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ΠΡΟ:
-Σνπο Γ/ληέο , -ηξηεο ησλ
Γεκνηηθψλ ρνιείσλ
- Σνπο Πξντζη/λνπο,-εο ησλ
Νεπηαγσγείσλ ηεο Γηεχζπλζεο
Π.Δ. Γ’ Αζήλαο
(κε ηελ παξάθιεζε λα
ελεκεξσζνχλ ΑΜΕΑ νη
ελδηαθεξφκελνη γηα
ζπληαμηνδφηεζε εθπαηδεπηηθνί ησλ
ζρνιηθψλ ηνπο κνλάδσλ) θαη
- Σν Γξαθείν ρνιηθψλ πκβνχισλ

ΘΕΜΑ: «Ελεκέξωζε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαίηεζεο θαη ζπληαμηνδόηεζεο
εθπαηδεπηηθώλ ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε. Δ΄ Αζήλαο, θαηά ην ζρνι. έηνο 2017-2018»
ρεη.: Σν ππ. αξ. πξωη.: 43336/Ε3/15-03-2018 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ
ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαίηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο
2017-2018, ζαο γλσζηνπνηνχκε ηα εμήο:
1. α) Ωο πξνο ηηο αηηήζεηο παξαίηεζεο, επηζεκαίλνπκε φηη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.
4186/2013, παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 36, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έγηλε αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3687/2008 (Α΄159), φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ πεξίπησζε β’ ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 329 ηνπ Ν. 4072/2012 (Α΄86), εθδφζεθε ν Ν.4386/2016 (Φ.Δ.Κ.83
η.Α’/11-05-2016) κε ζέκα: «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο». χκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 33 κε ζέκα «Ρχζκηζε ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο
πξνζσπηθνχ αξκνδηφηεηαο ΤΠ.Π.Δ.Θ», νξίδεηαη φηη νη εκεξνκελίεο ππνβνιήο αίηεζεο
παξαίηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλνληαη σο
εμήο:
Παξαίηεζε:
«…Αίηηζη παπαίηηζηρ μόνιμος εκπαιδεςηικού ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ
πος ςποβάλλεηαι ηο πρώηο δεκαήμερο ηοσ Απριλίοσ θεωρείηαι όηι έτει γίνει αποδεκηή και
λύεηαι ασηοδικαίως η σπαλληλική ζτέζη, με ηο ηέλος ηοσ ζτολικού έηοσς (31 Απγνύζηνπ)»
Οη αηηήζεηο γηα θέηνο – ζύκθωλα κε ην παξαπάλω – ζα ππνβιεζνύλ ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 02/04/2018 έωο 10/04/2018. Γηθαίσκα αλάθιεζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ
ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο παξαίηεζεο,(π.ρ. γηα αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ηελ
03/04/2018, ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο αίηεζεο είλαη κέρξη 02/05/2018, γηα ππνβνιή ζηηο
04/04/2018, ην δηθαίσκα αλάθιεζεο είλαη κέρξη 03/05/2018 θ.ν.θ.).
Γηα ην ίδην δηάζηεκα ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ, θαηά ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί δηθαηνχληαη
λα αλαθαιέζνπλ ηελ αίηεζε παξαίηεζήο ηνπο, έρνπλ επίζεο ην δηθαίσκα λα πξνζθνκίζνπλ
ηπρφλ δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία εθθξεκνχλ απφ ηα ζπλεκκέλα ηνπο.
β) Παξαίηεζε γηα ιόγνπο πγείαο θαη ζνβαξνύο νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο:
Οη αηηήζεηο παξαίηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηε ιήμε ηεο νξηζζείζεο πξνζεζκίαο, θαζψο θαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ακέζωο επόκελνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, γίλνληαη απνδεθηέο κε απφθαζε ηνπ

Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ησλ Κεληξηθψλ
Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ (Κ.Τ..Π.Δ., Κ.Τ..Γ.Δ.), γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο, φπσο βαξηέο
θαη δπζίαηεο αζζέλεηεο, νη νπνίεο απνδεηθλχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά Τγεηνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ή Γεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ, ή γηα ηδηαίηεξα ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο.
2. ρεηηθά κε ηηο απνιύζεηο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ζωκαηηθή ή πλεπκαηηθή
αληθαλόηεηα
χκθσλα κε ην άξζξν 153 ηνπ Ν. 3528/2007, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πξνζθφκηζε
ζηελ ππεξεζία καο, γλσκάηεπζεο απφ Γεπηεξνβάζκηα ή Δηδηθή Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, ε
νπνία ζα ραξαθηεξίδεη ην λφζεκα σο κε ηάζηκν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ηθαλφ πξνο εξγαζία.
Προζοτή: Γη’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηζρχνπλ δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ζην
δηθαίσκα ζχληαμεο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 εδ. γ΄ηνπ
Π.Γ. 169/2007 -Κψδηθαο Πνιηηηθψλ θαη ηξαηησηηθψλ πληάμεσλ, «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 ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ απφιπζε έρεη δηαθνξεηηθέο
ζπλέπεηεο απφ απηέο ηεο πεξίπησζεο παξαίηεζεο γηα ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο ή
ιφγνπο πγείαο, (βι. παξάγξ. 1β).
χκθσλα κε ην ΄Αξζξν 1, παξ. 1 Ν.955/79, φπσο 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 παληειψο ηπθινί, παξαπιεγηθνί ή
ηεηξαπιεγηθνί, θαζψο θαη γηα φζνπο πάζρνπλ απφ ππεξθσζθαηαζαηκία ή απφ Βήηα νκφδπγν
κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή ή κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη ππνβάιινληαη ζε
κεηάγγηζε ή απφ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη ππνβάιινληαη ζε
αηκνθάζαξζε ή πεξηηνλατθή θάζαξζε ή έρνπλ ππνζηεί κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ ή
ζπκπαγψλ νξγάλσλ (θαξδηά, πλεχκνλεο, ήπαξ, πάγθξεαο θαη λεθξνί), εθφζνλ γηα ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ζπληξέρεη πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, αξθεί δεθαπεληαεηήο
πιήξεο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία».
3. Πξηλ απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαίηεζεο, εάλ ην επηζπκείηε, ζθφπηκν είλαη λα
επηζθέπηεζζε ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ψζηε λα ελεκεξψλεζζε γηα ην αλ
ζεκειηψλεηε ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη ζπληάμηκε ειηθία, θαζψο θαη σο πξνο ην αλ
δηθαηνχζζε πιήξνπο ή κεησκέλεο ζχληαμεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, παξαθαιείζζε λα ππνβάιεηε
αίηεζε ζηελ ππεξεζία καο, γηα ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ θαη
βεβαίσζεο απνδνρψλ.
>>>>> αο ελεκεξψλνπκε φηη ην Γ.Λ.Κ. δέρεηαη ην θνηλφ γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε
εμεηδηθεπκέλα δεηήκαηα, θάζε Παξαζθεπή 11.00-15.00 ζηνλ Α΄ φξνθν, Κάληγγνο 29, Αζήλα.
Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα επηζθεθζείηε ηε δηαδηθηπαθή ηνπ πχιε:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis.

4. Δηθαηνινγεηηθά
ζπληαμηνδόηεζε :
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Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη, δείηε ην ζπλεκκέλν έγγξαθν.
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη (καδί κε νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπο), είλαη
αλαξηεκέλα θαη ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Γ/λζεο Π.Δ. Γ΄ Αζήλαο (Πξφηππα Δγγξάθσλ-Έληππα
πληαμηνδφηεζεο ).

>>>> Κάπνηα έγγξαθα, φπσο Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγίαο Σχπνπ Α΄, βεβαηψζεηο
πξνυπεξεζίαο, βεβαηψζεηο δαλείσλ πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί, πηζαλφλ ππάξρνπλ ζην
πξνζσπηθφ κεηξψν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ωζηφζν, θαιφ ζα ήηαλ λα καο ελεκεξψλεηε γηα φ,ηη
έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, πέξαλ ησλ εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο αηνκηθνχο ζαο θαθέινπο,
ιφγσ ησλ ειιείςεσλ πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο.
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 ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, πξηλ
ιήμεη ν ρξφλνο ππνρξέσζεο παξακνλήο ζηελ Τπεξεζία, ν νπνίνο θαζνξίζηεθε ίζνο κε ην
ρξφλν ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο θαη φρη κεγαιχηεξνο ησλ πέληε (5) εηψλ, ζχκθσλα 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 δίσμε γηα πιεκκέιεκα ή πεηζαξρηθή δίσμε ελψπηνλ ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ γηα
παξάπησκα πνπ κπνξεί λα επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.
Αλ αζθεζεί πνηληθή ή πεηζαξρηθή δίσμε κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο παξαίηεζεο θαη πξηλ ηελ απνδνρή ηεο, ε αίηεζε παξαίηεζεο, ζεωξείηαη όηη δελ έρεη
ππνβιεζεί. ηελ πεξίπησζε άζθεζεο πεηζαξρηθήο δίσμεο κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο
παξαίηεζεο, εθφζνλ ε πεηζαξρηθή ππφζεζε δελ εθδηθαζηεί ζε πξψην βαζκφ εληφο έμη (6)
κελψλ, ν ππάιιεινο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη λέα αίηεζε παξαίηεζεο θαηά ηνπο φξνπο ηνπ
παξφληνο 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 φηη φζνη εθπαηδεπηηθνί ππνβάιινπλ αίηεζε παξαίηεζεο, ζα
κηζζνδνηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία κέρξη θαη ηηο 31 Απγνχζηνπ 2018. Μεηά ηελ παξέιεπζε
ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ε κηζζνδνζία ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ
απφ ην Γ.Λ.Κ. (φπνπ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη γηα ελεκέξσζε ηνπιάρηζηνλ κεηά απφ δχν
κε ηξεηο (2-3) κήλεο).
Παξαθαινχκε γηα ηελ ΑΜΕΗ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηε
ζρνιηθή ζαο κνλάδαο.
αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑ
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