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ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Καταβάλλονται κανονικά οι αποδοχές στους ωροµίσθιους καθηγητές για την 31.01., ηµέρα της 
κηδείας του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, σύµφωνα µε διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
-Κενά στη Β/Θµια Εκπαίδευση: 14 ώρες στο 14ο Γυµνάσιο Καλλιθέας (Αττικής) και 5 ώρες στο 1ο 
Λύκειο Π. Φαλήρου. 
 
-Κενά στη Α/Θµια Εκπαίδευση: Τα ∆ηµοτικά Σχολεία Προµάχων και Πολυκάρπης (Νοµού 
Πέλλας) καθώς και τα ∆ηµοτικά Σχολεία 1ο, 8ο και 9ο Καστοριάς (νοµού Καστοριάς) 
αναζητούν εκ νέου καθηγητή Γερµανικής Φιλολογίας. 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Περιφερειακά Επιµορφωτικά Σεµινάρια στο πλαίσιο της Πράξης «Εφαρµογή 
Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» 
 
Τι προβλέπει η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ07 και ΠΕ05 που εργάζονται στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση 
 
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του ΥΠΕΠΘ, επίκειται η αποστολή των περιφερειακών Μητρώων 
Επιµορφωτών καθώς και της συγκεντρωτικής ονοµαστικής λίστας συµµετεχόντων στις κατά τόπους 
∆/νσεις. Γύρω στα µέσα Φεβρουαρίου θα καταληχθούν οι ηµεροµηνίες και οι τόποι διεξαγωγής των 
σεµιναρίων. 
 
Tα 34 σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν σε όλη τη χώρα και θα οργανωθούν ανά περιφέρεια. Η 
παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ΠΕ07 και ΠΕ05 είναι υποχρεωτική τόσο για τους ωροµίσθιους 
όσο και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν διατεθεί από τη Β/θµια Εκπαίδευση. 
 
Επίσης, προβλέπεται κάλυψη των εξόδων για τη µετακίνηση, τη διαµονή και την ηµερήσια 
αποζηµίωση των συµµετεχόντων που θα µετακινηθούν εκτός έδρας. 
 
Οδηγός εφαρµογής των περιφερειακών επιµορφωτικών σεµιναρίων 
 
Mητρώo Eπιµορφωτών 
 
Mητρώo Eπιµορφωτών ανά Περιφέρεια 
 
Η ιστοσελίδα www.deutsch.gr θα ενηµερώσει έγκαιρα σχετικά µε το πρόγραµµα των σεµιναρίων 
µόλις αυτό θα καταστεί δηµοσιοποιήσιµο. 
 
 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
Η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ρεθύµνου διαθέτει ελεύθερα 12ωρα για ωροµίσθιους 
ΠΕ07 (ακόµη και στην πόλη του Ρεθύµνου). Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται, µπορεί να 
επικοινωνήσει µε τη ∆/νση στο τηλ. 28310-50366 και να δηλώσει διαθεσιµότητα για άµεση 
πρόσληψη. 
 

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 



Υπόµνηµα προς το Υπουργείο Παιδείας για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (29.01.2008) 
 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
Σύµφωνα µε το σηµερινό δηµοσίευµα του «Ελεύθερου Τύπου» (σελ. 11) οι οργανικές θέσεις ΠΕ07 
και ΠΕ05 αποτελούν εκκρεµότητα του ΥΠΕΠΘ καθώς απαιτούν νοµοθετική ρύθµιση. Πρόκειται για 
την πρώτη απτή πληροφορία σχετικά µε το κοινό αίτηµα των δύο κλάδων. 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
Η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας αναζητεί έναν (1) ωροµίσθιο ΠΕ07 για 
12 ώρες. Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται, µπορεί να επικοινωνήσει στο τηλ. 26710-26922 και να 
δηλώσει διαθεσιµότητα για πρόσληψη.  
 
Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών (Π.Ε.Α): ∆ιεκδικητικό πλαίσιο για τους µόνιµους διορισµούς και 
τις προσλήψεις αναπληρωτών – ωροµισθίων 
 
ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
13.12.2007  
Η φετινή εγκύκλιος για τη Λίστα Εγκεκριµένων Βιβλίων (ηλεκτρονική µορφή εγγράφου) 
 
Προµήθεια βιβλίων: Πίνακας προς συµπλήρωση από το ∆/ντη του σχολείου σε συνεργασία µε τους 
εκπαιδευτικούς ΠΕ07 και ΠΕ05 (ηλεκτρονική µορφή εγγράφου) 
 
Έγγραφο ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας για τον οικονοµικό προϋπολογισµό αγοράς βιβλίων 
(παράδειγµα ∆/νσης Αν. Θεσσαλονίκης) 
 
∆ιαδικασία Προµήθειας Βιβλίων ∆εύτερης Ξένης Γλώσσας (2007-08) (ηλεκτρονική µορφή 
εγγράφου) 
 
Εκδοτικοί Οίκοι Γερµανικής-Γαλλικής 
 
11.12.2007 Εγκύκλιος Προµήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερµανικής Γλώσσας (2007-08) 
 
07.12.2007 Η εγκύκλιος ελεύθερων βοηθηµάτων Γερµανικής για το ∆ηµοτικό σχ. έτους 2007-08 
(σελ. 5 σε PDF) 
 
 
06.12.2007 Σύµφωνα µε πληροφορίες που προέκυψαν µετά από τηλεφωνικές συνοµιλίες µε τους 
αρµόδιους της ∆/νσης Σπουδών Π.Ε. του ΥΠΕΠΘ η λίστα εγκεκριµένων βιβλίων για το 
∆ηµοτικό Σχολείο αναµένεται να αποσταλεί στις ∆/νσεις Α/θµιας αύριο Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου. 
Οι συνάδελφοι ΠΕ07 και ΠΕ05 που εργάζονται σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης οφείλουν να αναζητήσουν άµεσα τη σχετική ενηµέρωση στους φακέλους 
εισερχοµένων και σε συνεργασία µε τους ∆/ντες να προχωρήσουν σε παραγγελία των βιβλίων που 
θα επιλέξουν. 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
Ενηµέρωση Στελεχών Πρωτοβάθµιας: Ανάρτηση πινακίδας σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία όπου 
διδάσκεται η ∆εύτερη Ξένη Γλώσσα. 
 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ 
Υπ.Ε.Π.Θ. 
Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι 
e-mail : ghionis@ypepth.gr 
τηλέφωνο : 210 - 34 43 323 
FAX : 210 - 34 42 153 
 



Αγαπητοί συνεργάτες, 
Η ενεργός συµµετοχή σας είναι, για µια ακόµα φορά, απαραίτητη και κρίσιµη για την υλοποίηση 
της Πράξης «Εφαρµογή Ξενόγλωσσων Προγραµµάτων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση». 
Σύµφωνα µε την Κοινοτική Νοµοθεσία (Κανονισµός ΕΚ 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης 
και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των 
διαρθρωτικών ταµείων») και των σχετικών διατάξεων εφαρµογής του ΕΠΕΑΕΚ, είναι υποχρεωτική 
η ανάρτηση ενηµερωτικής πινακίδας/αφίσας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Πράξης. 
Η υπηρεσία µας για την κάλυψη αυτής της ανάγκης έχει προβλέψει την προµήθεια µεταλλικών 
πινακίδων και αφισών σε ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό που δηµοσιεύτηκε στις 31/7/2007. 
Ωστόσο, καθώς τεχνικές δυσκολίες καθυστερούν τη διεξαγωγή του διαγωνισµού και την ανάδειξη 
αναδόχου, παρακαλούµε για την κάλυψη της παραπάνω υποχρέωσης να φροντίσετε ώστε το 
συνηµµένο έγγραφο να διανεµηθεί σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία όπου υλοποιείται η Πράξη, να 
εκτυπωθεί και να κολληθεί στις αίθουσες όπου γίνεται διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας. 
Η µη τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης µπορεί να επιφέρει µέχρι και περικοπή χρηµατοδότησης. 
Με την πεποίθηση ότι η κρισιµότητα της παραπάνω ενέργειας είναι κατανοητή από τα στελέχη της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ελπίζουµε σύντοµα οι σχετικές πινακίδες/ανακοινώσεις (εκτυπώσεις 
του αρχείου) να βρίσκονται σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας που απαιτούνται και να µην έχουµε 
προβλήµατα σε πιθανές επισκέψεις-ελέγχους που προβλέπονται από το ∆εκέµβριο του 2007. 
Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. 
Ευχαριστώ για µία ακόµα φορά για τη συµβολή σας, 
 
µε εκτίµηση, 
Γιώργος Χιώνης. 
 
Εκτυπώστε και αναρτήστε την Πινακίδα 
 
 

ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Συλλογικοί Φορείς Γαλλικής-Γερµανικής: Επείγουσα Επιστολή προς το ΥΠΕΠΘ 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
- Επισηµαίνεται στους συναδέλφους που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη πως οι ώρες που διατίθεται 
στη ∆/νση ∆υτ. Θεσσαλονίκης είναι περισσότερες από τις ώρες της ∆/νσης Αν. Θεσσαλονίκης. 
Συνεπώς, η ∆/νση Αν. Θεσσαλονίκης θα προσλάβει συναδέλφους που βρίσκονται µέχρι και τον Α/Α 
100 περίπου, ενώ η ∆/νση ∆υτ. Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει σε προσλήψεις και µετά τον Α/Α 250 
του Πίνακα Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
- Οι ∆/νσεις Β/θµιας Κυκλάδων (Τήνος) και Αχαΐας (Καλάβρυτα) αναζητούν ωροµίσθιους 
για τη στελέχωση των σχολικών µονάδων που έχουν κενά. 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
- Η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας αναζητεί έναν (1) ωροµίσθιο 
ΠΕ07 για 11 ώρες στα Γυµνάσια Ραπτόπουλου και Γρανίτσας και ξεκίνησε να καλεί από 
τον πανελλαδικό Πίνακα Αναπληρωτών ΠΕ07. Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται, µπορεί 
να επικοινωνήσει στο τηλ. 22370-80245 (κα. Τριανταφύλλου) και να δηλώσει 
διαθεσιµότητα για πρόσληψη. ∆ιευκρινίζεται πως ισχύει η σειρά κατάταξης µε βάση τους 
ισχύοντες Πίνακες. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Χίου αναζητεί ωροµίσθιους ΠΕ07 για την κάλυψη των παρακάτω σχολείων: 
3ο και 4ο Χίου, Καρδάµυλων και Νενητών. Όποιος συνάδελφος δεν έχει αναλάβει ώρες στην 
περιοχή διαµονής του λόγω χαµηλής σειράς κατάταξης και ενδιαφέρεται για άµεση πρόσληψη στη 
∆/νση Α/θµιας Χίου µπορεί να επικοινωνήσει µε την κα. Παρασκευοπούλου (22710-44235,7). 
- Η ∆/νση Α/θµιας Αν. Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07-ΠΕ05 σήµερα 
το µεσηµέρι για τις ανάγκες στους ∆ήµους Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς, Πυλαίας, Τριανδρίας, Αγ. 
Παύλου, Πανοράµατος, Βασιλικών και περιοχής Αεροδροµίου. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Πειραιά θα ξεκινήσει να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07-ΠΕ05 σήµερα το µεσηµέρι 



για τις ανάγκες στους ∆ήµους Πειραιά, Νίκαιας, Κορυδαλλού, Κερατσινίου, ∆ραπετσώνας, Α. Ι. 
Ρέντη, Ν. Φαλήρου, Περάµατος, επαρχίας Τροιζήνας και νήσων Αργοσαρωνικού. 
- Η ∆/νση Α/θµιας ∆υτ. Αττικής ξεκίνησε να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07 για τις ανάγκες των 
∆ήµων Ελευσίνας, Ασπρόπυργου, Μεγάρων, Α. Λιοσίων, Βίλιων, Ερυθρών, κ.α. 
 

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
- Η ∆/νση Α/θµιας Ιωαννίνων διαθέτει ακόµη 4 οµάδες σχολείων στο νοµό (3ο Ανατολής-
Μετσόβου, Πεδινής, 2ο Ανατολής, 11ο και 23ο Ιωαννίνων) που δεν έχουν καλυφτεί από 
συναδέλφους που κατοικούν στην περιοχή. Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται, µπορεί να 
επικοινωνήσει στο τηλ. 26510-54467 (κα. Χατζηελευθερίου) και να δηλώσει διαθεσιµότητα για 
πρόσληψη. ∆ιευκρινίζεται πως οι προσλήψεις γίνονται µε βάση τη σειρά κατάταξης των Πινάκων. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Καστοριάς δεν έχει καλύψει ακόµη τα παρακάτω σχολεία: 
1ο και 2ο Μανιάκων, Κορησού, Μαυροχωρίου, Πεντάβρυσου-Τσάκονης, Πολυκάρπης και Τοιχείου. 
Οι ενδιαφερόµενοι από τον πανελλαδικό πίνακα µπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 24670-25349 
(κ. Μακρόπουλος) για να δηλώσουν διαθεσιµότητα. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Εύβοιας συνεχίζει µε δυσκολίες τις προσλήψεις ωροµισθίων ΠΕ07 καθώς 
απαιτούνται τουλάχιστον άλλοι 10 συνάδελφοι για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Αχαΐας θα ξεκινήσει να καλεί συναδέλφους ως ωροµίσθιους µετά την Τρίτη 
20 Νοεµβρίου. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Βοιωτίας συνεχίζει τις κλήσεις ωροµισθίων για τις ακάλυπτες ώρες του 
νοµού. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Αιτωλοακαρνανίας θα χρειαστεί να προσλάβει άλλους 2 συναδέλφους ως 
ωροµίσθιους για την ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών στο νοµό. 
- Οι ∆/νσεις ∆υτ. Αττικής, Πειραιά και Αν. Θεσσαλονίκης δεν έχουν ξεκινήσει ακόµη να 
καλούν ωροµίσθιους. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
∆εκάδες συνάδελφοι ενηµερώνουν καθηµερινά το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης µε Μail 
(ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, τόπος κατοικίας) ή µε SMS (6946-339652) για την πρόσληψή τους. 
Σύµφωνα µε τα έως τώρα στοιχεία: 
-έχουν γίνει περισσότερες από 700 προσλήψεις στην Α/θµια και περισσότερες από 100 στη Β/θµια 
Εκπ/ση. 
-η Γερµανική γλώσσα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά 
και στην περιφέρεια (∆υτ. Μακεδονία, Κρήτη, Ήπειρος), ενώ παρουσιάζει στασιµότητα στη Στερεά 
Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Οι προσλήψεις έχουν ολοκληρωθεί σε αρκετές ∆/νσεις Α/θµιας και 
διαµορφώνεται σταδιακά η εικόνα σχετικά µε τις γλώσσες προτίµησης και διδασκαλίας στο 
∆ηµοτικό Σχολείο. 
-οι προβλέψεις από την Έρευνα της Πανελλήνιας Ένωσης για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
[13.09.2007] επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς µε το χειρότερο τρόπο. Εκατοντάδες ∆ηµοτικά σχολεία 
(κυρίως σε Κρήτη, νησιά Αιγαίου, Πελοπόνησσος, ∆υτ. Ελλάδα) θα µείνουν χωρίς καθηγητές 
Γερµανικής Γλώσσας λόγω της αδυναµίας εξεύρεσης ωροµισθίων. Την ευθύνη για τον αποκλεισµό 
της Γερµανικής γλώσσας φέρει αποκλειστικά το ΥΠΕΠΘ καθώς δεν προχώρησε σε τοποθετήσεις 
αναπληρωτών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, ενώ ήταν σαφές από την αρχή της σχολικής 
χρονιάς πως οι µόνιµα διορισµένοι συνάδελφοι δεν επαρκούν για τις ανάγκες της Β/θµιας Εκπ/σης 
(Γυµνάσια, Λύκεια, ΤΕΕ/ΕΠΑΛ).  
 

ΤΡΙΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
- Οι ∆/νσεις Α/θµιας Εκπ/σης που µέχρι σήµερα δεν έχουν ξεκινήσει να καλούν ωροµίσθιους είναι 
οι εξής: Πειραιά, ∆υτ. Αττικής, Αν. Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Φωκίδας και Ευρυτανίας. Οι λόγοι αυτής 
της καθυστέρησης είναι οι κρίσεις των ∆/ντων και οι προσλήψεις άλλων ειδικοτήτων για το 
ολοήµερο. 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
- Μεγάλη έλλειψη καθηγητών Γερµανικής παρουσιάζεται στις 4 ∆/νσεις Α/θµιας Κρήτης. Οι 



φετινές ανάγκες ξεπερνούν τις ώρες που µπορούν να αναλάβουν οι συνάδελφοι που διαµένουν 
µόνιµα στην Κρήτη, µε αποτέλεσµα οι ∆/νεις να ξεκινούν να καλούν ως ωροµίσθιους συναδέλφους 
από τον πανελλαδικό Πίνακα Αναπληρωτών. 
 
- Η ∆/νση Α/θµιας Κοζάνης δεν έχει ακόµη καλύψει τα εξής σχολεία: 
Σιάτιστα, Εράτυρα, Γαλατινή. Όποιος συνάδελφος δεν έχει πλήρες 12ωρο ή επιθυµεί γενικά να 
εργαστεί στα συγκεκριµένα σχολεία µπορεί να δηλώσει διαθεσιµότητα για πρόσληψη στη ∆/νση 
Α/θµιας Κοζάνης (κ. Ζάχος, 24610-67360). 
 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
- Η ∆/νση Α/θµιας ∆υτ. Αττικής θα ξεκινήσει να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07 και ΠΕ05 µετά τη 
∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Β’ Αθήνας συνεχίζει τις προσλήψεις ωροµισθίων ΠΕ07. Θα χρειαστεί ακόµη 7 
συναδέλφους. Οι συνάδελφοι µε Α/Α 160 και κάτω (περιφέρεια Αττικής) µπορούν να αποδεχτούν 
πρόσληψη σε άλλες ∆/νσεις της πρωτεύουσας. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Αν. Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει πιθανότατα να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07 
µετά τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Φωκίδας θα ξεκινήσει να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07 και ΠΕ05 µετά τη ∆ευτέρα 
12 Νοεµβρίου (2 ή 3 θέσεις). 
- Η ∆/νση Α/θµιας Ευρυτανίας θα ξεκινήσει τις επόµενες µέρες να καλεί ωροµίσθιους για τις 
ανάγκες του νοµού (1 ή 2 θέσεις). 
- Η ∆/νση Α/θµιας Φθιώτιδας ολοκλήρωσε τις προσλήψεις ωροµισθίων ΠΕ07 για τις 160 ώρες 
που είχε στη διάθεσή της. Ενδεχοµένως να υπάρξουν αλλαγές στα τµήµατα και στις σχολικές 
µονάδες. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Καβάλας συνεχίζει να καλεί ωροµίσθιους από τον πανελλαδικό Πίνακα 
Αναπληρωτών. Χρειάζεται ακόµη 5 ωροµίσθιους για τις περιοχές Χρυσούπολης, Ελευθερούπολης, 
Φρύνιου και Ποδοχωρίου. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Κυκλάδων αδυνατεί να προσλάβει ωροµίσθιους για την ολοκλήρωση της 
κάλυψης των αναγκών. Χρειάζεται ακόµη 5 συναδέλφους (3 στη Σαντορίνη, 1 στην Άνδρο και 1 
στη Νάξο). Πληροφορίες για άµεση πρόσληψη: κ. Βουτσίνου (22810-79349). 
 
∆ηµοσίευµα του esos.gr για τις καθυστερήσεις στη ∆εύτερη Ξένη Γλώσσα 
 
Ανακοίνωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ∆.Σ. και Νηπιαγωγείου Αυλίδας, alfavita.gr 
 
Παρακαλούµε ενηµερώστε άµεσα τους συναδέλφους που δεν θα µπορέσουν να αποκτήσουν φέτος 
προϋπηρεσία στην περιοχή τους για την κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης µε στόχο την 
κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών στις περιοχές που αντιµετωπίζουν δυσκολία αναζήτησης 
ωροµισθίων ΠΕ07 (Γερµανικής Φιλολογίας). 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Επιτροπής Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης, µέχρι 
σήµερα έχουν προσληφθεί περισσότεροι από 500 ωροµίσθιοι Γερµανικής Φιλολογίας 
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Για την κάλυψη των φετινών αναγκών στα ∆ηµοτικά 
Σχολεία απαιτούνται περισσότεροι από 1.200 ωροµίσθιοι. 
 
Μέχρι να εκδοθεί η εγκύκλιος για την παραγγελία των εγκεκριµένων τίτλων: 
Παιδ. Ινστιτούτο - ∆ιδακτικό Υλικό για τη Γερµανική γλώσσα στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (Karin 
Vavatsanidis, Sigrid Xanthos, Gaby Grammenou) 
 
- Η ∆/νση Α/θµιας Αιτωλοακαρνανίας θα ξεκινήσει να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07 αύριο ή 
µεθαύριο. 
 
- Η ∆/νση Α/θµιας Βοιωτίας ξεκίνησε σήµερα να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07 για την κάλυψη των 
αναγκών του νοµού. 



 
- Η ∆/νση Α/θµιας Πειραιά θα ξεκινήσει να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07 και ΠΕ05 µετά τη ∆ευτέρα 
12 Νοεµβρίου. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Αν. Αττικής ξεκίνησε να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07 για τις ανάγκες της 
περιοχής. Θα κληθούν συνολικά 35 περίπου συνάδελφοι ως ωροµίσθιοι. 
 
- Η ∆/νση Α/θµιας ∆υτ. Θεσσαλονίκης καλεί ωροµίσθιους µόνο για την Α-Γ’ περιοχή (εντός 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος). Οι συνάδελφοι που διαµένουν σε ∆ήµους των περιοχών Α-∆’ 
(Λαγκαδάς έως Ασπροβάλτα) και Α-Ε’ (Χαλάστρα, Κουφάλια, κλπ.) οφείλουν να διευκρινίζουν την 
περιοχή πρόσληψης που προτιµούν και να περιµένουν την κλήση για τις παραπάνω περιοχές. 
 
- Η ∆/νση Α/θµιας ∆ωδεκανήσου αναζητά ωροµίσθιους ΠΕ07 για την κάλυψη των 312 ωρών 
που έχουν προκύψει φέτος στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν ωροµίσθιοι ΠΕ07, 
τα Γυµνάσια υποδοχής, ακόµη και στην πόλη της Ρόδου, κινδυνεύουν να µη δεχτούν του χρόνου 
µαθητές που θα έχουν διδαχτεί τη Γερµανική Γλώσσα. Όποιος συνάδελφος ΠΕ07 δεν καλέστηκε ως 
ωροµίσθιος στην περιοχή του και ενδιαφέρεται να εργαστεί στη ∆/νση Α/θµιας 
∆ωδεκάνησου για 12 ώρες µπορεί να επικοινωνήσει µε τον κ. Νικόλαο Γκίκα (22410-55810) και 
να ζητήσει άµεση πρόσληψη. 
 
- Η ∆/νση Α/θµιας Κέρκυρας ολοκλήρωσε τις προσλήψεις ωροµισθίων για τα ∆ηµοτικά Σχολεία 
του νησιού. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Ζακύνθου ολοκλήρωσε τις προσλήψεις ωροµισθίων για τα ∆ηµοτικά Σχολεία 
του νησιού. 
 
- Η ∆/νση Α/θµιας Ηλείας ξεκίνησε να καλεί ωροµίσθιους για τα ∆ηµοτικά Σχολεία του νοµού. 
Λόγω της έλλειψης συναδέλφων στην περιοχή και της αύξησης των ωρών (40 πέρσι, 102 φέτος) η 
∆/νση αντιµετωπίζει δυσκολία στις προσλήψεις ΠΕ07. Όσοι συνάδελφοι επιθυµούν να εργαστούν 
στη ∆/νση Α/θµιας Ηλείας για 12 ώρες µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον κ. Ζιώγα (26210-
20348) για άµεση πρόσληψη. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Αρκαδίας έχει καλύψει τις φετινές ανάγκες µε την πρόσληψη 7 ωροµισθίων 
ΠΕ07. 
 
- Οι προσλήψεις στη ∆/νση Α/θµιας Ηρακλείου βρίσκονται σε εξέλιξη. 
 
- Η ∆/νση Α/θµιας Τρικάλων ξεκίνησε να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07 από τον πανελλαδικό Πίνακα 
Αναπληρωτών ΠΕ07 (ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ) προκειµένου να καλύψει το κενό στην πόλη των Τρικάλων, της 
Καλαµπάκας και των Ταξιαρχών. 
 
- Συνάδελφος που προσλήφθηκε σε ∆ηµοτικά Σχολεία της νησιωτικής Ελλάδας ευχαριστεί την 
Πανελλήνια Ένωση για τη συνεχή ενηµέρωση και επιθυµεί να προσφέρει τις αποδοχές που 
αντιστοιχούν στον πρώτο µήνα εργασίας της στο ταµείο της Πανελλήνιας Ένωσης. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ευχαριστεί τη συνάδελφο για τα καλά της λόγια αλλά αδυνατεί να αποδεχτεί το 
χρηµατικό ποσό από µία συνάδελφο που θα εργαστεί φέτος κάτω από αντίξοες συνθήκες µακριά 
από την οικογένειά της. 
 

ΤΡΙΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Η φετινή σύµβαση Ωροµισθίων ΠΕ07 και ΠΕ05 για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση [4 σελ., PDF] 
- Η ∆/νση Α/θµιας Φθιώτιδας καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07 για τις ανάγκες του νοµού. ∆ίνονται 10 
ή 12 ώρες. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Λακωνίας αναζητά ενδιαφερόµενους συναδέλφους για την κάλυψη των 
αναγκών. Όσοι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι ΠΕ07 επιθυµούν να προσληφθούν στην περιοχή 
µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον κ. Τουρνά (27310-26503). 
- Η ∆/νση Α/θµιας Κορινθίας ολοκληρώνει τη διαδικασία προσλήψεων ωροµισθίων ΠΕ07. 
Εκκρεµούν οι προσλήψεις 5 ακόµη ωροµισθίων ΠΕ07. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Ρεθύµνου συνεχίζει τις κλήσεις ωροµισθίων ΠΕ07. Εκκρεµούν οι προσλήψεις 



6 ακόµη συναδέλφων. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Λασιθίου συνεχίζει τις κλήσεις ωροµισθίων ΠΕ07. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Καρδίτσας έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία προσλήψεων ΠΕ07 για τα 
∆ηµοτικά σχολεία της περιοχής. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Τρικάλων ολοκληρώνει τη διαδικασία προσλήψεων ωροµισθίων ΠΕ07. 
Εκκρεµεί η πρόσληψη 1 ωροµίσθιου (περιοχή Καλαµπάκας). Τηλ.: 24310-46479 (για όσους 
ενδιαφέρονται για πρόσληψη). 
- Η ∆/νση Α/θµιας Λάρισας συνεχίζει τη διαδικασία προσλήψεων ωροµισθίων ΠΕ07. Υπάρχουν 
ακόµη πολλές ακάλυπτες ώρες. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Iωαννίνων αντιµετωπίζει µεγάλη δυσκολία στην αναζήτηση ωροµισθίων 
καθώς παραµένουν ακάλυπτα 3 12ωρα, 6 10ωρα και 3 8ωρα. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για 
πρόσληψη µπορούν να επικοινωνήσουν µε τη ∆/νση στο τηλ. 26510-54467 σεβόµενοι τη σειρά 
κατάταξης στους Πίνακες. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Πρέβεζας χρειάζεται ακόµη ωροµίσθιους για 4 οµάδες σχολείων των 6, 8, 10 
και 12 ωρών αντίστοιχα. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Άρτας χρειάζεται ακόµη 2 ωροµίσθιους ΠΕ07 για την ολοκλήρωση των 
προσλήψεων. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Θεσπρωτίας ολοκληρώνει τις προσλήψεις ωροµισθίων ΠΕ07. Υπάρχουν 
ακάλυπτα ακόµη 2 10ωρα και 1 12ωρο. 
 
ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Α΄ Αθήνας 776 ώρες για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη 
Β’ Αθήνας 516 ώρες για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη 
Γ’ Αθήνας 390 ώρες για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη 
∆’ Αθήνας 408 ώρες για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη 
Αν. Αττικής 412 ώρες για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη 
∆υτ. Αττικής 160 ώρες για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη 
Πειραιά 390 ώρες για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη 
ΣΥΝΟΛΟ: 3.052 ώρες για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη 
 
Οι ώρες αφορούν στην ειδικότητα ΠΕ07 (Γερµανικής Φιλολογίας). 
Η δηµοσίευση των αναλυτικών πιστώσεων µπορεί να βοηθήσει τους συναδέλφους να επιλέξουν 
την περιοχή πρόσληψής τους λαµβάνοντας υπόψη την περιοχή διαµονής και τον Α/Α στον Πίνακα 
Ωροµισθίων καθώς όλες οι ∆/νσεις δίνουν 12 ώρες σε κάθε συνάδελφο.  
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Υπόµνηµα Πανελλήνιας Ένωσης για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση [05.11.2007] 
 
- ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ 
Επισηµαίνεται στους συναδέλφους πως οφείλουν να τηλεφωνούν στη ∆/νση µετά την αποστολή µε 
φαξ της υπεύθυνης δήλωσης µη-αποδοχής πρόσληψης διότι έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο της 
παρατεταµένης δέσµευσης µε την ένδειξη «υπό πρόσληψη», µε αποτέλεσµα άλλες ∆/νσεις να 
προχωρήσουν σε προσλήψεις των επόµενων συναδέλφων. 
- ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
Η συνάδελφος που υπέγραψε σήµερα πρόσληψη σε ∆ηµοτικά Σχολεία συγκεκριµένης ∆/νσης στην 
περιφέρεια Αττικής οφείλει να παραιτηθεί µέχρι αύριο µετά από τις διαµαρτυρίες συναδέλφων που 
«προσπεράστηκαν». Η συνάδελφος ενηµερώθηκε µε SMS και οφείλει να περιµένει κλήση για 
πρόσληψη σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξής της. 
Το θέµα είναι σε γνώση του ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης το οποίο θα καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να τηρηθεί η διαφάνεια και η σειρά κατάταξης µέσα από τους Πίνακες του ΥΠΕΠΘ. 
 
- Η ∆/νση Α/θµιας Έβρου έχει καλύψει µε ωροµίσθιους ΠΕ07 τα 44 από τα 46 ∆ηµοτικά Σχολεία 
του νοµού και αναµένει νέες πιστώσεις. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Αν. Θεσσαλονίκης αναµένεται να ξεκινήσει τις κλήσεις ωροµισθίων µετά την 
Πέµπτη 8 Νοεµβρίου. 



- Η ∆/νση Α/θµιας Γρεβενών αναζητεί ωροµίσθιους για τα ∆ηµοτικά Σχολεία της πόλης των 
Γρεβενών. Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται µπορεί να επικοινωνήσει µε τη ∆/νση στο 24620-
76127. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Ροδόπης έχει καλύψει µε ωροµίσθιους ΠΕ07 τα ∆ηµοτικά Σχολεία του νοµού. 
Εκκρεµούν 6 ακάλυπτες ώρες. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Κιλκίς έχει ελεύθερες αρκετές ώρες για ακόµη 6-7 ωροµίσθιους ΠΕ07. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Χαλκιδικής έχει καλύψει µε ωροµίσθιους ΠΕ07 τα περισσότερα ∆ηµοτικά 
Σχολεία του νοµού. Εκκρεµούν 40 ακάλυπτες ώρες. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Ξάνθης έχει καλύψει µε ωροµίσθιους ΠΕ07 τα 27 6/θέσια και άνω ∆ηµοτικά 
Σχολεία του νοµού. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Καβάλας αντιµετωπίζει έλλειψη πιστώσεων. Έτσι, εκκρεµεί η πρόσληψη 
ακόµη 8 ωροµισθίων ΠΕ07 για την κάλυψη του συνόλου των 52 ∆ηµοτικών Σχολείων της Καβάλας 
και της Θάσου.  
- Η ∆/νση Α/θµιας Κοζάνης θα ολοκληρώσει τη διαδικασία προσλήψεων µόλις διατεθούν νέες 
πιστώσεις από το ΥΠΕΠΘ.  
- Οι ∆/νσεις Α/θµιας ∆υτ. Ελλάδας (Αχαϊας, Ηλείας και Αιτ/νίας) δεν έχουν ξεκινήσει για 
αδιευκρίνιστους λόγους να καλούν ωροµίσθιους ΠΕ07 και ΠΕ05. 
- Η ∆/νση Α/θµιας ∆ράµας έχει καλύψει µε ωροµίσθιους ΠΕ07 κατά 100% τα 6/θέσια και άνω 
∆ηµοτικά Σχολεία του νοµού. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Καστοριάς αναµένει διαθέσεις ΠΕ07 από τη Β/θµια για τις 30 περίπου ώρες 
που απέµειναν ακάλυπτες. 
- Οι ∆/νσεις Α/θµιας Ηπείρου συνεχίζουν την κλήση ωροµισθίων ΠΕ07 και ΠΕ05. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Φλώρινας ολοκλήρωσε τη διαδικασία προσλήψεων ωροµισθίων ΠΕ07 εκτός 
από 2 θέσεις ωροµισθίων. 
Οι ∆/νσεις Α/θµιας Χανίων και Ρεθύµνου αδυνατούν να καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες που 
έχουν προκύψει φέτος (244 και 84 ώρες αντίστοιχα). 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
- 02.11.07 Η ∆/νση Α/θµιας Εύβοιας ξεκίνησε να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07. 
- 02.11.07 Η ∆/νση Α/θµιας ∆υτ. θεσσαλονίκης ξεκίνησε σήµερα στις 14.30 να καλεί 
ωροµίσθιους ΠΕ07. 
 
- 02.11.07 11.00 ∆/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Μέλη του ∆.Σ. του Παραρτήµατος Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης επισκέφτηκαν 
σήµερα τις δύο ∆/νσεις Α/θµιας Εκπ/σης Θεσσαλονίκης µε θέµα τις προσλήψεις ωροµισθίων ΠΕ07. 
Εκ µέρους των καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας ζητήθηκε η ανάθεση 12 ωρών σε κάθε συνάδελφο 
και η αποφυγή της αναγκαστικής τοποθέτησής τους στις τελευταίες ώρες του εβδοµαδιαίου 
προγράµµατος, γεγονός που είχε δηµιουργήσει πέρσι µεγάλη αναστάτωση. 
 
Από τις συζητήσεις µε τους υπεύθυνους εκπαιδευτικών θεµάτων προέκυψαν τα εξής: 
- Η ∆/νση Α/θµιας ∆υτ. Θεσσαλονίκης (750 ώρες περίπου) θα ξεκινήσει να καλεί σήµερα 
ωροµίσθιους ΠΕ07 και ΠΕ05. Έχουν ετοιµαστεί οµάδες σχολείων των 8,10 και 12 ωρών 
και οι ενδιαφερόµενοι θα κληθούν να δηλώσουν ∆ήµους προτιµήσεων. 
- Η ∆/νση Α/θµιας Αν. Θεσσαλονίκης (550 ώρες περίπου) θα ξεκινήσει να καλεί την 
ερχόµενη ∆ευτέρα ή Τρίτη ωροµίσθιους ΠΕ07 και ΠΕ05. Ετοιµάζονται οµάδες σχολείων 
των 6 έως 12 ωρών, ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. 
 
Τα µέλη του ∆.Σ. του Παραρτήµατος Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης εναντιώθηκαν 
στην ανάθεση λιγότερων από 12 ωρών σε κάθε συνάδελφο θεωρώντας επίσης άδικη και 
γραφειοκρατική λογική την υποχρέωση αποστολής φαξ σε περίπτωση µη αποδοχής κάποιας 
πρόσληψης. 
 
02.11.2007 ΑΤΤΙΚΗ  
Οι προσλήψεις ωροµισθίων στην Α/θµια Εκπ/ση προχωρούν κανονικά εκτός από τη ∆/νση Πειραιά 
και έχουν ξεπεράσει ήδη τον Α/Α 150 σε σύνολο 395. 



02.11.2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Όσοι συνάδελφοι διαµένουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
και βρίσκονται ανάµεσα στον Α/Α 200 έως 285 του Πίνακα Ωροµισθίων ή στον Πίνακα Μηδενικής 
Προϋπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας (Α/Α 1-58) και επιθυµούν να προσληφθούν στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση µπορούν να αποδεχτούν ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε πρόσληψη στους 
περιφερειακούς νοµούς (Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πέλλας, Ηµαθίας και Πιερίας) καθώς είναι 
αδύνατη η πρόσληψή τους στις δύο κεντρικές ∆/νσεις Α/θµιας (Ανατ. και ∆υτ. Θεσσαλονίκης) 
λόγω του µεγάλου αριθµού συναδέλφων που κατοικούν στη συµπρωτεύουσα και έχουν υποβάλλει 
αίτηση-δήλωση. 
- 02.11.07 Οι ∆/νσεις Α/θµιας ∆υτ. Ελλάδας (Αχαϊας, Ηλείας και Αιτ/νίας) θα ξεκινήσουν να 
καλούν ωροµίσθιους την ερχόµενη ∆ευτέρα ή Τρίτη. 
- 02.11.07 Η ∆/νση Α/θµιας Βοιωτίας θα ξεκινήσει να καλεί ωροµίσθιους την ερχόµενη ∆ευτέρα 
ή Τρίτη. 
- 02.11.07 Ξεκίνησε να καλεί ωροµίσθιους η ∆/νση Α/θµιας Σερρών για τα ∆ηµοτικά σχολεία 
του νοµού (12 ώρες). 
 

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
- 01.11.07 Η ∆/νση Α/θµιας ∆ωδεκανήσου αδυνατεί να προσλάβει ωροµίσθιους για την 
κάλυψη των 300 περίπου ωρών που έχουν προκύψει για τα ∆ηµοτικά σχολεία του νησιωτικού 
συµπλέγµατος. Οι εγγεγραµµένοι στον Πίνακα συνάδελφοι µπορούν να καλύψουν µόλις το 50% 
των αναγκών. 
- 01.11.07 Η ∆/νση Α/θµιας Σερρών θα ξεκινήσει να καλεί ωροµίσθιους την Παρασκευή 02.11 ή 
τη ∆ευτέρα 05.11. 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ∆/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΠΕ07 ΚΑΙ ΠΕ05 
«Προκειµένου να ολοκληρώνεται έγκαιρα η διαδικασία εκκαθάρισης των δεδουλευµένων και στη 
συνέχεια η µισθοδοσία των ωροµισθίων εκπαιδευτικών της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής και 
Γερµανικής), παρακαλούνται οι ∆/ντές των 6/θεσίων και άνω ∆ηµοτικών Σχολείων στα οποία 
διδάσκεται η δεύτερη ξένη γλώσσα, να αποστέλλουν εντός 5 ηµερών του επόµενου από το µήνα 
παροχής των υπηρεσιών των ωροµισθίων, συµπληρωµένη την κατάσταση µε τις ώρες διδασκαλίας 
που πραγµατοποιήθηκαν κατά τον προηγούµενο µήνα (Έντυπο 1), στο αντίστοιχο Γραφείο, 
επισυνάπτοντας ακριβές αντίγραφο του παρουσιολογίου των ωροµισθίων εκπαιδευτικών του 
προγράµµατος (π.χ. για τις ώρες που πραγµατοποιήθηκαν τον Ιανουάριο, η κατάσταση θα πρέπει 
να αποσταλεί µέχρι και τις 6 Φεβρουαρίου). 
Εφιστούµε την προσοχή των ∆/ντών, στην περίπτωση εκείνη που ο ίδιος ωροµίσθιος εκπαιδευτικός 
εργάζεται την ίδια ηµέρα σε δύο, τρία ή περισσότερα Σχολεία. Στην περίπτωση αυτή ενώ κάθε 
Σχολείο καταγράφει τις ώρες εργασίας, σαν ηµέρα εργασίας καταγράφεται µόνο από το Σχολείο 
από το οποίο αρχίζει την εργασία του ο ωροµίσθιος, τη συγκεκριµένη ηµέρα. Ενώ ως ηµέρα 
εργασίας θεωρείται κάθε ηµέρα απασχόλησης του εκπ/κού, ακόµα και αν είχε µια ώρα µάθηµα. 
Για την αποφυγή των διπλοεγγραφών και την ορθή καταχώρηση των ηµερών εργασίας, 
παρακαλούνται οι ∆/ντές των 6/θ και άνω ∆ηµοτικών Σχολείων στα οποία εφαρµόζεται το 
πρόγραµµα της δεύτερης ξένης γλώσσας, να έρθουν σε συνεννόηση µεταξύ τους, ώστε να είναι 
εφικτός ο σωστός υπολογισµός των ενσήµων του Ι.Κ.Α. 
Οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί υπογράφουν στην εν λόγω κατάσταση, αφού ελέγξουν τις ώρες που 
δηλώνονται για τον καθένα. Επισηµαίνεται ότι η υπογραφή τους έχει την έννοια της υπεύθυνης 
δήλωσης. 
Τέλος, στην κάθε σχολική µονάδα πρέπει να τηρείται αρχείο µε τα ανωτέρω έγγραφα.» 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
- 31.10.07 Ξεκίνησε να καλεί ωροµίσθιους η ∆/νση Α/θµιας Φθιώτιδας για τα ∆ηµοτικά σχολεία 
του νοµού. 
- 31.10.07 Ξεκίνησε να καλεί ωροµίσθιους η ∆/νση Α/θµιας Ηρακλείου για τα ∆ηµοτικά σχολεία 
του νοµού (8 ώρες). 
- 31.10.07 Ξεκίνησε να καλεί ωροµίσθιους η ∆/νση Α/θµιας Γ' Αθήνας για τα ∆ηµοτικά σχολεία 
της περιοχής (12 ώρες). 



- 31.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Πιερίας ξεκίνησε σήµερα να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07 και ΠΕ05 για 
12 ώρες. 
- 31.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Λασιθίου ξεκίνησε σήµερα να καλεί ωροµίσθιους. 
- 31.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Αιτωλοακαρνανίας θα ξεκινήσει να καλεί ωροµίσθιους αύριο 
Πέµπτη 1 Νοεµβρίου. 
- 31.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Πρέβεζας θα ξεκινήσει να καλεί ωροµίσθιους µετά τις διαθέσεις 
συναδέλφων από τη Β/θµια σε ∆ηµοτικά σχολεία της περιοχής. 
- 31.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Άρτας θα ξεκινήσει να καλεί ωροµίσθιους ΠΕ07 αύριο ή µεθαύριο. 
 
Συνάδελφοι! Όλα τα ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί µε MAIL θα απαντηθούν µε σειρά 
προτεραιότητας. Υποµονή! 
 
ΥΠΕΠΘ: Οδηγίες πρόσληψης Ωροµισθίων ΠΕ07-ΠΕ05 στην Πρωτοβάθµια (2007-08) 
 
Ανακοίνωση για τα ελεύθερα βοηθήµατα Γερµανικής Γλώσσας 
Οι συνάδελφοι που προσλαµβάνονται στα ∆ηµοτικά Σχολεία θα µπορούν να παραγγείλουν τα 
εγκεκριµένα ελεύθερα βοηθήµατα µόλις κυκλοφορήσει από το ΥΠΕΠΘ η φετινή Λίστα 
Εγκεκριµένων Βοηθηµάτων. 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 30.10.2007:  
Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας φέτος συγκροτούνται περισσότερα 
τµήµατα Γερµανικής και Γαλλικής γλώσσας στα 6/θέσια και άνω ∆ηµοτικά σχολεία σε σχέση µε την 
περσινή χρονιά. Αυτό έχει ως συνέπεια την αδυναµία κάλυψης των αναγκών σε προσωπικό ΠΕ07 
σε όλη την περιφέρεια (εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας). 
 
Καλούνται τα µέλη της Πανελλήνιας Ένωσης: 
α) που δεν θα έχουν καλεστεί από κάποια ∆/νση Α/θµιας Εκπ/σης που συµπεριλαµβάνεται στην 
αίτησή τους έως τις 15 Νοεµβρίου 2007 και  
β) επιθυµούν να αναλάβουν ακάλυπτες ώρες σε άλλες περιοχές 
να επικοινωνήσουν µε το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης µε E-Mail και να ενηµερωθούν σχετικά. 
(ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, τόπος κατοικίας) 
 
Για τις προσλήψεις ωροµισθίων ισχύει η απόλυτη σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε τους Πίνακες 
Ωροµισθίων 2007-08. 
 

ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
- 30.10.07 Ξεκίνησε να καλεί ωροµίσθιους η ∆/νση Α/θµιας Α' Αθήνας για τα ∆ηµοτικά σχολεία 
της περιοχής (12 ώρες). 
- 30.10.07 Οι ∆/νσεις Α/θµιας Καβάλας και Ξάνθης έχουν ξεκινήσει να καλούν ωροµίσθιους. 
- 30.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Ηµαθίας κάλεσε συναδέλφους για τα ∆ηµοτικά σχολεία του νοµού. 
- 30.10.07 Ξεκίνησε να καλεί ωροµίσθιους η ∆/νση Α/θµιας Β' Αθήνας για τα ∆ηµοτικά σχολεία 
της περιοχής (12 ώρες). 
- 30.10.07 Οι ∆/νσεις Α/θµιας Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν να καλούν συναδέλφους µέσα 
στην επόµενη εβδοµάδα. 
- 30.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Αν. Αττικής θα ξεκινήσει να καλεί συναδέλφους στα τέλη αυτής 
της εβδοµάδας. 
- 30.10.07 Οι ∆/νσεις Α/θµιας ∆υτ. Μακεδονίας έχουν ξεκινήσει να καλούν συναδέλφους 
εκτός από τη ∆/νση Φλώρινας, η οποία αναµένεται να καλέσει άµεσα. 
- 30.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Λάρισας κάλεσε συναδέλφους για τα ∆ηµοτικά σχολεία του νοµού. 
- 30.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Εύβοιας θα ξεκινήσει να καλεί ωροµίσθιους µέχρι την Πέµπτη 
01.11. 
- 30.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Ηρακλείου θα καλέσει ωροµίσθιους σήµερα Τρίτη 30.10 ή αύριο 
Τετάρτη 31.10. 
- 30.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Πέλλας καλεί ωροµίσθιους από σήµερα Τρίτη 30.10. για 6 ή 8 
ώρες. 



 

∆ΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
- 29.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Φθιώτιδας θα καλέσει ωροµίσθιους την Τετάρτη 31.10. 
- 29.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Λευκάδας κάλεσε 2 συναδέλφους για τα ∆ηµοτικά σχολεία του 
νοµού. 
- 29.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Χαλκιδικής κάλεσε συναδέλφους για τα ∆ηµοτικά σχολεία του 
νοµού. 
- 29.10.07 (12.45) Η ∆/νση Α/θµιας Κιλκίς κάλεσε συναδέλφους για τα ∆ηµοτικά σχολεία του 
νοµού (8,10 ή 12 ώρες). 
 
- 29.10.07 Σύµφωνα µε τη φετινή εγκύκλιο, οι συνάδελφοι που αρνούνται την πρόσληψή τους ως 
ωροµίσθιοι οφείλουν να αποστέλλουν µε fax υπεύθυνη δήλωση µη-αποδοχής της πρόσληψης: 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠ. ∆ΗΛΩΣΗΣ ΜΗ-ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Η ενέργεια αυτή, εάν ζητηθεί, είναι απαραίτητη προκειµένου η ∆/νση Α/θµιας που κάλεσε πρώτη 
να προχωρήσει στην αποδέσµευση του συναδέλφου και στη συνέχεια να σταθεί εφικτή η 
πρόσληψη σε άλλη πλησιέστερη ∆/νση. 
 
- 29.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Σερρών θα καλέσει ωροµίσθιους την Τετάρτη 31.10. 
- 29.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Έβρου κάλεσε συναδέλφους για τα ∆ηµοτικά σχολεία του νοµού 
(12 ώρες). 
- 29.10.07 Όλες οι ∆/νσεις Α/θµιας Εκπ/σης Πελοποννήσου έχουν αρχίσει να καλούν 
ωροµίσθιους. Καλούνται συνάδελφοι και από τον Πίνακα Ωροµισθίων Μηδ. Προϋπηρεσίας. 
- 29.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Κέρκυρας κάλεσε συναδέλφους για τα ∆ηµοτικά σχολεία του 
νοµού. 
- 29.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Κορινθίας κάλεσε συναδέλφους για τα ∆ηµοτικά σχολεία του 
νοµού. 
- 29.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Κεφαλονιάς κάλεσε συναδέλφους για τα ∆ηµοτικά σχολεία του 
νοµού (12 ώρες). 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
26.10.2007 Ξεκίνησαν οι πρώτες κλήσεις ωροµισθίων Γερµανικής και Γαλλικής Φιλολογίας για τις 
ανάγκες του µαθήµατος «∆εύτερη Ξένη Γλώσσα» της Ε’ και ΣΤ’ τάξης. Οι ∆/νσεις Α/θµιας, η µία 
µετά την άλλη, καλούν δεκάδες ωροµίσθιους προκειµένου να καλυφθούν οι προσφερόµενες ώρες 
οι οποίες φέτος έχουν διπλασιαστεί. 
 
Ενηµερώστε µας για την πρόσληψή σας! (Ονοµ/νυµο, ∆ηµ. Σχολεία, Ώρες) 
 
- 26.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Ρεθύµνου κάλεσε επίσης συναδέλφους για τα ∆ηµοτικά σχολεία 
του νοµού. 
- 26.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας ∆ράµας κάλεσε επίσης συναδέλφους και δίνει 10 ώρες σε κάθε 
ωροµίσθιο. 
- 26.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Καστοριάς κάλεσε επίσης συναδέλφους και δίνει 12 ώρες σε κάθε 
ωροµίσθιο. 
- 26.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας ∆’ Αθήνας δίνει επίσης 12 ώρες σε κάθε ωροµίσθιο. 
- Έκκληση ∆/νσεων Α/θµιας Εκπ/σης: Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να µην ενοχλούν 
τηλεφωνικά τις κατά τόπους ∆/νσεις Α/θµιας µε ερωτήµατα σχετικά µε τις προσλήψεις. Κάθε ∆/νση 
έχει δικό της χρονοδιάγραµµα κλήσεων ωροµισθίων, συγκροτούνται οµάδες σχολείων και 
καταβάλλεται προσπάθεια για κάλυψη όλων των αναγκών. Οι προσλήψεις γίνονται µε διαφανή 
τρόπο καθώς οι Πίνακες ανά Περιφέρεια είναι δηµοσιευµένοι εδώ και καιρό. 
- Έκτακτη ανακοίνωση 26.10.2007: Καλούνται οι συνάδελφοι ΠΕ07 που θα κληθούν από τη 
∆/νση Α/θµιας Κορίνθου να επικοινωνήσουν άµεσα µε το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης (τηλ. 
6946-339652). 
- 26.10.07 Παρέµβαση του ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης στη ∆/νση Α/θµιας Αχαΐας µε στόχο 
την ακύρωση της απόφασης για ανάθεση 4 και 6 ωρών σε κάθε ωροµίσθιο µε το επιχείρηµα πως οι 
ανάγκες είναι µεγαλύτερες από το διαθέσιµο προσωπικό. 



- 26.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Ροδόπης κάλεσε επίσης ωροµίσθιους για τα 6/θέσια και άνω 
∆ηµοτικά σχολεία της περιοχής. ∆ίνει 12 ώρες σε κάθε ωροµίσθιο. 
- 26.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Τρικάλων κάλεσε επίσης ωροµίσθιους για τα 6/θέσια και άνω 
∆ηµοτικά σχολεία της περιοχής.  
- 26.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Χανίων κάλεσε επίσης ωροµίσθιους για τα 6/θέσια και άνω 
∆ηµοτικά σχολεία της περιοχής. Όπως µας πληροφορούν οι συνάδελφοι, ανατίθενται 12 ώρες σε 
κάθε ωροµίσθιο. Στη ∆/νση Χανίων πέρσι είχε παρουσιαστεί µεγάλο πρόβληµα κάλυψης των 
προσφερόµενων ωρών καθώς οι ανάγκες απαιτούσαν περισσότερους ωροµίσθιους από όσους είχαν 
κάνει αίτηση. 
- 26.10.07 Η ∆/νση Α/θµιας Κυκλάδων είναι η πρώτη ∆/νση που καλεί σήµερα συναδέλφους 
για τα ∆ηµοτικά σχολεία του νησιωτικού συµπλέγµατος. Όπως µας πληροφορούν οι συνάδελφοι, 
ανατίθενται 12 ώρες σε κάθε ωροµίσθιο. Πρόκειται για µία ∆/νση που θα αντιµετωπίσει πρόβληµα 
εξεύρεσης ωροµισθίων για γεωγραφικούς και κατ’ επέκταση οικονοµικούς λόγους. Μετά από 
παρέµβαση της Πανελλήνιας Ένωσης διατέθηκαν ώρες της Πρωτοβάθµιας σε µόνιµα διορισµένους 
συναδέλφους και αναπληρωτές (Νάξος, Μήλος, Σύρος), γεγονός που σηµατοδοτεί την έναρξη των 
διορισµών ΠΕ07 στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση από το επόµενο έτος. 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
Το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης: 
- ενηµέρωσε για την έναρξη των προσλήψεων σήµερα στις 10.00 µε έκτακτη αποστολή µαζικού 
SMS 1.128 συναδέλφους-µέλη της Πανελλήνιας Ένωσης σε σύνολο 1.374 συναδέλφων που έχουν 
κάνει αίτηση για πρόσληψη. 
- δηµοσιεύει στο προσεχές τεύχος του περιοδικού aktuell Οδηγό Πλεύσης Ωροµισθίων 
Πρωτοβάθµιας και νέα στοιχεία της έρευνας για τα τµήµατα Γερµανικής-Γαλλικής. 
- ξεκινά ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το θέµα των προσλήψεων στην ιστοσελίδα www.deutsch.gr. 
- είναι έτοιµο να παρέµβει στις ∆/νσεις Α/θµιας για την επίλυση προβληµάτων που θα 
ανακύψουν σχετικά µε το σχηµατισµό τµηµάτων και το ωράριο των εκπαιδευτικών. 
 
Το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης καλεί τους συναδέλφους που θα εργαστούν φέτος ως 
ωροµίσθιοι στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: 
α) να συνεργαστούν µαζί του στον δύσκολο αγώνα για την κάλυψη των 12.000 περίπου ωρών, 
έτσι ώστε: 
- να µην κινδυνέψει η βιωσιµότητα των τµηµάτων στα αντίστοιχα Γυµνάσια Υποδοχής. 
- να δοθεί το δικαίωµα σε όλους τους µαθητές να διδαχτούν τη γλώσσα της προτίµησής τους σε 
τµήµατα παράλληλης διδασκαλίας. 
β) να συµβάλουν καθοριστικά και φέτος στην επιτυχή έκβαση της διδασκαλίας του µαθήµατος 
«∆εύτερη Ξένη Γλώσσα» σε περισσότερα από 2.500 ∆ηµοτικά σχολεία της χώρας. 
 
Το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης καλεί το Παράρτηµα Βόρειας Ελλάδας και τις ανά τη χώρα 
Τοπικές Επιτροπές να συνεδριάσουν έκτακτα προκειµένου να αντιµετωπιστούν άµεσα τα 
προβλήµατα σχηµατισµού τµηµάτων στην Ε’ και στην ΣΤ’ τάξη που θα προκύψουν. Κάθε µόνιµα 
διορισµένος συνάδελφος της Β/θµιας έχει χρέος να διασφαλίσει µε την παρουσία του την 
οµαλή λειτουργία των τµηµάτων Γερµανικής γλώσσας στα αντίστοιχα ∆ηµοτικά σχολεία 
προέλευσης των µαθητών του. 
 
∆ιαβάστε επίσης: 
Έρευνα της Πανελλήνιας Ένωσης για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση [13.09.2007] 
 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
 
ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
 
Υπενθυµίζουµε ότι η πρόσληψη ωροµισθίων εκπαιδευτικών γίνεται από ενιαίο πίνακα ωροµισθίων 
που συντάσσεται κατά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος. Κάθε υποψήφιος 
ωροµίσθιος εγγράφεται στον πίνακα µόνο µιας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. 



Ποιούς νοµούς περιλαµβάνει η κάθε Περιφέρεια 
 
ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 21 ΩΡΕΣ 
για όσους συναδέλφους εργαστούν σε διαφορετικές βαθµίδες 
 
Σύµφωνα µε την αριθµ. 202/2006 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ωράριο απασχόλησης των 
ωροµίσθιων εκπαιδευτικών που παρέχουν διδακτικό έργο µε µία ή περισσότερες συµβάσεις στην 
ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης, δεν µπορεί να υπερβαίνει το µισό του υποχρεωτικού ωραρίου του 
νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου και βαθµίδας εκπαίδευσης (ένδεκα (11) ώρες για 
τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ01 ή δεκατέσσερις (14) ώρες για τον κλάδο ∆Ε01 της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και δώδεκα (12) ώρες για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση αντίστοιχα). 
Σύµφωνα µε την ίδια ως άνω Πράξη, οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται µε συµβάσεις 
σε διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης εκπαίδευσης, µπορούν να απασχολούνται µέχρι του 
συνόλου του υποχρεωτικού εβδοµαδιαίου ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου 
κλάδου και βαθµίδας εκπαίδευσης (κλάδοι ΠΕ είκοσι µία (21) ώρες ώρες, κλάδος ΤΕ 01 είκοσι δύο 
(22) ώρες, κλάδος ∆Ε 01 είκοσι οχτώ (21 ώρες για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και 24 ώρες για 
τους κλάδους της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης). 
 
(Αρ. Εγκυκλίου: Φ.361.1/214/64492/∆1) 
 
Πίνακας κατάταξης ωροµισθίων ανά περιφέρεια 
 
Πίνακας κατάταξης ωροµισθίων µηδενικής προϋπηρεσίας ανά περιφέρεια 
 
Περισσότερα: ∆ηµοτικό 

 

 

 

 

 

 


