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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
(περ.9) 
 
Αθήνα, 21.09.2012 
Αρ. Πρωτ.: 9598 
 

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

 
 

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

κλάδου δασκάλων και νηπιαγωγών. 

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

παρακαλούμε να ενημερωθούν, ενυπόγραφα, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί που έχουν 

μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή και όσοι επιθυμούν να διδάξουν υπερωριακά, για μία (1) ώρα την 

ημέρα και συνολικά πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, να υποβάλουν αίτηση, μέχρι και 25-09-2012. 

Οι παραπάνω αιτήσεις μαζί με Φ.Μ.Π. να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας μέχρι και 28-09-

2012 και ώρα 13:00, απαραιτήτως. 

Οι κενές θέσεις είναι οι εξής: 

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

Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, περιοχή Κ. Πετραλώνων, ο οποίος έχει κάνει μεταμόσχευση νεφρού. 

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

Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, περιοχή Σεπολίων, η οποία πάσχει από  νεφρική ανεπάρκεια. 

3. Μία (1) θέση δασκάλου, για την κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητή της Β΄ τάξης, Δ.Σ. της Α΄ 

Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, περιοχή Σεπολίων, ο οποίος πάσχει από λευχαιμία. 

4. Μία (1) θέση δασκάλου, για την κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητή της Δ΄ τάξης, Δ.Σ. της  Α΄ 

Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, περιοχή Λαμπρινής, ο οποίος πάσχει από καρδιοπάθεια. 

5. Μία (1) θέση δασκάλου, για την κατ’ οίκον διδασκαλία μαθήτριας της Γ΄ τάξης, Δ.Σ. της Α΄ 

Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, περιοχή Θησείου, η οποία πάσχει από αυτοάνοση εγκεφαλίδα του 

μεταιχμιακού συστήματος. 

6. Μία (1) θέση δασκάλου, για την κατ’ οίκον διδασκαλία μαθήτριας της Β΄ τάξης, Δ.Σ. της Α΄ 

Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, περιοχή Καισαριανής, η οποία πάσχει από  λευχαιμία. 
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7. Μία (1) θέση νηπ/γου, για την κατ’ οίκον διδασκαλία νηπίου, Νηπ/γειου της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. 

Αθηνών, περιοχή Γκύζη, το οποίο πάσχει από  λευχαιμία. 

8. Μία (1) θέση νηπ/γου, για την κατ’ οίκον διδασκαλία νηπίου, Νηπ/γειου της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. 

Αθηνών, περιοχή Σεπολίων, το οποίο πάσχει από ατροφία του σφιγκτηριακού 

μηχανισμού. 

9. Μία (1) θέση δ/λου, για την κατ’ οίκον διδασκαλία μαθήτριας της Α΄ τάξης, Δ.Σ. της Α΄ 

Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, περιοχή Βύρωνα, το οποίο πάσχει από  λευχαιμία. 

 

Σημειώνουμε ότι 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, αιτήσεις ενδιαφερομένων με 

προϋπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕΔΔΥ τουλάχιστον ενός διδακτικού έτος και τέλος αιτήσεις 

εκπ/κων Γενικής Αγωγής.  

                                                                                                

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΗΣ Α΄ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε.  ΑΘΗΝΩΝ 

 
 
 

                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ 


