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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872
Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά−

ξεων: α) κατάργησης των οργανικών θέσεων που 
κενώνονται λόγω της αυτοδίκαιης απόλυσης και 
της θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα 
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και β) αυτοδίκαιης απόλυ−
σης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότη−
τα των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις 
και του τρόπου διαπίστωσης των εξαιρέσεων από 
την αυτοδίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτι−
κή διαθεσιμότητα. 

  OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 33 του 

ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/12995/1−7−2011 κοινή από−

φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κ. 
Ρόβλια και Π. Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ 1587 και 1601 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8−7−2011 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικο−
νομικών, Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603 Β΄).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το περιεχόμενο των διαπιστωτικών πρά−
ξεων κατάργησης των οργανικών θέσεων που κενώνο−
νται λόγω της αυτοδίκαιης απόλυσης και της θέσης σε 
προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, 
και των διαπιστωτικών πράξεων αυτοδίκαιης απόλυσης 
και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των 
υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις και του τρό−
που διαπίστωσης των εξαιρέσεων από την αυτοδίκαιη 
απόλυση και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, 
ως ακολούθως: 

Άρθρο 1
Περιεχόμενο των διαπιστωτικών πράξεων

αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων
που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης

και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

Η διαπιστωτική πράξη με την οποία διαπιστώνεται, 
κατ΄ εφαρμογή των παρ. 2 και 9 του άρθρου 33 του 
ν. 4024/2011, η αυτοδίκαιη κατάργηση οργανικών θέσεων 
υπαλλήλων που απολύονται αυτοδικαίως ή τίθενται σε 
προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις παρ. 
1β, 1γ και 2 του ως άνω άρθρου και νόμου, περιλαμβάνει 
τα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στο υπόδειγμα 
Α’ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρού−
σας απόφασης.

Άρθρο 2
Αυτοδίκαιη απόλυση σύμφωνα

με την υποπαράγραφο 1β του άρθρου 33
του ν. 4024/2011

1. Οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι του κράτους και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι υπάγο−
νται στις διατάξεις του άρθρου 155 του Υπαλληλικού 
Κώδικα ή του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ή του άρθρου 145 του 
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων ή πολιτικοί διοικητικοί 
υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι υπάγο−
νται στις διατάξεις των άρθρων 125, 133, 141 και 148 του 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και οι οποίοι 
παρέμειναν στην υπηρεσία βάσει των διατάξεων που κα−
ταργούνται με την υποπαράγραφο 1β του άρθρου 33 του 
ν. 4024/2011, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία 
με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου, ήτοι την 27η Νοεμβρίου 2011. 

2. Για την αυτοδίκαιη απόλυση των ανωτέρω υπαλ−
λήλων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό 
Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου 
ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, 
περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

3. Το περιεχόμενο της διαπιστωτικής πράξης αυτοδί−
καιης απόλυσης των υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 
αυτό, περιλαμβάνει τα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνο−
νται στο υπόδειγμα Β΄ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 3
Αυτοδίκαιη απόλυση σύμφωνα

με την υποπαράγραφο 1γ του άρθρου 33
του ν. 4024/2011

1. Οι υπάλληλοι που κατά τη δημοσίευση του ν. 4024/2011 
έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της 
ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει ήδη τριάντα πέντε 
(35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρε−
σίας, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με 
την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του 
ανωτέρω νόμου, ήτοι την 27η Νοεμβρίου 2011. 

2. Για την αυτοδίκαιη απόλυση των ανωτέρω υπαλ−
λήλων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό 
Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου 
ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, 
περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

3. Το περιεχόμενο της διαπιστωτικής πράξης αυτοδί−
καιης απόλυσης των υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 
αυτό, περιλαμβάνει τα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνο−
νται στο υπόδειγμα Γ΄ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4
Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα
σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1γ

και της παραγράφου 2 του άρθρου 33
του ν. 4024/2011

1. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. πρώτου και 
δεύτερου βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι 
μέχρι την 31−12−2013 συμπληρώνουν κατ΄ ελάχιστον τρι−
ανταπέντε έτη πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας 
και τουλάχιστον το πεντηκοστό πέμπτο 55ο έτος της 
ηλικίας τους τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσι−
μότητα από την κατάργηση της θέσης τους, ήτοι από 
27.11.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) 
ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας 
και του πεντηκοστού πέμπτου (55ο) έτους της ηλικίας 
τους, κατά περίπτωση. 

2. Η θέση του υπαλλήλου σε προσυνταξιοδοτική δι−
αθεσιμότητα, γίνεται αυτοδικαίως, χωρίς την υποβολή 
αίτησης εκ μέρους του, με την έκδοση διαπιστωτικής 
πράξης από το Γενικό Γραμματέα του κατά περίπτωση 
αρμόδιου υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου 
διοίκησης του φορέα, περίληψη της οποίας δημοσιεύ−
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Το περιεχόμενο της διαπιστωτικής πράξης θέσης 
σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό, περιλαμβάνει τα στοιχεία 
όπως αυτά αποτυπώνονται στο υπόδειγμα Δ’ το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφα−
σης.

Άρθρο 5
Εξαιρέσεις από την αυτοδίκαιη απόλυση

και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα −
τρόπος απόδειξης

1. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011 οι οικείες Διευθύνσεις 
Διοικητικού/ Προσωπικού των υπηρεσιών, συντάσσουν 
πίνακες με τους υπαλλήλους που απολύονται αυτοδί−
καια σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 1β και 1γ του 
άρθρου 33 του ν. 4024/2011 καθώς και με τους υπαλ−
λήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις να τεθούν σε 

προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο 1γ και παρ.2 λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξαιρέσεις της παρ.7 του εν λόγω άρθρου και νόμου, 
όταν αυτές προκύπτουν σαφώς από τα στοιχεία του 
προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων. Οι πίνακες αυτοί 
κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους ενδια−
φερόμενους υπαλλήλους οι οποίοι δηλώνουν ενυπογρά−
φως ότι έλαβαν γνώση. Όσοι από αυτούς εμπίπτουν στις 
εξαιρέσεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 
υποβάλλουν μέχρι τις 20.11.2011 αίτηση εξαίρεσης επι−
συνάπτοντας σε αυτή τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που αποδεικνύουν το λόγο εξαίρεσης ή υπεύθυνη δή−
λωση με την οποία δεσμεύονται να υποβάλουν άμεσα 
τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν σε ποια εκ των 
περιπτώσεων εξαίρεσης εμπίπτουν.

2. Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α’, 
β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ των εξαιρέσεων της παρ. 7 του 
άρθρου 33 του ν. 4024/2011, δεν χρειάζεται να υποβάλ−
λουν δικαιολογητικά, καθώς προκύπτει σαφώς από τα 
στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου ότι υπάγονται 
στις προβλεπόμενες ως άνω περιπτώσεις. Δικαιολο−
γητικά υποβάλλονται μόνο για τις περιπτώσεις η΄, θ΄, 
ι΄ και ια΄. 

Ειδικότερα: 
α. Στην περίπτωση η’, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 

ο σύζυγος ή η σύζυγος του υπαλλήλου έχει ενταχθεί 
στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην εργασι−
ακή εφεδρεία της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, 
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρο 34 του ν. 4024/2011, υποβάλλεται:

i. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικεί−
ου δήμου του υπαλλήλου 

ii. ακριβές αντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης προ−
συνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφε−
δρείας του συζύγου ή της συζύγου του υπαλλήλου ή 
βεβαίωση του οικείου φορέα του συζύγου ή της συζύγου 
του υπαλλήλου, όπου θα αναφέρεται ότι αυτός ή αυτή 
τίθεται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργα−
σιακή εφεδρεία.

β. Στην περίπτωση θ’, προκειμένου να διαπιστωθεί 
εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος ή το τέκνο του υπαλλή−
λου το οποίο τον βαρύνει φορολογικά και συνοικεί με 
αυτόν έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, 
υποβάλλεται:

i. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικεί−
ου δήμου του υπαλλήλου,

ii. γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, 
στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος, ότι ο σύζυγος ή η 
σύζυγος ή το τέκνο του, έχει αναπηρία σε ποσοστό 
τουλάχιστον 67 %,

iii. ακριβές αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας ει−
σοδήματος του υπαλλήλου, του τρέχοντος οικονομικού 
έτους, από την οποία ελέγχονται τα ακόλουθα στοι−
χεία:

Για τον ή την σύζυγο, ο κωδικός 002, όπου δηλώνεται 
η αναπηρία.

Για το ανάπηρο τέκνο, ο κωδικός 003, όπου δηλώ−
νονται ο αριθμός των τέκνων, ο κωδικός 005, όπου 
δηλώνονται τα ανάπηρα μέλη και ο πίνακας 9, σε συν−
δυασμό με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
για την διαπίστωση ότι το προστατευόμενο ανάπηρο 
μέλος είναι τέκνο. 
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iv. Για ενήλικο τέκνο: Εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ ή αντί−
γραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος 
έτους, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο συνοικεί με 
τον υπάλληλο (πίνακας 5 της δήλωσης) και ότι το φορο−
λογητέο και απαλλασσόμενο εισόδημά του, εξαιρουμένων 
των προνομιακών επιδομάτων, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα 
χιλιάδες (12.000) ευρώ ή Υπεύθυνη Δήλωση του τέκνου ή 
του συμπαραστάτη αυτού, ότι δεν υποβάλλει δήλωση φο−
ρολογίας εισοδήματος και ότι συνοικεί με τον υπάλληλο. 

γ. Στην περίπτωση ι’, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 
ο υπάλληλος έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 
67%, υποβάλλεται γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγει−
ονομικής επιτροπής, στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος, 
ότι έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

δ. Στην ίδια περίπτωση ι’, προκειμένου να διαπιστωθεί 
ότι ο υπάλληλος είναι πολύτεκνος, κατά την έννοια των 
παραγράφων 1 και 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 
και ότι τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες 
διατάξεις του ν. 1910/1944 τον βαρύνουν φορολογικά, 
υποβάλλεται:

i. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικεί−
ου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώ−
τατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). 
Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιη−
τικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η 
πολυτεκνική ιδιότητα,

ii. ακριβές αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισο−
δήματος του υπαλλήλου, του τρέχοντος οικονομικού 
έτους, από την οποία ελέγχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
ο κωδικός 003 σε συνδυασμό με τον πίνακα 9 και το 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

ε. Στην περίπτωση ια’, προκειμένου να διαπιστωθεί 
ότι ο υπάλληλος είναι προστάτης μονογονεϊκής οικο−
γένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει 
φορολογικά, υποβάλλεται: 

i. πιστοποιητικό δήμου από το οποίο να προκύπτει ότι 
o υπάλληλος έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή 
ενήλικο ηλικίας έως και είκοσι πέντε (25) ετών,

ii. υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι είναι προστά−
της μονογονεϊκής οικογένειας και ότι ασκεί εν τοις πράγ−
μασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός 
ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, καθώς και σε ποια 
περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας εμπίπτει π.χ. περί−
πτωση χηρείας, διαζυγίου, διάστασης, απόκτησης τέκνου 
χωρίς γάμο, υιοθεσίας τέκνου από ένα μόνο γονέα κ.ά 

iii. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, δικαστική 
απόφαση από την οποία να προκύπτει η αποκλειστική 
ανάθεση της γονικής μέριμνας στον υπάλληλο,

iv. ακριβές αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισο−
δήματος του υπαλλήλου, τρέχοντος οικονομικού έτους, 
από την οποία ελέγχονται τα ακόλουθα στοιχεία: ο 
κωδικός 003 σε συνδυασμό με τον πίνακα 9 και το 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

v. Σε περίπτωση ενήλικου τέκνου: Εκκαθαριστικό της 
Δ.Ο.Υ ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
του τρέχοντος έτους, από την οποία προκύπτει ότι συ−
νοικεί με τον υπάλληλο (πίνακας 5) και ότι το φορολο−
γητέο και απαλλασσόμενο εισόδημά του, δεν υπερβαίνει 
το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ, ή 
Υπεύθυνη Δήλωση του τέκνου, ότι δεν υποβάλλει δή−
λωση φορολογίας εισοδήματος και ότι συνοικεί με τον 
υπάλληλο.

Σε περίπτωση που το αντίγραφο της δήλωσης φο−
ρολογίας εισοδήματος, δεν είναι ακριβές, δηλαδή δεν 
φέρει υπογραφή του υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ, αυτό συ−
νοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι 
το αντίγραφο είναι ίδιο με το πρωτότυπο που έχει 
κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.

3. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των υπη−
ρεσιών εξετάζουν όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις και 
εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης 
των ως άνω υπαλλήλων από την αυτοδίκαιη απόλυση ή 
την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, εκδίδουν από−
φαση εξαίρεσης τους, που υπογράφεται από τον Γενικό 
Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου 
ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα. 
Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται.

4. Οι υπάλληλοι που εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη 
απόλυση της υποπαραγράφου 1β του άρθρου 33 του 
ν. 4024/2011, λόγω κατάργησης των διατάξεων περί πα−
ράτασης παραμονής στην υπηρεσία, παραμένουν στην 
υπηρεσία για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στη 
σχετική πράξη παράτασης παραμονής, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.13/720/οικ.26516/20−
12−2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Οι υπάλληλοι που εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη 
απόλυση ή θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα 
της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 
παραμένουν στην υπηρεσία και απολύονται αυτοδι−
καίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του 
ν. 3528/2007 ή του άρθρου 159 του ν. 3584/2007 ή του 
άρθρου 145 του ν. 2812/2000 ή των άρθρων 125,133, 141 
και 148 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, 
όπως κυρώθηκε ως Κώδικας με τον ν. 3566/2007 κατά 
περίπτωση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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