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Αθήνα , 17/1/2022
Αριθμ. Πρωτ. : 1010
ΠΡΟΣ: Διευθυντές Σχολείων
Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

ΘΕΜΑ: Συνταξιοδότηση
Σας αποστέλλουμε :
1) Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης παραίτησης
2) Οδηγίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
3) Έντυπο αίτησης παραίτησης προς την Υπηρεσία μας
4) Έντυπα αίτησης απονομής κύριας και επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής
προς τα ταμεία
5) Υπεύθυνη δήλωση προς τα ταμεία

Παρακαλούνται όλοι οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους
εκπαιδευτικούς και τους διοικητικούς υπαλλήλους του σχολείου τους και να
τηρήσουν τα αποστελλόμενα έγγραφα στο αρχείο του σχολείου για όσους
ενδιαφέρονται να συνταξιοδοτηθούν.
Οι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι που σκοπεύουν να υποβάλουν
αίτηση παραίτησης θα παραλαμβάνουν τα σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους
έγγραφα από το σχολείο τους ή από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης

και θα

προσκομίζουν στο πρωτόκολλο της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας πλήρη τον φάκελο με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε όσα αντίγραφα προβλέπεται. Ο φάκελος με τα
δικαιολογητικά για το έτος 2022 μπορεί να κατατεθεί και μετά τις προθεσμίες των
παραιτήσεων, πάντα στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης.

Κατά την κατάθεση της αίτησης ΔΕΝ εξετάζονται όσα τυχόν δικαιολογητικά
προσκομίσει ο εκπαιδευτικός. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα ή
χρειάζονται διευκρινήσεις θα επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ο
υπάλληλος που θα έχει αναλάβει την υπόθεσή του.

Λόγω πανδημίας συστήνεται η τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία
συντάξεων και σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πληροφορίες που αφορούν στα χρόνια και στην ηλικία θεμελίωσης
συνταξιοδότησης των ενδιαφερομένων, δίνονται ΑΥΣΤΗΡΑ και ΜΟΝΟ από το
Γ.Λ.Κ. και ΟΧΙ από το τμήμα Συντάξεων της Διεύθυνσης.

Ο Δ/ντής της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
Τ.Σ.Υ.
Λεωνίδας Μάντζος PhD, MSc, MEd

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος
τμήματος Γ΄ Προσωπικού
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