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Διευθυντές Σχολικών Μονάδων 

αρμοδιότητάς μας   

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Παραιτήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού 

έτους 2020-21 » 

ΣΧΕΤ: Το αρ.πρωτ.19014/Ε3/18-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

      Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, θα 

πρέπει να υποβάλουν τη μία και μοναδική αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, από την 

Τετάρτη 17-02-2021 έως και την Τετάρτη 10-03-2021, με δικαίωμα ανάκλησής της μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της,  όπως ορίζεται στην παρ.2 

του άρθρου 46 του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25τ.Α’/17-02-2021).  

Η υπαλληλική σχέση θα λυθεί αυτοδίκαια από την υπηρεσία μας με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού 

έτους (31-08-2021). 

 Η υποβολή της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκληση αυτής, προς την Διεύθυνσή μας, θα γίνει  

ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης.   

 Στο ελεύθερο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης να αναγράφεται ότι: « υποβάλλω την αίτηση 

παραίτησης μου από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού 

έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 46 του Ν.4777/2021( ΦΕΚ25 /τ.Α΄/17-02-

2021) ». 

 ( Οδηγίες  υποβολής της ηλεκτρονικής  αίτησης παραίτησης, με υπεύθυνη δήλωση, θα βρείτε στην 

ενιαία ψηφιακή πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr ( ΑΔΑ Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ ).  

Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση της ηλεκτρονικής  αίτησης παραίτησης με τη μορφή υπεύθυνης 

δήλωσης, ο εκπαιδευτικός πρέπει να την αποστείλει στο e-mail της Διεύθυνσής μας ( 



mail@dide.ait.sch.gr) και να επιβεβαιώσει τηλεφωνικά την ορθή αποστολή της στα τηλ. 2631050057 

ή 2631050069. 

Μετά την παρέλευση και της τελευταίας  καταληκτικής ημερομηνίας του δικαιώματος ανάκλησης των 

αιτήσεων παραίτησης, από 09-04-2021 και στο εξής, η υπηρεσία θα επικοινωνήσει με τους 

ενδιαφερόμενους και κατόπιν συνεννόησης μαζί τους θα κλείνεται ραντεβού προκειμένου 

αυτοπροσώπως να έρχονται στη Δ/νση για τη συμπλήρωση των σχετικών αιτήσεων απονομής και την 

κατάθεση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών.   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αναφορικά με τη θεμελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος και άμεσης καταβολής της σύνταξης, απευθυνόμενοι κυρίως στο 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έχοντας μαζί τους Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, 

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, προηγούμενη ασφάλιση (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κ.τ.λ). 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σας στέλνουμε: 

1)  Το αρ.πρωτ.19014/Ε3/18-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  2) Το έντυπο της αίτησης απονομής προς τα ταμεία (συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε ταμείο  Γ.Λ.Κ, 

Τ.Ε.Α.Δ.Υ, Μ.Τ.Π.Υ, Τ.Π.Δ.Υ ). 

3)  Την υπεύθυνη δήλωση προς τα ταμεία ( συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε ταμείο). 

4)  Κατάσταση με τα απαραίτητα  κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

5)  Τις αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ( παιδιών -σπουδών-στρατιωτικής θητείας). 

6)  Σχετική νομοθεσία  

 7)  Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής ( ΑΔΑ Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ ). 

 

 Nα   λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς σας. 

 Το  έγγραφο  θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας  

                                                               

                                                                                                                  Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτ/νίας 
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