
                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 ΘΕΜΑ: «Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ διαδικαςία παραίτθςθσ εκπαιδευτικών τθσ Διεφθυνςθσ  
                Π.Ε. Καρδίτςασ, για το ςχολικό ζτοσ  2019-2020». 
 
    χετικά με τθ διαδικαςία παραίτθςθσ και ςυνταξιοδότθςθσ των εκπαιδευτικϊν για το ςχολικό 

ζτοσ 2019-2020, ςασ γνωςτοποιοφμε τα εξισ:  

1.α) Όςον αφορά ςτισ αιτιςεισ παραίτθςθσ, ςθμειϊνουμε ότι μετά τθν ζκδοςθ του Ν.4386/2016 

(Φ.Ε.Κ. 83 τ.Αϋ/11-05-2016) με κζμα: «Ρυκμίςεισ για τθν Ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» και 

ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 33,ορίηεται ότι:  

«…Αίτηςη παραίτηςησ μονίμου εκπαιδευτικοφ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ 

που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι ζχει γίνει αποδεκτή και 

λφεται αυτοδικαίωσ η υπαλληλική ςχζςη ςτισ 31 Αυγοφςτου». Επομζνωσ, οι αιτιςεισ  κα 

υποβάλλονται από τθν πρϊτθ (1θ) ζωσ και τθ δεκάτθ (10θ) Απριλίου του ζτουσ. τθν περίπτωςθ 

που θ εναρκτιρια ι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων είναι αργία, θ υποβολι των 

αιτιςεων κα γίνεται τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. Ανάκλθςθ αίτθςθσ παραίτθςθσ μπορεί 

να κατατίκεται μζςα ςε ζνα μινα από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ παραίτθςθσ,  {παρ.4 

του άρκρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Αϋ/09 -02-2007)}.υγκεκριμζνα: 

 

Ημερομθνία αίτθςθσ 
παραίτθςθσ 

  Δικαίωμα ανάκλθςθσ εντόσ 
μθνόσ, μζχρι 

Σετάρτθ        1-4-2020   Πζμπτθ          30-4-2020 

Πζμπτθ          2-4-2020   Δευτζρα         4-5-2020 

Παραςκευι   3-4-2020   Δευτζρα         4-5-2020 

Δευτζρα       6-4-2020   Σρίτθ               5-5-2020 

Σρίτθ            7-4-2020   Σετάρτθ        6-5-2020 

Σετάρτθ        8-4-2020   Πζμπτθ       7-5-2020 

Πζμπτθ           9-4-2020   Παραςκευι     8-5-2020 

Παραςκευι   10-4-2020   Δευτζρα       11-5-2020 
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     ΠΡΟ:   Εκπαιδευτικοφσ Δθμοτικϊν  
                χολείων και Νθπιαγωγείων    
                αρμοδιότθτάσ μασ 



    β) φμφωνα με το Ν.4186/17-9-2013, άρκρο 36 και παρ.20, οι αιτιςεισ παραίτθςθσ των 

εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ που υποβάλλονται μετά τθν 31  Μαΐου κακϊσ και κατά τθ διάρκεια 

του αμζςωσ επόμενου διδακτικοφ ζτουσ, γίνονται αποδεκτζσ με απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ, 

Ζρευνασ  και Θρθςκευμάτων, φςτερα από γνϊμθ του Κεντρικοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου (Κ.Τ..Π.Ε.) 

για εξαιρετικοφσ λόγουσ, όπωσ  βαριζσ και δυςίατεσ αςκζνειεσ, οι οποίεσ αποδεικνφονται από 

πιςτοποιθτικά Τγειονομικισ Επιτροπισ ι Δθμόςιου Νοςοκομείου, ι για ιδιαίτερα ςοβαροφσ 

οικογενειακοφσ λόγουσ. 

2. χετικά με τισ απολφςεισ των εκπαιδευτικϊν για ςωματικι ι πνευματικι ανικανότθτα, ςφμφωνα 

με το άρκρο 153 του Ν. 3528/2007, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ προςκόμιςθ ςτθν υπθρεςία μασ, 

γνωμάτευςθ από Δευτεροβάκμια ι Ειδικι Τγειονομικι Επιτροπι, θ οποία κα χαρακτθρίηει το νόςθμα 

ωσ μθ ιάςιμο και τον εκπαιδευτικό μθ ικανό προσ εργαςία. Βζβαια, ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ιςχφουν 

διαφορετικζσ προχποκζςεισ ωσ προσ το δικαίωμα ςφνταξθσ. Ειδικότερα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 1 παρ.1 εδ. γϋ του Π.Δ. 169/2007 «τακτικόσ δημόςιοσ υπάλληλοσ δικαιοφται ςε ιςόβια 

ςφνταξη από το Δημόςιο Ταμείο, αν απολυθεί για ςωματική ή διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν 

οφείλεται ςτην υπηρεςία και ζχει πενταετή τουλάχιςτον πραγματική ςυντάξιμη υπηρεςία ». 

  ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

1. Επειδι ζχουν επζλκει πολλζσ αλλαγζσ ςτισ ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ, κρίνεται απαραίτθτο 

πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ παραίτθςθσ, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενθμερωκοφν 

από το Γ.Λ.Κ. ϊςτε να είναι ςίγουροι πωσ πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ. 

υγκεκριμζνα, να εξαςφαλίςουν ότι κεμελιϊνουν ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα (ςυμπλιρωςθ του 

ελάχιςτου απαιτοφμενου χρόνου) κακϊσ και το απαιτοφμενο όριο θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ.  

2. ασ ενθμερϊνουμε πωσ αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ παραίτθςθσ 

είναι οι εκπαιδευτικοί και ο ρόλοσ τθσ Διεφκυνςθσ είναι επικουρικόσ και διεκπεραιωτικόσ. Μόνθ 

αρμόδια Τπθρεςία και γνϊςτθσ των ςυνταξιοδοτικϊν διατάξεων , κακϊσ και του φψουσ του ποςοφ 

τθσ ςφνταξθσ-μερίςματοσ, είναι το Γ.Λ.Κ. 

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ – Προϊςτάμενοι/εσ των ςχολικϊν μονάδων να 

ενθμερϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

Οι αιτιςεισ παραίτθςθσ - λόγω τθσ επικρατοφςασ κατάςταςθσ τθσ πανδθμίασ – κα υποβάλλονται 

μόνο θλεκτρονικά (e-mail: t3pkar@sch.gr) ι μζςω fax: 2441075671 και ςτθ ςυνζχεια οι 

ενδιαφερόμενοι πρζπει να επικοινωνοφν τθλεφωνικά με τθ Διεφκυνςθ για επιβεβαίωςθ παραλαβισ 

των αιτιςεων, ςτα τθλζφωνα: 2441071612 και 2441354533 . Σα δικαιολογθτικά κα κατατεκοφν μετά 

το πζρασ τθσ προκεςμίασ ανάκλθςθσ των αιτιςεων παραίτθςθσ.  

ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ ι παράταςθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ κατάκεςθσ των αιτιςεων 

παραίτθςθσ, κα υπάρξει ςχετικι ενθμζρωςθ. 

 Η αναπλθρώτρια Διευθφντρια 
Π.Ε. Καρδίτςασ 

 
 

Ευαγγελία Χατηθδθμθτρίου 
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