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Αθήνα, 01-11-2022 
Αρ. Πρωτ.: 25504 

   
              
 
              Προς:  
              Τα Δημοτικά Σχολεία 
              της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας  
 
               
               

 
 

ΘΕΜΑ: 
Προκήρυξη θέσης δασκάλου για την κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητή Δημοτικού Σχολείου 
της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας. 

 
   Προκειμένου να καλύψουμε κενή θέση δασκάλου για την κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητή 

Δημοτικού Σχολείου της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι 

δάσκαλοι που έχουν τα προσόντα του άρθρου 48 παρ. 2, 3 & 4, του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159), σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και επιθυμούν να 

διδάξουν υπερωριακά, για μία (1) ώρα την ημέρα, συνολικά πέντε (5) ώρες την εβδομάδα και έως 

είκοσι (20) ώρες τον μήνα, για το διδακτικό έτος 2022-2023, να υποβάλουν αίτηση προς την Δ/νση Π.Ε. 

Α΄ Αθήνας μέσω του Δ/ντή του σχολείου τους από 01-11-2022 έως και 04-11-2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

(επισυνάπτεται έντυπο αίτησης). 

Παρακαλούνται δε οι Δ/ντές των Σχολείων να διαβιβάσουν τις αιτήσεις που θα υποβληθούν 

απαραιτήτως έως την Δευτέρα 07-11-2022 και ώρα 12:00 μ.μ. 

Η   κενή   θέση   είναι η  εξής: 

• Μία (1) θέση δασκάλου, για την κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητή Δ’ τάξης, Δημοτικού Σχολείου 

της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας (περιοχή Βύρωνα), με ιστορικό υδροκέφαλου, δυσλειτουργία 

βαλβίδας, τετραπληγία και καθυστέρηση ομιλίας. 

 

 Σημειώνουμε ότι: α) θα εξετασθούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις εκπ/κών που έχουν τα προσόντα 

του άρθρου 48 παρ. 2, 3 & 4, του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και β) «η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται 

υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ» σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193). 

 

                                                                                                 
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 
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