
                                                                                    

                  Θέμα:  «Ενημέρωση  σχετικά με  τις  προθεσμίες  υποβολής  αιτήσεων  παραίτησης    

Εκπαιδευτικών  από  την  υπηρεσία  για  το σχολικό  έτος  2022-2023» 

  ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ’ αριθ. 19014/Ε3/18-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με  θέμα 

«Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης 

κατά το σχολικό έτος 2020-2021». 

             2)  Η υπ’ αριθ. 7297/Ε3/23-01-2023 (ΑΔΑ:969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα 

«Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023».          

 

         Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19014/Ε3/18-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) εγκύκλιο της 

Γενικής Δ/νσης του ΥΠΑΙΘ (Σχετικό 1), στην οποία αναγράφονται οι διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκαν ως προς τις προθεσμίες με το άρθρο 

46, παρ. 1 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) και ισχύουν, για το σχολικό έτος 2022-2023 οι εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας  μπορούν να 

υποβάλουν τις αιτήσεις παραίτησης από την  Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023  έως και τη 

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023  και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως 

η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/ -ουσών) εκπαιδευτικών στις  31-8-2023.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ    

   1) Η υποβολή Αίτησης παραίτησης για συνταξιοδότηση (από 01/02/2023 έως 13/02/2023 ) 

μπορεί να πραγματοποιηθεί:  

Α) Ηλεκτρονικά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα συμπληρώνεται μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Μετά την έκδοση της ανωτέρω ηλεκτρονικής Υ.Δ., ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να την 

αποστείλει ηλεκτρονικά  στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email:  mail@dipe.pie.sch.gr  της 

Δ/νσης Α'/θμιας Εκπ/σης Πιερίας. 

 
                                            
 
 
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
           ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
           Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   
               ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠ/ΣΗΣ    ΠΙΕΡΙΑΣ 
                ΤΜΗΜΑ  Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση     : 28ης Οκτωβρίου 40 
Ταχ. Κωδικ.    : 60132 Κατερίνη 
Πληροφορίες : Ι. Βαρσάμογλου 
Τηλέφωνο     : 2351351170 
E-Mail           :mail@dipe.pie.sch.gr 

 
 

           
 
 
     
 
 
 
 
 
                                           
 
    ΠΡΟΣ: 

  
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 25-01-2023 ως προς την 
ημερομηνία λήξης υποβολής κατάθεσης των  
αιτήσεων παραίτησης  
 
 
   
                           Κατερίνη, 24 -01-2023 
                           Αριθμ. πρωτ.: Φ10/493 
 
 
Τους  Διευθυντές /τριες  και  τους Προϊσταμένους/ νες  
όλων των  Σχολικών Μονάδων της  Διεύθυνσης Π.Ε. 
Πιερίας 
(με την ευθύνη ενημέρωσης  όλων των εκπαιδευτικών  
αρμοδιότητας  τους) 
 
 

http://gov.gr/
mailto:mail@dipe.pie.sch.gr


                                                                                    

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης στο πεδίο του 

εγγράφου κείμενο, όπου θα πρέπει να αναγράψετε « Σας υποβάλλω αίτηση παραίτησης από 

την υπηρεσία καθώς στο πρόσωπό μου δε συντρέχει κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα 

στην παρ. 2 του άρθρου 148 του  Ν. 3528/2007», να αναφέρετε επίσης τον Αριθμό Μητρώου, 

την Ειδικότητα και την Οργανική σας θέση. Στη συνέχεια η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να 

αποσταλεί στο email της διεύθυνσης: mail@dipe.pie.sch.gr 

Β) Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εκδώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ιστοσελίδας του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης - gov.gr με τους προσωπικούς σας κωδικούς, τότε θα 

συμπληρώσετε την Αίτηση Παραίτησης, την οποία θα υπογράψετε, θα σκανάρετε και εν 

συνεχεία θα αποστείλετε στο email της διεύθυνσης mail@dipe.pie.sch.gr  για την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας.  

2) Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να ενημερωθούν τηλεφωνικά  από τη 

Διεύθυνση, για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. 

 3) Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με τις παρ. 3 & 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 

26/ τ.Α’),  π.χ. αίτηση που έχει υποβληθεί στις 2-2-2023 μπορεί να ανακληθεί ως και τις              

2-3-2023. 

 

 4) Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά τις 15 Μαΐου 2023.  ( Θα 

υπάρξει νέα ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις σχολικές μονάδες).  

                     Επειδή τα τελευταία χρόνια οι συνταξιοδοτικές  διατάξεις είναι πολλές , σε συνδυασμό  με 

το γεγονός ότι για τις/τους εκπαιδευτικούς ισχύουν ειδικές διατάξεις, προτείνεται οι 

ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να απευθύνονται  στο Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους λόγω αρμοδιότητας , προκειμένου να ενημερωθούν έγκυρα  για τη θεμελίωση του 

συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος  (συμπλήρωση του   απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου/  

χρόνου ασφάλισης  αλλά και τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση  απαιτούμενου  ηλικιακού 

ορίου  για την άμεση καταβολή  της  σύνταξης ), ώστε να είναι σίγουροι/ες πως πληρούν όλες 

τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης  πριν  από την υποβολή  της  αίτησης  παραίτησης .  

       Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε πως αποκλειστικά υπεύθυνοι/ες για την υποβολή της 

αίτησης παραίτησης είναι οι εκπαιδευτικοί και ο ρόλος της Διεύθυνσης είναι επικουρικός 

και διεκπεραιωτικός . Μόνο αρμόδιο και γνώστης   των συνταξιοδοτικών διατάξεων 

καθώς   και   του ύψους του ποσού της σύνταξης-μερίσματος είναι το Γ.Λ.Κ. 

     Παρακαλούμε να ενημερωθούν  ενυπόγραφα  όλοι/ες οι  εκπαιδευτικοί της σχολικής σας  

μονάδας. 

                                                                            

                                                                                    Η Διευθύντρια της  Διεύθυνσης   Π.Ε.  Πιερίας 

                                                                                                     

                                                     

                                                                                                     Τριανταφυλλίδου Παρθένα                                                            
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