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ΘΕΜΑ: «Αιτήσεις παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης.»
Ενημερώνουμε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να

παραιτηθούν,

πως

σύμφωνα με το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ τ. Α΄ 83/11-5-2016 – άρθρο 33 παρ. 2 εδ. α΄) πρέπει
και φέτος να υποβάλουν μόνο μία αίτηση παραίτησης σε αποκλειστική προθεσμία
σε εργάσιμη ημέρα από 1 έως 10 Απριλίου .
Δικαίωμα 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 3-4-2019, ανάκλησή της μπορεί να γίνει μέχρι και την
2-5-2019, για αίτηση παραίτησης την 10-4-2019, ανάκλησή της μπορεί να γίνει μέχρι και
την 9-5-2019 κ.ο.κ. ).
Η λύση της υπαλληλικής σχέσης θα συντελεστεί με διαπιστωτική πράξη του
Διευθυντή Εκπαίδευσης στο τέλος του σχολικού έτους, δηλαδή την 31η Αυγούστου
2019, η οποία θα είναι η τελευταία ημέρα εργασίας και μισθοδοσίας.

Ακολουθεί


Ενημέρωση για ειδικά ζητήματα που αφορούν τη σύνταξη

Επισυνάπτονται


έντυπο αίτησης παραίτησης



πρόσφατο 46099/Ε3/26.3.2019 ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
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Σύμφωνα με το νόμο παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβ ληθεί στις
περιπτώσεις του άρθρου 148 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (εκκρεμής ποινική ή
πειθαρχική δίωξη για 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).
Τέλος αίτηση παραίτησης που υποβάλλεται σε ημερομηνία μετά την 31η Μαΐου,
πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά δημόσιων φορέων υγείας που αποδεικνύουν
εξαιρετ ικό λόγο υγείας ή ιδια ίτερα σοβαρούς οικογενεια κούς λόγους, και
γίνεται αποδεκτή με απόφαση υπουργού μετά από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
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 Δ.Μ.Η.Δ.).
Η διεύθυνσή μας οφείλει εντός 20 εργάσιμων ημερών να υποβάλει ηλεκτρονικά το
Δελτίο 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).

Οι συντάξεις όλων των ταμείων καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα
κάθε μήνα (Ν. 4151/2013 αρθ. 4 παρ. 16) ενώ η προκαταβολή της σύνταξης κατατίθεται
κάθε 10 του μηνός.
Στη διεύθυνσή μας βρίσκεται το αρχείο με τη νομοθεσία για την απονομή
συντάξεων από τον ΕΦΚΑ και των πρώην Ταμείων του Δημοσίου και είναι στη διάθεση
όποιου ενδιαφέρεται να ενημερωθεί. Αρμόδια και εξατομικευμένα για τη θεμελίωση του
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εισηγητές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Κάνιγγος 29, Αθήνα) 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, 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.
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