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               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  
                             ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
              Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
                       ΤΜΗΜΑ  Γ΄  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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                Ταχ. Δ/νση:                  πλ. Αγίου Δημητρίου 4                                                           
                Τ.Κ. - Πόλη:                  22132-Τρίπολη 
                Ιστότοπος:                    http://dipe.ark.sch.gr 
                Ηλεκτρ. ταχυδρομείο:   mail@dipe.ark.sch.gr 
                Πληροφορίες:               Λαρδίκου Σωτηρία 
                Τηλέφωνο:                   2710-222596 

 

Αποστολή μόνο με μήνυμα ηλεκτρ. 
ταχυδρομείου (e mail) 

 
Βαθμός Ασφαλείας      
Να διατηρηθεί μέχρι      

 

 
Τρίπολη,     19-02-2021 
 
Αρ. πρωτ.    Φ.10 /  913    
 
 Βαθμός  Προτερ.  ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
Προς :  Τους κ.κ. Διευθυντές/ντριες  
               & Προϊστάμενους/νες  
               Δημοτικών Σχολείων 
               και Νηπιαγωγείων 
               (δημόσιων) 
               περιοχής αρμοδιότητάς μας 
 
(Με την υποχρέωση της ενημέρωσης     
με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο  
των εκπαιδευτικών της Σχολικής τους 
Μονάδας) 
 
               έδρες τους 
   

 
Θέμα: «Παραιτήσεις εκπαιδευτικών»  
ΣΧΕΤ.  Η αριθμ. 19014/Ε3/18-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
  
 
   Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, το οποίο σάς έχει ήδη κοινοποιηθεί, σάς υπενθυμίζουμε                               
ότι οι αιτήσεις για παραίτηση των εκπαιδευτικών ειδικά και όλως εξαιρετικά, για το τρέχον σχολικό 
έτος (2020-2021), θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας την χρονική περίοδο από την Τετάρτη                      
17-02-2021 έως και την Τετάρτη 10-03-2021 εμπρόθεσμα: α) μέσω μηνύματος ηλεκτρ. ταχυδρομείου 
(e mail) στο: mail@dipe.ark.sch.gr συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,                            
ή β) με την εναπόθεση    στην θυρίδα η οποία βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου της Υπηρεσίας,  
επιβεβαιώνοντας σε κάθε περίπτωση την λήψη τους. Αυθημερόν θα γνωστοποιείται ο αριθμός 
εισερχομένου πρωτοκόλλου της αίτησής τους.  
 
   Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις θα πραγματοποιείται αυτοπρόσωπη ή με εξουσιοδότηση 
κατάθεση της σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία και αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση για την 
προσέλευση.  
 
   Ανάκληση της αίτησης παραίτησης δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσα                            
σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης,                                        
τα δε δικαιολογητικά υποβάλλονται ευθύς αμέσως μόλις ζητηθούν από την Υπηρεσία. 
 
  Επισημαίνουμε ιδιαιτέρως την προσοχή στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 

παραίτησης να έχουν ελέγξει την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος (συμπλήρωση                      

του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου & απαιτούμενου ορίου ηλικίας) για την άμεση καταβολή                               

της σύνταξης διότι μετά την παραίτηση από την Υπηρεσία και την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής 

σχέσης η οποία πραγματοποιείται την 31η Αυγούστου 2021 εάν διαπιστωθεί από μέρους τους ότι δεν 
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πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής τους θα πρέπει                 

να ακολουθηθεί (από μέρους τους) μία διαδικασία επανόδου τους στην Υπηρεσία πιθανόν χρονοβόρα                 

η οποία ξεκινά με την υποβολή αίτησής τους ότι παραιτήθηκαν από πλάνη περί τα πράγματα μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που θα φέρει το έγγραφο της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. το οποίο και θα τους πληροφορεί σχετικά έως και την δημοσίευση σε 

Φ.Ε.Κ. της επανόδου τους στην Υπηρεσία. Το δε χρονικό διάστημα από την αποχώρησή τους από την 

Υπηρεσία έως και την επαναφορά τους σε αυτήν δεν λογίζεται ως συντάξιμο και δεν καταβάλλονται 

αποδοχές.  

 
   Για την διευκόλυνσή σας σάς αποστέλλουμε: α) Υπόδειγμα αίτησης παραίτησης, β) Υπόδειγμα αίτησης 

ανάκλησης της παραίτησης και γ) Δικαιολογητικά παραίτησης (τα οποία υποβάλλονται ευθύς αμέσως 

μόλις ζητηθούν από την Υπηρεσία)  

 

 

 

 

 

 
                                                                                        Ο  Διευθυντής Εκπαίδευσης  
                                                                                                      της Δ/νσης  Π.Ε. Αρκαδίας 

 
 
 
 
 
                                                                                           Φώτιος Σοφ. Γκέσουρας  (Μ.Ρ.Α.) 
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