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Προς:  
 
         Τα Δημ. Σχολεία   
     της  Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών  
 
 

 

ΘΕΜΑ: 
Προκήρυξη λειτουργικών κενών θέσεων κατ’ οίκον διδασκαλίας μαθητών, 
κλάδου δασκάλων . 

 
Προκειμένου να καλύψουμε τις κενές θέσεις για την κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητών, παρακαλούμε να 

ενημερωθούν, ενυπόγραφα, οι δάσκαλοι  που έχουν τα προσόντα του άρθρου 21 παρ. 1.3 του Ν. 

3699/2008, του άρθρου 28, παρ. 8 του Ν. 4186/13 και όσοι επιθυμούν, να διδάξουν υπερωριακά, για μία (1) ώρα 

την ημέρα και συνολικά πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, να υποβάλουν αίτηση προς την Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. 

Αθηνών μέσω του Διευθυντή/ντριας του σχολείου τους από  24–03-2015 έως και 27 -03 -

2015(επισυνάπτεται έντυπο αίτησης). 

Οι κενές θέσεις είναι οι εξής: 

1. Μία (1) θέση δασκάλου, για την κατ’ οίκον διδασκαλία μαθήτριας   της Ε΄ τάξης,  Δ.Σ. της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. 

Αθηνών, περιοχή Θησείο, η  οποία  πάσχει από Αυτοάνοση Εγκεφαλίτιδα, που χαρακτηρίζεται από 

κινητικές διαταραχές τύπου δυστονίας και  σπαστικής τετραπληγίας . 

2. Μία (1) θέση δασκάλου, για την κατ’ οίκον διδασκαλία μαθήτριας   της Ε΄ τάξης,  Δ.Σ. της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. 

Αθηνών, περιοχή Aθηνών, η  οποία  παρουσιάζει υποτροπιάζουσες αιμορραγίες επί εδάφους 

εκτεταμένης ενδοοστικής αρτηριοφλεώδους επικοινωνίας του δεξιού πλαγίου της κάτω γνάθου, με 

συμμετοχή των παρακείμενων μαλακών μορίων .Η επικοινωνία παροχετεύεται φλεβικά προς ευμεγέθη 

ενδοοστική φλεβική εκτασία εντός της κάτω γνάθου και προς την σύστοιχη έξω σφαγίτιδα φλέβα. 

3. Μία (1) θέση δασκάλου, για την κατ’ οίκον διδασκαλία μαθήτριας   της Γ΄ τάξης,  Δ.Σ. της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. 

Αθηνών, περιοχή Ηλιούπολη, η  οποία  πάσχει από Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία. 

Σημειώνουμε ότι α) θα εξετασθούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις εκπ/κων που έχουν τα προσόντα του άρθρου 21 παρ. 

1.3 του Ν. 3699/2008  (μεταπτυχιακές σπουδές-μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή κλπ.), σε περίπτωση έλλειψης 

αυτών, οι  αιτήσεις των  ενδιαφερομένων με προϋπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕΔΔΥ, τουλάχιστον ενός διδακτικού 

έτους και β) «η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει 

σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ»  (άρθρο 28, παρ. 8 του Ν. 4186/13). 
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