
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Ο διευθυντής «σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου 

προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του» παρ.3 αρθ. 29 του 

Καθηκοντολογίου (Υπουργική απόφαση Αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02, ΦΕΚ 1340/16-10-02). 

Σύμφωνα με την τροποποιητική του Καθηκοντολογίου Υπουργική Απόφαση Αρ. 

Φ.353.1/28/126721/Δ1, ΦΕΚ 2341/20-9-13, με το άρθρο 10, στην παράγραφο 2 συμπληρώνεται 

εδάφιο στ', ως εξής: «στ.α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου από το Διευθυντή του 

σχολείου σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό. Το Ε.Ω.Π, για την Α/θμια Εκπαίδευση 

υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο σε τρία αντίγραφα, ο οποίος αφού το εγκρίνει επιστρέφει ένα 

εγκεκριμένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αποστέλλεται για ενημέρωση στον αρμόδιο Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που υπάρχουν δυσκολίες στη σύνταξη του Ε.Ω.Π., ο 

Σχολικός Σύμβουλος δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις και οδηγίες για τη διαμόρφωσή του, οι 

οποίες και εφαρμόζονται από το Σύλλογο των διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας.» 

Οι αρχές σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος, όπως και κάθε άλλης διαδικασίας στο σχολείο 

όπως η κατανομή των τμημάτων, είναι πρωτίστως παιδαγωγικές, τηρώντας πάντοτε βεβαίως τις 

θεσμικές υποχρεώσεις των ωρών που προβλέπονται για κάθε γνωστικό αντικείμενο. 

Το εγκεκριμένο Ε.Ω.Π. αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων. 

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το αρχείο Excel αποτελείται από τις εξής τρεις καρτέλες: 

 

 Την καρτέλα «ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ» με το πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων,  

 την καρτέλα «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ» με το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των εκπαιδευτικών, 

 την καρτέλα «ΟΛΟΗΜΕΡΟ» με το πρόγραμμα της πρόωρης υποδοχής και του ολοημέρου (που 

συμπληρώνεται μόνον όπου λειτουργεί) 

Επιλέγεται με κλικ η καρτέλα που πρέπει να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί. Με την αποθήκευση 

του αρχείου, αποθηκεύονται όλες οι καρτέλες ταυτόχρονα και ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΡΤΕΛΑΣ! 

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, το αρχείο μετονομάζεται σε «ΕΩΠ + όνομα σχολείου 

2016-17 (π.χ. ΕΩΠ Δ.Σ. Πολύχρονου 2016-17) και στέλνεται ηλεκτρονικά στο email του Σχολικού 

Συμβούλου για έλεγχο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένο και σωστά συμπληρωμένο, όταν στην 

καρτέλα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ τα κελιά με τα σύνολα ωρών κάθε τάξης και στην καρτέλα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ το 

κελί ΑΚ36 (ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) είναι πράσινα. 
Μετά τον σχετικό έλεγχο από τον Σχολικό Σύμβουλο και τις απαραίτητες διορθώσεις, το Πρόγραμμα 

εκτυπώνεται, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, σε 3 αντίτυπα, και αποστέλλεται με 

διαβιβαστικό στο γραφείο του Σχολικού Συμβούλου για έγκριση. 

  



 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΚΑΡΤΕΛΑ “ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Να γραφεί ο Τίτλος του Σχολείου 

2. Να προστεθεί η ημερομηνία από την οποία ισχύει το πρόγραμμα στο πεδίο "ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ..." 

3. Στο κάτω μέρος να συμπληρωθεί η πόλη/χωριό, η ημερομηνία υπογραφής και τα στοιχεία του/της 

διευθυντή/ντριας 

4. Η σφραγίδα τίθεται στο αριστερό μέρος του ονοματεπώνυμου του υπογράφοντα 

5. Να συμπληρωθεί το ονοματεπώνυμο του δασκάλου της τάξης στο κελί «Διδάσκει» 

6. Στο κελί «Υποχρεωτικό ωράριο» καταχωρίζεται το υποχρεωτικό ωράριο του δασκάλου και όχι της τάξης 

7. Στη στήλη ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ (ΔΙΔ/ΝΤΕΣ) καταχωρίζεται το επώνυμο του εκπαιδευτικού που διδάσκει το  κάθε 

μάθημα, εφόσον είναι άλλος από τον δάσκαλο της τάξης. Σε περίπτωση που διδάσκουν δύο 

διαφορετικοί εκπαιδευτικοί στην Ευέλικτη Ζώνη, γράφονται και τα δύο επώνυμα, χωρίζοντάς τα με μια 

κάθετο (π.χ. Μακρής/Ιωάννου) 

8. Συμπληρώνονται οι ώρες που διδάσκεται κάθε γνωστικό αντικείμενο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν 

κόκκινα, ούτε οριζόντια (στο σύνολο ωρών μαθήματος) ούτε κάθετα (στο σύνολο ωρών ημέρας). Σε 

περίπτωση που ένα μάθημα διδάσκεται σε δίωρο, τότε οι ώρες συμπληρώνονται βάζοντας ανάμεσα το + 

(π.χ. 1+2) 

  

Τίτλος Σχολείου Ημερομηνία Ισχύος 
του Προγράμματος 

Το όνομα του 
δασκάλου της τάξης 

Το υποχρεωτικό ωράριο 
του δασκάλου της τάξης 

Σφραγίδα αριστερά 
από την υπογραφή 

 Πόλη/Χωριό, 

 Ημερομηνία, 

 Υπογραφή Δ/ντή 

 Ονοματεπώνυμο Δ/ντή 

Το όνομα του διδάσκοντα κάθε 
μαθήματος, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ 
από τον δάσκαλο της τάξης 

Συμπληρώνεται η ώρα που 
διδάσκεται κάθε μάθημα:  

1 για 1η ώρα,  
2 για 2η ώρα, 

1+2 για δίωρο, κλπ. 

Προσοχή! 
Τα σύνολα ωρών  

κάθε ημέρας (κάθετα) και 
κάθε μαθήματος (οριζόντια)  

να μην είναι κόκκινα!!! 



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΚΑΡΤΕΛΑ “ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ” 

 

 
 

 

 

 

1. Να γραφεί ο Τίτλος του Σχολείου 

2. Στο κάτω μέρος να συμπληρωθεί η πόλη/χωριό, η ημερομηνία υπογραφής και τα στοιχεία του/της διευθυντή/ντριας 

3. Η σφραγίδα τίθεται στο αριστερό μέρος του ονοματεπώνυμου του υπογράφοντα 

4. Στη στήλη “ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ” καταχωρίζονται όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, ενώ στις επόμενες στήλες σημειώνεται 

η ειδικότητα κάθε εκπαιδευτικού, το υποχρεωτικό του ωράριο στο σχολείο και η τάξη που διδάσκει μόνον αν είναι ο 

υπεύθυνος της τάξης. Καταχωρίζονται ακόμα και οι εκπαιδευτικοί του Τμήματος Ένταξης, Παράλληλης Στήριξης, Τάξης 

Υποδοχής κλπ. (όχι όμως το βοηθητικό προσωπικό, τυχόν ψυχολόγοι κλπ.) 

5. Για κάθε ημέρα της εβδομάδας σημειώνεται η τάξη στην οποία διδάσκει ο εκπαιδευτικός κάθε ώρα. Το αρχείο αθροίζει 

αυτόματα τις ώρες του κάθε εκπαιδευτικού.  

6. Στην στήλη AJ συμπληρώνεται το σύνολο των ωρών που διδάσκει την εβδομάδα ο εκπαιδευτικός στην πρόωρη 

υποδοχή (πρωινή ζώνη) και στο ολοήμερο. Οι ώρες αυτές αθροίζονται αυτόματα στις υπόλοιπες.  

7. Το σύνολο ωρών (στη στήλη AK) συμπληρώνεται αυτόματα και πρέπει να είναι ίσο με το υποχρεωτικό ωράριο του 

εκπαιδευτικού. Αν είναι διαφορετικό, γίνεται κόκκινο. Σε περίπτωση που έχουν ανατεθεί περισσότερες ώρες από το 

υποχρεωτικό ωράριο, αυτές αυτόματα καταγράφονται ως υπερωρία. 

8. Οι επόμενες στήλες (ΑL, AM και ΑΝ), που αφορούν τις Υπερωρίες, την Ενισχυτική και το Διοικητικό έργο, 

συμπληρώνονται αυτόματα. 

9. Στο κάτω μέρος συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός για την πρόωρη υποδοχή/ολοήμερο, το τμήμα ένταξης, 

παράλληλη στήριξη και τάξη υποδοχής (κελιά ΑΑ37, ΑΑ38, ΑΑ39, ΑΑ40) για να υπάρξει ισοζύγιο στις ώρες των 

εκπαιδευτικών. 

10. Το πρόγραμμα αυτής της καρτέλας ολοκληρώνεται όταν το κελί ΑΚ36 (ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) είναι 

πράσινο. 
11. Τέλος, συμπληρώνονται τυχόν παρατηρήσεις για το ωράριο των εκπαιδευτικών (πχ. γιατί έχουν μειωμένο ωράριο, 

πού διατίθεται το υπόλοιπο ωράριό τους κλπ). 

Τίτλος Σχολείου 

 Πόλη/Χωριό, 

 Ημερομηνία, 

 Υπογραφή Δ/ντή 

 Ονοματεπώνυμο Δ/ντή 

Σφραγίδα αριστερά 
από την υπογραφή 

Παρατηρήσεις 
για το ωράριο των 

εκπαιδευτικών 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί 
ονομαστικά 

 Η ειδικότητα των εκπ/κών 

 Το ωράριό τους στο σχολείο 

 Η τάξη που διδάσκουν 

Σύνολο ωρών κάθε 

εκπ/κού στην 

Πρόωρη Υποδοχή ή 

Ολοήμερο 

Αυτόματο άθροισμα ωρών 
κάθε εκπ/κού 

(ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ) 
 

Σημειώνονται οι τάξεις 
που διδάσκουν 

καθημερινά οι εκπ/κοί  
πχ. Α ή Α1, ΤΥ, ΠΣ, κλπ. 

Ώρες Υπερωριών, 
Ενισχυτικής και 

Διοικητικού 
συμπληρώνονται 

αυτόματα 

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΚΕΛΙ ΑΚ36 
Πρέπει να είναι 

πράσινο 

Συμπλήρωση ωρών 

 Ολοημέρου/Πρ. Υποδοχής 

 Τμήματος Ένταξης 

 Παράλληλης Στηριξης 

 Τάξης Υποδοχής 
 



  

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΚΑΡΤΕΛΑ “ΟΛΟΗΜΕΡΟ” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Να γραφεί ο Τίτλος του Σχολείου 

2. Να προστεθεί η ημερομηνία από την οποία ισχύει το πρόγραμμα στο πεδίο «ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ...» 

3. Στο κάτω μέρος να συμπληρωθεί η πόλη/χωριό, η ημερομηνία υπογραφής και τα στοιχεία του/της 

διευθυντή/ντριας 

4. Η σφραγίδα τίθεται στο αριστερό μέρος του ονοματεπώνυμου του υπογράφοντα 

5. Σε κάθε ώρα του προγράμματος συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, η 

ειδικότητά του και το μάθημα που διδάσκει (για κάθε τμήμα του Ολοημέρου, εφόσον υπάρχουν 

περισσότερα από ένα) 

  

  

 

Τίτλος Σχολείου 
Ημερομηνία Ισχύος 
του Προγράμματος 

 Πόλη/Χωριό, 

 Ημερομηνία, 

 Υπογραφή Δ/ντή 

 Ονοματεπώνυμο Δ/ντή 

Σφραγίδα 
αριστερά από την 

υπογραφή 

Να γραφεί για κάθε ώρα: 

 Όνομα εκπ/κού 

 Ειδικότητά του 

 Μάθημα  


