
                             
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                -----
                                                                                                                              Μαρούσι,    - 8 -2010 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε.                                                                   92123 / Δ2 / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
                ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
                               ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄
                              ------
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37,                       ΠΡΟΣ : 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.    
Τ.Κ. –Πόλη 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                     όλης της Χώρας 
Πληροφορίες : Α. Παναγιώτου  (Δ.Ε.)                                          2. Διευθύνσεις   Π.Ε. &  Δ.Ε.  όλης της Χώρας 
Τηλέφωνο : 210 -3442271                                                             3. Γραφεία Π.Ε. & Δ.Ε. όλης της χώρας
Πληροφορίες: Μαρία Δόκου (Π.Ε.)                                              4. Γραφεία Ε.Ε. όλης της Χώρας
Τηλέφωνο: 210-3442121                                                                      
FAX : 210 – 3442365                                                                      
                                               

                                                                              

         ΘΕΜΑ: « Ανακλήσεις αυτοδίκαιων απολύσεων και παραιτήσεων εκπ/κών  Π.Ε. & Δ.Ε. ». 
                       
                                        

      Α) Ανακλήσεις αυτοδίκαιων απολύσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. &΄ Δ.Ε.
           Κατόπιν ερωτημάτων σας, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 19 του 

του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 (Φ.Ε.Κ.115 τ.Α΄/15-7-2010) με τις οποίες τροποποιείται η 

παράγραφος 2 του άρθρου 155 του Ν.3528/2007,  σας γνωρίζουμε τα εξής:

      Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απολύθηκαν αυτοδίκαια λόγω 35/ετίας και ορίου ηλικίας με 

τη λήξη του διδακτικού έτους 2009-2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 

155 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007-Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄), έχουν τη δυνατότητα στην 

πρώτη εφαρμογή του Ν.3863/2010, να επανέλθουν στην οργανική τους θέση και στη θέση 

που  κατείχαν  πριν  την  αυτοδίκαιη  απόλυσή  τους  και  διατηρούν  τη  σειρά  τους  στους 

αξιολογικούς πίνακες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. 

Η προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι, οι ενδιαφερόμενοι να είχαν υποβάλει σχετική 

αίτηση  εντός  (15)  δεκαπέντε  ημερών  από  τη  δημοσίευση  του  συγκεκριμένου  νόμου, 

δηλαδή μέχρι 30 Ιουλίου 2010. 

Β) Ανακλήσεις παραιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε.
     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 7 του Ν.3865/2010 (Φ.Ε.Κ.120 τ.Α΄/21-

7-2010) , το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, που 

προβλέπεται  στις  διατάξεις  της  παραγράφου  8  του  άρθρου  μόνου  του  Ν.3847/2010 



(Φ.Ε.Κ.67 τ.Α΄) παρέχεται για ένα (1)  μήνα  από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δηλαδή 

μέχρι 20 Αυγούστου 2010.

    Συγκεκριμένα, η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, 

έστω και αν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης υπαλληλικής σχέσης υπό τον όρο ότι 

δεν έχει εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης. Ο χρόνος από τη λύση της σχέσης αυτής μέχρι 

την  επαναφορά  στην  υπηρεσία  θεωρείται  ως  χρόνος  πραγματικής  και  συντάξιμης 

υπηρεσίας.

    Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 148, παρ.4, 5  του Υπαλληλικού 

Κώδικα  διατάξεις  του  (Ν.3528/2007),  σύμφωνα  με  τις  οποίες  ο  υπάλληλος  μέσα  σε 

αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης μπορεί 

να  την  ανακαλέσει  εγγράφως,  εφόσον  αυτή  δεν  έχει  γίνει  αποδεκτή  σύμφωνα  με  την 

παράγραφο 5 .

     Αρμόδιο όργανο για τις ανακλήσεις των σχετικών πράξεων λύσης υπαλληλικής σχέσης 

των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. είναι το ίδιο όργανο που είχε την αρμοδιότητα της έκδοσης. 

                                                                                 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ               

                                                                               ΕΥΗ  ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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