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Διευθυντές Σχολείων Δ.Ε Αιτ/νίας  

 

 

 

 

Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς  σας  

 

 

ΘΕΜΑ : « Ενημέρωση για τις προθεσμίες αιτήσεων παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης κατά το 

τρέχον σχολικό έτος ».     

 

         Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους 

εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους  για τα παρακάτω:  

         Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν, θα πρέπει να υποβάλουν τη μία και 

μοναδική αίτηση παραίτησης  το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου του τρέχοντος έτους, από 21-

04-2015 έως και 30-04-2015, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.20 του Ν.4186/2013, με δικαίωμα 

ανάκλησης  έως και ένα μήνα από την ημερομηνία κατάθεσής της.  

Η υπαλληλική σχέση θα λυθεί αυτοδίκαια από την υπηρεσία μας (30-06-2015) με το τέλος του 

διδακτικού έτους 2014-2015.  

        Γι’ αυτό θα πρέπει να ελέγξουν εάν θεμελιώνουν και υπό ποιες προϋποθέσεις συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα για την κύρια σύνταξη και  τα ταμεία (Τ.Ε.Α.Δ.Υ, Μ.Τ.Π.Υ, Τ.Π.Δ.Υ.). 

        Επίσης οφείλουν να συγκεντρώσουν  άμεσα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, 

και να τα καταθέσουν στην υπηρεσία μας  μαζί με την υποβολή της αίτησης παραίτησης. 

        Για την πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σας στέλνουμε: 

        1) Το έντυπο της αίτησης παραίτησης  

        2) Κατάσταση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

        3) Την αριθμ.48380/Δ1/31-03-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ  



        4) Το αρ.πρωτ.13725/0092/26-01-2011 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  

        5) Το Ν.4141/13  άρθρο 57Α «Προκαταβολή σύνταξης » 

        6) Το έντυπο της αίτησης απονομής προς τα ταμεία  

        7) Την υπεύθυνη δήλωση προς τα ταμεία  

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

       

      Τέλος σε συνέχεια του αρ.πρωτ.ΦΔ3/2γ/818/29-01-2015 εγγράφου μας «Πρόθεση παραίτησης 

λόγω συνταξιοδότησης μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-15 », οι Διευθυντές το αργότερο 

μέχρι την Παρασκευή 03-04-2015, θα πρέπει να μας στείλουν πίνακες με τα επιπλέον ονόματα 

εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν και δεν μας έχει σταλεί ενημέρωση. 
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