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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

Ηράκλειο,  5-10-2017 

Αρ. Πρωτ.: 640 

 

       Προς:   

Διευθύνσεις Γυμνασίων και 

Λυκείων Παιδαγωγικής 

Ευθύνης της Σχολικής 

Συμβούλου Φιλολόγων Β. 

Καλοκύρη   

Κοιν. :  

1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &  

Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

            2. Προϊστάμενο Επιστημ.& 

Παιδαγ.  Καθοδήγησης Δ/θμιας 

Εκπ/σης  

 

     

 

 

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος 

(ΕΩΠ) από τη Σχολ. Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης  

 

Αγαπητοί κ. Διευθυντές /Αγαπητές κ. Διευθύντριες,  

Σας χαιρετώ και πάλι, ευχόμενη η νέα σχολική χρονιά να προχωρεί  όσο γίνεται 

ομαλά και δημιουργικά… 

Σε ανταπόκριση προς  τα  προβλεπόμενα (απόφαση 29195/ΓΔ4, ΦΕΚ 394/19-2-2016) 

για τη σύνταξη του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος (ΕΩΠ)  των Σχολείων 

Δ/θμιας Εκπ/σης εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και για έγκριση από τον/τη Σχολ. 

Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης, παρακαλώ να ετοιμάσετε σε τρία αντίγραφα το 

ΕΩΠ με το οποίο λειτουργείτε,  μαζί με τα στοιχεία που παρακάτω αναφέρονται (ένα 

αντίγραφο μόνο τα συνοδευτικά στοιχεία) και να συναντηθούμε για σχετική 

συνεργασία, την Τρίτη 10/10/17, σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρακάτω 

σημειώνεται. 
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Παρακαλώ, επίσης, να έχετε ενημερώσει το myschool με τις αναθέσεις και το ωράριο 

των εκπαιδευτικών και τις σχετικές πληροφορίες για τον μαθητικό πληθυσμό 

(τμήματα – αριθμό μαθητών γενικής παιδείας και ξένων γλωσσών). 

➢ Υπενθυμίζεται για διευκόλυνση ότι η κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου των 

εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με το N.4152/2013, υπ.Θ2, παρ.2, και την εγκύκλιο 

123948/Δ2/6-9-2013.  

➢ Ακόμη, όπως έχετε ενημερωθεί και από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου (Φ. 

7/16553/27-9-17),  σχετικά με τη μείωση του αριθμού των μαθητών σε τμήματα 

που φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 11 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/α/15-2-17). 

Στοιχεία συνοδευτικά-συμπληρωματικά στο ΕΩΠ 

1. Στο ΕΩΠ να περιλαμβάνονται στήλες με:  

• Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού και ειδικότητα 

• Υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών 

• Ώρες που διδάσκουν συνολικά στο σχολείο 

• Ώρες  Α΄ ανάθεσης 

• Ώρες  Β΄ ανάθεσης 

• Ώρες σε άλλο σχολείο (όνομα σχολείου) 

• Υπερωρίες 

• Υπόλοιπο διδακτικού ωραρίου 

• Παρατηρήσεις-διευκρινίσεις (π.χ. Υποδιευθυντής κ.ά.) 

• Μαθήματα Α΄ ανάθεσης  ανά εκπαιδευτικό (μάθημα και ώρες ανά τμήμα) 

• Μαθήματα Β΄ ανάθεσης ή και Γ΄ ανάθεσης ανά εκπαιδευτικό(να 
διευκρινίζεται σε κάθε περίπτωση εκπαιδευτικού  η β΄ ή η  γ΄ ανάθεση, 
(μάθημα και ώρες ανά τμήμα)) 
 

2. Να χαρακτηρίζονται τα μαθήματα πάνω στο ΕΩΠ (ευδιάκριτα, ανά ώρα) 
 

3. Άλλα συμπληρωματικά στοιχεία (χωριστά από ΕΩΠ): Για τον αριθμό των μαθητών: 

• Αριθμός μαθητών ανά τάξη 

• Αριθμός  μαθητών ανά τμήμα 

• Ανά τμήμα, αριθμός μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

• Ανά τμήμα, αριθμός μαθητών με διαγνωσμένες  ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες 

• Αν ο αριθμός των τμημάτων είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο (27 
μαθητές ανά τμήμα), να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει 
αυτό. 
 

4. Άλλα συμπληρωματικά στοιχεία (χωριστά από ΕΩΠ):  

• να γραφούν τα κενά εκπαιδευτικών:  ώρες, ειδικότητα εκπαιδευτικού, 
μάθημα. 

• Να γραφούν συνοδευτικές παρατηρήσεις ό,τι κρίνεται απαραίτητο κατά 
περίπτωση που δικαιολογεί και επεξηγεί επιλογές στο ΕΩΠ. 

• Να κατατεθεί το ωράριο λειτουργίας του σχολείου (ώρες, έναρξη-λήξη ανά 
ώρα) 
 



Πρόγραμμα συναντήσεων: 

Τρίτη 10/10/17, στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων. 

Ώρα 8.30 κ. Χναράκης (Δ/ντής Γυμνασίου Γαζίου) 

Ώρα 9.30 κ. Τουτουδάκης (Δ/ντής 7ου Γυμνασίου Ηρακλείου) 

Ώρα 10.00 κ. Κλεινάκη (Δ/ντρια 13ου Γυμνασίου Ηρακλείου 

Ώρα 10.30 κ. Γιαχνάκης (Δ/ντής 4ου Γυμνασίου) 

Ώρα 11.00 κ. Σακελλάρης (Δ/ντής 7ου ΓΕΛ Ηρακλείου) 

Ώρα 11.45  κ. Κωνσταντίνου (Δ/ντής 2ου ΓΕΛ Ηρακλείου) 

Ώρα 12.30  κ.  Καλυκάκης  (Δ/ντής Πειραματικού ΓΕΛ Ηρακλείου) 

Ώρα 13.15  κ. Μαλανδράκη (Δ/ντρια Γυμνασίου Προφ. Ηλία) 

 

 

 

Παρακαλώ τηλεφωνήστε μου άμεσα για οποιαδήποτε σχετική συνεννόηση. 

 

Θα χαρώ να συναντηθούμε από κοντά και να συνεργαστούμε. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση και τη συνεργασία! 

 

Με τιμή,  

Βασιλεία Καλοκύρη 

Σχολική Σύμβουλος (ΠΕ02)  Παιδαγωγικής Ευθύνης 

ΠΔΕ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο 
 


