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ΠΡΟΣ:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ 1ο: «Ενημέρωση για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών περιόδου Απριλίου 2019»(2987)
Σχετ.: ΑΠ 46099/26-3-2019/ ΥΠΠΕΘ- Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 46099/26-3-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Παραιτήσεις των
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» σας ενημερώνουμε για τα εξής :
Όπως ήδη γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83
τ.Α΄/11-05-2016), ορίζεται ότι:
«2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει
αντικατασταθεί με την παρ.20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής:
«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».
Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την πρώτη (1η ) έως και τη
δεκάτη (10η ) Απριλίου.
Κατά το παρόν έτος ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης είναι η 1η Απριλίου 2019 ημέρα
Δευτέρα και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη.
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.
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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.
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 εσωτ. 5 (αρμόδια υπάλληλος Μαρία
Ν. Παντέρμου)
ΘΕΜΑ 2ο: «Διαβίβαση Εγκεκριμένων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων»(2932)
Σχετ.: ΑΠ 44137/Δ3/21-03-2019/ Γ.Δ/νση Σπουδών
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό που αφορά σε επικαιροποιημένο πίνακα σχετικά με τις μονάδες
αρμοδιότητας του Υπουργείου υγείας οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση
μαθησιακών δυσκολιών.

ΘΕΜΑ 3ο: «Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων /δράσεων,
εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών κατά το σχολικό έτος 2019-2020»(2931)
Σχετ.: ΑΠ 44349/ΓΔ4/21-03-2019/ Γ.Δ/νση Σπουδών
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί όλους τους
ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν προς έγκριση προτάσεις εκπαιδευτικών
προγραμμάτων /δράσεων, εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών κατά το σχολικό έτος
2019-2020.
Επισημαίνεται ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 έως και τη
Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τους δε θα εξετάζονται.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο ανωτέρω έγγραφο.
ΘΕΜΑ 3ο: «Βεβαίωση εγγραφής των Κοινωνικών Λειτουργών στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας»(2810)
Σχετ.: ΑΠ ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/265/ 39238/ Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού –Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
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Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό που αφορά στην υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης εγγραφής
τους στο ΝΠΔΔ «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας» και παρακαλούμε να ενημερωθούν οι
Κοινωνικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στη σχολική σας μονάδα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.
Συνημμένα: 5

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή
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. 1ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου.
3. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.
4. ΚΕΣΥ Λέσβου.
5. ΚΕΣΥ Λήμνου.
6. ΚΠΕ Ευεργέτουλα
7. ΔΥΕΠ 14oυ Νηπιαγωγείου.
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