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Αθήνα, 24-01-2023 

  Αρ. Πρωτ. 1605 
 

 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 παραίτηση - 
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 2022-2023» 
 
Σχετικά με την διαδικασία συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-2023, σας 
γνωστοποιούμε τα εξής:  
1. Ως προς τις ημερομηνίες αιτήσεων παραίτησης, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 46, παρ. 1 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/17-02-2021) που τροποποιήθηκε ως προς τις 

προθεσμίες η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159) και την εγκύκλιο 7297/Ε3/23-01-2023 

του ΥΠΑΙΘ: Οι αιτήσεις θα υποβληθούν το χρονικό διάστημα από 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη και 

με καταληκτική ημερομηνία 13/02/2023 ημέρα Δευτέρα. Η υπαλληλική σχέση λύεται 

αυτοδικαίως στις 31 Αυγούστου. Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, μπορεί να κατατίθεται (στην 

οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) μέσα σε ένα μήνα από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης. 

>>>>Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται ως 

ακολούθως: 

α. Ηλεκτρονικά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα δημιουργείται μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης: 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-
upeuthunes-deloses 
Η ταυτοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών 
Taxisnet. Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να επιλέξετε 
«Δήλωση με ελεύθερο κείμενο». Κατά τη συμπλήρωση του πεδίου του εγγράφου «κείμενο» θα 
πρέπει να αναγράψετε τη φράση: «σας υποβάλλω αίτηση παραίτησης» (μόνο αυτή τη φράση και 
χωρίς αναφορά για συνταξιοδότηση) και κατόπιν να συμπληρώσετε τον αποδέκτη της Υπεύθυνης 
Δήλωσης, δηλαδή: Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, στην οποία ανήκετε οργανικά. Προσοχή! Μετά την 
έκδοση της ανωτέρω ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης πρέπει το αρχείο σε μορφή pdf (δίνεται 
αυτή η δυνατότητα) να αποσταλεί ηλεκτρονικά (αποκλειστικά από 1 έως 13 Φεβρουαρίου 2023) στο 
κεντρικό email της Υπηρεσίας μας: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr (κρίνεται σκόπιμο να 
επικοινωνείτε με την υπηρεσία για να ενημερώνεστε αυθημερόν για τον αριθ. πρωτοκόλλου της 
αίτησής σας). 
 
β. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης με τον παραπάνω τρόπο, μπορείτε 

να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης παραίτησης που θα βρείτε στο πρωτόκολλο (ισόγειο) 

της Υπηρεσίας μας. 
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2. Μετά την πάροδο ενός μήνα, η Διεύθυνση θα καλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να 

συνταξιοδοτηθούν, με χρονολογική σειρά υποβολής της αίτησης παραίτησης, για να κλείσουν 

ραντεβού και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία όλων των ραντεβού, θα γίνει καταχώρηση των φακέλων (ΔΑΥΚ- 

Δελτίων Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης) στο σύστημα του ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια και μέχρι το 

τέλος Αυγούστου, η Διεύθυνση θα αποστείλει ηλεκτρονικά τα ΔΑΥΚ στους εκπαιδευτικούς για να 

λάβουν γνώση των στοιχείων τους προς αποφυγή παραλείψεων ή λαθών. Η Υπηρεσία μας στη 

συνέχεια θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία και την αποστολή των 

εγγράφων στην Α΄ Δ/νση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα (τ. ΓΛΚ) και στα αρμόδια Ταμεία, η 

οποία γίνεται αυστηρά υπηρεσιακά. Μετά το πέρας της διαδικασίας - από τα τέλη Οκτωβρίου και 

μετά- οι υπό συνταξιοδότηση εκπαιδευτικοί, μπορούν να έρθουν να παραλάβουν τον 

συνταξιοδοτικό τους φάκελο από τα γραφεία της Διεύθυνσης. 

 
Πριν από την υποβολή αίτησης παραίτησης, σκόπιμο είναι να ενημερώνεσθε από τη Διεύθυνση Α΄ 

Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα (τ. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- Κάνιγγος 29, 

Αθήνα), για το αν θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και συντάξιμη ηλικία, καθώς και ως προς 

το αν δικαιούσθε πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.  

 
 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
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