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τησ Αϋ Δ/νςησ Π.Ε. Αθηνϊν

Προκήρυξη λειτουργικοφ κενοφ θζσης κατ’ οίκον διδασκαλίας μαθήτριας,
κλάδου Δασκάλων.

Προκειμζνου να καλφψουμε την κενή θζςη για την κατ’ οίκον διδαςκαλία μαθήτριασ, παρακαλοφμε να
ενημερωθοφν ενυπόγραφα οι δάςκαλοι που ζχουν τα προςόντα του άρθρου 21, παρ. 1.3 του Ν.
3699/2008 όπωσ αντικαταςτάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 48, του Ν.4415/2016 (Αϋ 159),
του άρθρου 28, παρ. 8 του Ν. 4186/13 και όςοι επιθυμοφν να διδάξουν υπερωριακά, για μία (1) ϊρα
την ημζρα και ςυνολικά πζντε (5) ϊρεσ την εβδομάδα και έως 07-04-2017 , να υποβάλουν αίτηςη προσ
την Αϋ Διεφθυνςη Π.Ε. Αθηνϊν μζσω του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου τους από 08-03-2017 ζως
και 13-03-2017 (επιςυνάπτεται ζντυπο αίτηςησ).
Η κενή θζςη είναι η εξήσ:
1. Μία (1) θζση δασκάλου, για την κατ’ οίκον διδαςκαλία μαθήτριασ Δημοτικοφ χολείου
τησ Δ/νςησ Π.Ε. Α’ Αθήνασ, περιοχή Ακαδημίασ Πλάτωνοσ, η οποία υπεβλήθη ςε
επιμήκυνςη του αριςτεροφ αχιλλείου και του οπιςθίου κνημιαίου άμφω, φζρει γφψουσ
κνημοποδικοφσ αριςτεροφ και θα είναι κλινήρησ για περίπου ζξι εβδομάδεσ μζχρι την
πλήρη αποκατάςταςή τησ.
Σημειϊνουμε ότι α) θα εξεταςθοφν κατά προτεραιότητα οι αιτήςεισ εκπ/κϊν που ζχουν τα
προςόντα του άρθρου 21, παρ. 1.3 του Ν. 3699/2008 όπωσ αντικαταςτάθηκε από την παράγραφο
3, του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Αϋ 159) (μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ-μετεκπαίδευςη ςτην Ειδική
Αγωγή κλπ.) ςε περίπτωςη ζλλειψησ αυτϊν, αιτήςεισ ενδιαφερομζνων με προχπηρεςία ςε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕΔΔΥ τουλάχιςτον ενόσ διδακτικοφ ζτουσ και β) «η κατ’ οίκον διδαςκαλία δεν
παρζχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεφςει ςχετικά το οικείο
ΚΕΔΔΥ» (άρθρο 28, παρ. 8 του Ν. 4186/13).
O Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/Η
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