
                                                                                                          

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   

   ΣΧΕΤ.: α)  19014/Ε3/18-02-2021 εγκύκλιος Γεν. Δ/νσης Εκπαιδ. Πρ/κου Π/θμιας &  

                      Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ.    

                  β) 4696/Ε3 /14-01-2022 εγκύκλιος Γεν. Δ/νσης Εκπαιδ. Πρ/κου Π/θμιας &  

                      Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            

   Σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών σας ενημερώνουμε, ότι αιτήσεις παραίτησης των 

εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλονται στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης από την 

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και θεωρείται ότι 

έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των αιτούντων/-ουσών 

εκπαιδευτικών στις 31-8-2022. 

      Δικαίωμα αίτησης ανάκλησης της παραίτησης σας από την ενεργό δημόσια υπηρεσία, έχετε 

εντός ενός μηνός μετά την υποβολή της. Παράδειγμα, αν κάποιος κατέθεσε αίτηση 

παραίτησης την 2-2-2022 έχει δικαίωμα ανάκλησής της έως τις 2-3-2022. 

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν. 4488/2017, ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών, καθώς και μερίσματος, επικουρικής 

και εφάπαξ παροχής υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές και κρατήσεις του εργαζόμενου από 

1-1-2002 έως τη λύση υπαλληλικής σχέσης. Επομένως, αντίγραφα των  μισθολογικών 

καταστάσεων από 1-1-2002 έως 31-12-2010 (διάστημα κατά το οποίο εκκαθαριστές 

αποδοχών ήταν οι Δ/ντές σχολικών μονάδων), είναι απαραίτητο να προσκομιστούν μαζί με 

τα λοιπά δικαιολογητικά. 

  Παρακαλούνται οι διευθυντές σχολικών μονάδων να διευκολύνουν τους υπό παραίτηση 

εκπαιδευτικούς, παρέχοντάς τους  τα ανωτέρω στοιχεία. 

  Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε πως αποκλειστικά υπεύθυνοι για την υποβολή της αίτησης 

παραίτησης είναι οι εκπαιδευτικοί και ο ρόλος της Διεύθυνσης είναι επικουρικός και 

διεκπεραιωτικός. 

   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και πρέπει να προσκομισθούν, αναφέρονται σε λίστα που 

ακολουθεί, όπως επίσης σας αποστέλλουμε συνημμένα αρχεία με τις αιτήσεις προς τα ταμεία, 

καθώς και την υπεύθυνη δήλωση,  τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν. 

     Ταχυδρ. Δ/νση :   Διοικητήριο  
                                   2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου            

Τ.Κ. - Πόλη       :  231 00 -  Σπάρτη 
Πληροφορίες  : Ν. Αθανασέκου     

Τ   Τηλέφωνο         :  27313 63482                                            
     Ηλεκτρ. Ταχ.     :  mail@dide.lak.sch.gr  
     Ιστότοπος          :  dide.lak.sch.gr                         
    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

 
Σπάρτη  20 Ιανουαρίου 2022 

        Αριθμ. Πρωτ. Φ.10.1/308 

      ΠΡΟΣ:  κ.κ. Δ/ντές – Δ/ντριες Σχολικών  
                    μονάδων  Δ/θμιας Εκπ/σης  
                    Ν. Λακωνίας 

 
 

             

          



   Μετά την λήξη της προθεσμίας αίτησης ανάκλησης (11-03-2022), θα προγραμματιστεί 

προκαθορισμένο ραντεβού με τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μας,  για την συνέχιση 

των διαδικασιών.  

 

                                                                                                          Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης  

 

                                                                                                             Δρ Αγάπιος Οικονομίδης. 

                                                                                           

 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                          
 

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απονομή σύνταξης 

 

1. Αιτήσεις προς:  (Γ.Λ.Κ. – ΜΠΤΥ, ΕΤΕΑΕΠ – επικουρική ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α., ΕΤΕΑΕΠ – κλάδος 

Εφάπαξ παροχών), επισυνάπτονται. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση,  για την απονομή της σύνταξης, επισυνάπτεται. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση, θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ( οι δύο όψεις σε ένα φύλλο). 

5. Εκτύπωση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, από το ΤΑΧΙΣ και το ΗΔΙΚΑ αντίστοιχα. 

6. Διαζευκτήριο (αν υπάρχει). 

7. Δελτίο διαδοχικής ασφάλισης, ή βεβαίωση καταμέτρησης ημερομισθίων, για όσους 

είχαν ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, πριν την πρόσληψή τους στο Δημόσιο 

(π.χ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ). (Ισχύει για όσους προσλήφθηκαν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετά 

την 1 – 1 – 1983). 

8. Καρτέλες ενσήμων ΙΚΑ.  

9. Πράξεις αναγνώρισης (εξαγορά στρατού, προϋπηρεσίας, τέκνων, κ.λ.π.). 

10. Διοικητική πράξη τοποθέτησης σε θέση ευθύνης και αντίγραφο της πράξης ανάληψης και 

αποχώρησης από τις σχολικές μονάδες. 

11. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου οποιασδήποτε τράπεζας με πρώτο δικαιούχο τον 

εκπαιδευτικό. 

12. Αποφάσεις χορήγησης δανείων (Ταχ. Ταμιευτηρίου ή ασφαλιστικών ταμείων), που δεν 

έχουν εξοφληθεί. 

        - Βεβαίωση εκκαθαριστή αποδοχών για το παρακρατηθέν ποσό, το οφειλόμενο που 

υπολείπεται και την καταβολή της τελευταίας δόσης. (Εκδίδεται από την υπηρεσία). 

  13.  Μισθολογικές καταστάσεις από 1-1-2002 έως 31-12-2010. 
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