
   

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για παροχή κατ’ οίκον διδαςκαλίασ ςε ζνα 
(1) μαθητή του Ειδικοφ Δημοτικοφ χολείου Κατερίνησ και ςε ζνα (1) μαθητή του 6ου 

Δημοτικοφ χολείου Κατερίνησ»  
 
Η  Διευκφντρια Π.Ε. Πιερίασ 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ. 16 και 18 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-1985/τ. Αϋ) με    κζμα: 

«Δομι και λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

2. Σθ με αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα : «Κακοριςμόσ των 

ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των 

ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων διδαςκόντων» (ΦΕΚ 1340/16-10-2002/τ. Βϋ) και τθν 

τροποποίθςθ τθσ από τθν υπ’ αρικμ. 84172/ΙΒ/13-7-2010 Τ.Α. (ΦΕΚ 1180/6-8-2010/τ. Βϋ).  

3. Σθν υπϋ αρικμ. 27922/Γ6/8-3-2007 απόφαςθ του ΤΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 449/3-4-2007/τ. Βϋ) με κζμα: 

«Κακοριςμόσ των ιδιαίτερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων. Α) Σου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, 

που υπθρετεί ςε ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ αγωγισ (ΜΕΑ) τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (ειδικά ςχολεία, τμιματα ζνταξθσ), και ςε προγράμματα ειδικισ αγωγισ (παράλλθλθ 

ςτιριξθ και παροχι διδαςκαλίασ ςτο ςπίτι). Β) Σου ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και του 

ειδικοφ βοθκθτικοφ προςωπικοφ, που υπθρετεί ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ αγωγισ, 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπϋαρικμ. 

48275/Δ3/28-03-2019 απόφαςθ του ΤΠΑΙΘ (ΦΕΚ 1088/2-4-2019/τ. Βϋ) με κζμα: «Σροποποίθςθ τθσ 

27922/Γ6/8-3-2007 υπουργικισ απόφαςθσ (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007)». 

4.  Σισ διατάξεισ του άρκρου 6, παρ. 4, εδάφ. γϋ του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008/τ. Αϋ) με κζμα: 

«Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 28, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013/ τ. Αϋ) με κζμα: 

«Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» «..η κατ’ οίκον διδαςκαλία 

δεν παρζχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεφςει ςχετικά το οικείο 

ΚΕΔΔΥ».  

5.  Σισ διατάξεισ του άρκρου 21  παρ. 4 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008/τ. Αϋ) με κζμα: «Ειδικι 

Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ 

αντικαταςτάκθκε από τισ διατάξεισ του άρκρου 48 παρ. 2, & 3 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/ 6-9-2016 

/τ. Αϋ) με κζμα:   «Ρυκμίςεισ για τθν ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ, τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και 

άλλεσ διατάξεισ», όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 2α του άρκρου  3 του Ν. 4473/2017 με κζμα:                

«Ρφκμιςθ κεμάτων εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, ΕΕΠ και ΕΒΠ». 
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ΑΔΑ: 995Ω46ΜΤΛΗ-Μ7Ο



   
6.  Σισ διατάξεισ του άρκρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27.10.2011 τ. Α’) με κζμα «υνταξιοδοτικζσ 

ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο………..δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015». 

7.  Σισ διατάξεισ του άρκρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ. Αϋ) με κζμα: «Διαχείριςθ των 

μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ 

τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων». 

  8.  Σισ διατάξεισ του άρκρου 49 παρ. 1 περ. β του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018/τ. Αϋ) με κζμα: 

«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 

άλλεσ διατάξεισ».  

  9. Σθν υπϋ αρικμ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 Απόφαςθ  τθσ  Τπουργοφ  Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων με κζμα: «Σοποκζτθςθ προςωρινϊν Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

10.  Σο από 23-09-2021 και ϊρα 12:32 θλεκτρονικό μινυμα τθσ Διευκφντριασ του Ειδικοφ Δθμ. χολείου 

Κατερίνθσ με κζμα: «Αίτθμα για κατϋοίκον διδαςκαλία». 

11.  Σθν από 23-09-2021 αίτθςθ τθσ κ. Ι.Α. γονζα του μακθτι Μ.Μ.-Α. του Ειδικοφ Δθμοτικοφ χολείου   

Κατερίνθσ για ζγκριςθ παροχισ κατϋ οίκον διδαςκαλίασ ςτο τζκνο τθσ για το διδακτικό ζτοσ   

2021-22. 

12.   Σθν υπϋαρικμ. 1264/ 13-09-2021 Γνωμάτευςθ του ΚΕΔΑΤ Πιερίασ. 

13. Σθν με αρικμ. πρωτ Φ.9/1402/03-11-2021 (ΑΔΑ:68ΔΕ46ΜΣΛΗ-ΟΗΟ) Απόφαςθ τθσ Διευκφντριασ 

Πρωτοβάκμιασ   Εκπαίδευςθσ Πιερίασ με τθν οποία εγκρίνεται θ παροχι κατ’ οίκον διδαςκαλίασ ςε 

μακθτι του Ειδικοφ  Δθμ. χολείου Κατερίνθσ. 

14. Σο υπϋ αρικμ. Φ.9/26/14-10-2021 ζγγραφο του Διευκυντι του 6ου Δθμ. χολείου Κατερίνθσ με  

κζμα:   «Διαβίβαςθ αίτθςθσ γονζα για παροχι κατϋ οίκον διδαςκαλίασ». 

15. Σθν από 14-10-2021  αίτθςθ  τθσ  κ. Π.Ε. γονζα του μακθτι . Ι. του 6ου Δθμ. χολείου    Κατερίνθσ 

για ζγκριςθ παροχισ κατϋ οίκον διδαςκαλίασ ςτο τζκνο τθσ για το διδακτικό ζτοσ 2021-22. 

16. Σθν υπϋαρικμ. 1281/24-09-2021 Γνωμάτευςθ του ΚΕΔΑΤ Πιερίασ. 

17. Σθν με αρικμ. πρωτ Φ.9/1569/17-11-2021 (ΑΔΑ:9ΩΓΑ46ΜΣΛΗ-Β16)  Απόφαςθ τθσ Διευκφντριασ 
Πρωτοβάκμιασ   Εκπαίδευςθσ Πιερίασ με τθν οποία εγκρίνεται θ παροχι κατ’ οίκον διδαςκαλίασ  ςε 
μακθτι του 6ου  Δθμ. χολείου Κατερίνθσ. 

καλεί 

       Tισ/τουσ μόνιμεσ/ουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ70 Δαςκάλων,  που υπθρετοφν ςε Δθμ.  χολεία 

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 τισ διατάξεισ του άρκρου 48 παρ. 2, & 3 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/ 6-9-2016 

/τ. Αϋ) και όπωσ αυτόσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 2α του άρκρου  3 του Ν. 4473/2017, που 

επικυμοφν να παράςχουν κατ΄ οίκον διδαςκαλία με υπερωριακή απαςχόληςη ζωσ πζντε (5) ώρεσ 

εβδομαδιαίωσ και όχι πζραν των είκοςι (20) μηνιαίωσ, να υποβάλουν -με θλεκτρονικό μινυμα- 

αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από την Παραςκευή 19-11-2021 ζωσ και την Πζμπτη 25-11-2021 

ςτη Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πιερίασ.  

 

 

       Επιςυνάπτεται ςχετική αίτηςη. 

 

 

 

Η  Διευθφντρια Π.Ε. Πιερίασ 
 
 
 

Φλώρα ορώτου 

 

ΑΔΑ: 995Ω46ΜΤΛΗ-Μ7Ο
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