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Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ 

          Νεκτάριου Κορδή 
εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των  

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 
 

Θέμα: Παραιτήσεις & Αυτοδίκαιες απολύσεις Εκπαιδευτικών  

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

 

   Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στo 1o δεκαήμερο του Απρίλη θα υποβληθούν οι 

αιτήσεις των εκπαιδευτικών για παραίτηση από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρατίθενται κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Ας 

δούμε αρχικά τις περιπτώσεις παραιτήσεων:  

 

 Α. Αυτοδίκαιες απολύσεις εκπαιδευτικών : 

 
     Μετά την έκδοση του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ τ. Α΄ 33/27-2-2016), εκδόθηκε η  

υπ’αριθμ. 6497/4-3-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 155 και 

καταργήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 

ΦΕΚ τ. Α’ 26/9-2-2007). Επομένως οι υπάλληλοι απολύονται αυτοδικαίως από την 

Υπηρεσία, λόγω ορίου ηλικίας, με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67ου) 

έτους της ηλικίας τους (άρθρο 59 του Ν. 4369/2016). Το δικαίωμα όμως παραίτησης 

των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 148 του Υπαλληλικού Κώδικα, 

του άρθ. 36 (παρ. 20) του Ν. 4186/2013 και του άρθ. 33 (παρ. 2) του Ν.4386/2016 για 

τους εκπαιδευτικούς, δεν αίρεται. 

     Μετά τα ανωτέρω, την επομένη της λήξης του διδακτικού έτους 2017-2018, 

δηλαδή από 1-7-2018, θα απολυθούν μόνον όσοι γεννήθηκαν το έτος 1950 

(ανεξαρτήτως του μήνα γέννησης), ενώ οι γεννηθέντες το έτος 1951 θα απολυθούν με 

τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 (1-7-2019), αφού ως ημερομηνία γέννησης, 

για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 

3528/2007 ΦΕΚ τ. Α’ 26/9-2-2007), θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης 

(οι εκπαιδευτικοί απολύονται αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους – αρ. 

4 παρ. 1 του Ν. 3687/2008). Οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση 

θα ενημερωθούν με σχετικές διαπιστωτικές πράξεις εντός του Φεβρουαρίου. 

           

 Β. Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών : 

 

1. Οι αιτήσεις παραίτησης υποβάλλονται, γίνονται αποδεκτές και λύεται η 

υπαλληλική σχέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 - ΦΕΚ τ. Α΄ 26/9-2-2007). Σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου αυτού: 
α. αίρεση, όρος ή προθεσμία στην αίτηση παραίτησης θεωρούνται ότι δεν 

έχουν γραφεί (παρ. 1)   

β. η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί, εάν κατά την υποβολή της 

ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2: «Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν 

έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική δίωξη για 
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πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 ή για 

κακούργημα ή πειθαρχική δίωξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου για 

παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή αν η 

ποινική ή πειθαρχική δίωξη ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή 

της αίτησης παραίτησης και πριν την αποδοχή της. Στην περίπτωση άσκησης 

πειθαρχικής δίωξης μετά την υποβολή αίτησης παραίτησης, εφόσον η 

πειθαρχική υπόθεση δεν εκδικασθεί σε πρώτο βαθμό εντός έξι (6) μηνών, ο 

υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση παραίτησης κατά τους όρους 

του παρόντος άρθρου».   

και γ. ο/η υπάλληλος που έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 58 του 

Υπαλληλικού Κώδικα, δεν έχει δικαίωμα να παραιτηθεί πριν λήξει ο χρόνος 

που ορίζεται στη διάταξη αυτή. Η ανωτέρω διάταξη αφορά το χρόνο 

εκπαιδευτικής άδειας και σύμφωνα με το άρθρο 36 (παρ. 21) του Ν. 

4186/2013, ο χρόνος υποχρέωσης παραμονής στην Υπηρεσία καθορίστηκε 

ίσος με το χρόνο της εκπαιδευτικής άδειας και πάντως όχι μεγαλύτερος των 

πέντε (5) ετών. Για τις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής 

άδειας ή αθέτησης των σχετικών υποχρεώσεων, ισχύουν τα οριζόμενα στις 

διατάξεις των Ν. 2986/2002 (άρθ. 9 παρ. 1), 3687/2008 (άρθ. 4 παρ. 4), 

4186/2013 (άρθ. 36 παρ. 21), 4235/2014 (άρθ. 68 παρ. 2). 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 2) του Ν. 3687/2008, όπως 

ισχύει σήμερα (άρθρο 36, παρ. 20 του Ν. 4186/2013 και άρθρο 33, παρ. 2, του 

ν. 4386/2016) : «Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς 

και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται 

αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από 

γνώμη των Κεντρικών 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. Αίτηση 

παραίτησης μόνιμου/μόνιμης εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι 

έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, στις 31 

Αυγούστου».  

 

      Μετά τα παραπάνω, αιτήσεις για παραίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 

148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), που θα υποβληθούν από 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 

Α.  Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2018, θα γίνουν αποδεκτές από την 

Υπηρεσία (άρθρο 19 παρ.7 της υπ’αριθμ. 105657/Δ1/8-10-2002, ΦΕΚ τ. Β΄ 

1340/16-10-2002 Υπουργικής Απόφασης) και θα λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική 

σχέση στις 31-8-2018 ( τελευταίος μήνας εργασίας και μισθοδοσίας ο Αύγουστος 

του 2018).  

Τα ανωτέρω ισχύουν (αποδοχή παραίτησης και λύση της υπαλληλικής 

σχέσης) μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών / η αιτούσα εκπαιδευτικός 

δεν αναιρέσει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός που δικαιούται, 

την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλει κατά το πρώτο δεκαήμερο του 

Απριλίου του 2018 (άρθρο 148 παρ. 4 του Υ.Κ. – Ν. 3528/2007). 

Οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης και παρέλευσης αποκλειστικής 

προθεσμίας ενός (1) μηνός για ανάκληση, αφού στην περίπτωση που η εναρκτήρια 

ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των 
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αιτήσεων θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, καθορίζονται αυστηρά 

ως εξής : 

 

Ημερομηνία 

αίτησης παραίτησης 

Δικαίωμα ανάκλησης  

εντός μηνός, μέχρι 

Δευτέρα 2-4-2018 Τετάρτη 2-5-2018 

Τρίτη 3 -4-2018 Τετάρτη 2-5-2018 

Τετάρτη 4-4-2018 Πέμπτη 3-5-2018 

Πέμπτη  5-4-2018 Παρασκευή 4-5-2018 

Τρίτη 10-4-2018 Τετάρτη  9-5-2018 

       

Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση κατά το πρώτο δεκαήμερο του 

Απριλίου 2018, θα πρέπει να ζητούν να παραιτηθούν από την Υπηρεσία και όχι να 

συνταξιοδοτηθούν, αφού η αίτηση για συνταξιοδότηση έπεται της λύσης της 

υπαλληλικής σχέσης.  Η αποδοχή της αίτησης παραίτησης από την Υπηρεσία, θα 

γίνει αυτοδίκαια (εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 

148 του Υπαλληλικού Κώδικα, Ν. 3528/2007 και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

τις υποχρεώσεις του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα), και η υπαλληλική σχέση 

θα λυθεί στις 31-8-2018, χωρίς ωστόσο η ανωτέρω αποδοχή να κατοχυρώνει 

απαραίτητα συνταξιοδοτικό δικαίωμα και άμεση καταβολή της σύνταξης. Για το λόγο 

αυτό και ειδικότερα μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 

4336/2015,όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

Ν. 4337/2015 και του άρθρου 1 του Ν. 4342/2015, για την αποφυγή φαινομένων 

ανάκλησης παραιτήσεων που θα γίνουν αποδεκτές, οι εκπαιδευτικοί που 

ενδιαφέρονται να παραιτηθούν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, 

αναφορικά με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και άμεσης 

καταβολής της σύνταξης. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 4, παρ. 10, περ. α και β του 

Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄ 103/29-4-2013), ρυθμίζεται η επαναφορά στην Υπηρεσία 

μετά από αίτηση του υπαλλήλου που παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα που 

δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξης 

του, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το 

έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. Το χρονικό διάστημα από την 

αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται 

συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό. 

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με συνταξιοδοτικά θέματα οι 

συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στο Νομικό Σύμβουλο 

της ΟΛΜΕ: 

http://olme-attik.att.sch.gr/new/?page_id=3802  

 

Β. Μετά την 31η Μαΐου 2018, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου 

διδακτικού έτους, θα γίνουν αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΚΥΣΔΕ, για εξαιρετικούς λόγους, όπως 

βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά 

Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημοσίων Νοσοκομείων, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς 

οικογενειακούς λόγους. 

Σημειώνεται ότι οι παραιτήσεις για λόγους υγείας δεν έχουν κανένα από τα 

συνταξιοδοτικά ευεργετήματα της απόλυσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του 

http://olme-attik.att.sch.gr/new/?page_id=3802
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Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 - ΦΕΚ τ. Α’ 26/9-2-2007), για σωματική ή 

πνευματική ανικανότητα και για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι / ες εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί/ές ως προς τη θεμελίωση του 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος και άμεσης καταβολής της σύνταξης.  

Η υπαλληλική σχέση λύεται με την κοινοποίηση της Υπουργικής Απόφασης 

στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση αυτή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η υπαλληλική 

σχέση λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο του εικοσαημέρου από τη δημοσίευση 

στην εφημερίδα της κυβέρνησης (άρθρο 156 του Υπαλληλικού Κώδικα). Οι 

διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα 

και του άρθρου 4, παρ. 10 περ. α και β του Ν. 4151/2013, έχουν εφαρμογή και στις ως 

άνω αιτήσεις. 

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (άρθ. 28), σύμφωνα με τις 

οποίες η Υπηρεσία υποχρεούται να προβεί αυτεπάγγελτα σε έλεγχο γνησιότητας των 

υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει 

υπηρεσιακή κατάσταση, δικαιολογητικών (σχετική και η υπ’αριθμ. 31792/8-12-2014 

εγκύκλιος του Υπουργείου Δ.Μ.Η.Δ.). 

 

Γ. Άλλες περιπτώσεις παραίτησης είναι η αυτοδίκαιη παραίτηση λόγω 

κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο, σε περίπτωση θανάτου και σε 

περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας.  

 
     Σχετικά με την πρώτη περίπτωση εκπαιδευτικός που διορίζεται σε δεύτερη θέση 

και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την 

πρώτη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 3 του Υπαλληλικού 

Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007). 

     Παράλληλα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 153 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26  τ.Α΄/9-2-2007), ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από 

απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική 

ανικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 100, 165 και 167 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από 

Δευτεροβάθμια ή Ειδική Υγειονομική Επιτροπή. 

     Αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω 

σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας είναι το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

(παρ. 21 του άρθρο 11 και παρ. 22 του άρθρο 12 του Π.Δ. 1/2003-Φ.Ε.Κ. 1/τ. Α΄/ 3-

1-2003). Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή 

Εκπαίδευσης. Για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Περιφερειακών 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

(παρ. 15 του άρθρο 15 και παρ. 16 του άρθρο 16 του Π.Δ. 1/2003). Για τους 

Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Κεντρικών 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 14 του 

άρθρο 17 και παρ. 14 του άρθρο 18 του Π.Δ. 1/2003). 

Σημειώνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς που απολύονται για το λόγο αυτό, 

ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις περιπτώσεις αναγνώρισης προϋπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, 

στρατιωτικής θητείας, προσόντος διορισμού, πλασματικού χρόνου παιδιών, ετών 

σπουδών, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προσκομίζουν τις σχετικές πράξεις ή τους 

αριθμούς πρωτοκόλλου υποβολής των αιτήσεων, στις περιπτώσεις που δεν έχει 
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εκδοθεί ακόμη η σχετική πράξη, καθώς και βεβαίωση για το υπόλοιπο ή την 

εξόφληση των οφειλών της αναγνώρισης.   

Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες θα 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί/ες σχετικά με την υποβολή της 

παραίτησης τους. Πολλές φορές  η βιασύνη οδηγεί σε εσφαλμένες επιλογές. Η 

παραίτηση από την Υπηρεσία είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση ζωής! Σε κάθε 

περίπτωση η όποια επιλογή θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και 

ουσιαστικής ενημέρωσης!  
     Σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών υπενθυμίζουμε ότι την 8ετία 2010-

2017 είχαμε συνολικά 19284 αποχωρήσεις από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Πιο αναλυτικά το 2010 είχαμε 2839 αποχωρήσεις, το 2011 3503, το 2012  3186 

αποχωρήσεις , το 2013  3442, το 2014  3235, το 2015  είχαμε 1638 αποχωρήσεις, το 

2016 977 και τέλος το 2017 464 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών. Ένα σοβαρό ζήτημα 

που έχει προκύψει με το νέο ασφαλιστικό  είναι ότι μετά  την 1.1.2022 δεν θα ισχύουν 

οι μεταβατικές διατάξεις για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης και όλοι οι 

εκπαιδευτικοί θα συνταξιοδοτούνται πλέον σε ηλικία 67 ετών ή με τη συμπλήρωση 

40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας τους. Με την τάση που έχει ο 

αριθμός των συνολικών παραιτήσεων, αρκετοί εκπαιδευτικοί σε λίγα χρόνια θα έχουν 

σχεδόν 50 χρόνια διαφορά ηλικίας με τους μαθητές τους! Μέσα στα πλαίσια αυτά θα 

πρέπει να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος και να μειωθούν τα όρια 

ηλικίας συνταξιοδότησης. Το αίτημα για πλήρη σύνταξη με 30 χρόνια εργασίας, 

ώστε να ανανεωθεί το έμψυχο δυναμικό της εκπαίδευσης, να δημιουργηθούν νέες 

θέσεις εργασίας και να αμβλυνθεί το οξύ πρόβλημα της ανεργίας των νέων 

εκπαιδευτικών, παραμένει πάντα στην πρώτη γραμμή!   
 

 

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς 

Αθήνα 26/1/2018   
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