
     

         ΘΕΜΑ: «Παραιτήσεις εκπαιδευτικών » 

                        ΣΧΕΤ : Το αρ.πρωτ.: 4696/Ε3/14-01-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

 

      Σας αποστέλλουμε το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ και σας γνωστοποιούμε ότι σχετικά με την υποβολή αιτήσεων 

παραιτήσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, η σχετική εγκύκλιος στην οποία αναγράφονται οι 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2000 (Α΄159, όπως τροποποιήθηκαν ως προς τις προθεσμίες με το 

άρθρο 46, παρ. 1 του ν. 4777/2021 (Α΄) και ισχύουν.   

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, για το (τρέχον) σχολικό έτος 2021-2022 οι αιτήσεις παραίτησης 

των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις 

Εκπαίδευσης από την Τρίτη 01-02-2022 έως και την Παρασκευή 11-02-2022 και θεωρείται ότι έχουν γίνει 

αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/-ουσών) εκπαιδευτικών στις 31-08-

2022.  

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται (στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) 

μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 

148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), π.χ. αίτηση που έχει υποβληθεί στις 02-02-2022 μπορεί να ανακληθεί ως και τις 

02-03-2022. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις θα πραγματοποιείται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, της 

σχετικής αίτησης στην υπηρεσία και αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για την προσέλευση. 

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύει και για το 

τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκλησης 

αυτής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην αριθ. 41410/Ε3/30-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4) εγκύκλιο της 

Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε..  

                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

-----  

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

----- 

Ταχ. Δ/νση : Κερασούντος 2  

Τ.Κ. - Πόλη : 621 10 Σέρρες 

Πληροφορίες : Πετρά Μ. - Κοκκίνου Ε. 

Τηλέφωνο : 23210 47517 - 47508 

Ηλ/νική Δ/νση : http://dipe.ser.sch.gr 

E-mail              : mail@dipe.ser.sch.gr 
 

 
 

         Σέρρες,  18.01.2022   

         Αριθμ. Πρωτ. : Φ.10.1/253 

                                 ΠΡΟΣ:  

  Διευθυντές/τριες & Προϊσταμένους/νες 

     Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγών  

                         

       (Με την υποχρέωση της ενημέρωσης 

με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο των 

εκπαιδευτικών της Σχολικής τους 

μονάδες) 

 



Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν οι υπεύθυνες δηλώσεις (αιτήσεις) έχουν γίνει ηλεκτρονικά εντός των 

ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει να υποβάλλονται εντός των ίδιων προθεσμιών και στη Δ/νσης Π.Ε. 

Σερρών.  

Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (σχετ. αρ. 28 παρ. 2α ν. 4186/2013 (Α΄ 193)).  

 

     Επειδή ο ρόλος της υπηρεσίας είναι διεκπεραιωτικός, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στους 

εκπαιδευτικούς να έχουν ελέγξει τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος για την άμεση καταβολή της 

σύνταξης. 

     Συνημμένα σας αποστέλλουμε : 

α) Τη με αρ. πρωτ.:  4696/Ε3/14-01-2022 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & 

Δ.Ε., λαμβάνοντας  υπόψη τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα 2 & 3. 

 

β) Τη με αρ. πρωτ. : 19014/Ε3/18-02-2021 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & 

Δ.Ε., λαμβάνοντας  υπόψη τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα 1. 

                                                                                                                                               

γ) Τη με αρ.πρωτ:  41410/Ε3/30-03-2020 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & 

Δ.Ε., λαμβάνοντας  υπόψη τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα 2 . 

 

δ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τα οποία υποβάλλονται αμέσως μόλις ζητηθούν). 

 

ε) Ατομική και Υπηρεσιακή Καρτέλα Εκπαιδευτικού υποψηφίου για συνταξιοδότηση. 

 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων. 

 

 

 

                                                                                                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

                                                                                                                                               Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

     Ιωάννης Καραβασίλης 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ.: 4696/Ε3/14-01-2022. 

2.�Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ.: 19014/Ε3/18-02-2021 

3. Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ.πρωτ:  41410/Ε3/30-03-2020. 

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

5. Ατομική και Υπηρεσιακή Καρτέλα Εκπαιδευτικού υποψηφίου για συνταξιοδότηση [τρεις (3)σελίδες excel]. 
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