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Νέα Σμύρνη, 23/03/2020
Αρ.Πρωτ.: 4457
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:
-Δ/ντές , -ντριες Δημοτικών Σχολείων
- Προϊστ/νους,-ες Νηπιαγωγείων
της Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας
(με την παράκληση να ενημερωθούν
ΑΜΕΣΑ οι ενδιαφερόμενοι για
συνταξιοδότηση εκπαιδευτικοί των
σχολικών τους μονάδων)

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης
εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, κατά το σχολ. έτος 2019-2020»
Σχετ.: Το υπ. αρ. πρωτ.: 39109/Ε3/19-03-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης των εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος
2019-2020, σας γνωστοποιούμε τα εξής:
1. α) Ως προς τις αιτήσεις παραίτησης, επισημαίνουμε ότι μετά τη δημοσίευση του Ν.
4186/2013, παρ. 20 του άρθρου 36, σύμφωνα με την οποία έγινε αντικατάσταση της παρ. 2
του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (Α΄159), όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β’ της
παρ. 6 του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (Α΄86), εκδόθηκε ο Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83
τ.Α’/11-05-2016) με θέμα: «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης
προσωπικού αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ», ορίζεται ότι οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης
παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται ως
εξής:
Παραίτηση:
«…Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και
λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του σχολικού έτους (31 Αυγούστου)»
Οι αιτήσεις για φέτος – σύμφωνα με το παραπάνω – θα υποβληθούν το χρονικό
διάστημα από 01/04/2020 έως 10/04/2020. Δικαίωμα ανάκλησης μέσα σε ένα (1) μήνα από
την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης παραίτησης,(π.χ. για αιτήσεις που υποβλήθηκαν την
03/04/2020, το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης είναι μέχρι 02/05/2020, για υποβολή στις
04/04/2020, το δικαίωμα ανάκλησης είναι μέχρι 03/05/2020 κ.ο.κ.).
β) Παραίτηση για λόγους υγείας και σοβαρούς οικογενειακούς λόγους:
Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ορισθείσης προθεσμίας, καθώς και κατά
τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών
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Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές
και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής
Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
2. Σχετικά με τις απολύσεις των εκπαιδευτικών για σωματική ή πνευματική
ανικανότητα
Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 3528/2007, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση
στην υπηρεσία μας, γνωμάτευσης από Δευτεροβάθμια ή Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, η
οποία θα χαρακτηρίζει το νόσημα ως μη ιάσιμο και τον εκπαιδευτικό μη ικανό προς εργασία.
Προσοχή: Γι’ αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά στο
δικαίωμα σύνταξης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. γ΄του
Π.Δ. 169/2007 -Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, «τακτικός δημόσιος
υπάλληλος δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο, αν απολυθεί για σωματική ή
διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία». Ως εκ τούτου, η εν λόγω απόλυση έχει διαφορετικές
συνέπειες από αυτές της περίπτωσης παραίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή
λόγους υγείας, (βλ. παράγρ. 1β).
Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 Ν.955/79, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 3 παρ. 1 Ν.
2227/94, 8 παρ. 1 Ν.2592/98 άρθρο 2, παρ. 1 Ν.3075/02 και άρθρο 3, παρ. 1 του Ν.3513/06,
«Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί,
καθώς και για όσους πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή
δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή
περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών
οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές
συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική
συντάξιμη υπηρεσία».
3. Πριν από την υποβολή αίτησης παραίτησης, εάν το επιθυμείτε, σκόπιμο είναι να
επισκέπτεσθε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να ενημερώνεσθε για το αν
θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και συντάξιμη ηλικία, καθώς και ως προς το αν
δικαιούσθε πλήρους ή μειωμένης σύνταξης. Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε να υποβάλετε
αίτηση στην υπηρεσία μας, για χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών και
βεβαίωσης αποδοχών.
Σας ενημερώνουμε ότι το Γ.Λ.Κ. δέχεται το κοινό για παροχή πληροφοριών σε
εξειδικευμένα ζητήματα, κάθε Παρασκευή 11.00-15.00 στον Α΄ όροφο, Κάνιγγος 29,
Αθήνα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να επισκεφθείτε τη διαδικτυακή του πύλη:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis.
Εφιστούμε την προσοχή σας, διότι δεν έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν:
α) οι υπάλληλοι που έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα, πριν
λήξει ο χρόνος υποχρέωσης παραμονής στην Υπηρεσία, ο οποίος καθορίστηκε ίσος με το
χρόνο της εκπαιδευτικής άδειας και όχι μεγαλύτερος των πέντε (5) ετών, σύμφωνα με το
άρθρο 36 (παρ.21) του Ν.4186/2013 και
β) οι υπάλληλοι για τους οποίους κατά την υποβολή της αίτησης παραίτησης εκκρεμεί
ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή πειθαρχική δίωξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου για
παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
Αν ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της
αίτησης παραίτησης και πριν την αποδοχή της, η αίτηση παραίτησης, θεωρείται ότι δεν έχει
υποβληθεί. Στην περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης μετά την υποβολή αίτησης
παραίτησης, εφόσον η πειθαρχική υπόθεση δεν εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό εντός έξι (6)
μηνών, ο υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση παραίτησης κατά τους όρους του
παρόντος άρθρου.
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5. Η υποβολή της αίτησης θα γίνει εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (110 Απριλίου) αρχικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, και θα
ακολουθήσει ενημέρωσή σας για το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται,
καθώς και για τον χρόνο υποβολής τους.
6. Σας υπενθυμίζουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση παραίτησης, θα
μισθοδοτηθούν από την Υπηρεσία μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020. Μετά την παρέλευση
της ημερομηνίας λήξης του σχολικού έτους, η μισθοδοσία τους θα πραγματοποιείται πλέον
από το Γ.Λ.Κ. (όπου θα πρέπει να απευθύνονται για ενημέρωση τουλάχιστον μετά από 2-3
μήνες).
Παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ ενημέρωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν στη
σχολική σας μονάδας.
Υπενθυμίζουμε ότι είναι χρήσιμο να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας για κάθε
νεότερο.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ

Συν.: Το σχετ. έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
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