
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ 

E-mail: metavoles@dipe-peiraia.att.sch.gr 

Πληροφορίεσ: κα Φατζηδήμου Άννα, τηλ.: 210 41.10.134 

Παροχή οδηγιών ςχετικά με την υποβολή των αιτήςεων παραίτηςησ 

εκπαιδευτικών κατά το ςχολικό έτοσ 2022-2023. 

 

Για να δεύτε τη ςχετικό εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ, πατόςτε εδώ. 
 
Σασ ενημερώνουμε ότι ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 
τ.Α΄/17-02-2021) και την ωσ ϊνω επιςυναπτόμενη εγκύκλιο, ωσ χρόνοσ 
υποβολήσ αίτηςησ παραίτηςησ από την Τπηρεςία κατά το τρέχον ςχολικό 
έτοσ ορίζεται το διάςτημα:  

από Σετάρτη, 01/02/2023 έωσ και Δευτέρα, 13/02/2023 ςτισ 15:00 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικού, οι οπούοι ανόκουν οργανικϊ ςε 
ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ ΔΙΠΕ Πειραιϊ και επιθυμούν να ςυνταξιοδοτηθούν ςτισ 
31/8/2023, όπωσ λϊβουν υπόψη τουσ τισ ακόλουθεσ οδηγύεσ:    
 
(α) Στο παρόν μόνυμα επιςυνϊπτονται τα εξόσ ϋντυπα:  

(1)     αίτηςη παραίτηςησ, καθώσ και  
(2) υπεύθυνη δήλωςη περύ πλϊνησ, ποινικόσ δύωξησ και    
εκπαιδευτικόσ ϊδειασ. 
 

H υποβολό των αιτόςεων πραγματοποιεύται ακολούθωσ: 
 
(β) Οι αιτούντεσ εκπαιδευτικού ςυμπληρώνουν και τα δύο ϋντυπα και θεωρούν 
το γνήςιο τησ υπογραφήσ τουσ εύτε μϋςω τησ Ενιαύασ Ψηφιακόσ Πύλησ τησ 
Δημόςιασ Διούκηςησ1, εύτε μϋςω ψηφιακόσ υπογραφόσ, εύτε μϋςω ϊλλησ 
αρμόδιασ υπηρεςύασ .   
 
Στη ςυνϋχεια αποςτϋλλουν τα ςχετικϊ ϋντυπα ηλεκτρονικϊ ςτην ακόλουθη 
ηλεκτρονικό διεύθυνςη: metavoles@dipe-peiraia.att.sch.gr  αποκλειςτικά κατά 
το διάςτημα από 01 Υεβρουαρίου 2023 έωσ και 13 Υεβρουαρίου 2023 
ςτισ 15:00. 
 
(ββ) Εναλλακτικϊ, οι αιτόςεισ μπορούν να υποβϊλλονται ιδιοχεύρωσ ςτον 4ο 
όροφο τησ Διεύθυνςησ Π.Ε. Πειραιϊ. 
 
(γ) Σημειώνεται ότι υπϊρχει δυνατότητα ανάκληςησ τησ αύτηςησ παραύτηςησ 
μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα ενόσ (1) μηνόσ από την ημερομηνύα 
κατϊθεςησ τησ αύτηςησ. 
 

                                                           
1
 https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-

eggraphou    
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Εφιςτούμε την προςοχή ςασ ςτα εξήσ:  
  

1. Παρακαλεύςτε να υποβϊλετε την αύτηςη και την υπεύθυνη δόλωςη ΑΠΑΞ. 
Η υποβολό κατϊ επανϊληψη δυςχεραύνει την ορθό διεκπεραύωςη. 
 

2. Η Υπηρεςύα μασ δεν δύναται να απαντόςει ςε θϋματα θεμελύωςησ 
ςυνταξιοδοτικού δικαιώματοσ, ούτε ςε θϋματα ύψουσ οικονομικών 
ςυνταξιοδοτικών απολαβών. Ωσ εκ τούτου πρϋπει να απευθύνεςτε ςτην Α΄ 
Διεύθυνςη απονομόσ ςυντϊξεων και εφϊπαξ Δημοςύου τομϋα του ΕΦΚΑ: 
https://www.efka.gov.gr/el/genike-dieythynse-syntaxeon-demosioy-
tomea  
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