
 

 

 

       Σάθεο Ρνπκπήο       Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2022 

η. Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

     Σει.: 6977393115 

http://takisroumpis.gr 

takisroumpis@yahoo.gr   

 
Τειηθέο παξαηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Α΄ Αζήλαο 

 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ ελόο (1) κήλα από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

παξαίηεζεο, ζύκθωλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν.3528/2007, νξηζηηθνπνηήζεθε, ζηηο 11 Μαξηίνπ 

2022, ν αξηζκόο ηωλ θεηηλώλ παξαηηήζεωλ εθπαηδεπηηθώλ Εηδηθήο & Γεληθήο Αγωγήο ζηε Δ.Π.Ε. Α΄ Αζήλαο. 
 

 

(*** ζε παξέλζεζε ν αξρηθόο αξηζκόο αηηήζεωλ παξαίηεζεο) 

 
ηνλ παξαπάλω πίλαθα ζα πξνζηεζνύλ κία παξαίηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ28-Φπζηνζεξαπεπηώλ θαη ηέζζεξηο 

απηνδίθαηεο απνιύζεηο εθπαηδεπηηθώλ (2 ΠΕ06-Αγγιηθήο γιώζζαο, 1 ΠΕ70-Δαζθάιωλ θαη 1 ΠΕ79-

Μνπζηθήο) ιόγω νξίνπ ειηθίαο κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 67
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο (άξζξν 59, παξ. 2 ηνπ 

Ν.4369/2016). Οη εθπαηδεπηηθνί απνιύνληαη απηνδίθαηα κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο (άξζξν 4, παξ. 1 

ηνπ Ν.3687/2008). Γηα ηελ απηνδίθαηε απόιπζε, ιόγω νξίνπ ειηθίαο, ωο εκεξνκελία γέλλεζεο ζεωξείηαη ε 

31ε Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο γέλλεζεο (άξζξν 155, παξ. 3 ηνπ Ν.3528/2007). 
 

ύκθωλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.4777/2021: «Αίηεζε παξαίηεζεο κόληκνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ππνβάιιεηαη από 1
εο

 Φεβξνπαξίνπ κέρξη θαη ηελ 

πξώηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξώηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Φεβξνπαξίνπ ζεωξείηαη όηη έρεη 

γίλεη απνδεθηή θαη ιύεηαη απηνδηθαίωο ε ππαιιειηθή ζρέζε ζηηο 31 Απγνύζηνπ». 
 

πλεπώο, νη παξαπάλω νξγαληθέο ζέζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ηειηθέο θεηηλέο παξαηηήζεηο ζεωξνύληαη 

θελέο θαη ππνινγίδνληαη ηόζν γηα ηηο κεηαζέζεηο από ΠΤΠΕ ζε ΠΤΠΕ όζν θαη γηα ηηο νξηζηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο/βειηηώζεηο ζέζεωλ ηνπ θεηηλνύ ζρνιηθνύ έηνπο, θάηη πνπ πεξηγξαθόηαλ θαη ζηε ζρεηηθή εγθύθιην 

20907/Ε2/24-02-2022 ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. γηα ηνπο πίλαθεο νξγαληθήο ζύλζεζεο δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ ηωλ 

γεληθώλ κεηαζέζεωλ. 
 

ην άξζξν 4, παξ. 10 ηνπ Ν.4151/2013 αλαθέξεηαη όηη ππάιιεινο πνπ απνρωξεί από ηελ Τπεξεζία 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζεί θαη ιόγω πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα δελ πιεξνί ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ηεο ζύληαμήο ηνπ, κπνξεί λα επαλέιζεη ζηελ Τπεξεζία κεηά από 

αίηεζή ηνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ θνξέα πνπ απνρώξεζε εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) 

κελώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ην έγγξαθν ηεο αξκόδηαο Δηεύζπλζεο πληάμεωλ, ην νπνίν θαη ηνλ 

πιεξνθνξεί ζρεηηθά. Τν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ απνρώξεζε από ηελ Υπεξεζία κέρξη ηελ επαλαθνξά ζε 

απηή δελ ινγίδεηαη ζπληάμηκν θαη δελ θαηαβάιινληαη απνδνρέο γηα απηό. 
 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

η. Αηξεηόο Π.Τ..Π.Ε Α΄ Αζήλαο 

κε ηε Δεκνθξαηηθή πλεξγαζία Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. 
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