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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Η Διεύθυνση ΠΕ Λέσβου εύχεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς
καλή και δημιουργική Σχολική Χρονιά.
Θέμα 1ο: «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018».
Σχετ.: (α) ΑΠ Φ.7/ΦΜ/143016/Δ1-31/8/2017-ΥΠ.Π.Ε.Θ./Δ/νση Σπουδών/τμ Α και Γ΄
(β) ΑΠ Φ.7/ΦΜ/143031/Δ1-31/8/2017-ΥΠ.Π.Ε.Θ./Δ/νση Σπουδών/τμ Α και Γ΄
Σας διαβιβάζουμε τα παραπάνω σχετικά που αφορούν στη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων (α) και
Νηπιαγωγείων (β).
Για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναγκαία προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση των
τοποθετήσεων όλων των μονίμων εκπαιδευτικών και στη συνέχεια η πρόσληψη του αναγκαίου
αριθμού αναπληρωτών. Σύμφωνα με το υπ΄ αρ. πρωτ. 136504/Ε1-11/08/17 έγγραφο του
ΥΠ.Π.Ε.Θ./Γ.Δ/νση Προσωπικού Π&Δ Εκπ/σης, την «1/9 πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις των
συλλόγων διδασκόντων των σχολείων για την κατανομή των τμημάτων και την ανάθεση μαθημάτων
καθώς και τη διαπίστωση των κενών και των λειτουργικών υπεραριθμιών-πλεονασμάτων, τα οποία
αποστέλλουν αυθημερόν στα υπηρεσιακά συμβούλια.»
Ως εκ τούτου, τα Δημοτικά Σχολεία, παρακαλούνται για την αποστολή, με e-mail, στη Δ/νση ΠΕ Λέσβου
την 1η Σεπτεμβρίου 2017:
 Του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων
 Συμπληρωμένου του συνημμένου πίνακα (αρχείο excel).
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ. 71858/Δ1/3-5-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ απαιτείται,
από όλες τις Σχολικές Μονάδες (Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία) η ενημέρωση του
Πληροφοριακού συστήματος MyScool για το σχολικό έτος 2017-2018:
 Εγγραφή μαθητών στο πρωινό και στο ολοήμερο πρόγραμμα
 Δημιουργία τμημάτων (πρωινού – ολοημέρου)
 Κατανομή τμημάτων σε εκπαιδευτικούς
 Κατανομή μαθητών στα τμήματα
Θέμα 2ο: «Διαβίβαση Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 (ΦΕΚ 109, τ. Α, 1-8-2017) για την Οργάνωση
και Λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας».
Σχετ.: ΑΠ Φ20/ΦΜ/140521/Δ1-22/8/2017-ΥΠ.Π.Ε.Θ./τμ Γ΄Μαθητικής μέριμνας & σχολικής ζωής
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, το υπ’ αριθμ. 79/2017 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 109, τ. Α, 1-8-2017)
που αφορά στην Οργάνωση και Λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας,
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προς αντικατάσταση των Π.Δ. 200/98 και 201/98. Παρακαλούμε, με ευθύνη των
Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων να λάβουν γνώση του εν λόγω Π.Δ., όλοι οι
εκπαιδευτικοί.
Θέμα 3ο: «Χορήγηση ειδικής άδειας 22 ημερών σε γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ.» (3181)
Σχετ.: ΑΠ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/94/οικ.27322/8-8-2017 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 149 του
ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017) αντικαταστάθηκε η παρ.3 του άρθρου 50 του ν.3528/2007
(Υπαλληλικός Κώδικας) και η παρ.3 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι η ειδική άδεια των είκοσι δύο (22)
ημερών ανά έτος χορηγείται και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή
Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται. Με το νέο νομικό
καθεστώς αναγνωρίζεται στους γονείς ατόμων με Δ.Α.Δ. ένα δικαίωμα που τους παρέχει τη δυνατότητα
να προσφέρουν τη φροντίδα που απαιτείται στα τέκνα τους. Η ανωτέρω άδεια των είκοσι δύο (22)
εργάσιμων ημερών χορηγείται στους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία πάσχουν από Δ.Α.Δ.
κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή παιδοψυχιατρικού τμήματος
δημοσίου νοσοκομείου. Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν τα τέκνα χρήζουν ή όχι
περιοδικής νοσηλείας, συνεπώς δεν χρειάζεται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής. Για τη χορήγηση
της άδειας σε υπαλλήλους που έχουν ενήλικα τέκνα τα οποία πάσχουν από Δ.Α.Δ. απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση του υπαλλήλου ότι το τέκνο δεν εργάζεται.
Θέμα 4ο: «Γνωστοποίηση διατάξεων Ν.4472/2017 αναφορικά με τις συνδικαλιστικές άδειες των
εργαζομένων στο δημόσιο τομέα» (3187)
Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 19 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ
74/Α’/19.5.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 - 2021 και λοιπές
διατάξεις» αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α’) σχετικά με τις
άδειες των συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα.
Παρακαλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών
Μονάδων.
Συνημμένα: (4)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
1. Δημοτικά Σχολεία Π.Ε. Ν.Λέσβου
2. Νηπιαγωγεία Π.Ε. Ν.Λέσβου
ΚΟΙΝ.:
1. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Β.Αιγαίου
2. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.
3. ΚΕΔΔΥ Λέσβου
4. ΚΕΔΔΥ Λήμνου
5.ΠΕΚ Μυτιλήνης
6.ΚΠΕ Ευεργέτουλα
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