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Προσ:
Τα Δθμοτικά Σχολεία
τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ

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

Προκειμζνου να καλφψουμε κενι κζςθ δαςκάλου για τθν κατ’ οίκον διδαςκαλία μακθτι
Δθμοτικοφ Σχολείου τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ, παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν ενυπόγραφα οι
δάςκαλοι που ζχουν τα προςόντα του άρκρου 48 παρ. 2, 3 & 4, του Ν. 4415/2016 (Αϋ 159), ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 28, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (Αϋ 193) και επικυμοφν να
διδάξουν υπερωριακά, για μία (1) ώρα την ημζρα, ςυνολικά πζντε (5) ώρεσ την εβδομάδα και ζωσ
είκοςι (20) ώρεσ τον μήνα, για το διδακτικό ζτοσ 2018-2019 (ζωσ 15-06-2019), να υποβάλουν αίτθςθ
προσ τθν Δ/νςθ Π.Ε. Αϋ Ακινασ μζςω του Δ/ντή του ςχολείου τουσ από 29-01-2019 ζωσ και 31-01-2019
(επιςυνάπτεται ζντυπο αίτθςθσ).
Παρακαλοφνται δε οι Δ/ντζσ των χολείων να διαβιβάςουν τισ αιτήςεισ που θα υποβληθοφν
απαραιτήτωσ ζωσ την Παραςκευή 01-02-2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η κενι κζςθ είναι θ εξισ:
Μία (1) θζςη δαςκάλου, για τθν κατ’ οίκον διδαςκαλία μακθτι Γϋ τάξθσ, Δθμοτικοφ Σχολείου
τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ, περιοχι Ζωγράφου, ο οποίοσ παρουςιάηει ςοβαρζσ
ψυχοςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ που επικεντρϊνονται ςτθ ςυμπεριφορά, το ςυναίςκθμα και
τθ ςχολικι επίδοςθ επί εδάφουσ βαριάσ μορφισ ιδεοψυχαναγκαςτικισ διαταραχισ.
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).
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