
 
 

 

Υποβολι αιτιςεων παραίτθςθσ εκπ/κϊν : 

Η προκεςμία υποβολισ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ γίνεται κατά το χρονικό διάςτθμα από 01/02 ζωσ 11/02 του 

τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ. Η διαδικαςία πραγματοποιείται με μια αίτθςθ του εκπαιδευτικοφ και γίνεται αποδεκτι με 

τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ ςτισ 31/08.  Ανάκλθςθ τθσ αιτιςεωσ ςυνταξιοδότθςθσ μπορεί να γίνει μζχρι και ζναν μινα 

μετά από τθν θμερομθνία αίτθςθσ του ενδιαφερόμενου. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ 
    ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ Δϋ ΑΘΗΝΑΣ  
Πλθροφορίεσ : Ακαναςιάδου Μ.  
Τθλζφωνα :  213 1617330 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 
1. Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ – διαηευκτθρίου - κανάτου. 

2. Φωτοτυπία ταυτότθτασ. 

3. Φωτοτυπία εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ ι φορολογικισ διλωςθσ (ΑΦΜ). 

4. Αρικμόσ μθτρϊου κοινωνικισ αςφάλιςθσ – ΑΜΚΑ & Α.Μ.Α. ΙΚΑ . 

5. Ριςτοποιθτικό τφπου Αϋ Στρατολογίασ. 

6. Φωτοτυπία πρϊτθσ ςελίδασ βιβλιαρίου κατακζςεων, που να αναγράφεται κακαρά ο αρικμόσ λογαριαςμοφ - 

ΙΒΑΝ (πρϊτο όνομα του υποψιφιου ςυνταξιοφχου).  

7. Ραιδί που ςπουδάηει : Βεβαίωςθ ςχολισ μζχρι 24 ετϊν που να αναγράφεται θ θμερομθνία πρϊτθσ εγγραφισ 

και θ διάρκεια ςπουδϊν. 

8. Γνωμάτευςθ υγειονομικισ επιτροπισ - για ποςοςτό αναπθρίασ πάνω από 67% όςον αφορά τον ίδιο – το/θ 

ςφηυγο – τα τζκνα. 

9. Πταν υπάρχει δάνειο - βεβαίωςθ από τθν αντίςτοιχθ τράπεηα που να αναγράφεται  

 Ο μινασ  ζναρξθσ – λιξθσ και ο αρικμόσ δανείου. 

 Το υπόλοιπο ποςό οφειλισ και μθνιαίασ δόςθσ.  

10. Βεβαίωςθ κζςθσ ευκφνθσ (πράξθ ΡΥΣΔΕ – ανάλθψθσ υπθρεςίασ – παράδοςθσ ). 

11. Βεβαιϊςεισ  προχπθρεςίασ ςε οποιονδιποτε φορζα. 

 ωρομίςκιοι/αναπλθρωτζσ (πρόςλθψθ - απόλυςθ)  

12. Οποιοδιποτε ζγγραφο  εξαγοράσ  αναγνωριςμζνθσ  προχπθρεςίασ (Στρατόσ – Ιδιωτικόσ τομζασ κ.τ.λ.) μαηί με 

τθ ςχετικι βεβαίωςθ  εξόφλθςθσ του ποςοφ εξαγοράσ. 

13. Σε περίπτωςθ διαδοχικισ αςφάλιςθσ: βεβαίωςθ από τον φορζα ςτθν οποία να αναγράφεται ο αρικμόσ θμερϊν 

αςφάλιςθσ. 

14. Υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερόμενου για το αν εκκρεμεί πεικαρχικό παράπτωμα εισ βάροσ του και αν ζχει 

λάβει εκπαιδευτικι άδεια. Σε περίπτωςθ που ζχει λάβει αν ζχουν τθρθκεί όλεσ οι υποχρεϊςεισ. 

15. Υπεφκυνθ διλωςθ και αίτθςθ για απονομι ςφνταξθσ ( δίνεται από τθν Υπθρεςία ).                                  

 

Επιςθμαίνουμε ότι: 

 Βεβαιώςεισ αποδοχών κακώσ και οικονομικά ςτοιχεία από 01-01-2002 ζωσ τθ λφςθ υπαλλθλικισ 
ςχζςθσ  κα αναηθτθκοφν υπθρεςιακά.  

 Το Πιςτοποιθτικό Υπθρεςιακών Μεταβολών δεν κεωρείται δικαιολογθτικό για τθν 
ςυνταξιοδότθςθ. Είναι απαραίτθτο μόνο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που κζλουν να απευκυνκοφν ςτο 
ΓΛΚ  για  πλθροφορίεσ. 


