
 

 

 

 

 

 

  
 
Θ Ε Μ Α :  « Ε ν ημ έρ ωσ η σ χ ετ ι κ ά  μ ε  τ η  δ ια δ ι κ α σ ία  π αρ α ίτ η σ ης  κ α ι  σ υ ντ αξ ι οδ ότ ησ η ς  

ε κ πα ι δ ευ τ ικ ώ ν  τ η ς  Δ ι ε ύ θυ ν σ ης  Δ ευτ ερ οβά θ μ ι ας  Εκ π α ίδ ε υσ η ς  Κ ο ζά ν η ς  γ ι α  το  
σ χ ολ ικ ό  έτο ς  201 9- 202 0 »  

Σ Χ ΕΤΙ Κ Ο :  Τ ο  μ ε  α ρ ι θμ .  Πρ ω τ.  39 10 9 /Ε3 / 19 -0 3 -20 20  έ γ γρ α φ ο του  Υ Π. Π . Θ.  
 
 
        Σχετικά με την διαδικασία συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2019-2020, σας 

ενημερώνουμε τα εξής: 

Ως προς τις αιτήσεις παραίτησης, επισημαίνουμε ότι μετά τη δημοσίευση του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 

τ.Α’/11 – 5 – 2016) με θέμα: «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33,ορίζονται τα εξής: 

 

Παραίτηση 

«Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται 

αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου». 

 

Οι αιτήσεις για φέτος –σύμφωνα με το παραπάνω –θα υποβληθούν το χρονικό διάστημα από     

01-04-2020 έως 10-04-2020 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.koz.sch.gr) ή 

εναλλακτικά με ΦΑΞ (24610-47239).  

 

Δικαίωμα ανάκλησης μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης παραίτησης.  

 

Ημερομηνία αίτησης παραίτησης Δικαίωμα ανάκλησης εντός μηνός μέχρι 

Δευτέρα 01-04-2020 Τρίτη 30-04-2020 

Τρίτη 02-04-2020 Τετάρτη 01-05-2020 

Τετάρτη 03-04-2020 Πέμπτη 02-05-2020 

Πέμπτη 04-04-2020 Παρασκευή 03-05-2020 

  
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ’ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------------ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

------------ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 

 
 
Βαθμός ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτερ.: 
 
Κοζάνη, 30/03/2020 
Αριθμ. Πρωτ.: Φ. 10.5/ 5073 
 

ΠΡΟΣ:   
Τους Διευθυντές σχολικών μονάδων της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κοζάνης 
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι 
ενδιαφερόμενοι για συνταξιοδότηση 
εκπαιδευτικοί των σχολικών τους μονάδων)   

Ταχ. Διεύθυνση : Δημοκρατίας 27 (Διοικητήριο) 
Τ.Κ. : 501 31  Κοζάνη 
Τηλέφωνο : 24613 51395, 6943077106 
Τηλεομοιοτυπία : 24610 47239 
Πληροφορίες 
Ηλεκτρ. Αλληλ. 
Ιστότοπος                 

: 
: 
: 

Γρηγοριάδου Χρυσούλα  
mail@dide.koz.sch.gr 
http://dide.koz.sch.gr/ 

mailto:mail@dide.koz.sch.gr
mailto:mail@dide.koz.sch.gr
http://dide.koz.sch.gr/


 

 

 

Παρασκευή 05-04-2020 Δευτέρα 06-05-2020 

Δευτέρα 08-04-2020 Τρίτη 07-05-2020 

Τρίτη 09-04-2020 Τετάρτη 08-05-2020 

Τετάρτη 10-04-2020 Πέμπτη 09-05-2020 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

1. Για τα δικαιολογητικά δείτε το συνημμένο έγγραφο στην ανακοίνωση που θα λάβετε. 

2. Αίτηση παραίτησης θα βρείτε συνημμένα στην ανακοίνωση που θα λάβετε. 

3. Αίτηση για απονομή σύνταξης καθώς και της υποχρεωτικής Υπεύθυνης Δήλωσης (συμπληρώνονται 

στο Γραφείο 30 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης) τα οποία συνοδεύουν το 

Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.). 

4. Κάποια έγγραφα, όπως Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α’, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, 

βεβαιώσεις δανείων που δεν έχουν εξοφληθεί, πιθανόν να υπάρχουν στο προσωπικό μητρώο του 

εκπαιδευτικού. Καλό είναι να μας ενημερώσετε για ότι έγγραφο επιπλέον έχετε στα χέρια σας, πέραν 

των εγγράφων που υπάρχουν στους ατομικούς σας φακέλους. 

 

Σημειώνεται ότι όσοι από τους εκπαιδευτικούς, έχουν ασκήσει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας 

τους καθήκοντα σε θέσεις ευθύνης (Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Προϊστάμενοι) πάνω από 2 (δύο) έτη, 

παρακαλούνται να μας ενημερώσουν. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

1)« Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών». Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 28 του Ν.4305/2014  

προβλέπεται ότι η αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου θα γίνεται δεκτή, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του 

αυτεπάγγελτου ελέγχου των δικαιολογητικών. 

 2) Επειδή έχουν επέλθει πολλές αλλαγές στις συνταξιοδοτικές διατάξεις, κρίνεται απαραίτητο πριν 

την υποβολή της αίτησης παραίτησης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν από το Γ.Λ.Κ. ώστε 

να είναι σίγουροι πως πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, να εξασφαλίσουν ότι 

θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου) καθώς και το 

απαιτούμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. 

3) Σας ενημερώνουμε πως αποκλειστικά υπεύθυνοι 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 

1. Φ.10 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
  

 
Δρ Βόντσα Βασιλική 

Φιλόλογος 



 

 

 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ (Θα κατατεθούν τον Ιούνιο) 

 
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων)  

2. Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού της εφορίας  

3. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης όπου θα κατατίθεται η σύνταξη (να φαίνεται ως 

πρώτος δικαιούχος ο ενδιαφερόμενος/η)  

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

5. Βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας, εάν υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν. 

6. Βεβαιώσεις εξαγοράς προϋπηρεσίας ,στρατού κ.λ.π. από το Γ.Λ.Κ. ή από ΤΑΜΕΙΑ (εφόσον υπάρχουν). 

Εάν έχετε υποβάλλει αίτηση για την εξαγορά πλασματικών χρόνων (στρατού , σπουδών ή παιδιών) να 

μας φέρετε σε φωτοτυπία τον αριθμό πρωτοκόλλου από το Γ.Λ.Κ. 

7. Σε περίπτωση που έχετε διοριστεί στο δημόσιο με οποιαδήποτε ιδιότητα μετά την 1/1/1983, 

δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους έχετε εργαστεί (π.χ. 

Ι.Κ.Α./Ο.Γ.Α )  

8. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ (για άνδρες)  

9. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  

10. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)  

11. Βεβαιώσεις αποδοχών τελευταίου μήνα και Οκτωβρίου 2011 (από την υπηρεσία)  

12. Πίνακας ασφαλιστικών αποδοχών 5ετίας (από την υπηρεσία) 

13. Υπεύθυνη Δήλωση (από την υπηρεσία) 

14. Αιτήσεις απονομής σύνταξης (από την υπηρεσία) 

15. Παραστατικά θέσης ευθύνης (ορισμός και ανάληψη) για 2 έτη υποχρεωτικά  

16. Παραστατικά δανείων  

17. Φωτοαντίγραφα του μισθολογικού μητρώου για τα έτη 2002-2009. (Στην περίπτωση υπηρέτησης σε 

περισσότερα από ένα σχολεία, θα επικοινωνήσετε με όλα τα σχολεία υπηρέτησης για να σας 

χορηγήσουν τα παραπάνω έγγραφα). (Να αποσταλούν ταχυδρομικά ως τέλος Απριλίου) 
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