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Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Έλλειψη καθηγητών ΠΕ07 σε ∆ωδεκάνησα, Ηλεία, Λακωνία, 
Λάρισα, Χανιά, Ιωάννινα, Γρεβενά, Μαγνησία, Κυκλάδες, Σάµο, Χίο και Μεσσηνία 
 
ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΩΡΕΣ-Ο∆ΗΓΟΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 29.11.2007 
Έκκληση για την κάλυψη των αναγκών στις Κυκλάδες. Υπάρχουν ακάλυπτες ώρες στην Άνδρο και 
στη Σαντορίνη. 
Καλούνται οι µόνιµα διορισµένοι συνάδελφοι ΠΕ07 που είναι τοποθετηµένοι στα παραπάνω νησιά 
να φροντίσουν για την κάλυψή τους εφόσον δεν συµπληρώνουν πλήρες ωράριο στη Β/θµια. 
Καλούνται οι αδιόριστοι συνάδελφοι ΠΕ07 που δεν καλέστηκαν ως ωροµίσθιοι στην περιοχή τους 
και ενδιαφέρονται να εργαστούν στη ∆/νση Α/θµιας Κυκλάδων για 12 ώρες να 
επικοινωνήσουν µε την κα. Καρανικόλα (22810-79349) και να ζητήσουν άµεση πρόσληψη. 
 
07.11.2007 Καλούνται οι συνάδελφοι που παρουσιάζονται στις κατά τόπους ∆/νσεις 
Α/θµιας Εκπ/σης να ενηµερώνουν άµεσα το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης για τις ώρες 
που ανατίθενται. Πληροφορίες για τις ώρες που αναλαµβάνουν συνολικά οι συνάδελφοι 
σε επίπεδο ∆/νσης είναι επίσης πολύτιµες για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για 
την κάλυψη όλων των φετινών αναγκών. Οι πληροφορίες µπορούν να αποστέλλονται µε 
MAIL στο info@deutsch.gr ή µε SMS στο 6946-339652 
 
- Οι ∆/νσεις Α/θµιας Εκπ/σης που έχουν εξαντλήσει χωρίς αποτέλεσµα την αναζήτηση ωροµισθίων 
στους Πίνακες Ωροµισθίων και Ωροµισθίων Μηδ. Προϋπηρεσίας ΠΕ07 ξεκίνησαν να καλούν τους 
συναδέλφους ΠΕ07 που είχαν δηλώσει ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ως αναπληρωτές ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίας τους. 
 

∆/νσεις Α/θµιας Εκπ/σης µε ακάλυπτες ώρες: 
 
-∆ωδεκάνησα. Στη ∆/νση Α/θµιας ∆ωδεκανήσου υπάρχουν πολλές οµάδες σχολείων που 
δεν έχουν ανατεθεί ακόµη σε κανέναν συνάδελφο ΠΕ07. Πρόκειται για ∆ηµοτικά Σχολεία 
στη Ρόδο, στην Κω, στην Κάλυµνο, στη Λέρο, στη Σύµη και στη Νίσυρο. 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. 
 
- Ηλείας, κ. Ζιώγας (26210-20348) - Υπάρχουν πολλές ακάλυπτες οµάδες των 12 ωρών. 
 
- Λακωνίας, κ.Τουρνάς (27310-26503) - Υπάρχουν πολλές ελεύθερες ώρες σε διάφορες 
περιοχές του νοµού. 
 
- Λάρισας (2410-250853) - Υπάρχουν πολλές ελεύθερες ώρες σε διάφορες περιοχές του 
νοµού. 
 
- Χανίων, κ. Σαχίνη Ειρήνη (28210-28079) - Υπάρχουν πολλές ελεύθερες ώρες (Καστέλι, 
Σούδα, Βουκολιές, Γεωργιούπολη, Βρύσες, Ν. Κυδωνία, Σκινέ-Φουρνέ, κ.α.). 
 
- Ιωαννίνων (26510-54467) - Υπάρχουν ακάλυπτα 3 12ωρα, 6 10ωρα και 3 8ωρα. 
 
- Γρεβενών (24620-76127) - Υπάρχουν ακάλυπτες ώρες στην πόλη των Γρεβενών. 
 
- Μαγνησίας, κ. Τρίγκα (24210-39085) - Υπάρχουν ακάλυπτες ώρες σε διάφορες 
περιοχές του νοµού και στη Σκιάθο. ∆ίνονται οµάδες των 12 ωρών. 
 



- Σάµου, κ. Παπαβασιλείου (22730-27120) - Υπάρχουν αρκετές ακάλυπτες οµάδες 
σχολείων στη Σάµο για 8-12 ώρες και 1 οµάδα σχολείων στην Ικαρία για 12 ώρες (Αγ. 
Κήρυκος, Ράχες, Εύδηλος). 
 
- Χίου, κ. Παρασκευοπούλου (22710-44237) - Υπάρχουν ακάλυπτες 2 οµάδες σχολείων 
για 12 ώρες και 1 οµάδα σχολείων για 8 ώρες. 
 
- Μεσσηνίας, κ. Παυλάκη (27210-95819) - Υπάρχουν πολλές ακάλυπτες ώρες 
 
Όσοι συνάδελφοι από τον Πίνακα Ωροµισθίων και Ωροµισθίων Μηδ. Προϋπηρεσίας δεν καλεστούν 
από κάποια ∆/νση στις περιοχές προτίµησής τους και επιθυµούν να προσληφθούν σε µία από τις 
παραπάνω ∆/νσεις ως ωροµίσθιοι, µπορούν να επικοινωνήσουν µαζί τους και να δηλώσουν τη 
διαθεσιµότητά τους σεβόµενοι πάντα τη σειρά κατάταξης. 
Το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες ∆/νσεις θα καταβάλλει 
προσπάθειες για την έγκαιρη κάλυψη των συγκεκριµένων αναγκών. 
 
Παρακαλούµε να µην ενοχλήσουν τις ∆/νσεις όσοι δεν ενδιαφέρονται για πρόσληψη. 
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΠΕ07 ΚΑΙ ΠΕ05 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «∆ΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
(ανάληψη υπηρεσίας, ώρες, έντυπα, αποδοχές) 
 
ΥΠΕΠΘ: Οδηγίες πρόσληψης Ωροµισθίων ΠΕ07-ΠΕ05 στην Πρωτοβάθµια (2007-08) 
 
Η σύµβαση Ωροµισθίων ΠΕ07 και ΠΕ05 για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση [4 σελ. PDF] του 
σχολικού έτους 2007-08 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ-∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
 
Τον Ιούνιο κάθε έτους υποβάλλονται οι Αιτήσεις-∆ηλώσεις για τις προσλήψεις ωροµισθίων 
εκπαιδευτικών σε οποιοδήποτε Γραφείο ή ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν µέχρι και 30 περιοχές προτίµησης εντός 1 (µίας) 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. Επισηµαίνεται το γεγονός πως οι περιοχές της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης δεν είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 
Ποιους νοµούς περιλαµβάνει η κάθε Περιφέρεια 
 
Περιοχές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε τους νέους κωδικούς 
 
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
Το ΥΠΕΠΘ δηµοσιεύει κάθε Ιούλιο των Πινάκων Αναπληρωτών και Μηδενικής Προϋπηρεσίας, οι 
οποίοι διορθώνονται συνεχώς µετά από ενστάσεις των άµεσα ενδιαφερόµενων. Φέτος δόθηκαν στη 
δηµοσιότητα οι Πίνακες Κατάταξης Ωροµισθίων ανά Περιφέρεια. 
 
Πίνακας κατάταξης Ωροµισθίων ανά περιφέρεια 
Πίνακας κατάταξης Ωροµισθίων ανά περιφέρεια µηδενικής προϋπηρεσίας 
 
NEO-Έρευνα: Ανάλυση αιτήσεων-δηλώσεων ωροµισθίων κλάδου ΠΕ07 (Γερµανικής Φιλολογίας) 
σχολικού έτους 2007-08 [20.09.2007] 
 
Έρευνα: Για τις προσλήψεις ωροµισθίων Γερµανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) [13.09.2007] 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 



 
Κατά τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης αναθέτει σε 
κάθε εκπαιδευτικό 1, 2 ή 3 ∆ηµοτικά Σχολεία (ανάλογα µε τις αποφάσεις του Προϊστάµενου 
Εκπαιδευτικών Θεµάτων). Το µάθηµα «∆εύτερη Ξένη Γλώσσα» διδάσκεται στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη για 
2 (δύο) ώρες την εβδοµάδα σύµφωνα µε το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραµµα ∆ηµοτικών σχολείων 
(2006-07).  
Μετά τη διαδικασία πρόσληψης του εκπαιδευτικού από τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
ακολουθεί η ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική µονάδα ή στις σχολικές µονάδες τοποθέτησης. Μετά 
την υπογραφή της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική µονάδα τοποθέτησης ο εκπαιδευτικό 
οφείλει να συµπληρώσει τα Έντυπα Ωροµισθίου για τη ∆εύτερη Ξένη Γλώσσα: 
 
α) Ο εκπαιδευτικός συµπληρώνει τα Ατοµικά Στοιχεία Ωροµισθίων (έντυπο 2) τα οποία παραµένουν 
στο αρχείο της σχολικής µονάδας και είναι στη διάθεση του ∆ιευθυντή. 
 
β) Η Κατάσταση απασχολούµενων ωροµισθίων (έντυπο 1) συµπληρώνεται σε συνεργασία µε το 
∆/ντη του σχολείου εις τριπλούν στο τέλος κάθε µήνα. Ο ωροµίσθιος έχει το δικαίωµα να κρατήσει 
ένα αντίγραφο. Η Κατάσταση (έντυπο 1) υποβάλλεται πριν τη λήξη του µήνα στο αρµόδιο Γραφείο 
ή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να µπορέσουν να καταχωρηθούν οι 
δεδουλευµένες ώρες. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την οικονοµική διευθέτηση και τον 
υπολογισµό της προϋπηρεσίας. 
 
γ) Το Έντυπο για υπολογισµό ενσήµων που έχει τη µορφή παρουσιολόγιου συµπληρώνεται µε 
ευθύνη του εκπαιδευτικού ο οποίος φροντίζει ώστε να υπογραφεί από όλους τους ∆ιευθυντές των 
σχολείων στα οποία εργάζεται. Το παρουσιολόγιο παραδίδεται τις πρώτες 3 ηµέρες του µήνα στο 
∆/ντή του σχολείου στο οποίο ο εκπαιδευτικός διδάσκει τις περισσότερες ώρες ή στο σχολείο που 
φαίνεται πρώτο στη στήλη "ΣΧΟΛΕΙΑ". Ο ∆ιευθυντής το επισυνάπτει µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα 
για την πληρωµή των ωροµισθίων και τα υποβάλλει στο Γραφείο που ανήκει το σχολείο. 
 
Ο Οδηγός ∆ιαχείρισης ξενόγλωσσων προγραµµάτων περιγράφει του στόχους του µαθήµατος 
«∆εύτερη Ξένη Γλώσσα» στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και τη διαδικασία πληρωµής των 
ωροµίσθιων εκπαιδευτικών. 
 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ-∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Μετά τη διαδικασία της υπογραφής πράξης ανάληψης υπηρεσίας ο εκπαιδευτικός οφείλει να 
απευθυνθεί τηλεφωνικά στους εκδοτικούς οίκους γερµανικού βιβλίου και να παραγγείλει αριθµό 
βιβλίων ίσο µε τον αριθµό των µαθητών των τάξεών του. 
 
Κατάλογος εγκεκριµένων εγχειριδίων για το ∆ηµοτικό: 
 
Luftballons Kids A/Β– Εκδόσεις Κουναλάκη 
 
der, die, das STARTER – Γερµανικές Εκδόσεις Χρήστος Καραµπάτος 
 
der, die, das RENNER - Γερµανικές Εκδόσεις Χρήστος Καραµπάτος 
 
Das neue Deutschmobil 1, 2 – Klett Edition 
 
JA KLAR! 1, 2 – GM Publications 
 
Naseweis 1, 2 – Deutsch durch die Lupe 
 
Αναλυτικό Πρόγραµµα Γερµανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
Χρήσιµες Συµβουλές για όσους συναδέλφους διδάσκουν για πρώτη φορά το µάθηµα «∆εύτερη 



Ξένη Γλώσσα» στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
Μήνυµα του ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης για τους ωροµίσθιους συναδέλφους 
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν ως ωροµίσθιοι έχουν δικαίωµα να αναλάβουν µέχρι και 12 
ώρες από µία ή περισσότερες ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο µεγαλύτερος αριθµός 
ωρών που µπορεί να καταχωρηθεί στο σύστηµα είναι 50 ώρες το µήνα. Σε περίπτωση που ο 
εκπαιδευτικός εργαστεί π.χ. 52 ώρες το µήνα, τότε λαµβάνει µεν τις αντίστοιχες αποδοχές, αλλά 
καταχωρούνται µόνο 50 ώρες για το συγκεκριµένο µήνα. 
 
100 ώρες στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση=1 µόριο 
 
Π.χ. 120 ώρες στο 14ο ∆ηµ. Σχολείο Καλλιθέας+86 ώρες στο 16ο ∆ηµ. Σχολείο Καλλιθέας 
=206 ώρες >>> 2,06 µόρια για τον επόµενο Πίνακα Αναπληρωτών 
 
 
09.09.2007 ∆υσπρόσιτα ∆ηµοτικά Σχολεία: Σύµφωνα µε την υπ. αρ. 
Φ361.1/84/7615/∆1/23/01/06 υπουργική απόφαση ορίζονται οι δυσπρόσιτες σχολικές µονάδες 
του Πίνακα ∆υσπρόσιτων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 
Η προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτες σχολικές µονάδες που αποκτάται από αναπληρωτές και 
ωροµισθίους προσµετράται στον Πίνακα Αναπληρωτών στο διπλάσιο των ωρών (π.χ. 250 ώρες 
στην Α/θµια Εκπ/ση = 5 µόρια). 
 
 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 
 
- Οι αποδοχές του ωροµίσθιου εκπαιδευτικού στο µάθηµα «∆εύτερη Ξένη Γλώσσα» ορίζονται σε 
9,21 ευρώ/ώρα (µικτά). Το καθαρό ποσό είναι 7,7 ευρώ/ώρα. 
 
- Οι κρατήσεις για το ΙΚΑ ανέρχονται στο 13,69 % του συνολικού ποσού. 
 
- Καταβολή επιδοµάτων: 
(α) Χριστουγέννων: ανάλογα µε τις δεδουλευµένες ώρες. 
(β) Πάσχα: ανάλογα µε τις δεδουλευµένες ώρες και κατά ½ του επιδόµατος Χριστουγέννων. 
(γ) επίδοµα άδειας: 56,95 ευρώ 
(δ) αποζηµίωση µη λήψης άδειας: 54 ευρώ 
(ε) «τρίµηνα»: γύρω στα 69 ευρώ/τρίµηνο. 
Η διάρκεια των τρίµηνων υπολογίζονται ως εξής: 
Α’: από την έναρξη του έτος έως 10 ∆εκεµβρίου 
Β’: από 11 ∆εκεµβρίου έως 10 Μαρτίου 
Γ’ : από 11 Μαρτίου έως τέλος του έτους 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ! 
Καλούνται οι συνάδελφοι που θα υπογράψουν συµβάσεις ως ωροµίσθιοι στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση να ενηµερώσουν άµεσα την Πανελλήνια Ένωση προκειµένου να καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών. 
Κατεβάστε, συµπληρώστε και αποστείλτε το Έντυπο έρευνας (πρόσληψη ωροµισθίων ΠΕ07 στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση) στο MAIL info@deutsch.gr. 
 
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 



Panhellenischer Deutschlehrerverband 
 
Περισσότερα: ∆ηµοτικό 


