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ΠΡΟ:  

Σνπο  Γ/ληέο , -ηξηεο  ηωλ 

Γεκνηηθώλ ρνιείωλ & ηνπο 

Πξνϊζη/λνπο,-εο  ηωλ 

Νεπηαγωγείωλ ηεο  Γηεύζπλζεο 

Π.Δ.Γ’ Αζήλαο 

(κε ηελ παξάθιεζε λα 

ελεκεξωζνύλ ΑΜΕΑ νη  

ελδηαθεξόκελνη γηα 

ζπληαμηνδόηεζε εθπαηδεπηηθνί ηωλ 

ζρνιηθώλ ηνπο κνλάδωλ) 

 

  

ΘΕΜΑ: «Ελεκέξωζε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαίηεζεο θαη ζπληαμηνδόηεζεο       

               εθπαηδεπηηθώλ ηεο  Δ΄ Δηεύζπλζεο Π.Ε. Αζελώλ, γηα ην ζρνι. έηνο 2015-2016» 

 

        ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζπληαμηνδόηεζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 

2015-2016, ζαο γλωζηνπνηνύκε ηα εμήο:  

 

1. α) Ωο πξνο ηηο αηηήζεηο παξαίηεζεο, επηζεκαίλνπκε όηη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 

4186/2013, παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 36, ζύκθωλα  κε ηελ νπνία έγηλε αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3687/2008 (Α΄159), όπωο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ πεξίπηωζε β’ ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 329 ηνπ Ν. 4072/2012 (Α΄86), νη εκεξνκελίεο ππνβνιήο αίηεζεο 

παξαίηεζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλνληαη ωο 

εμήο: 

Παξαίηεζε: 

«…Αίηηζη παπαίηηζηρ μόνιμος εκπαιδεςηικού ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 

πος ςποβάλλεηαι ηο ηελεσηαίο δεκαήμερο ηοσ Απριλίοσ θεωρείηαι όηι έτει γίνει αποδεκηή 

και λύεηαι ασηοδικαίως η σπαλληλική ζτέζη, με ηο ηέλος ηοσ διδακηικού έηοσς.» 

 

Οη αηηήζεηο γηα θέηνο – ζύκθωλα κε ην παξαπάλω – ζα ππνβιεζνύλ ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 21/04/2016 έωο 30/04/2016. Γηθαίωκα αλάθιεζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα από 

ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο παξαίηεζεο,(π.ρ. γηα αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ηελ 

21/04/2016, ην δηθαίωκα αλάθιεζεο ηεο αίηεζεο είλαη κέρξη 20/05/2016, γηα ππνβνιή ζηηο 

22/04/2016, ην δηθαίωκα αλάθιεζεο είλαη κέρξη 21/05/2016 θ.ν.θ.). 

   Γηα ην ίδην δηάζηεκα ηωλ ηξηάληα (30) εκεξώλ, θαηά ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί δηθαηνύληαη 

λα αλαθαιέζνπλ ηελ αίηεζε παξαίηεζήο ηνπο, έρνπλ επίζεο ην δηθαίωκα λα πξνζθνκίζνπλ 

ηπρόλ δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία εθθξεκνύλ από ηα ζπλεκκέλα ηνπο.  

 

β) Παξαίηεζε γηα ιόγνπο πγείαο θαη ζνβαξνύο νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο: 

«…Οι αιηήζειρ παπαίηηζηρ ηων εκπαιδεςηικών ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ, πος ςποβάλλονηαι μεηά ηην 31η Μαΐοσ, καθώρ και καηά ηη διάρκεια ηοσ 

αμέζως επόμενοσ διδακηικού έηοσς, γίνονηαι αποδεκηέρ με απόθαζη ηος Υποςπγού Παιδείαρ 

και Θπηζκεςμάηων, ύζηεπα από γνώμη ηων Κενηπικών Υπηπεζιακών Σςμβοςλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., 

Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιπεηικούρ λόγοςρ, όπωρ βαπιέρ και δςζίαηερ αζθένειερ, οι οποίερ 

αποδεικνύονηαι από πιζηοποιηηικά Υγειονομικήρ Επιηποπήρ ή Δημόζιος Νοζοκομείος, ή για 

ιδιαίηεπα ζοβαπούρ οικογενειακούρ λόγοςρ.» 

 



 

2. ρεηηθά κε ηηο απνιύζεηο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ζωκαηηθή ή πλεπκαηηθή 

αληθαλόηεηα  
ύκθωλα κε ην άξζξν 153 ηνπ Ν. 3528/2007, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε πξνζθόκηζε 

ζηελ ππεξεζία καο, γλωκάηεπζεο από Γεπηεξνβάζκηα ή Δηδηθή Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, ε 

νπνία ζα ραξαθηεξίδεη ην λόζεκα ωο  κε ηάζηκν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό κε ηθαλό πξνο εξγαζία. 

Προζοτή: Γη’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ηζρύνπλ δηαθνξεηηθέο πξνϋπνζέζεηο όζνλ αθνξά ζην 

δηθαίωκα ζύληαμεο. πγθεθξηκέλα, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 εδ. γ΄ηνπ 

Π.Γ. 169/2007 -Κώδηθαο Πνιηηηθώλ θαη ηξαηηωηηθώλ πληάμεωλ, «ηακηικόρ δημόζιορ 

ςπάλληλορ δικαιούηαι ζε ιζόβια ζύνηαξη από ηο Δημόζιο Ταμείο, αν απολςθεί για ζωμαηική ή 

διανοηηική ανικανόηηηα, η οποία δεν οθείλεηαι ζηην ςπηπεζία και έσει πενηαεηή ηοςλάσιζηον 

ππαγμαηική ζςνηάξιμη ςπηπεζία». Ωο εθ ηνύηνπ, ε ελ ιόγω απόιπζε έρεη δηαθνξεηηθέο 

ζπλέπεηεο από απηέο ηεο πεξίπηωζεο παξαίηεζεο γηα ζνβαξνύο νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο ή 

ιόγνπο πγείαο, (βι. παξάγξ. 1β).  

    ύκθωλα κε ην ΄Αξζξν 1, παξ. 1 Ν.955/79, όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηα άξζξα 3 παξ. 1 

Ν. 2227/94, 8 παξ. 1 Ν.2592/98 άξζξν 2, παξ. 1 Ν.3075/02 θαη άξζξν 3, παξ. 1 ηνπ 

Ν.3513/06, «Γηα ηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη είλαη παληειώο ηπθινί, παξαπιεγηθνί ή 

ηεηξαπιεγηθνί, θαζώο θαη γηα όζνπο πάζρνπλ από ππεξθωζθαηαζαηκία ή από Βήηα νκόδπγν 

κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή ή κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη ππνβάιινληαη ζε 

κεηάγγηζε ή από ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ θαη ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε ή πεξηηνλαϊθή θάζαξζε ή έρνπλ ππνζηεί κεηακόζρεπζε κπεινύ ηωλ νζηώλ ή 

ζπκπαγώλ νξγάλωλ (θαξδηά, πλεύκνλεο, ήπαξ, πάγθξεαο θαη λεθξνί), εθόζνλ γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο ζπληξέρεη πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, αξθεί δεθαπεληαεηήο 

πιήξεο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία. ΄Αξζξν 5 παξ. 2 Ν.Γ. 3768/57».  

 

3. Πξηλ από ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαίηεζεο, εάλ ην επηζπκείηε, ζθόπηκν είλαη λα 

επηζθέπηεζζε ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ώζηε λα ελεκεξώλεζζε γηα ην αλ 

ζεκειηώλεηε ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα θαη ζπληάμηκε ειηθία, θαζώο θαη ωο πξνο ην αλ 

δηθαηνύζζε πιήξνπο ή κεηωκέλεο ζύληαμεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, παξαθαιείζζε λα ππνβάιιεηε 

αίηεζε ζηελ ππεξεζία καο, γηα ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ θαη 

βεβαίωζεο απνδνρώλ.  

>>>>> αο ελεκεξώλνπκε όηη ην Γ.Λ.Κ. δέρεηαη ην θνηλό γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ ζε 

εμεηδηθεπκέλα δεηήκαηα, θάζε Παξαζθεπή 11.00-15.00 ζηνλ Α΄ όξνθν, Κάληγγνο 29, Αζήλα.   

Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα λα επηζθεθζείηε ηε δηαδηθηπαθή ηνπ πύιε: 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis.                                                                       

 

4. Δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε παξαίηεζεο γηα          

ζπληαμηνδόηεζε : 

     Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη, δείηε ην ζπλεκκέλν έγγξαθν.                        
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη (καδί κε νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξωζή ηνπο), είλαη 

αλαξηεκέλα θαη ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Γ/λζεο Π.Δ. Αζήλαο (Πξόηππα Δγγξάθωλ-Έληππα 

πληαμηνδόηεζεο ). 

 

 >>>> Κάπνηα έγγξαθα, όπωο Πηζηνπνηεηηθό ηξαηνινγίαο Σύπνπ Α΄, βεβαηώζεηο 

πξνϋπεξεζίαο, βεβαηώζεηο δαλείωλ πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί, πηζαλόλ ππάξρνπλ ζην 

πξνζωπηθό κεηξών ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Ωζηόζν, θαιό ζα ήηαλ λα καο ελεκεξώλεηε γηα ό,ηη 

έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, πέξαλ ηωλ εγγξάθωλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο αηνκηθνύο ζαο θαθέινπο.  

 

 

 



 

εκεηώλεηαη όηη όζνη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο:  

α) έρνπλ αζθήζεη θαηά ηε  δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαζήθνληα ζε ζέζεηο επζύλεο 

(Δ/ληεο, Τπ/ληεο, Πξνϊζη/λνη) πάλω από 2 (δύν) έηε 

β) έρνπλ ιάβεη άδεηα άλεπ απνδνρώλ, ή εθπαηδεπηηθή άδεηα 

    παξαθαινύληαη λα καο ελεκεξώλνπλ. 

 

 

     Εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο, δηόηη δελ έρνπλ δηθαίωκα λα παξαηηεζνύλ: 

 α) νη ππάιιεινη πνπ έρνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα,  πξηλ 

ιήμεη ν ρξόλνο ππνρξέωζεο παξακνλήο ζηελ Τπεξεζία, ν νπνίνο θαζνξίζηεθε ίζνο κε ην 

ρξόλν ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο θαη όρη κεγαιύηεξνο ηωλ πέληε (5) εηώλ, ζύκθωλα κε ην 

άξζξν 36 (παξ.21) ηνπ Ν.4186/2013 θαη 

 

 β) νη ππάιιεινη γηα ηνπο νπνίνπο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο παξαίηεζεο εθθξεκεί 

πνηληθή δίωμε γηα πιεκκέιεκα ή πεηζαξρηθή δίωμε ελώπηνλ ηνπ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ γηα 

παξάπηωκα πνπ κπνξεί λα επηζύξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παύζεο. 

   Αλ αζθεζεί πνηληθή ή πεηζαξρηθή δίωμε κέζα ζε δύν (2) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο παξαίηεζεο θαη πξηλ ηελ απνδνρή ηεο, ε αίηεζε παξαίηεζεο, ζεωξείηαη όηη δελ έρεη 

ππνβιεζεί. ηελ πεξίπηωζε άζθεζεο πεηζαξρηθήο δίωμεο κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο 

παξαίηεζεο, εθόζνλ ε πεηζαξρηθή ππόζεζε δελ εθδηθαζηεί ζε πξώην βαζκό εληόο έμη (6) 

κελώλ, ν ππάιιεινο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη λέα αίηεζε παξαίηεζεο θαηά ηνπο όξνπο ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ. 

 

5. Όζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη γηα 

δηεπθόιπλζή ζαο θαη γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζή ζαο, ζθόπηκν είλαη λα ππνβιεζνύλ  

καδί κε ηελ αίηεζε παξαίηεζεο. 

 

 

6. αο ππελζπκίδνπκε όηη όζνη εθπαηδεπηηθνί ππνβάιινπλ αίηεζε παξαίηεζεο, ζα 

κηζζνδνηεζνύλ από ηελ Τπεξεζία κέρξη θαη ηηο 21 Ινπλίνπ 2016. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 

εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, ε κηζζνδνζία ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ από 

ην Γ.Λ.Κ. (όπνπ ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη γηα ελεκέξωζε ηνπιάρηζηνλ κεηά από δύν κε 

ηξεηο (2-3) κήλεο).  

      ε πεξίπηωζε αλάθιεζεο ηεο αίηεζεο παξαίηεζεο, επεηδή ε εληνιή κηζζνδνζίαο γηα ηνλ 

Ινύλην πηζαλόλ λα έρεη δνζεί πξηλ από ηελ ππνβνιή ηεο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα κηζζνδνηεζνύλ 

κέρξη θαη ηηο 21/06/2016, αιιά ζα ηνπο ρνξεγεζεί ε δηαθνξά ηωλ ελλέα (9) εκεξώλ, ζηε 

κηζζνδνζία ηνπ Ινπιίνπ 2016. 

 

 

  Παξαθαινύκε γηα ηελ  ΑΜΕΗ  ελεκέξωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη ππεξεηνύλ ζηε 

ζρνιηθή ζαο κνλάδαο.  

  αο επραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηπρόλ δηεπθξηλίζεηο. 

 

 

   

 
                                                                                       Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑ 
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