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Σέρρες, 1 Σεπτεμβρίου 2021 
Αριθμ. Πρωτ. Φ.15.1/Ειδ.Αγ./6347 
        
 

ΠΡΟΣ:  Νηπιαγωγεία αρμοδιότητας Π.Ε. 
Σερρών 

    
 

 

   Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε 
μαθητή/νήπιο»             

                                                     
Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, έχοντας υπόψη: 

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

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

ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ 4, εδαφ. γ΄, του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/ τ.Α/02-10-2008 ́) «Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπ/κές ανάγκες» όπως  τροποποιήθηκε  

με το Κεφάλαιο Ζ’, άρθρο 28, παρ.8, του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193,τ.Α’, 17-09-2013) «Αναδιάρθρωση 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.Γ.1. «Ειδικές περιπτώσεις» του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176,τ.Α’,16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 

άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 

4. Την Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β’) Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των 

Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Την αριθμ.πρωτ. 27922/Γ6/08-03-2007 (ΦΕΚ 449/τ.Β’/03-04-2007) Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός των 

ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε 

σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και 

παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού 

βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 66082/Δ3/26-04-2018 (ΦΕΚ 
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1585/τ.Β’/08-05-2018) και αριθμ. 48275/Δ3/28-03-2019 (ΦΕΚ 1088/τ.Β’/02-04-2019, ΦΕΚ 

1388/τ.Β’/Διόρθ. σφάλματος) Υ.Α. 

6. Την αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) απόφαση της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

7. Το αριθμ.πρωτ.4646/09-09-2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Σχετικά με τη συμπλήρωση 

ωραρίου Πράξεων ΕΣΠΑ» σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται η απασχόληση αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών Πράξεων ΕΣΠΑ σε διοικητικό έργο, κατ’ οίκον διδασκαλία, γραμματειακή 

υποστήριξη κ.λ.π και διασταλτικά δύναται να θεωρηθεί και με ανάθεση (προαιρετικά) 

υπερωριακής απασχόλησης σε κατ’ οίκον διδασκαλία. 

8. Το με αριθμ.πρωτ.93/28-06-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης του 24ου Νηπιαγωγείου Σερρών 

(αρ.πρωτ. Φ.15/ΕΙΔ.ΑΓ./4602/28-06-2021 ΔΠΕ). 

9. Την αριθμ.πρωτ.Φ.15.1/Ειδ.Αγ./6321/1-9-2021 (ΑΔΑ:Ψ4Σ54ΜΤΛΗ-ΟΩ3) απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. 

Σερρών, με την οποία εγκρίνεται η παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθητή/νήπιο  του 24ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών 

κ α λ ε ί  

τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς μας, κλάδου ΠΕ 60/Νηπιαγωγών (αποκλειόμενων των 

απασχολούμενων σε Πράξη Ε.Σ.Π.Α.), που επιθυμούν να παράσχουν κατ΄ οίκον διδασκαλία  με 

υπερωριακή απασχόληση έως πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως και όχι πέραν των (20) μηνιαίως, σε 

μαθητή/νήπιο του 24ου Νηπιαγωγείων Σερρών, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. 

Σερρών μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.                   

 

 

Ο Διευθυντής Π.Ε. Σερρών 

 
 

Ιωάννης Ι. Καραβασίλης 
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