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ΘΕΜΑ: «Εφαρμογι μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ ςε 
υπαλλιλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου» 
 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 30 του ν. 3731/2008 (Αϋ263), θ 
μείωςθ του ωραρίου κατά μία (1) ώρα τθν θμζρα, χωρίσ ανάλογθ περικοπι των 
αποδοχϊν, αφορά ςε τακτικοφσ υπαλλιλουσ ι υπαλλιλουσ με ςχζςθ εργαςίασ 
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι 
ανικουν ςε μία από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 
α) είναι τυφλοί ι παραπλθγικοί-τετραπλθγικοί, ι νεφροπακείσ τελικοφ ςταδίου ι 
εχουν βεβαιωμζνθ αναπθρία ςε ποςοςτό 67% και άνω. 
β) ζχουν παιδιά με πνευματικι, ψυχικι ι ςωματικι αναπθρία ςε ποςοςτό 67% και 
άνω. 
γ) Ζχουν ςφηυγο με αναπθρία ςε ποςοςτό 100%, τον οποίο ςυντθροφν. 
 
Ειδικϊσ, για τθν κατθγορία των τυφλϊν τθλεφωνθτϊν, θ μείωςθ του ωραρίου 
εργαςίασ ορίηεται ςε δφο (2) ϊρεσ θμερθςίωσ. 
Περαιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν.2880/2001 ςτθν (β) κατθγορία εμπίπτουν 
και οι υπάλλθλοι που ζχουν με δικαςτικι απόφαςθ τθν επιμζλεια ατόμου με 
ειδικζσ ανάγκεσ, κακϊσ και ανάδοχοι γονείσ  ατόμου με ειδικζσ ανάγκεσ, για όςο 
χρόνο διαρκεί θ αναδοχι. 
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Τα ανωτζρω ιςχφουν, ςφμφωνα με τθν αρικμ.268/2012 Γνωμοδότθςθ του ΣΤϋ 
Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, θ οποία ζγινε αποδεκτι από τον 
Υπουργό Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, και ςε 
περιπτϊςεισ υπαλλιλων, τακτικϊν ι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
αορίςτου χρόνου του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι απολαμβάνουν 
ειδικοφ ωραρίου λόγω των ςυνκθκϊν εργαςίασ τουσ.  
 
Ακολοφκωσ, γίνεται αποδεκτό ότι θ κατά τα ανωτζρω διευκόλυνςθ του μειωμζνου 
κατά μία (1) ώρα τθν θμζρα ωραρίου εργαςίασ, χωρίσ ανάλογθ περικοπι των 
αποδοχϊν, ςυνιςτά αυτοτελζσ δικαίωμα των υπαλλιλων που καλφπτουν τισ 
νόμιμεσ προχποκζςεισ, το οποίο δεν απονζμεται μόνο ςε όςουσ από αυτοφσ 
εργάηονται με το γενικϊσ ιςχφον ωράριο εργαςίασ, αλλά δίδεται ςωρευτικά και ςε 
όςουσ ιδθ απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου, το οποίο κεςπίηεται από άλλεσ 
διατάξεισ που ρυκμίηουν τισ εργαςιακζσ τουσ ςυνκικεσ. 
 
Παρακαλοφνται να μεριμνιςουν: 
α) οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ των Υπουργείων για τθν ενθμζρωςθ 
όλων των Υπθρεςιϊν και ΝΠΔΔ που εποπτεφουν 
β) οι Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων για τθν ενθμζρωςθ 
των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ και των λοιπϊν ΝΠΔΔ τθσ χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ. 
 
Η παροφςα εγκφκλιοσ αναρτάται και ςτο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ www.ydmed.gov.gr 
ςτθ διαδρομι: Διοικητική Μεταρρφθμιση/Συνθήκες εργασίας. 
 
Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για περαιτζρω διευκρινίςεισ. 
 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 
 
 

                                                                                                ΑΝΣΩΝΗ ΜΑΝΙΣΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 
I. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1. Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ – Προςωπικοφ των Υπουργείων και των Γενικϊν 

Γραμματειϊν 
2. Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ – Προςωπικοφ των Ανεξάρτθτων Αρχϊν 
3. Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων 
4. Κ.Ε.Δ.Ε. (info@kedke.gr) 

5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (adedy@adedy.gr) 
6. Εκνικι Συνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία (ΕΣΑμΕΑ) 

(esaea@otenet.gr) 
 
II. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
 
Γραφεία: 
1. Πρωκυπουργοφ 
2. Υπουργϊν και Υφυπουργϊν 
3. Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματζων Υπουργείων  
4. Γενικϊν Γραμματζων Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
5. Σϊμα Επικεωρθτϊν – Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
 
III. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
Γραφεία: 
1.Υπουργοφ 
2.Υφυπουργοφ 
3.Γενικοφ Γραμματζα 
4.Προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων 
5.Προϊςταμζνων Διευκφνςεων  
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