
 
 

 

 

                                   

ΘΕΜΑ :  «Ενημέρωση για υποβολή αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών λόγω 

συνταξιοδότησης για το σχολικό έτος 2022-2023» 

         

 Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4777/2021 (Φ.Ε.Κ.25 

τ.Α΄/17-02-2021) ορίζεται ότι: «…Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη 

εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει 

γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου». Ως εκ τούτου, 

και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 7297/Ε3/23-1-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, όσοι εκπαιδευτικοί 

επιθυμούν και έχουν δικαίωμα για συνταξιοδότηση κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023 θα 

υποβάλουν τις αιτήσεις παραίτησης στα γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας από 

Τετάρτη 01-02-2023 έως και Δευτέρα 13-02-2023 (αποκλειστική προθεσμία). 

Υπενθυμίζεται  ότι  ισχύει  και  για  το  τρέχον  σχολικό  έτος  η  δυνατότητα  της  εξ 

αποστάσεως  υποβολής  της  αίτησης  παραίτησης  ή/και  ανάκλησης  αυτής  εντός  των  

ανωτέρω προθεσμιών  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..  Επισημαίνεται  ότι,  στην περίπτωση έκδοσης ηλεκτρονικής 

υπεύθυνης δήλωσης (αίτησης) παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής μέσω  του  gov.gr,  ο/η  

εκπαιδευτικός  θα  πρέπει  να  έχει  εκδώσει  την  εν  λόγω  ηλεκτρονική  δήλωση (αίτηση) εντός 

των ορισθεισών προθεσμιών, και να την υποβάλλει εντός των ίδιων προθεσμιών. 

    
                                                                                                                      
                      
                                                                                         
 
 
                   
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Λευκάδα, 25/01/2023 
                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                             Αρ. Πρωτ.: 159 
                 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                      -----                                                                           
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ                                
                       ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                      
                 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                                        ΠΡΟΣ:         τις/τους κ.κ. Διευθύντριες/-ές  
                             -----                                                                                και Προϊσταμένες/-ους Σχολι- 
      Ταχ. Δ/νση: Καραβέλα 11                                                                          κών Μονάδων αρμοδιότητάς  
      Τ.Κ. – Πόλη: 31100 Λευκάδα                                                                     μας 
      email: mail@dipe.lef.sch.gr                                                              
      Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Σπ. 
      Τηλέφωνο: 2645362242                                                                 
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Τέλος, υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης μέσα σε ένα (01) 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 2-2-2023 μπορεί να ανακληθεί ως και τις 2-3-2023. 

 Πριν την υποβολή της αίτησης παραίτησης, θα ήταν σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να έχουν 

ήδη ενημερωθεί (π.χ. από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) για το αν θεμελιώνουν δικαίωμα 

σύνταξης αλλά και το είδος της σύνταξης που θα τους απονεμηθεί. Αυτό κρίνεται απαραίτητο 

για να μπορέσει το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης να ολοκληρώσει απρόσκοπτα τη διοικητική 

διαδικασία για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών. 

 Επισυνάπτεται η αίτηση παραίτησης και παράρτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι σε εύλογο χρονικό διάστημα, πάντα σε συνεννόηση 

με το Διοικητικό/Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας και σε καμία περίπτωση μετά την 1
η
 

Αυγούστου 2023. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν συγκεντρωτικά για 

διευκόλυνση της διαδικασίας. Η διαδικασία δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

 Παρακαλούνται οι Διευθύντριες/-ές και οι Προϊστάμενες/-οι των σχολικών μονάδων να 

ενημερώσουν ενυπόγραφα ή ηλεκτρονικά τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. 

 Όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. 

 
  

                                                                                      Ο Δ/ντής Π.Ε. Λευκάδας    
  
 
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           Κωνσταντίνος Μπατσίλας  
 

 

Συνημμένα: σελίδες δύο (02) 

 αίτηση 

 παράρτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
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