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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

ΘΕΜΑ: « Παραιτήσεις εκπαιδευτικών - Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης » 

 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (παρ. 4-άρθρο 148 του 
Ν.3528/2007, παρ. 2-άρθρο 4 του Ν. 3687/2008, παρ. 1-άρθρο 46 του Ν. 4777/2021) και την 
υπ. αριθμ. 7297/Ε3-23/1/2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 
παραίτησης των εκπαιδευτικών για το έτος 2023 θα γίνουν δεκτές από την Τετάρτη 1-2-
2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: 
 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (gov.gr) και χρησιμοποιώντας 
τους κωδικούς του Taxisnet, θα εκδώσουν μία υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα 
απευθύνουν προς τη Διεύθυνσή μας (ΠΡΟΣ Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας). Στο κείμενο θα 
γράψουν «σας υποβάλλω αίτηση παραίτησης».  Κατόπιν θα αποθηκεύσουν τη δήλωση 
ως αρχείο .pdf και θα την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Δ/νσης: mail@dipe-v-
ath.att.sch.gr και αποκλειστικά μέσα στις ημερομηνίες 1-2-2023 έως και 13-2-2023. 

2. Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις θα πρωτοκολλούνται αυθημερόν και η Διεύθυνση θα 
στέλνει στους εκπαιδευτικούς τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους εντός των 
επόμενων ημερών μέσω email.  
>Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και η υπαλληλική σχέση λύεται 
αυτοδίκαια στις 31-8-2023 (συνεπώς και ο χρόνος υπηρεσίας).  
>Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να κάνουν ανάκληση της αίτησης παραίτησης 
αποκλειστικά για το διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της. Η 
ανάκληση γίνεται επίσης με ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και αποστολή της στο 
email της Δ/νσης. (Σας εφιστούμε την προσοχή στην εντός της προθεσμίας έκδοση και 
αποστολή των υπεύθυνων δηλώσεων, καθώς επίσης και στην ορθή αποστολή τους στο 
email).  

3. Μετά το πέρας του ενός μηνός, η Δ/νση θα καλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν 
να συνταξιοδοτηθούν, με χρονολογική σειρά υποβολής της αίτησης παραίτησης, για να 
κλείσουν ραντεβού και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
(επισυνάπτεται λίστα). 

Μαρούσι, 25/1/2023 

Αρ. Πρωτ.: 477-17/1/2023 

ΠΡΟΣ: 
 Τους Διευθυντές των Δημοτικών 

Σχολείων και τις Προϊσταμένες 
Νηπιαγωγείων αρμοδιότητάς μας 

 Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς 
με την κοινοποίηση από τους 
Δ/ντές-Προϊσταμένους 

 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
------------- 
Δ/νση Ταχ.: Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη 
Ταχ. Κώδικας: 15125 - Μαρούσι 
Πληροφορίες: Στεφανίδη Σοφία 
Τηλέφωνο: 2106838133 

e-mail : syntaxeisdipevath@gmail.com   
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4.  Η ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης θα είναι από τις 1-9-2023. 
5. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία όλων των ραντεβού, θα γίνει καταχώρηση των 

φακέλων (ΔΑΥΚ- Δελτίων Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης) στο σύστημα του ΕΦΚΑ.  
>Μετά και μέχρι το τέλος Αυγούστου, η Δ/νση θα αποστείλει ηλεκτρονικά τα ΔΑΥΚ 
στους εκπαιδευτικούς για να λάβουν γνώση των στοιχείων τους προς αποφυγή 
παραλείψεων ή λαθών. 

6. Η Δ/νση στη συνέχεια θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία 
και την αποστολή των εγγράφων στο ΓΛΚ και στα αρμόδια Ταμεία, η οποία γίνεται 
αυστηρά υπηρεσιακά. 

 
Μετά το πέρας της διαδικασίας -από τα τέλη Σεπτεμβρίου και μετά- οι υπό συνταξιοδότηση 
εκπαιδευτικοί, μπορούν να έρθουν να παραλάβουν τον συνταξιοδοτικό τους φάκελο από τα 
γραφεία της Δ/νσης χωρίς ραντεβού. 
 
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια 
υπάλληλο στο τηλέφωνο 2106838133 ή στο email syntaxeisdipevath@gmail.com   τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων αρμοδιότητάς μας, με 
ευθύνη των Διευθυντών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση παραίτησης και δια ζώσης, στα γραφεία της Διεύθυνσης. 

Ωστόσο, για μέτρα πρόληψης από τον Covid και για την ασφάλεια όλων, συνιστούμε αυτό να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις.  

mailto:syntaxeisdipevath@gmail.com

