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         ΘΕΜΑ: « Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την  πλήρωςη  λειτουργικών κενών κατ΄ οίκον 
διδαςκαλίασ  ςε  μαθητζσ Νηπιαγωγείων  τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πιερίασ» 

 

Η Αναπληρώτρια Διευθφντρια Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πιερίασ 

Ζχοντασ υπόψθ:  
1. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4, του άρκρου 21, του ν.3699/2008 (Αϋ 199), όπωσ αντικαταςτάκθκε από 

τθν παράγραφο 3, του άρκρου 48, του ν.4415/2016 (Αϋ 159) και ιςχφει».  

2. Σισ διατάξεισ τθσ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Τ.Α ( Φ.Ε.Κ.  1340/τ.Βϋ/16-10-2002) 
«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των  Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν 
Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντριϊν-ϊν και 
Τποδιευκυντριϊν-ϊν των χολικϊν Μονάδων και .Ε.Κ. και των υλλόγων των διδαςκόντων». 

3. Σθν ανάγκθ κάλυψθσ λειτουργικϊν αναγκϊν ςε κατϋ οίκον διδαςκαλία μακθτϊν νθπιαγωγείων 
αρμοδιότθτάσ μασ. 

Π ρ ο ς κ α λ ο φ μ ε 

       Tισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ, που υπθρετοφν ςε Νθπιαγωγεία τθσ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Πιερίασ με 

εξειδίκευςθ ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ι με προςόντα όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παρ. 4, του 

άρκρου 21, του ν.3699/2008 (Αϋ 199), όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παράγραφο 3, του άρκρου 48, του 

ν.4415/2016 (Αϋ 159) να υποβάλουν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από Σρίτη 29-10-2019 ζωσ Πζμπτη 

31-10-2019 ςτη Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πιερίασ. Η επιλογι και προςωρινι τοποκζτθςθ 

γίνεται μεταξφ των αιτθκζντων με τθν αξιολογικι ςειρά που ορίηεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ.  

         Σα λειτουργικά κενά  είναι τα εξισ:  

   4ο Νθπιαγωγείο Κατερίνθσ: 1 κενό, κατϋ ελάχιςτο 10 ϊρων 

 17ο Νθπιαγωγείο Κατερίνθσ: 2 κενά, κατϋ ελάχιςτο 10 ϊρων το κακζνα, εκ των οποίων το 1 

αφορά αποκλειςτικά ςτθν Ειδικι Αγωγι 

Παρακαλοφμε να λάβουν ενυπόγραφα γνώςη όλοι/εσ  οι εκπαιδευτικοί των νηπιαγωγείων 

αρμοδιότητάσ μασ. 

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). 

                                                                                                                        
                                                                                                                         Η Αναπληρώτρια Διευθφντρια Π.Ε. Πιερίασ    
 
                                                                                                                                       Παπαθαναςίου Μαριάνθη          
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