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Αθήνα, 18-03-2019 

   Αρ. Πρωτ. 9959  
 

                            ΠΡΟΣ:  
Τους Δ/ντές , -τριες των Δημοτικών Σχολείων 
& τους Προϊστ/νους,-ες  των Νηπιαγωγείων  

της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, 
(με την παράκληση να ενημερωθούν 

οι ενδιαφερόμενοι για συνταξιοδότηση 
εκπαιδευτικοί των σχολικών τους μονάδων) 

  

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης     
εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. A΄ Αθήνας, για το σχολικό έτος 2018-2019». 

 
Σχετικά με την διαδικασία συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-
2019, σας γνωστοποιούμε τα εξής:  
 
1. α) Ως προς τις αιτήσεις παραίτησης, επισημαίνουμε ότι μετά τη δημοσίευση του Ν. 
4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016) με θέμα: «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες 
διατάξεις» και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33, ορίζεται 
ότι: 
Παραίτηση: 
«…Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει 
αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου». Δικαίωμα 
ανάκλησης έχει ο ενδιαφερόμενος μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης 
της αίτησης παραίτησης.  
>>>> Οι αιτήσεις για φέτος – σύμφωνα με το παραπάνω – θα υποβληθούν το χρονικό 
διάστημα από 01/04/2019 έως 10/04/2019.  
 
2. Πριν από την υποβολή αίτησης παραίτησης, σκόπιμο είναι να επισκέπτεσθε το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να ενημερώνεσθε για το αν θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα και συντάξιμη ηλικία, καθώς και ως προς το αν δικαιούσθε πλήρους ή μειωμένης 
σύνταξης. Σας ενημερώνουμε ότι το Γ.Λ.Κ. δέχεται το κοινό για παροχή πληροφοριών σε 
εξειδικευμένα ζητήματα, κάθε Παρασκευή 11:00-15:00 στον Α΄ όροφο, Κάνιγγος 29, Αθήνα. 

3. Όσον αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών, σας ενημερώνουμε ότι για διευκόλυνσή 
σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σκόπιμο είναι να υποβληθούν οπωσδήποτε 
μαζί με την αίτηση παραίτησης. Κατά την κατάθεση της αίτησης δεν εξετάζονται όσα 
προσκομίζει ο εκπαιδευτικός. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα ή χρειάζονται 
διευκρινήσεις θα επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο ο υπάλληλος που θα έχει αναλάβει την 
υπόθεσή του. 
 
                                                                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
                                                                                                                      ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
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