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Ν. κΝέα κχξλε, 30/03/2020 

Αξ. Ρ Αξ.Πξση.: 4529/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
                       

 

ΠΡΟ:  

-Δ/ληέο , -ηξηεο  ησλ Δεκνηηθψλ 

ρνιείσλ 

- Πξντζη/λνπο,-εο  ησλ 

Νεπηαγσγείσλ ηεο  Δηεχζπλζεο 

Π.Ε. Δ΄ Αζήλαο 

(κε ηελ παξάθιεζε λα 

ελεκεξσζνχλ ΑΜΕΑ νη  

ελδηαθεξφκελνη γηα 

ζπληαμηνδφηεζε εθπαηδεπηηθνί 

ησλ ζρνιηθψλ ηνπο κνλάδσλ) θαη 

 

ΘΕΜΑ: «πκπιεξωκαηηθή Ελεκέξωζε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαίηεζεο  

               θαη ζπληαμηνδόηεζεο  εθπαηδεπηηθώλ ηεο  Δηεύζπλζεο Π.Ε. Δ΄ Αζήλαο,    

               θαηά ην ζρνι. έηνο 2019-2020» 

 

ρεη.: α) Σν ππ. αξ. πξωη.: 39109/E3/19-03-2020 έγγξαθν ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ 

           β)  Σν ππ. αξ. πξωη.: 4457/23-03-2020 εμ. Επείγνλ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο 

           γ)  Σν ππ. αξ. πξωη.: 40410/E3/30-03-2020 Επείγνλ έγγξαθν ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ 

 

 

              ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεη. (β) θαη θαηφπηλ ηεο παξαιαβήο ηνπ ζρεη. (γ) 

εγγξάθνπ ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ, ην νπνίν εζηάιε ζηελ Τπεξεζία καο θαη θνηλνπνηήζεθε ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαίηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2019-2020, ζαο γλσζηνπνηνχκε ηα εμήο:  

  

1) Αιιαγή ηξόπνπ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο παξαίηεζεο  
 

              χκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρεη. (γ) Επείγνλ έγγξαθν ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ, αιιάδεη ν 

ηξόπνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο παξαίηεζεο θαη θέηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα  

κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο, αθνινπζψληαο ηα βήκαηα  

ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ. 

 

 

 

 

 



 

 

2) Δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ : 

             Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη (καδί κε νδεγίεο γηα ηελ 

ζπκπιήξσζή ηνπο), είλαη αλαξηεκέλα θαη ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Δ/λζεο Π.Ε. Δ΄ 

Αζήλαο (Πξόηππα Εγγξάθωλ-Έληππα πληαμηνδόηεζεο ). 

 >>>> Κάπνηα έγγξαθα, φπσο Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγίαο Σχπνπ Α΄, βεβαηψζεηο 

πξνυπεξεζίαο, βεβαηψζεηο δαλείσλ πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί, πηζαλφλ ππάξρνπλ ζην 

πξνζσπηθφ κεηξψν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ωζηφζν, θαιφ ζα ήηαλ λα καο ελεκεξψλεηε 

θαη γηα άιια δηαζέζηκα έγγξαθα πνπ έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο, πέξαλ ησλ εγγξάθσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηνπο αηνκηθνχο ζαο θαθέινπο, ιφγσ ησλ ειιείςεσλ πνπ ελίνηε 

παξαηεξνχληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο.  

    εκεηώλεηαη όηη όζνη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο:  

α) έρνπλ αζθήζεη θαηά ηε  δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαζήθνληα ζε ζέζεηο 

επζύλεο (Δ/ληεο, Τπ/ληεο, Πξνϊζη/λνη) πάλω από 2 (δύν) έηε 

β) έρνπλ ιάβεη άδεηα άλεπ απνδνρώλ, ή εθπαηδεπηηθή άδεηα 

    παξαθαινύληαη λα καο ελεκεξώλνπλ. (έληππν δηεπθόιπλζεο) 

 

 

3) Παξαιαβή δηθαηνινγεηηθώλ από ηελ Τπεξεζία καο: 

 

      Όζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη γηα 

δηεπθφιπλζή ζαο θαη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη πάλσ απ’φια ηελ αζθάιεηά 

ζαο, ζχκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο νδεγίεο (ζρεη. β) ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ, ε παξαιαβή ηνπο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ΜΟΝΟ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ θαη εθφζνλ είλαη ζπγθεληξσκέλα Όια ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα θη έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί ηειεθσληθά, ζπλνδεπφκελα 

απφ αίηεζε-δηαβηβαζηηθφ γηα λα είλαη δπλαηή ε πξσηνθφιιεζή ηνπο. 

      Παξαθαινχκε φπσο ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξσζεί ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη φρη πέξαλ ηεο 22/05/2020. 

       

     4)   Ελεκέξωζε Εθπαηδεπηηθώλ: 

 

       Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θεηηλήο ρξνληάο εμ’αηηίαο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ έθηαθησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ, 

παξαθαιείζζε λα ελεκεξώλεζηε από ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο Δηεύζπλζεο 
γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ νδεγίεο θαη λα κελ πξνζέξρεζηε ζε απηήλ, ρσξίο λα 

πξνεγεζεί ηειεθσληθή επηθνηλσλία. 
 
                                                                                        Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑ 
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