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©IMAi «Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 33 του N.438S/2016 (Φ,Ε,Κ» 83 
ΐ.Α7ΐ1-05*2016, σχετικά με τις παραιτήσεις των εκΒβιδευτικι&ν 
&c ατ^οβάθμιας Εκπαίδευσης».

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθπκε ο Ν-.4386/2016 (Φ.Ε,Κ,83 T.A7H-05-2Q16 με θέμα: 
«Ρυθμίσεις για την Έρευνα, και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ,2 του άρθρου 33 με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού 
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», ορίζεται άτι:

«2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρϋροα 4 του ν. 3687/2008 (Α ' 159}, όπως 
έχει ο-ντικατασταϋεί με την nap.20 του άρϋρσυ 36 του ν. 4186/2013 (Α ' 193}, αντικαθίσταται 
we εξήο «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάΰμιας και δευτεροβά&μιας 
εκπαίδευσης που υποβάλλεται τριψτίΓ:ό/δέκαήμέροΎδύ Άηρ'ίλίϋϋΙ ΰεωρείται ότι έχει γίνει 
αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση σ τ ις^ ϊ ΆορούπτΰΰΜ

β} Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχυλικδ έτος 2016-201?. Ειδικά 
για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται 
to τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου ΰεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης και λύζαχι αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση. Οι εκπαιδευτικοί 
παραμένουν στην υπηρεσία τους έως το τέλος του σχολικού έτους και έως τότε τους 
καταβάλλεται και σ μισϋός τους, Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την επόιιενη της 
λήξης του σχολικού έτους». · ,

Επομένως σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι αιτήσεις παραίτησης των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2016- 
2017 και εφεξής, θα mm$&Xkomm από την πρώτη {1η } έως και τη δέκατη (10'! ) Απριλίου 
εκάστου έτους και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική 
τσυς σχέση την τριακοστή πρώτη (31n) Awyo&rrou, &twm « Α  mSlSemi η σχετική enft 
το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε ιτερΛήφη στην Εφημερίδα της Κυβέρνήβεως,
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