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ΠΡΟ:
Τουσ Δ/ντζσ , -τριεσ των Δημοτικών Σχολείων
& τουσ Προϊςτ/νουσ,-εσ των Νηπιαγωγείων
τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Α΄ Αθηνών,
(με την παράκληςη να ενημερωθοφν
οι ενδιαφερόμενοι για ςυνταξιοδότηςη
εκπαιδευτικοί των ςχολικών τουσ μονάδων)

ΘΕΜΑ: «Ελεκέξωζε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαίηεζεο θαη ζπληαμηνδόηεζεο
εθπαηδεπηηθώλ ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε. A΄ Αζελώλ, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017».
ρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ζπληαμηνδόηεζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 20162017, ζαο γλωζηνπνηνύκε ηα εμήο:
1. α) Ωο πξνο ηηο αηηήζεηο παξαίηεζεο, επηζεκαίλνπκε όηη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.
4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 η.Α΄/11-05-2016) κε ζέκα: «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Έξεπλα θαη άιιεο
δηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33, νξίδεηαη
όηη:
Παξαίηεζε:
«…Αίηηζη παπαίηηζηρ μόνιμος εκπαιδεςηικού ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ
πος ςποβάλλεηαι ηο πρώηο δεκαήμερο ηοσ Απριλίοσ θεωρείηαι όηι έτει γίνει αποδεκηή και
λύεηαι ασηοδικαίως η σπαλληλική ζτέζη ζηις 31 Ασγούζηοσ».
Οη αηηήζεηο γηα θέηνο – ζύκθωλα κε ην παξαπάλω – ζα ππνβιεζνύλ ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 01/04/2017 έωο 10/04/2017. Δηθαίωκα αλάθιεζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα από
ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο παξαίηεζεο.
β) Παξαίηεζε γηα ιόγνπο πγείαο θαη ζνβαξνύο νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο
(Ν.4186/2013 παξ.20, ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013):
«…Οι αιηήζειρ παπαίηηζηρ ηων εκπαιδεςηικών ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ
εκπαίδεςζηρ, πος ςποβάλλονηαι μεηά ηην 31η Μαΐοσ, καθώρ και καηά ηη διάρκεια ηοσ
αμέζως επόμενοσ διδακηικού έηοσς, γίνονηαι αποδεκηέρ με απόθαζη ηος Υποςπγού Παιδείαρ
και Θπηζκεςμάηων, ύζηεπα από γνώμη ηων Κενηπικών Υπηπεζιακών Σςμβοςλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.,
Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιπεηικούρ λόγοςρ, όπωρ βαπιέρ και δςζίαηερ αζθένειερ, οι οποίερ
αποδεικνύονηαι από πιζηοποιηηικά Υγειονομικήρ Επιηποπήρ ή Δημόζιος Νοζοκομείος, ή για
ιδιαίηεπα ζοβαπούρ οικογενειακούρ λόγοςρ.»
2. ρεηηθά κε ηηο απνιύζεηο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ζωκαηηθή ή πλεπκαηηθή
αληθαλόηεηα
ύκθωλα κε ην άξζξν 153 ηνπ Ν. 3528/2007, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε πξνζθόκηζε
ζηελ ππεξεζία καο, γλωκάηεπζεο από Δεπηεξνβάζκηα ή Εηδηθή Τγεηνλνκηθή Επηηξνπή, ε
νπνία ζα ραξαθηεξίδεη ην λόζεκα ωο κε ηάζηκν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό κε ηθαλό πξνο εξγαζία.
Προζοτή: Γη’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ηζρύνπλ δηαθνξεηηθέο πξνϋπνζέζεηο όζνλ αθνξά ζην
δηθαίωκα ζύληαμεο. πγθεθξηκέλα, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 εδ. γ΄ηνπ
Π.Δ. 169/2007 -Κώδηθαο Πνιηηηθώλ θαη ηξαηηωηηθώλ πληάμεωλ, «ηακηικόρ δημόζιορ
ςπάλληλορ δικαιούηαι ζε ιζόβια ζύνηαξη από ηο Δημόζιο Ταμείο, αν απολςθεί για ζωμαηική ή

διανοηηική ανικανόηηηα, η οποία δεν οθείλεηαι ζηην ςπηπεζία και έσει πενηαεηή ηοςλάσιζηον
ππαγμαηική ζςνηάξιμη ςπηπεζία». Ωο εθ ηνύηνπ, ε ελ ιόγω απόιπζε έρεη δηαθνξεηηθέο
ζπλέπεηεο από απηέο ηεο πεξίπηωζεο παξαίηεζεο γηα ζνβαξνύο νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο ή
ιόγνπο πγείαο, (βι. παξάγξ. 1β).
3. Πξηλ από ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαίηεζεο, εάλ ην επηζπκείηε, ζθόπηκν είλαη λα
επηζθέπηεζζε ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ώζηε λα ελεκεξώλεζζε γηα ην αλ
ζεκειηώλεηε ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα θαη ζπληάμηκε ειηθία, θαζώο θαη ωο πξνο ην αλ
δηθαηνύζζε πιήξνπο ή κεηωκέλεο ζύληαμεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, παξαθαιείζζε λα ππνβάιιεηε
αίηεζε ζηελ ππεξεζία καο, γηα ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ θαη
βεβαίωζεο απνδνρώλ.
>>>>> αο ελεκεξώλνπκε όηη ην Γ.Λ.Κ. δέρεηαη ην θνηλό γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ ζε
εμεηδηθεπκέλα δεηήκαηα, θάζε Παξαζθεπή 11.00-15.00 ζηνλ Α΄ όξνθν, Κάληγγνο 29, Αζήλα.
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΝΟΔΕΤΟΤΝ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ
ΠΑΡΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ :
α. Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά δείηε ην ζπλεκκέλν έγγξαθν ζηελ αλαθνίλωζε πνπ ζα ιάβεηε.
β. Αίηεζε παξαίηεζεο ζα βξείηε ζπλεκκέλα ζηελ αλαθνίλωζε πνπ ζα ιάβεηε.
γ. Αίηεζε γηα απνλνκή ζύληαμεο θαζώο θαη ηεο ππνρξεωηηθήο Τπεύζπλεο Δήιωζεο
(ζπκπιεξώλνληαη ζε 6 αληίγξαθα ην θαζέλα κε ηδηόρεηξε ππνγξαθή) πνπ ζπλνδεύεη ην
Δειηίν Αηνκηθήο Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο Τπαιιήινπ (Δ.Α.Τ.Κ.), ζα βξείηε ζπλεκκέλα
ζηελ αλαθνίλωζε πνπ ζα ιάβεηε.
>>>> Κάπνηα έγγξαθα, όπωο Πηζηνπνηεηηθό ηξαηνινγίαο Σύπνπ Α΄, βεβαηώζεηο
πξνϋπεξεζίαο, βεβαηώζεηο δαλείωλ πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί, πηζαλόλ ππάξρνπλ ζην
πξνζωπηθό κεηξών ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Ωζηόζν, θαιό ζα ήηαλ λα καο ελεκεξώλεηε γηα ό,ηη
έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, πέξαλ ηωλ εγγξάθωλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο αηνκηθνύο ζαο θαθέινπο.
εκεηώλεηαη όηη όζνη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, έρνπλ αζθήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ππεξεζίαο ηνπο θαζήθνληα ζε ζέζεηο επζύλεο (Δ/ληεο, Τπ/ληεο, Πξνϊζη/λνη) πάλω από 2
(δύν) έηε, παξαθαινύληαη λα καο ελεκεξώλνπλ.
5. Όζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη γηα
δηεπθόιπλζή ζαο θαη γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζή ζαο, ζθόπηκν είλαη λα ππνβιεζνύλ
νπωζδήπνηε καδί κε ηελ αίηεζε παξαίηεζεο.
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΩΝ
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