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Ν. ΣμΝέα Σμύρνη, 19/02/2021 

Αρ. Ρ Αρ.Πρωτ.: 1568/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
                       

 

ΠΡΟΣ:  

-Δ/ντές , -τριες  των Δημοτικών 

Σχολείων 

- Προϊστ/νους,-ες  των 

Νηπιαγωγείων της  Διεύθυνσης 

Π.Ε. Δ΄ Αθήνας 

(με την παράκληση να 

ενημερωθούν ΑΜΕΣΑ οι  

ενδιαφερόμενοι για 

συνταξιοδότηση εκπαιδευτικοί 

των σχολικών τους μονάδων) και 

- Συντονιστές/τριες Εκπ/κού 

Έργου 4
ου

 ΠΕΚΕΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης   

               εκπ/κών της  Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, κατά το σχολ. έτος 2020-2021» 

 

Σχετ.: α) Το υπ. αρ. πρωτ.: 19014/E3/18-02-2021 Επείγον έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ 

           β)  Το υπ. αρ. πρωτ.: 1568/19-02-2021 εξ. Επείγον έγγραφο της Υπηρεσίας 

           γ)  Το υπ. αρ. πρωτ.: 40410/E3/30-03-2020 Επείγον έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ 

 

 

              Κατόπιν της παραλαβής του σχετ. (α) εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ, το οποίο 

εστάλη στην Υπηρεσία μας και κοινοποιήθηκε στις σχολικές μονάδες και σύμφωνα 

με το σχετ. (γ) έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και αφορά τις 

οδηγίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης παραίτησης, σχετικά με τη διαδικασία 

παραίτησης των εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2020-2021, σας γνωστοποιούμε 

τα εξής:  

  

1) Αλλαγή ημερομηνίας υποβολής της αίτησης παραίτησης  
 

              Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετ. (α) Επείγον έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, αλλάζουν οι 

ημερομηνίες υποβολής της αίτησης παραίτησης και φέτος θα πραγματοποιηθούν  

σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού (α) εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τις οδηγίες του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ακολουθώντας τα βήματα της παραγράφου 1, 

του ανωτέρω (γ) εγγράφου. 

 

 

 



 

 

2) Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση των εκπ/κών : 

             Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (μαζί με οδηγίες για την 

συμπλήρωσή τους), είναι αναρτημένα και στην Ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ 

Αθήνας (Πρότυπα Εγγράφων-Έντυπα Συνταξιοδότησης ). 

     Σημειώνεται ότι όσοι από τους εκπαιδευτικούς:  

α) έχουν ασκήσει κατά τη  διάρκεια της υπηρεσίας τους καθήκοντα σε θέσεις 

ευθύνης (Δ/ντες, Υπ/ντες, Προϊστ/νοι) πάνω από 2 (δύο) έτη 

β) έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών, ή εκπαιδευτική άδεια ή 

γ) έχουν δάνεια παρακαλούνται να μας ενημερώνουν.  (έντυπο διευκόλυνσης) 

 

 

3) Παραλαβή δικαιολογητικών από την Υπηρεσία μας: 

 

      Όσον αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών, σας ενημερώνουμε ότι για 

διευκόλυνσή σας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση και πάνω απ’όλα την ασφάλειά 

σας, σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες (σχετ. β) του Υ.ΠΑΙ.Θ, η παραλαβή τους θα 

πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ και εφόσον είναι συγκεντρωμένα Όλα τα 

απαιτούμενα έγγραφα κι έχουν προηγουμένως ελεγχθεί κατόπιν ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ 

ραντεβού με την αρμόδια υπάλληλο από 22/03/2021 συνοδευόμενα από αίτηση-

διαβιβαστικό για να είναι δυνατή η πρωτοκόλλησή τους. 

      Παρακαλούμε όπως η υποβολή των δικαιολογητικών ολοκληρωθεί ΕΩΣ τις 

29/04/2021. 

       

     4)   Ενημέρωση Εκπαιδευτικών: 

 

       Λόγω της ιδιαιτερότητας της φετινής χρονιάς εξ’αιτίας της σοβαρότητας της 

κατάστασης και των έκτακτων μέτρων προστασίας, τα οποία πρέπει να ληφθούν, 

παρακαλείσθε να ενημερώνεστε από την ηλεκτρονική σελίδα της Διεύθυνσης 
για τυχόν περαιτέρω οδηγίες και να μην προσέρχεστε σε αυτήν, χωρίς να 

προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία. 
 
 
 
 
                                                                                          Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης 
                                                                                                    
            
 
 
                                                                                                 Αθανασία Μεϊντάση 
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