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Κακϊσ πρόςφατα ζχουν προκφψει πολλζσ περιπτϊςεισ λφςθσ υπαλλθλικισ ςχζςθσ 
εκπαιδευτικϊν, οι οποίεσ δεν κα ζπρεπε να δρομολογθκοφν λόγω φπαρξθσ διαφόρων 
κωλυμάτων, με αποτζλεςμα να αντιμετωπίηουμε αιτιματα ανάκλθςθσ των πράξεων αυτϊν, 
εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτα παρακάτω :  

Τπάγεται ςτθν αποκλειςτική αρμοδιότητα των Διευθφνςεων Εκπαίδευςησ ο 
ενδελεχήσ ζλεγχοσ των υποβληθζντων δικαιολογητικών, με τθν κατάκεςθ τθσ ςχετικισ 
αίτθςθσ εκ μζρουσ των εκπαιδευτικϊν. τθ περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά δεν είναι πλιρθ 
ι ςωςτά,  κα πρζπει να ενθμερϊνετε τον ενδιαφερόμενο πριν προχωριςετε ςτο επόμενο 
βιμα.  

Α.  Ο  ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν γίνεται ςε ςυνδυαςμό με τον υπθρεςιακό φάκελο του 
εκπαιδευτικοφ. Σα ςτοιχεία και οι προχποκζςεισ που κα πρζπει να ελεγχκοφν  για κάκε 
εκπαιδευτικό είναι:  

 Ο χρόνοσ πραγματικισ ςυντάξιμθσ υπθρεςίασ και θ κεμελίωςθ ςυνταξιοδοτικοφ 
δικαιϊματοσ βάςει του Ν. 3865/2010 (Φ.Ε.Κ. 120 Α’ ), ςφμφωνα με τθν με αρικμό πρωτ. 
13725/0092/26.01.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΡΠΗ-54) εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ.  

 Η ακριβισ θμερομθνία γζννθςθσ, το όριο θλικίασ και θ οικογενειακι του κατάςταςθ.   

 Σο ζτοσ ζναρξθσ πρϊτθσ αςφάλιςθσ. 

 Η υποχρζωςθ παραμονισ ςτθν υπθρεςία λόγω χοριγθςθσ εκπαιδευτικισ άδειασ, βάςει 
τθσ παραγράφου δ και ε του άρκρου 9 του Ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24 Αϋ) όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παράγραφο  4 του άρκρου 4 του  Ν.3687/2008(Φ.Ε.Κ. 159 Α’) και 
των άρκρων 148 και 58 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα – Ν. 3528/2007  ( Φ.Ε.Κ. 26 Α’), όπου 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα  με τισ διατάξεισ αυτζσ, ο εκπαιδευτικόσ υποχρεοφται να 
προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτθν εκπαίδευςθ τθσ βακμίδασ που ανικει ι άλλθσ 
βακμίδασ για χρονικό διάςτθμα ίςο με το τριπλάςιο του χρόνου τθσ άδειασ υπθρεςιακισ 
εκπαίδευςθσ και πάντωσ όχι μεγαλφτερο των δζκα ετϊν.  ε περίπτωςθ ακζτθςθσ τθσ 
υποχρζωςθσ αυτισ, κακϊσ επίςθσ και ςε περίπτωςθ υπαίτιασ διακοπισ τθσ άδειασ 
υπθρεςιακισ του εκπαίδευςθσ, ο εκπαιδευτικόσ υποχρεοφται να επιςτρζψει το ςφνολο 
των πρόςκετων αποηθμιϊςεων που ζλαβε, κακϊσ και τισ αποδοχζσ, ολικά ι μερικά, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, θ οποία εκδίδεται 
φςτερα από γνϊμθ του αρμόδιου για τθ χοριγθςθ εκπαιδευτικϊν αδειϊν υπθρεςιακοφ 
ςυμβουλίου (Α.Π.Τ..Π.Ε.). Σονίηεται ότι θ αρμοδιότθτα ζκδοςθσ ςχετικϊν καταλογιςτικϊν 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
----- 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:t09ppe2@minedu.gov.gr


 
 

2 
 

πράξεων ζχει διαβιβαςτεί από τον Τπουργό Παιδείασ ςτον Περιφερειακό Διευκυντι 
Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθν με αρικμό πρωτ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/04.10.2005 
Τπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ. 1461/2005 τ. Β’).  Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν με αρικμό 
ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/152/19900/28.09.2010 εγκφκλιό του Τπουργείου Διοικθτικισ 
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, δεν εξαιροφνται από τθν 
προαναφερόμενθ υποχρζωςθ οι εκπαιδευτικοί που πάςχουν από ειδικζσ πακιςεισ, εκτόσ 
τθσ περίπτωςθσ τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 153 του Ν. 3528/2007.  

 Η κζςθ ςε αυτοδίκαιθ αργία ςφμφωνα με τθν υποπαράγραφο Ζ.3 του άρκρου 1 του Ν. 
4093/2012 (Φ.Ε.Κ.  222 Αϋ), ςελίδα 5572.  

 Η φπαρξθ  ποινικισ ι πεικαρχικισ δίωξθσ για παράπτωμα που μπορεί να επιςφρει τθν 
ποινι τθσ οριςτικισ παφςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 148 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα – Ν. 
3528/2007  ( Φ.Ε.Κ. 26 Α’). 

 Η ενδεχόμενθ προχπθρεςία ςτον ιδιωτικό τομζα και από πότε. 

 Η εξαγορά ι όχι τθσ ςτρατιωτικισ κθτείασ για τουσ άρρενεσ εκπαιδευτικοφσ. Η 
ςτρατιωτικι κθτεία δεν προςμετρείται ςτο χρόνο που ο εκπαιδευτικόσ υποχρεοφται να 
παραμείνει ςτθν Τπθρεςία, κακόςον θ παράγραφοσ 7 του άρκρου 58  του Ν. 3528/2007 
αναφζρεται ςτθν υποχρζωςθ παραμονισ μετά το τζλοσ τθσ εκπαιδευτικισ άδειασ.  

Εάν και εφόςον ςυντρζχουν οι παραπάνω προχποκζςεισ, θ υπθρεςία ςασ μπορεί να 
προβεί ςτο επόμενο βιμα το οποίο είναι:  

 Η ζκδοςθ αυτοδίκαιθσ απόλυςθσ λόγω ορίου θλικίασ και τριακονταπενταετίασ, είτε: α) 
ςτο τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ, από τθ ςυμπλιρωςθ του ορίου θλικίασ (μετά τθν 31θ 
Δεκεμβρίου εκάςτου χρόνου που ςυμπλθρϊνεται το 60ο ζτοσ θλικίασ) και εφόςον ζχουν 
ιδθ ςυμπλθρωκεί τα 35 χρόνια υπθρεςίασ, θεωρώντασ ωσ ημζρα γζννηςησ την 31η 
Δεκεμβρίου του ζτουσ γζννηςησ (παρ. 3 του άρκρου 155 του Ν. 3528/2007), είτε β) μετά 
τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ και μζχρι τθ λιξθ του αντίςτοιχου ςχολικοφ ζτουσ (δθλαδι 
τθν 31θ Αυγοφςτου), εφόςον ςυμπλθρϊνονται και τα 35 χρόνια υπθρεςίασ και το 60ο ζτοσ 
θλικίασ για να ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ απόλυςθσ, ςφμφωνα με τθν με αρικμό 
πρωτ.  104176/Δ2/05.08.2008 εγκφκλιο τθσ υπθρεςίασ μασ.  

 Η αποδοχι παραίτθςθσ και θ ζκδοςθ τθσ ςχετικισ αυτοδίκαιθσ πράξθσ παραίτθςθσ,  για 
υποβλθκείςεσ αιτιςεισ από 1 ζωσ και 10 Ιουλίου κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ για 
οποιονδιποτε λόγο, ςφμφωνα με τισ  με αρικμό πρωτ.  104176 /Δ2/05.08.2008 και  
63638/Δ1/07.06.2012 εγκυκλίουσ τθσ υπθρεςίασ μασ. 

 Η αποςτολι των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν ςτθν υπθρεςία μασ, προκειμζνου ο 
εκπαιδευτικόσ να παραιτθκεί μζςω Κ.Τ..Π.Ε. για ςοβαροφσ λόγουσ υγείασ και 
οικογενειακοφσ ςτο μζςον τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ςφμφωνα με τθν με αρικμό πρωτ. 
Φ361.96/115320/Δ1/28.09.2012 εγκφκλιο τθσ υπθρεςίασ μασ.  

 Η απόλυςθ για ςωματικι ι πνευματικι ανικανότθτα φςτερα από απόφαςθ του 
Τπθρεςιακοφ υμβουλίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 100, 153,165 και 167  
του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα - Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ. Αϋ). Εξαίρεςθ αποτελεί θ περίπτωςθ 
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 153 του Ν. 3528/2007,  με ςυνζπεια να μθν απαιτείται θ 
υποχρζωςθ επιςτροφισ των χρθμάτων που ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν  
παράγραφο 7 του άρκρου 58  του ιδίου νόμου.  

Β. Η ανάκλθςθ τθσ λφςθσ τθσ υπαλλθλικισ ςχζςθσ εκπαιδευτικοφ κεωρείται εξαιρετικό 
μζτρο και πραγματοποιείται από τθν ίδια Τπθρεςία που ζχει εκδϊςει τθ ςχετικι πράξθ, 
φςτερα από βεβαίωςθ για τθν φπαρξθ ςχετικισ πίςτωςθσ, μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που θ 
παραίτθςθ πάςχει ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε να είναι άκυρθ, ςφμφωνα με τθν με αρικμό πρωτ. 
2579/Δ2/04.02.1994 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..  Οι περιπτϊςεισ αυτζσ είναι: 

 Ο εςφαλμζνοσ υπολογιςμόσ κατά τθν απόλυςθ λόγω ορίου θλικίασ και 
τριακονταπενταετίασ τθσ 35ετοφσ ςυντάξιμθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με ςχετικι πράξθ του 
Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (Γ.Λ.Κ.). 

 Η ςφγχυςθ λόγω ςοβαρϊν προβλθμάτων υγείασ, όπωσ αποδεικνφεται από ςχετικι ιατρικι 
βεβαίωςθ. 
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 Η πλάνθ ωσ προσ τθ κεμελίωςθ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ, ςφμφωνα με ςχετικι 
πράξθ του Γ.Λ.Κ.. 

 Η πλάνθ ωσ προσ τον υπολογιςμό του ςυντάξιμου χρόνου. 

Δεδομζνου ότι το τελευταίο χρονικό διάςτθμα οι λφςεισ υπαλλθλικισ ςχζςθσ των 
εκπαιδευτικϊν ζχουν αυξθκεί ςθμαντικά ςε όλεσ τισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
τθσ χϊρασ, και κακϊσ ο χρόνοσ είναι περιοριςμζνοσ και οι απαιτιςεισ πολλζσ, παρακαλοφμε 
όπωσ επιςτιςετε τθν προςοχι ςασ ςτα ανωτζρω,  προσ αποφυγιν λακϊν.   

                         

 Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ        
  

                   ΕΤΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΣΗ  
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