
 

                                         

      

 

 

 

  

               

 

 

    ΘΕΜΑ :  «Κατ΄ οίκον  διδασκαλία σε μαθητές  Δημοτικών  Σχολείων  και  Νηπιαγωγείων  της  Δ.Π.Ε.   

                      Δ΄ Αθήνας  για το διδακτικό  έτος  2021-2022». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παρ. 16, 18 και 19 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄/30-9-85) «Δομή 

και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

2. Τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ.152/28-6-2002,τ.Α΄) «Ρύθμιση 

θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν 2517/1997, 

4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν 2470/1997, 

5. Τις διατάξεις της  περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ.199/2-10-2008,τ.Α΄) 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», 

6. Τα διαβιβαστικά των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, με θέμα «Χορήγηση κατ΄ οίκον 

διδασκαλίας», 

7. Την Πράξη 30/05-10-2021 του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Δ΄ Αθήνας. 

 

 

Καλούνται οι  εκπαιδευτικοί κλάδων Δασκάλων και Νηπιαγωγών που επιθυμούν να παράσχουν 

κατ΄ οίκον διδασκαλία πέντε (5) ωρών εβδομαδιαίως, και όχι πάνω από είκοσι (20) μηνιαίως, με την 

αντίστοιχη ωριαία αντιμισθία: 

 σε μαθητή  νηπιαγωγείου που διαμένει στην περιοχή της Γλυφάδας 

 σε μαθητή  νηπιαγωγείου που διαμένει στην περιοχή του Ταύρου 

 σε μαθήτρια  της Γ΄ δημοτικού που διαμένει στην περιοχή της Γλυφάδας 

 σε μαθήτρια  της Δ΄ δημοτικού που διαμένει στην περιοχή της Γλυφάδας 

 σε μαθητή  της Ε΄ δημοτικού που διαμένει στην περιοχή της Γλυφάδας 
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Ν. Σμύρνη, 14/10/2021 

 

Αρ. πρωτ: 11471 
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 σε μαθήτρια  της Β΄ δημοτικού που διαμένει στην περιοχή της Αργυρούπολης 

 σε μαθητή  της Γ΄ δημοτικού που διαμένει στην περιοχή της Αργυρούπολης 

 σε μαθητή  της Β΄ δημοτικού που διαμένει στην περιοχή της Γλυφάδας 

 σε μαθήτρια της Β΄ δημοτικού του Ειδ. Δ.Σ. Τυφλών Καλλιθέας, που διαμένει στην περιοχή 

της Ηλιούπολης 

 

να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας μέχρι την  Τετάρτη 20-10-2021 και ώρα 

15:00.                                                                                                                     

       

 

 

 

  Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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