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ΘΕΜΑ: «Αιτήσεις παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης.»

Ενηµερώνουµε όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν να

παραιτηθούν

πως

σύµφωνα µε το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄ 193/17-9-2013 – άρθρο 36 παρ. 20) πρέπει
και φέτος να υποβάλουν µόνο µία αίτηση παραίτησης σε αποκλειστική προθεσµία
σε εργάσιµη ηµέρα από 21 έως 30 Απριλίου ( φέτος οι εργάσιµες λόγω και της Μ.
Εβδοµάδας είναι οι 21, 22, 25, 26, 27, 28/4 ).
∆ικαίωµα ανάκλησης της αίτησης που θα έχουν υποβάλει το παραπάνω
δεκαήµερο, έχουν εντός ενός µήνα από την ηµεροµηνία της αίτησής τους (π.χ. εάν η
αίτηση παραίτησης υποβληθεί την 21-4-2015, ανάκλησή της µπορεί να γίνει µέχρι και
την 20-5-2015, για αίτηση παραίτησης την 22-4-2015, ανάκλησή της µπορεί να γίνει
µέχρι και την 21-5-2015 κ.ο.κ. ).
Η λύση της υπαλληλικής σχέσης θα συντελεστεί µε διαπιστωτική πράξη του
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης στο τέλος του διδακτικού έτους, δηµοσιευτέα στο ΦΕΚ και
αναρτητέα στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Η ηµεροµηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης θα είναι το
τέλος του διδακτικού έτους (δηλαδή η 1η Ιουλίου ή η εποµένη της ηµεροµηνίας που
τυχόν παραταθεί το διδακτικό έτος για τα σχολεία που εµπλέκονται στις Πανελλαδικές

Εξετάσεις), ενώ η τελευταία ηµέρα εργασίας και µισθοδοσίας θα είναι η αµέσως
προηγούµενη, δηλαδή η 30ή Ιουνίου.
Αίτηση παραίτησης που υποβάλλεται σε ηµεροµηνία από την 1η Ιουνίου και
µετά, πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά δηµόσιων φορέων υγείας που
αποδεικνύουν εξαιρετικό λόγο υγείας ή ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς
λόγους, και γίνεται αποδεκτή µε απόφαση υπουργού µετά από γνώµη του
Κ.Υ.Σ.∆.Ε. Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί στις περιπτώσεις του
άρθρου 148 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (εκκρεµής ποινική ή πειθαρχική δίωξη

-2για κακούργηµα ή παράπτωµα που

δύναται να επισύρει ποινή οριστικής

παύσης αντίστοιχα, και µέχρι 2 µήνες πριν την άσκηση της δίωξης), καθώς και στην
περίπτωση που έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία (σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του
Ν. 4325/2015).
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια υποχρεούνται µετά τη λήξη
της να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο της
άδειας και πάντως όχι µεγαλύτερο των 5 ετών. Από το χρόνο αυτό υποχρεωτικά
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ίδια βαθµίδα για 2 τουλάχιστον έτη και πέραν
αυτών συµπληρωµατικά σε άλλη βαθµίδα εκπαίδευσης). Εάν ο εκπαιδευτικός επιθυµεί
να παραιτηθεί πριν τον νόµιµο χρόνο υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο των
πρόσθετων αποζηµιώσεων λόγω της εκπαιδευτικής άδειας, καθώς και το σύνολο ή
µέρος των αποδοχών που έλαβε κατά τη διάρκειά της.
Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (άρθρο 28) η υπηρεσία πριν
την αποδοχή παραίτησης του υπαλλήλου υποχρεούται να προβεί αυτεπάγγελτα σε
έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών του, τα οποία είναι υποχρεωτικά και
λαµβάνονται υπόψη για διορισµό, πρόσληψη ή την εν γένει υπηρεσιακή του
κατάσταση (σχετική και η υπ’ αριθµ. 31792/8-12-2014 εγκύκλιος του Υπουργείου
∆.Μ.Η.∆.).
Η διεύθυνσή µας οφείλει εντός 20 εργάσιµων ηµερών να υποβάλει ηλεκτρονικά
το ∆ελτίο Ατοµικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης του συνταξιούχου και εντός 2 µηνών
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ της διαπιστωτικής πράξης να αποστείλει
ταχυδροµικά το φάκελο συνταξιοδότησής του (άρθρο 1 παρ. 1 περ. β & παρ. 4 του Ν.
4151/2013).

Η σειρά προτεραιότητας για τον κανονισµό της κύριας σύνταξης καθορίζεται
από την ηµεροµηνία που πρωτοκολλείται ο ατοµικός σας φάκελος στο Γενικό
Λογιστήριο (άρθρο 1 παρ. 3 περ. β΄ του Ν. 4151/2013). Η κανονιστική πράξη που
εκδίδει το ΓΛΚ την κοινοποιεί στα υπόλοιπα Ταµεία για να ξεκινήσει ο κανονισµός των
υπόλοιπων βοηθηµάτων (ΕΤΕΑ / τ. ΤΕΑ∆Υ για την επικουρική σύνταξη, ΜΤΠΥ για
το µέρισµα και ΤΠ∆Υ για την εφάπαξ παροχή).
Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις για την προκαταβολή

σύνταξης (καταβλητέα στις 10 κάθε µήνα στο 50% ή 60% του βασικού µισθού του
πρώην µισθολογίου Ν. 3205/2003 µείον τον φόρο και την κράτηση για υγ. περίθαλψη).
Οι συντάξεις του ∆ηµοσίου καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιµη ηµέρα
κάθε µήνα (Ν. 4151/2013 αρθ. 4 παρ. 16) ενώ η προκαταβολή της σύνταξης
κατατίθεται κάθε 10 του µηνός.
Μετά τη συνταξιοδότηση µπορούν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι να παρακολουθούν
µέσω του διαδικτύου την πορεία του φακέλου συνταξιοδότησής σας στον ηλεκτρονικό

σύνδεσµο

του
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(και

αριστερά στο σύνδεσµο «Παρακολούθηση αίτησης συνταξιοδότησης») εισάγοντας του
κλειδάριθµους TAXISNET που χρησιµοποιούν για την ηλεκτρονική υποβολή της
φορολογικής τους δήλωσης. Εναλλακτικά στο τηλεφωνικό κέντρο του ΓΛΚ 210 3329
900 µετά το εισαγωγικό ηχογραφηµένο µήνυµα απαντούν οι τηλεφωνητές.
Για την τύχη των βοηθηµάτων που αναµένουν οι συντ/χοι από τα υπόλοιπα
Ταµεία, η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικά ή µε ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Ειδικά ζητήµατα:
Το επίδοµα θέσης ευθύνης υπολογίζεται στις συντάξιµες αποδοχές στο
αντίστοιχο ύψος που προβλεπόταν µε το παλιό µισθολόγιο (Ν. 3205/2003) και
επιπρόσθετα απαιτείται η άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης για δύο τουλάχιστον
ηµερολογιακά χρόνια. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν συµπληρώσει αθροιστικά τη διετία
σε διαφορετικές θέσεις ευθύνης, θα λάβουν από τη σύνταξη το επίδοµα θέσης
ευθύνης της κατώτερης βαθµίδας.
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν λάβει δάνεια που εξυπηρετούνται µέσω της
µισθοδοσίας τους, ας γνωρίζουν ότι: Εάν έλαβαν δάνειο από το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο ή το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων, θα πρέπει να καταβάλλουν
µόνοι τους τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις στο κατάστηµα του Τ. Τ. ή στο Γραφείο
Παρακαταθηκών της ∆.Ο.Υ. της περιοχής τους αντίστοιχα, για το διάστηµα από την
διακοπή παρακράτησης των δόσεων από το µισθό τους µέχρι την έναρξη
παρακράτησης των δόσεων από τη σύνταξη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
πληροφορηθούν για τη µεταβατική αυτή περίοδο εξυπηρέτησης του δανείου τους από
τα παραπάνω καταστήµατα. Για δάνεια που ελήφθησαν από το ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑ∆Υ) ή το
ΜΤΠΥ διακόπτεται µε τη συνταξιοδότηση η παρακράτηση των δόσεων και δεν
συνδέεται κατόπιν µε τα αντίστοιχα βοηθήµατα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι
συνταξιούχοι να ενηµερωθούν από το Ταµείο τηλεφωνικά ή µε ηλεκτρονική
αλληλογραφία για την τύχη των υπόλοιπων οφειλών τους.
Από 19.8.2015, οπότε δηµοσιεύθηκε ο Ν. 4336/2015, τα όρια καταβολής των
συντάξεων αυξάνονται σταδιακά. Στα νέα αυξηµένα όρια εµπίπτουν όσοι δηµόσιοι
υπάλληλοι, δεν είχαν συµπληρώσει τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης + το όριο ηλικίας
(εφόσον αυτό απαιτείται) για την καταβολή της σύνταξης µέχρι την 18.8.2015.
Επίσης σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο, για όσους εξέρχονται της υπηρεσίας από
1/9/2015, αλλάζει ο υπολογισµός της σύνταξής τους µε εφαρµογή βασικού και
αναλογικού τµήµατος, µόνο όµως για τα έτη που έχουν διανύσει στην υπηρεσία από
το έτος 2011 µέχρι τη συνταξιοδότηση.

Η

βάση

υπολογισµού
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συντάξιµων αποδοχών εξακολουθεί και

φέτος να είναι ο µισθός του Οκτωβρίου 2011 (προ-προηγούµενο µισθολόγιο άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 4336/2015).
Ειδικά για όσους αποχωρούντες µπορούν να λάβουν µόνο µειωµένη σύνταξη,
επισηµαίνουµε ότι επιβαρύνεται η ποινή της µείωσης, αφού αυτή υπολογίζεται
σύµφωνα µε το νέο αυξηµένο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και, µέχρι αυτό
να συµπληρωθεί, συντελείται µία επιπλέον µείωση 10% .
Στη διεύθυνσή µας βρίσκεται το αρχείο µε τη νοµοθεσία για την απονοµή
συντάξεων του ∆ηµοσίου και είναι στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται να ενηµερωθεί.
Αρµόδια και εξατοµικευµένα για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
ενηµερώνουν οι εισηγητές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Κάνιγγος 29, στον
1ο όροφο του κτιρίου) κάθε εργάσιµη Παρασκευή µεταξύ των ωρών 11:00 και 15:00.
Επισηµαίνουµε ότι η αποδοχή της παραίτησης από την υπηρεσία δεν
κατοχυρώνει το συνταξιοδοτικό δικαίωµα του παραιτηθέντος υπαλλήλου, αφού η
αίτηση συνταξιοδότησης είναι ξεχωριστή, έπεται της αίτησης παραίτησης και εµπίπτει
στην κρίση των υπηρεσιών Συντάξεων του ΓΛΚ και των Ταµείων του ∆ηµοσίου, προς
τα οποία διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος. Για το λόγο αυτό καλούνται οι
εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συνταξιοδοτηθούν, να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, καθώς στην εξαιρετική περίπτωση που αναγκασθούν να ζητήσουν
επαναφορά στην υπηρεσία λόγω πλάνης ως προς τις προϋποθέσεις της
συνταξιοδότησης, η επαναφορά τους συντελείται συνήθως σε χρόνο πέραν του
έτους από την αποχώρησή τους, για το δε διάστηµα που µεσολαβεί από την
παραίτηση µέχρι την επαναφορά τους δεν καταβάλλεται σύνταξη ούτε
αποδοχές, τυχόν δε ποσά που έχουν καταβληθεί ως προκαταβολή σύνταξης
αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
•

Επισυνάπτουµε την αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης που
υποβάλλεται τον Απρίλιο.

•

Επίσης

επισυνάπτουµε

την

αίτηση

συνταξιοδότησης

και

τα

δικαιολογητικά για το συνταξιοδοτικό φάκελο που θα διαβιβάσουµε στο ΓΛΚ
και στα Ταµεία του ∆ηµοσίου που θα υποβληθούν τον Ιούνιο.
Συν. 5
1 έντυπο αίτησης παραίτησης
2 έντυπο αίτησης απονοµής σύνταξης
3 υπεύθυνη δήλωση συνταξιούχου
4 λίστα µε δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.
5 Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ. για αλλαγές στις συντάξεις.
Εσωτερική διανοµή:

1. Αρχείο ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας-Φ΄ 10.1.2

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΝΟΥΣΚΑΣ
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ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ–∆ΗΛΩΣΗ

Τη ∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Καρδίτσας

Επώνυµο: ................................................................
Όνοµα:

................................................................

Όνοµα πατέρα: ........................................................

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση
παραίτησής µου από την υπηρεσία, γιατί

Όνοµα µητέρας: …………………………………...

επιθυµώ να συνταξιοδοτηθώ.

Α.Μ: ……………………
Α.Φ.Μ: …………………….………
Α.Μ,Κ,Α,: ………………………..…………

Στο πρόσωπό µου δεν συντρέχει

Είµαι δηµότης του ∆ήµου ……………..…………

κανένα κώλυµα από τα αναφερόµενα

Εκπαιδευτικός / ∆ιοικητικός κλάδου:

στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν.

……………………………………………………

3528/2007.

Οργανική θέση:
Βαθµός:

Μ.Κ.:

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ
∆/νση κατοικίας:
Οδός:

Αριθµός:

Τ. Κ.
Πόλη ή Χωριό:
Τηλ. σταθερό:
Τηλ. κινητό:

ΘΕΜΑ:«Παραίτηση για συνταξιοδότηση»

Καρδίτσα

…/ 4 / 2016

………………
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ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ–∆ΗΛΩΣΗ

Τη ∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Καρδίτσας

Επώνυµο: ................................................................
Όνοµα:

................................................................

Όνοµα πατέρα: ........................................................
Όνοµα µητέρας: …………………………………...

Επιθυµώ να ΑΝΑΚΑΛΕΣΩ µέσα
στη νόµιµη προθεσµία ενός (1)
µήνα την αίτηση παραίτησής µου

Εκπαιδευτικός / ∆ιοικητικός κλάδου:
……………………………………………………

που έχω υποβάλει µε αριθ. πρωτ.

Οργανική θέση:

………………….
Τηλ. σταθερό:
Τηλ. κινητό:

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ
………………

ΘΕΜΑ:«ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ»

Καρδίτσα

…/ 5 / 2016

