
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τη διαδικασία παραίτησης - συνταξιοδότησης» 
ΣΧΕΤ.:   Η υπ’ αριθ. 7297/Ε3/23-01-2023 (ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ) εγκύκλιος της Γενικής  
Δ/νσης Εκπ/κού Προσ/κού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ με θέμα « Υποβολή 
αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023». 
 
Σχετικά με την διαδικασία παραίτησης -συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-
2023, σας γνωστοποιούμε τα εξής:  

 
1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7297/Ε3/23-01-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οι αιτήσεις παραίτησης 
των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ   για το 
(τρέχον) σχολικό έτος 2022-2023 υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές 
Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. κατά περίπτωση, ανάλογα με την οργανική θέση, από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και 
τη Δευτέρα 13-2-2023, και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική 
σχέση των αιτούντων στις 31-8-2023, με την επιφύλαξη ύπαρξης κωλύματος της παρ. 2 του άρθρου 148 
του Υ.Κ. (ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α΄). 

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  
Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης, ο/η εκπ/κός θα πρέπει να επιλέξει «Δήλωση 
με ελεύθερο κείμενο». Κατά τη συμπλήρωση του πεδίου του εγγράφου «κείμενο» ο/η εκπ/κός θα 
πρέπει να αναγράψει «Σας υποβάλλω αίτηση παραίτησης. Στο πρόσωπο μου δε συντρέχει κανένα 
κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007.», και κατόπιν να 
συμπληρώσει τον αποδέκτη της Υ.Δ., ήτοι τη Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ . Μετά την δημιουργία της 
ανωτέρω ηλεκτρονικής Υ.Δ., ο/η εκπ/κός θα πρέπει να την αποστείλει ηλεκτρονικά (αποκλειστικά από 1-
2-2023 έως και 13-2-2023) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση syntaxis@dipe-anatol.att.sch.gr από όπου και 
θα ενημερωθεί για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης παραίτησης εντός τριών εργάσιμων ημερών . 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ / ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 

 
Ταχ. Δ/νση     : 19Ο χλμ. Αθηνών- Μαρκοπούλου 
                            (1Ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου) 
Τ.Κ. – Πόλη     :  19002,  Παιανία 
Πληροφορίες :  Νικολίνα Κουρή 
Τηλέφωνο      :  2144089930 (εσωτ. 509) 
email                :  syntaxis@dipe-anatol.att.sch.gr 
 

 
 
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

 
Παιανία  24/1/2023 
 Αρ. Πρωτ.: Φ36/1888 

 
 

Προς:  Μόνιμους Εκπαιδευτικούς & ΕΒΠ-

ΕΕΠ με οργανική θέση  στη Διεύθυνση 

ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Δια των 

Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων 

των Σχολικών Μονάδων) 

   
  

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων στην 

Υπηρεσία μας, κατόπιν των πρόσφατων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και των σχετικών 

Εγκυκλίων, σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-

19, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται ως ακολούθως: 
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β. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης με τον παραπάνω τρόπο, μπορείτε να 
καταθέσετε αυτοπροσώπως την αίτηση παραίτησης στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας. 
 

Ο/ η εκπ/κός μπορεί να ανακαλέσει την αίτηση παραίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
ενός (1) μηνός από την ημερομηνία  υποβολή της.  
 
2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων παραίτησης, οι εκπ/κοί καταθέτουν στη Διεύθυνση 
ΠΕ Ανατολικής Αττικής τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης. Η κατάθεση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι την Παρασκευή, 31/3/2023   κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (τηλ.: 2144089930 εσωτερικό 
509 – email: syntaxis@dipe-anatol.att.sch.gr  

    
 
ΣΗΜ. :  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
syntaxis@dipe-anatol.att.sch.gr  
 
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί του σχολείου σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                                                 Τ.Σ.Υ. 

 

                                              Δρ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
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