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           ΘΕΜΑ :  «Ενημζρωςη για υποβολή αίτηςησ παραίτηςησ εκπαιδευτικών λόγω 

ςυνταξιοδότηςησ για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020» 

         

 αο ελεκεξώλνπκε όηη, ζύκθωλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 

η.Α΄/11-05-2016) νξίδεηαη όηη: «…Αίηηζη παραίηηζης μόνιμοσ εκπαιδεσηικού πρωηοβάθμιας και 

δεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης ποσ σποβάλλεηαι ηο πρώηο δεκαήμερο ηοσ Απριλίοσ θεωρείηαι όηι 

έτει γίνει αποδεκηή και λύεηαι ασηοδικαίως η σπαλληλική ζτέζη ζηις 31 Ασγούζηοσ». Ωο εθ 

ηνύηνπ, θαη ζύκθωλα κε ην ππ’ αξ. 39109/Ε3/19-3-2020 έγγξαθν ηνπ ΤΠΑΙΘ, όζνη 

εθπαηδεπηηθνί επηζπκνύλ θαη έρνπλ δηθαίωκα γηα ζπληαμηνδόηεζε θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2019 – 

2020 ζα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο παξαίηεζεο ζηα γξαθεία ηεο Δ/λζεο Π/ζκηαο Εθπ/ζεο 

Κεθαιιελίαο από 01-04-2020 έως και 10-04-2020 (αποκλειζηική προθεζμία). Λόγω 

ηεο πεξηνξηζκέλεο  ιεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ 2873/Τ1/17-3-2020, παξαθαινύληαη νη 

ελδηαθεξόκελνη λα επηθνηλωλήζνπλ πξώηα ηειεθωληθώο πξηλ κεηαβνύλ ζηα γξαθεία ηεο 

Δηεύζπλζήο καο. Οη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ δηθαίωκα αλάθιεζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο παξαίηεζεο. 

 Πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο παξαίηεζεο, όζνη επηζπκνύλ ζα ήηαλ ζθόπηκν λα έρνπλ ήδε 

ελεκεξωζεί (π.ρ. από ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο) γηα ην αλ ζεκειηώλνπλ δηθαίωκα 

ζύληαμεο αιιά θαη ην είδνο ηεο ζύληαμεο πνπ ζα ηνπο απνλεκεζεί. Απηό θξίλεηαη απαξαίηεην 

γηα λα κπνξέζεη ην αξκόδην ηκήκα ηεο Τπεξεζίαο λα νινθιεξώζεη απξόζθνπηα ηε δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 Επηζπλάπηεηαη ε αίηεζε παξαίηεζεο θαη έγγξαθν κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, πάληα ζε ζπλελλόεζε 

κε ην Δηνηθεηηθό Σκήκα Α΄ ηεο Τπεξεζίαο. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ 

ζπγθεληξωηηθά γηα δηεπθόιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο. 
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 Παξαθαινύληαη νη Δηεπζύληξηεο/-έο θαη νη Πξνϊζηάκελεο/-νη ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ λα 

ελεκεξώζνπλ ελππόγξαθα ηνπο ελδηαθεξόκελεο/-νπο εθπαηδεπηηθνύο. 

 Όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα έρνπλ αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο. 

 
 

Συνημμζνα: σελίδες δύο (2) 
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