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Τειηθέο παξαηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Α΄ Αζήλαο 

 
Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ αποκλειζηικήρ πποθεζμίαρ ηος ενόρ (1) μήνα από ηην ςποβολή ηηρ αίηηζηρ 

παπαίηηζηρ, ζύμθωνα με ηην παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν.3528/2007, οπιζηικοποιήθηκε, ζηιρ 9 Αππιλίος 

2021, ο απιθμόρ ηων θεηινών παπαιηήζεων εκπαιδεςηικών Ειδικήρ & Γενικήρ Αγωγήρ ζηη ΔΙ.ΠΕ. Α΄ Αθήναρ. 
 

 

(*** ζε παξέλζεζε ν αξρηθόο αξηζκόο αηηήζεωλ παξαίηεζεο) 

 
ηον παπαπάνω πίνακα θα πποζηεθούν και ηπειρ απηνδίθαηεο απνιύζεηο εκπαιδεςηικών (2 ΠΕ70-

Δαζκάλων και 1 ΠΕ11-Φςζικήρ Αγωγήρ ζηη Γενική Αγωγή) ιόγω νξίνπ ειηθίαο κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 67
νπ

 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο (άξζξν 59, παξ. 2 ηνπ Ν.4369/2016). Οι εκπαιδεςηικοί απνιύνληαη απηνδίθαηα κε ηε 

ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο (άξζξν 4, παξ. 1 ηνπ Ν.3687/2008). Για ηην αςηοδίκαιη απόλςζη, λόγω οπίος 

ηλικίαρ, ωο εκεξνκελία γέλλεζεο ζεωξείηαη ε 31ε Δεθεκβξίνπ ηος έηοςρ γέννηζηρ (άξζξν 155, παξ. 3 ηνπ 

Ν.3528/2007). 
 

ύμθωνα με ηην παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.4777/2021: «Αίηεζε παξαίηεζεο κόληκνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ππνβάιιεηαη από 1
εο

 Φεβξνπαξίνπ κέρξη θαη ηελ 

πξώηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξώηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Φεβξνπαξίνπ ζεωξείηαη όηη έρεη 

γίλεη απνδεθηή θαη ιύεηαη απηνδηθαίωο ε ππαιιειηθή ζρέζε ζηηο 31 Απγνύζηνπ». 
 

ςνεπώρ, οι οπγανικέρ θέζειρ πος πποκύπηοςν από ηιρ ηελικέρ θεηινέρ παπαιηήζειρ θεωπούνηαι κενέρ και 

ππέπει να ςπολογιζηούν για ηιρ οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ/βεληιώζειρ θέζεων ηος θεηινού ζσολικού έηοςρ, κάηι 

πος πεπιγπαθόηαν και ζηη ζσεηική εγκύκλιο 24316/Ε2/02-03-2021 ηος Τ.ΠΑΙ.Θ. για ηοςρ πίνακερ οπγανικήρ 

ζύνθεζηρ διδακηικού πποζωπικού ηων γενικών μεηαθέζεων. 
 

ηο άξζξν 4, παξ. 10 ηνπ Ν.4151/2013 αναθέπεηαι όηι ςπάλληλορ πος αποσωπεί από ηην Τπηπεζία 

πποκειμένος να ζςνηαξιοδοηηθεί και ιόγω πιάλεο πεπί ηα ππάγμαηα δεν πληποί ηοςρ όποςρ και ηιρ 

πποϋποθέζειρ για ηην άμεζη καηαβολή ηηρ ζύνηαξήρ ηος, κπνξεί λα επαλέιζεη ζηην Τπηπεζία μεηά από 

αίηηζή ηος, η οποία ςποβάλλεηαι ζηον θοπέα πος αποσώπηζε εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) 

κελώλ από ηην ημεπομηνία πος θέπει ηο έγγπαθο ηηρ απμόδιαρ Διεύθςνζηρ ςνηάξεων, ηο οποίο και ηον 

πληποθοπεί ζσεηικά. Τν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ απνρώξεζε από ηελ Υπεξεζία κέρξη ηελ επαλαθνξά ζε 

απηή δελ ινγίδεηαη ζπληάμηκν θαη δελ θαηαβάιινληαη απνδνρέο γηα απηό. 
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