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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

 Σύμθωνα με ηην παρ. 2 ηοσ άρθροσ 33 ηοσ Ν.4386/2016 «Αίηηζη παπαίηηζηρ μόνιμος 

εκπαιδεςηικού ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ πος ςποβάλλεηαι ηο ππώηο 

δεκαήμεπο ηος Αππιλίος θεωπείηαι όηι έσει γίνει αποδεκηή και λύεηαι αςηοδικαίωρ η 

ςπαλληλική ζσέζη ζηιρ 31 Αςγούζηος». 

ηελ πεξίπηωζε πνπ ε ελαξθηήξηα ή ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ είλαη 

αξγία, ε ππνβνιή ηωλ αηηήζεωλ γίλεηαη  ηελ ακέζωο επόκελε εξγάζηκε εκέξα. 

Σηην εγκύκλιο 46099/Ε3/26-03-2019 ηοσ ΥΠ.Π.Ε.Θ. αλαθέξεηαη όηη: «Καηά ηο παπόν έηορ 

ημεπομηνία έναπξηρ ηων αιηήζεων παπαίηηζηρ είναι η 1η Αππιλίος 2019 ημέπα Δεςηέπα και 

η καηαληκηική ημεπομηνία είναι η 10η Αππιλίος 2019 ημέπα Τεηάπηη.». 
 

 Ανάκληζη αίηηζης παραίηηζης ιόγω κε ύπαξμεο εηδηθήο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο γηα ην 

εθπαηδεπηηθό πξνζωπηθό, κπνξεί λα θαηαηίζεηαη μέζα ζε ένα μήνα από ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο παξαίηεζεο, ζύκθωλα κε ηελ παρ. 4 ηοσ άρθροσ 148 ηοσ Ν.3528/2007. 

 

 Οη αιηήζεις παραίηηζης ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Πξωηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο πνπ ππνβάιινληαη εκηός ηοσ πρώηοσ δεκαημέροσ ηοσ Απριλίοσ, δειαδή κεηά 

ηελ 10ε Απξηιίνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο γίλνληαη απνδεθηέο κε απόθαζε 

ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάηωλ «ύζηεξα από γλώκε ηωλ Κεληξηθώλ 

Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίωλ (Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) γηα εμαηξεηηθνύο ιόγνπο, όπωο βαξηέο θαη 

δπζίαηεο αζζέλεηεο, νη νπνίεο απνδεηθλύνληαη από πηζηνπνηεηηθά Τγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο ή 

Δεκόζηνπ Ννζνθνκείνπ, ή γηα ηδηαίηεξα ζνβαξνύο νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο». 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ζηελ αίηεζε παξαίηεζεο ζα πξέπεη λα γξάθεη γηα πνην ιόγν δεηά λα 

παξαηηεζεί από ηελ Τπεξεζία, π.ρ. γηα ιόγνπο πγείαο ή γηα ζνβαξνύο θαη όρη γηα ιόγνπο 

ζπληαμηνδόηεζεο, ή γηα νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο, πξνζωπηθνύο ιόγνπο ή επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο 

θιπ. 

ηελ πεξίπηωζε αίηηζης παραίηηζης για λόγοσς σγείας ππνβάιινληαη δηθαηνινγεηηθά από 

Δεκόζην Ννζνθνκείν ή Κέληξα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο ή από ηελ Αλώηαηε ηξαηηωηηθή 

Τγεηνλνκηθή Επηηξνπή (Α..Τ.Ε.) όηαλ πξόθεηηαη γηα εηδηθέο παζήζεηο.  

ηελ πεξίπηωζε αίηηζης παραίηηζης για ζοβαρούς οικογενειακούς λόγοσς αλαγξάθνληαη 

ππνρξεωηηθά νη επηθαινύκελνη ιόγνη θαη ππνβάιινληαη δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. πηζηνπνηεηηθό 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, βεβαίωζε εξγαζίαο ζπδύγνπ ζε άιιε πόιε/ρώξα, θιπ.) πνπ λα 

απνδεηθλύνπλ ηνπο παξαπάλω ιόγνπο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί απνιύνληαη απηνδίθαηα από ηελ Τπεξεζία κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο 

(αρ. 4, παρ. 1 ηοσ Ν.3687/2008), ιόγω νξίνπ ειηθίαο, κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ εμεθνζηνύ 

έβδνκνπ (67νπ) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο (άρθρο 59, παρ. 1-2 ηοσ Ν.4369/2016). Γηα ηελ 

απηνδίθαηε απόιπζε, ιόγω νξίνπ ειηθίαο, ωο εκεξνκελία γέλλεζεο ζεωξείηαη ε 31ε Δεθεκβξίνπ 

ηνπ έηνπο γέλλεζεο (άρθρο 155, παρ. 3 ηοσ Ν.3528/2007). 
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