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ΤΠΗΡΕΙΑΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 
 

ΘΕΜΑ: « Παραιτήςεισ εκπαιδευτικών - Δικαιολογητικά ςυνταξιοδότηςησ » 

 
ασ ενθμερϊνουμε ότι: 
ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 39109/Ε3/19-03-2020 του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, ςτθν οποία αναφζρονται οι κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τισ 
παραιτιςεισ των εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ (άρκρο 33, παρ. 2 του Ν. 4386 / 2016, άρκρο 4 του Ν. 3687 / 
2008 όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 329 παρ.6 περ. β του Ν. 4072 /2012, 
το άρκρο 36 παρ.20 του Ν. 4186 / 2013 και το άρκρο 148 παρ.4 του 
Ν.3528/2007) 
και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Τπ. Εςωτερικϊν, για τα μζτρα 
αντιμετϊπιςθσ και περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ, κακϊσ και τθν 
προςταςία των πολιτϊν και των εργαηομζνων, θ διαδικαςία και οι θμερομθνίεσ 
των παραιτιςεων για το ζτοσ 2020 κα λάβουν χϊρα ωσ εξισ: 

 

Οι ενδιαφερόμενοι: 

 Θα αποςτείλουν ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ και μόνο τθν επιςυναπτόμενθ αίτηςη 
παραίτηςησ από τθν Τπθρεςία ςτο email τθσ Διεφκυνςθσ: mail@dipe-v-
ath.att.sch.gr από την Σετάρτη 1 Απριλίου ζωσ και την Παραςκευή 10 
Απριλίου 2020. Η Διεφκυνςθ κα πρωτοκολλεί τισ αιτιςεισ άμεςα.  

 το τζλοσ τθσ κάκε θμζρασ, κα αποςτζλλεται ζνα απαντθτικό email ςτον 
κάκε εκπαιδευτικό, με τον Αρικμό Πρωτοκόλλου τθσ αίτθςισ του. 

 Κατά το επόμενο διάςτθμα και πάντα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ και 
των αρμόδιων φορζων, για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, θ Διεφκυνςθ 
κα επικοινωνιςει με τον κάκε εκπαιδευτικό μεμονωμζνα και κα κλείςει 
προςωπικό ραντεβοφ μαηί του, για τθν κατάκεςθ των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, για τθ ςυνταξιοδότθςι του, ςτον αρμόδιο υπάλλθλο, όπωσ 
αυτά αναφζρονται παρακάτω. Θα κλθκοφν, κατά προτεραιότθτα οι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι αποφαςιςμζνοι να προχωριςουν ςτθν  
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Μαροφςι, 19/03/2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ.10.3/4388 

 ΠΡΟ:  
Σουσ Διευκυντζσ των Δθμοτικϊν  
χολείων και Προϊςταμζνεσ  
Νθπιαγωγείων Περιφζρειασ  
αρμοδιότθτάσ μασ  
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παραίτθςθ (και ςυνταξιοδότθςθ). 

 Ο κάκε εκπαιδευτικόσ ζχει δικαίωμα να ανακαλζςει τθν αίτθςθ παραίτθςισ 
του, μζςα ςε διάςτθμα ενόσ μθνόσ, από τθν κατάκεςθ τθσ τελευταίασ. Η αίτθςθ 
παραίτθςθσ γίνεται, ανεπιςτρεπτί αποδεκτι, μετά το πζρασ του μθνόσ και θ 
υπαλλθλικι ςχζςθ λφεται αυτοδίκαια, με τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2019-
2020, δθλαδι ςτισ 31/08/2020. 

 Μετά τθ ςυγκζντρωςθ των δικαιολογθτικϊν όλων των αιτοφντων και μζχρι 
τισ 21/6/2019, αφοφ κα ζχει γίνει θ ετοιμαςία των ΔΑΤΚ (Δελτίων 
Τπθρεςιακισ και Ατομικισ Κατάςταςθσ) των υποψθφίων ςυνταξιοφχων, θ 
Διεφκυνςθ κα ειδοποιιςει, εκ νζου τουσ εκπαιδευτικοφσ να λάβουν γνώςη 
των καταγεγραμμζνων ςτοιχείων τουσ, ενυπόγραφα, προσ αποφυγι 
παραλείψεων ι λακϊν. 

 Η Διεφκυνςθ κα προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν 
προετοιμαςία και τθν αποςτολι των εγγράφων ςτο ΓΛΚ και ςτα αρμόδια 
Σαμεία, θ οποία γίνεται υπηρεςιακά, μετά τισ 31/08/2020. 

 Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ κα εκδοκοφν αντίγραφα των εγγράφων που 
εςτάλθςαν ςτο ΓΛΚ και ςτα Σαμεία για όλουσ τουσ παραιτθκζντεσ 
εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι θα ζρθουν να τα παραλάβουν, από τα γραφεία τθσ 
Δ/νςθσ τθν δεφτερθ εβδομάδα του επτεμβρίου.  
 
Παρακαλοφμε να λάβουν γνϊςθ όλοι οι εκπαιδευτικοί των ςχολείων 
αρμοδιότθτάσ μασ, με ευκφνθ των Διευκυντϊν των Δθμοτικϊν χολείων και 
των Προϊςταμζνων των Νθπιαγωγείων. 

 

 
ΗΜ. : α. Για οποιαδιποτε ερϊτθςθ ι διευκρίνιςθ μπορείτε να καλείτε τθν αρμόδια υπάλλθλο 
ςτο τθλζφωνο επικοινωνίασ 6948049073 τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

           β. Οι αιτιςεισ παραίτθςθσ από τθν υπθρεςία που κα υποβάλλονται από τθν 1θ Ιουνίου 
και κατά τθ διάρκεια του ερχόμενου διδακτικοφ ζτουσ, κα γίνονται αποδεκτζσ με απόφαςθ του 
Τπουργοφ Παιδείασ, φςτερα από πρόταςθ του Κ.Τ..Π.Ε., για εξαιρετικοφσ λόγουσ υγείασ ι για 
ιδιαίτερα ςοβαροφσ οικογενειακοφσ λόγουσ. 

 
 

 
 
 

 
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑ 

 

 

ΑΝΔΡΩΝΗ ΗΡ. ΑΘΑΝΑΙΟ 


