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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα 1ο: «Ενημέρωση για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών περιόδου Απριλίου 2017»
Σύμφωνα με το αριθμ.76400/E2/EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ/12-05-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (επισυνάπτεται), με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ. Α΄/11-05-2016) σχετικά με τις παραιτήσεις των
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» σας ενημερώνουμε για τα εξής :
Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το τρέχον σχολικό έτος
2016-17 και εφεξής θα υποβάλλονται από 1 έως και 10 Απριλίου εκάστου έτους και θεωρείται ότι
έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση την 31η Αυγούστου, οπότε
και εκδίδεται η σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται περίληψη στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό
προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
παραίτησης (Ν. 3528/2007, παρ.4 του άρθρου 148).
Συμπληρωματικά και για ενημέρωσή σας σάς παραθέτουμε και τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης, τα
οποία θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στην υπηρεσία περί τα
τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.
Ι. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε δύο αντίγραφα (πρόσφατο, τελευταίου τριμήνου)
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό ή άλλο αποδεικτικό)
4. Έγγραφο που να αναγράφει το ΑΜΚΑ
5. ΑΜ ΙΚΑ (αναγράφεται στη βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου που χορηγεί το ΙΚΑ)
6. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα πιστώνεται η σύνταξη. Σε περίπτωση που
υπάρχει συνδικαιούχος στο βιβλιάριο πρώτο θα πρέπει να είναι το όνομα του συνταξιούχου .
7. Για τους διορισμένους πριν το 1983, σε περίπτωση που έχει γίνει αναγνώριση κάποιας
προϋπηρεσίας σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο (Τ.Ε.Α.ΔΥ. , Μ.Τ.Π.Υ. , Τ.Π.Δ.Υ κ.α) χρειάζονται οι
αποδείξεις εξόφλησης.
ΙΙ. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση
1. Στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν χρειάζεται πιστοποιητικό φοίτησης από
το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
2. Σε περίπτωση διαζυγίου χρειάζεται το διαζευκτήριο και δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών
αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα που σπουδάζουν.
3. Σε περίπτωση που υπάρχει γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (για αναπηρία 67% και άνω)
είτε του συνταξιούχου είτε κάποιου μέλους της οικογένειας, καλό θα ήταν αυτό να προσκομίζεται.
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4. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, για διορισμένους μετά το 1983, χρειάζονται βεβαιώσεις
από τους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς που οι ενδιαφερόμενοι είχαν εργαστεί πριν το
διορισμό τους στο Δημόσιο.
5. Στις περιπτώσεις αναγνώρισης προϋπηρεσιών (στρατιωτικής θητείας , πλασματικού χρόνου
παιδιών , ετών σπουδών, κ.α.) θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν τις σχετικές πράξεις ή
τους αριθμούς πρωτοκόλλου υποβολής αιτήσεων, στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί ακόμη
σχετική πράξη, καθώς και βεβαίωση για το υπόλοιπο ή την εξόφληση των οφειλών της
αναγνώρισης.
Για περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες κατά περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το
γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Λέσβου στο τηλέφωνο 22510 28360 (αρμόδια υπάλληλος Μαρία Ν.
Παντέρμου)
Θέμα 2ο: «Μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων – Συμμετοχή στο
Εργαστήρι Δημοκρατίας»(1118)
Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-03-2017 Υ.Α. η οποία αφορά στις
μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων και στη συμμετοχή τους στο
εργαστήρι Δημοκρατίας.
Θέμα 3ο : «Ενημέρωση για τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα του Υπουργείου Υγείας». (906)
Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, για ενημέρωση πίνακα με τα εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα
του Υπουργείου Υγείας και σας γνωρίζουμε ότι για τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα :
1 Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης
2 Ψυχιατρικό Τμήμα Ναιάδων 117Α Παλαιό Φάληρο
3 Παν ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη Κυριακίδη 1
4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αγία Τριάδα Πρέβεζα
5 Κέντρο Ψυχικής Υγείας- Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Κεφαλληνίας
που ήταν στον πίνακα των εγκεκριμένων Ιατροπαιδαγωγικών που διαβιβάστηκε στο με αριθμ.πρωτ
4682/Γ6/ 15-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, οι γνωματεύσεις τους είναι σε ισχύ για
το σχολικό έτος 2016-2017.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Μιχαλήνειο εξακολουθεί να είναι
πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και συνεπώς είναι σε ισχύ οι γνωματεύσεις του
συγκεκριμένου Ιατροπαιδαγωγικού.
Θέμα 4ο : «Ηλεκτρονική εγγραφή-συμπλήρωση- διόρθωση στοιχείων στο ΟΠ.Σ.Υ.Δ αναπληρωτών
εκπαιδευτικών».(1180)
Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr
είναι διαθέσιμη για συμπλήρωση/διόρθωση συγκεκριμένων πεδίων του ηλεκτρονικού φακέλου του
εκπ/κού καθώς και για την εγγραφή νέων χρηστών για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Π.ΣΥ.Δ.
Παρακαλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου σας.
Συνημμένα: (3)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
1. Δημοτικά Σχολεία Π.Ε. Ν.Λέσβου
2. Νηπιαγωγεία Π.Ε. Ν.Λέσβου
ΚΟΙΝ.:
1. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Β.Αιγαίου
2. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.
3. ΚΕΔΔΥ Λέσβου
4. ΚΕΔΔΥ Λήμνου
5.ΠΕΚ Μυτιλήνης
6.ΚΠΕ Ευεργέτουλα
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