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Προσ:
Τα Δημοτικά Σχολεία
τησ Δ/νςησ Π.Ε. Αϋ Αθήνασ

Προκήρυξη θζςησ δαςκάλου για την κατ’ οίκον διδαςκαλία μαθητή Δημοτικοφ χολείου
τησ Δ/νςησ Π.Ε. Α΄ Αθήνασ

Προκειμζνου να καλφψουμε κενή θζςη δαςκάλου για την κατ’ οίκον διδαςκαλία μαθητή
Δημοτικοφ Σχολείου τησ Δ/νςησ Π.Ε. Αϋ Αθήνασ, παρακαλοφμε να ενημερωθοφν ενυπόγραφα οι
δάςκαλοι που ζχουν τα προςόντα του άρθρου 48 παρ. 2, 3 & 4, του Ν. 4415/2016 (Αϋ 159), ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρθρου 28, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (Αϋ 193) και επιθυμοφν να
διδάξουν υπερωριακά, για μία (1) ώρα την ημζρα, ςυνολικά πζντε (5) ώρεσ την εβδομάδα και ζωσ
είκοςι (20) ώρεσ τον μήνα, για το χρονικό διάςτημα από 11-09-2017 έως 23-12-2017, να υποβάλουν
αίτηςη προσ την Δ/νςη Π.Ε. Αϋ Αθήνασ μζςω του Δ/ντή του ςχολείου τουσ από 01-09-2017 ζωσ και 0609-2017 (επιςυνάπτεται ζντυπο αίτηςησ).
Παρακαλοφνται δε οι Δ/ντζσ των χολείων να διαβιβάςουν τισ αιτήςεισ που θα υποβληθοφν
απαραιτήτωσ ζωσ την Πζμπτη 07-09-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Η κενή θζςη είναι η εξήσ:
Μία (1) θζςη δαςκάλου, για την κατ’ οίκον διδαςκαλία μαθητή τησ Εϋ τάξησ Δημοτικοφ
Σχολείου τησ Δ/νςησ Π.Ε. Αϋ Αθήνασ, περιοχή Aθηνϊν (Μακρυγιάννη), ο οποίοσ πάςχει
από ϊριμη Β λεμφοβλαςτική λευχαιμία.
Σημειώνουμε ότι: α) θα εξεταςθοφν κατά προτεραιότητα οι αιτήςεισ εκπ/κών που ζχουν τα
προςόντα του άρθρου 48 παρ. 2, 3 & 4, του Ν. 4415/2016 (Αϋ 159) και β) «η κατ’ οίκον
διδαςκαλία δεν παρζχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεφςει
ςχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ» ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 28, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (Α΄
193).
O Δ/ντήσ Π.Ε. Α’ Αθήνασ

Αναςτάςιοσ Παπαγεωργίου

