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Αρ. Πρωτ.: 9306
ΠΡΟΣ: Τους Διευθυντές/τριες των
Δημοτικών Σχολείων & τους
Προϊστάμενους/ες των Νηπιαγωγείων της
Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας
(με την παράκληση να ενημερωθούν
οι ενδιαφερόμενοι για παραίτηση συνταξιοδότηση εκπαιδευτικοί των
σχολικών τους μονάδων)

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης - συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της
Διεύθυνσης Π.Ε. A΄ Αθήνας, για το σχολικό έτος 2019-2020».
Σχετικά με την διαδικασία παραίτησης - συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος
2019-2020, σας γνωστοποιούμε τα εξής:
1. Ως προς τις αιτήσεις παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 33 του Ν.
4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016) με θέμα: «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»,
ορίζεται ότι:
«2.α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει
αντικατασταθεί με την παρ.20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής:
«Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται
αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».
Δικαίωμα ανάκλησης έχει ο ενδιαφερόμενος μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης παραίτησης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων παραίτησης είναι η
η
1 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου ημέρα
Παρασκευή.
Επιπλέον, κατόπιν των πρόσφατων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, των σχετικών εγκυκλίων
και της με αριθμ. 2873/Υ1/17-03-2020 Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ., σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και
αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19, σας γνωρίζουμε ότι:

α. Η αίτηση παραίτησης υποβάλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά στο
κεντρικό email της Υπηρεσίας mail@dipe-a-athin.att.sch.gr ή στο fax 210-5243980. Σε εξαιρετική
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης με τους παραπάνω τρόπους, μπορείτε
να επικοινωνείτε με τη Δ/νση στο τηλέφωνο 210-5243253, για περαιτέρω συνεννόηση.
β. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά, θα ακολουθήσει ενημέρωση από την υπηρεσία μας για τον
χρόνο και τον τρόπο υποβολής τους.
2. Πριν από την υποβολή αίτησης παραίτησης, σκόπιμο είναι να επισκέπτεσθε το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να ενημερώνεσθε για το αν θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα

και συντάξιμη ηλικία, καθώς και ως προς το αν δικαιούσθε πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. Σας
ενημερώνουμε ότι το Γ.Λ.Κ. δέχεται το κοινό για παροχή πληροφοριών σε εξειδικευμένα ζητήματα,
κάθε Παρασκευή 11:00-15:00 στον Α΄ όροφο, Κάνιγγος 29, Αθήνα.
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