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            Μαροφςι, 12 -05-2016 
            Αρ. Πρωτ.: 76400/Ε2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
                   

ΠΡΟ: 1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. 
              2. Διευκφνςεισ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ  
              3. Διευκφνςεισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ  
              4. ιβιτανίδειοσ Δθμόςια χολι Σεχνϊν και  
                  Επαγγελμάτων           
               

ΘΕΜΑ: «Γνωςτοποίθςθ διατάξεων τθσ παρ.2 του άρκρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 
               τ.Αϋ/11-05-2016, ςχετικά με τισ παραιτιςεισ των  εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και  
               Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 
 

         ασ  γνωρίηουμε ότι εκδόκθκε ο Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Αϋ/11-05-2016 με κζμα: 
«Ρυκμίςεισ για τθν Ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ».  υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
παρ.2 του άρκρου 33 με κζμα «Ρφκμιςθ κεμάτων υπθρεςιακισ κατάςταςθσ προςωπικοφ 
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων», ορίηεται ότι:  

          «2. α) Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπωσ 
ζχει αντικαταςτακεί με τθν παρ.20 του άρκρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικακίςταται 
ωσ εξισ: «Αίτθςθ παραίτθςθσ μόνιμου εκπαιδευτικοφ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ που υποβάλλεται το πρώτο δεκαιμερο του Απριλίου κεωρείται ότι ζχει γίνει 
αποδεκτι και λφεται αυτοδικαίωσ θ υπαλλθλικι ςχζςθ ςτισ 31 Αυγοφςτου».  

            β) Η ιςχφσ τθσ παραγράφου αυτισ άρχεται από το ςχολικό ζτοσ 2016−2017.  Ειδικά 
για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016, οι αιτιςεισ παραίτθςθσ των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται 
το τελευταίο δεκαιμερο του Απριλίου κεωρείται ότι ζχουν γίνει αποδεκτζσ τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ και λφεται αυτοδικαίωσ θ υπαλλθλικι τουσ ςχζςθ.   Οι εκπαιδευτικοί 
παραμζνουν ςτθν υπθρεςία τουσ ζωσ το τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ και ζωσ τότε τουσ 
καταβάλλεται και ο μιςκόσ τουσ. Η ςφνταξθ αρχίηει να καταβάλλεται από τθν επόμενθ τθσ 
λιξθσ του ςχολικοφ ζτουσ».        

          Επομζνωσ, ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ οι αιτιςεισ παραίτθςθσ των 
εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από το ςχολικό ζτοσ 2016-
2017 και εφεξισ,  κα υποβάλλονται από τθν πρϊτθ (1θ ) ζωσ και τθ δεκάτθ (10θ )  Απριλίου 
εκάςτου ζτουσ και κεωρείται ότι ζχουν γίνει αποδεκτζσ και λφεται αυτοδικαίωσ θ υπαλλθλικι 
τουσ ςχζςθ τθν τριακοςτι πρϊτθ (31θ) Αυγοφςτου,  οπότε και εκδίδεται θ ςχετικι πράξθ από 
το αρμόδιο όργανο και δθμοςιεφεται ςε περίλθψθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  
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         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. 

        Ειδικότερα, για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016 οι αιτιςεισ παραίτθςθσ των εκπαιδευτικϊν 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που υποβλικθκαν από τθν εικοςτι (20θ ) 
Απριλίου ζωσ και τθν τετάρτθ (4θ)  Μαΐου 2016, κεωρείται  ότι ζχουν γίνει αποδεκτζσ τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και λφεται αυτοδικαίωσ θ υπαλλθλικι τουσ ςχζςθ ςτισ 31-
08-2016. Σθν θμερομθνία αυτι (δθλαδι 31 Αυγοφςτου 2016) εκδίδεται θ ςχετικι πράξθ από 
το αρμόδιο όργανο ςτθν οποία κα αναγράφεται και θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
παραίτθςθσ του κάκε εκπαιδευτικοφ (π.χ. 22-04-2016 ι 04-05-2016 κλπ.), θ οποία 
δθμοςιεφεται ςε περίλθψθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.               

 Ανάκληςη αίτηςησ παραίτηςησ λόγω μθ φπαρξθσ ειδικισ νομοκετικισ ρφκμιςθσ για το 
εκπαιδευτικό προςωπικό, μπορεί να κατατίκεται μζςα ςε ζνα μήνα από τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ παραίτθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ.4 του άρκρου 148 του Ν.3528/2007 
(ΦΕΚ 26 τ. Α’/09-02-2007). 

  
 
 
                                                                       Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
 
 

 

                                                                                       ΕΤΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εςωτερική διανομή: 

α) Γραφείο Τπουργοφ  

β) Γενικι Γραμματεία Διά Βίου Μάκθςθσ 

γ) Δ/νςθ Διοίκθςθσ Προς/κοφ Π.Ε.  

   Σμιμα Βϋ 

δ) Δ/νςθ Διοίκθςθσ Προς/κοφ Δ.Ε.  

   Σμιμα Βϋ 


