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ΘΕΜΑ: «Λύση Υπαλληλικής Σχέσης εκπαιδευτικών». 

Καθώς πρόσφατα έχουν προκύψει πολλές περιπτώσεις λύσης υπαλληλικής σχέσης 
εκπαιδευτικών, οι οποίες δεν θα έπρεπε να δρομολογηθούν λόγω ύπαρξης διαφόρων 
κωλυμάτων, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε αιτήματα ανάκλησης των πράξεων αυτών, 
εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω :  

Υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ο 
ενδελεχής έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών, με την κατάθεση της σχετικής 
αίτησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Στη περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη 
ή σωστά,  θα πρέπει να ενημερώνετε τον ενδιαφερόμενο πριν προχωρήσετε στο επόμενο 
βήμα.  

Α.  Ο  έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται σε συνδυασμό με τον υπηρεσιακό φάκελο του 
εκπαιδευτικού. Τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να ελεγχθούν  για κάθε 
εκπαιδευτικό είναι :  

 Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και η θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος βάσει του Ν. 3865/2010 (Φ.Ε.Κ. 120 Α’ ), σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 
13725/0092/26.01.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΡΠΗ-54) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  

 Η ακριβής ημερομηνία γέννησης, το όριο ηλικίας και η οικογενειακή του κατάσταση.   

 Το έτος έναρξης πρώτης ασφάλισης. 

 Η υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, βάσει 
της παραγράφου δ και ε του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο  4 του άρθρου 4 του  Ν.3687/2008(Φ.Ε.Κ. 159 Α’) και 
των άρθρων 148 και 58 του Υπαλληλικού Κώδικα – Ν. 3528/2007  ( Φ.Ε.Κ. 26 Α’), όπου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα  με τις διατάξεις αυτές, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης 
βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης και πάντως όχι μεγαλύτερο των δέκα ετών.  Σε περίπτωση αθέτησης της 
υποχρέωσης αυτής, καθώς επίσης και σε περίπτωση υπαίτιας διακοπής της άδειας 
υπηρεσιακής του εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο 
των πρόσθετων αποζημιώσεων που έλαβε, καθώς και τις αποδοχές, ολικά ή μερικά, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού 
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συμβουλίου (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.). Τονίζεται ότι η αρμοδιότητα έκδοσης σχετικών καταλογιστικών 
πράξεων έχει διαβιβαστεί από τον Υπουργό Παιδείας στον Περιφερειακό Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/04.10.2005 
Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1461/2005 τ. Β’).  Επιπλέον, σύμφωνα με την με αριθμό 
ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/152/19900/28.09.2010 εγκύκλιό του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεν εξαιρούνται από την 
προαναφερόμενη υποχρέωση οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από ειδικές παθήσεις, εκτός 
της περίπτωσης της παραγράφου 1, του άρθρου 153 του Ν. 3528/2007.  

 Η θέση σε αυτοδίκαιη αργία σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.3 του άρθρου 1 του Ν. 
4093/2012 (Φ.Ε.Κ.  222 Α΄), σελίδα 5572.  

 Η ύπαρξη  ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την 
ποινή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Υπαλληλικού Κώδικα – Ν. 
3528/2007  ( Φ.Ε.Κ. 26 Α’). 

 Η ενδεχόμενη προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και από πότε. 

 Η εξαγορά ή όχι της στρατιωτικής θητείας για τους άρρενες εκπαιδευτικούς. Η 
στρατιωτική θητεία δεν προσμετρείται στο χρόνο που ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να 
παραμείνει στην Υπηρεσία, καθόσον η παράγραφος 7 του άρθρου 58  του Ν. 3528/2007 
αναφέρεται στην υποχρέωση παραμονής μετά το τέλος της εκπαιδευτικής άδειας.  

Εάν και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η υπηρεσία σας μπορεί να 
προβεί στο επόμενο βήμα το οποίο είναι :  

 Η έκδοση αυτοδίκαιης απόλυσης (ή αποχώρησης) λόγω ορίου ηλικίας και 
τριακονταπενταετίας, στο τέλος κάθε σχολικού έτους, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ.  
104176 /Δ2/05.08.2008 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.  

 Η αποδοχή παραίτησης και η έκδοση της σχετικής αυτοδίκαιης πράξης παραίτησης,  για 
υποβληθείσες αιτήσεις από 1 έως και 10 Ιουλίου κάθε ημερολογιακού έτους για 
οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τις  με αριθμό πρωτ.  104176 /Δ2/05.08.2008 και  
63638/Δ1/07.06.2012 εγκυκλίους της υπηρεσίας μας. 

 Η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας, προκειμένου ο 
εκπαιδευτικός να παραιτηθεί μέσω Κ.Υ.Σ.Π.Ε. για σοβαρούς λόγους υγείας και 
οικογενειακούς στο μέσον της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 
Φ361.96/115320/Δ1/28.09.2012 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.  

 Η απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα ύστερα από απόφαση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100, 153,165 και 167  
του Υπαλληλικού Κώδικα - Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ. Α΄). Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση 
της παραγράφου 1 του άρθρου 153 του Ν. 3528/2007,  με συνέπεια να μην απαιτείται η 
υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την  
παράγραφο 7 του άρθρου 58  του ιδίου νόμου.  

Β. Η ανάκληση της λύσης της υπαλληλικής σχέσης εκπαιδευτικού θεωρείται εξαιρετικό 
μέτρο και πραγματοποιείται από την ίδια Υπηρεσία που έχει εκδώσει τη σχετική πράξη, 
ύστερα από βεβαίωση για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης, μόνο στις περιπτώσεις που η 
παραίτηση πάσχει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι άκυρη, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 
2579/Δ2/04.02.1994 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..  Οι περιπτώσεις αυτές είναι: 

 Ο εσφαλμένος υπολογισμός κατά την απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και 
τριακονταπενταετίας της 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με σχετική πράξη του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). 

 Η σύγχυση λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως αποδεικνύεται από σχετική ιατρική 
βεβαίωση. 

 Η πλάνη ως προς τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με σχετική 
πράξη του Γ.Λ.Κ.. 

 Η πλάνη ως προς τον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου. 

Δεδομένου ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι λύσεις υπαλληλικής σχέσης των 
εκπαιδευτικών έχουν αυξηθεί σημαντικά σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
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της χώρας, και καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος και οι απαιτήσεις πολλές, παρακαλούμε 
όπως επιστήσετε την προσοχή σας στα ανωτέρω,  προς αποφυγήν λαθών.   

                         

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ        
  

 

                   ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

  

 Εσωτερική διανομή            
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