 



 
 • Μέσω της παρακολούθησης του δρομολογίου μας δίνεται η δυνατότητα 

να παρακολουθήσουμε την ακριβή πορεία που ακολούθησε ή ακολουθεί 
το σχολικό λεωφορείο, ενώ μπορούμε να δούμε εκτός του σημείου που 
βρίσκεται ή βρέθηκε, την ταχύτητα του και ποιο παιδί παραλαμβάνει από 
κάθε σημείο. 

 



Δημιουργία Μαθητή εκτός Bus On Time 

• Για την δημιουργία μαθητή που δεν βρίσκεται στο Bus On Time Portal, 
πατάμε πάνω στην επιλογή “ Λογαριασμός “ και έπειτα στην επιλογή “ 
Δημιουργία Μαθητή εκτός Bus On Time”.  

• Για την δημιουργία νέου μαθητή, πατάμε στην σχετική επιλογή, όπως 
αυτή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 



 
 

• Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι το Ονοματεπώνυμο του 
μαθητή, το τηλέφωνο επικοινωνίας η διεύθυνση του. Πατάμε ενημέρωση 
και κάνουμε scroll down στην σελίδα με το ποντίκι μας. 

 



 
 

• Στην ίδια σελίδα πρέπει να βάλουμε την διεύθυνση για την υπενθύμιση 
αναχώρησης του μαθητή από το σπίτι και την αντίστοιχη για την άφιξη 
του. 

 



• Τέλος, δεν ξεχνάμε να πατήσουμε ενημέρωση και στα σχετικά πεδία. 

 


