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             ΠΡΟ: Δημοτικά αρμοδιότητασ  
                            τησ Δ/νςησ Π.Ε. Χαλκιδικήσ 
 

                                                       

    ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για παροχή κατ’ οίκον διδαςκαλίασ ςε μαθήτρια 
τησ τοπικήσ κοινότητασ Αρναίασ»     

     
Ο Δ/ντησ Α/θμιασ Εκπ/ςησ  

Ν. Χαλκιδικήσ 
 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 18 ηνπ Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167/30-9-1985/η. Α΄) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ην 

Ν.4871/2021.  

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 4, εδάθ. γ΄ ηνπ Ν. 3699/2008 (ΦΔΚ 199/ 2-10-2008/η. Α΄) «Δηδηθή Αγσγή 

θαη Δθπαίδεπζε αηόκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπ/θέο αλάγθεο» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ην Ν. 

4957/2022 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ.Γ.1. «Δηδηθέο πεξηπηώζεηο» ηνπ Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176,η.Α’,16-12-2015) 

«Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο 

εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ηζρύνπλ κε ην άξζξν 69 Ν.4982/2022 κε ηζρύ ηελ 15/10/2022.  

4. Τελ αξηζκ.πξση. 27922/Γ6/08-03-2007 (ΦΔΚ 449/η.Β’/03-04-2007) Υ.Α. κε ζέκα «Καζνξηζκόο ησλ 

ηδηαίηεξσλ θαζεθόλησλ θαη αξκνδηνηήησλ. α) Τνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, πνπ ππεξεηεί ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο (ΣΜΔΑ) ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (εηδηθά ζρνιεία, ηκήκαηα 

έληαμεο), θαη ζε πξνγξάκκαηα εηδηθήο αγσγήο (παξάιιειε ζηήξημε θαη παξνρή δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη). β) Τνπ 

εηδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ εηδηθνύ βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ, πνπ ππεξεηεί ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 

66082/Γ3/26-04-2018 (ΦΔΚ 1585/η.Β’/08-05-2018) θαη αξηζκ. 48275/Γ3/28-03-2019 (ΦΔΚ 1088/η.Β’/02-04-

2019, ΦΔΚ 1388/η.Β’/Γηόξζ. ζθάικαηνο) Υ.Α.   

5. Τν αξηζκ.πξση.4646/09-09-2019 έγγξαθν ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ. κε ζέκα «Σρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ 

Πξάμεσλ ΔΣΠΑ» ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη ε απαζρόιεζε αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ Πξάμεσλ 

ΔΣΠΑ ζε δηνηθεηηθό έξγν, θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θ.ι.π θαη δηαζηαιηηθά δύλαηαη λα 

ζεσξεζεί θαη κε αλάζεζε (πξναηξεηηθά) ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ζε θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία.  

6. Τελ αξηζκ. 170405/Γ1/28-12-2021, (ΦΔΚ 6273/η.Β/28-12-2021) Υ.Α ηεο Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα: «Καζνξηζκόο ησλ εηδηθόηεξσλ θαζεθόλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζπληώλ 

Δθπαίδεπζεο». 

7. Τελ αξηζκ. πξση. Φ.353.1/120/88595/Δ3/18-07-2022 απόθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο 

Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Τνπνζέηεζε Γηεπζπληώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο».  

8. Τν κε αξηζκ. Δ.Π. 14/30-01-2023 έγγξαθν ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αξλαίαο κε ην νπνίν δηαβηβάδνληαη νη 

αηηήζεηο ησλ γνλέσλ κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηή δηθαηνινγεηηθά. 

9. Τε κε αξηζκ. Δ.Π.11α /01-02-2023 Απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή Π.Δ. Φαιθηδηθήο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε 

παξνρή θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο ζε καζήηξηα ηνπ:  

o Δημοτικού Στολείοσ Αρναίας  ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Φαιθηδηθήο  

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

mailto:mail@dipe.chal.sch.gr


 

 

 

 

Καλεί 

Τνπο εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ70- Γαζθάισλ ηεο Γ/λζεο ΠΔ Φαιθηδηθήο  πνπ επηζπκνύλ λα παξάζρνπλ θαη΄ νίθνλ 

δηδαζθαιία κε ππεξσξηαθή απαζρόιεζε έσο πέληε (5) ώξεο εβδνκαδηαίσο θαη όρη πέξαλ ησλ (20) κεληαίσο, λα 

ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΥΣΠΔ Φαιθηδηθήο κέρξη ηελ Παξαζθεπή 03-02-2023 θαη 

ώξα 12:00π.κ. 

 

 

 

 

                                                                                                               Ο Διευθυντήσ Π.Ε. Χαλκιδικήσ  
 
                     

                 
  
 Κωνςταντίνοσ Κόμποσ 


