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ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίςεων αναφορικά με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηςη 
του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ για την εφαρμογή μειωμζνου ωραρίου 
εργαςίασ λόγω αναπηρίασ ςε υπαλλήλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου 
κανονιςτικά καθοριςμζνου» 
 
Σε ςυνζχεια τθσ με αρ.πρωτ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/5469/11.2.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΤΩΧ-ΔΞΜ) 
εγκυκλίου τθσ Υπθρεςίασ μασ που αφορά ςτθ μείωςθ του ωραρίου εργαςίασ κατά 
μία (1) ώρα την ημζρα, χωρίσ ανάλογθ περικοπι των αποδοχϊν, ςφμφωνα με τθν 
αρικμ.268/2012 Γνωμοδότθςθ του ΣΤϋ Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του 
Κράτουσ, ςε τακτικοφσ υπαλλιλουσ ι υπαλλιλουσ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου αορίςτου χρόνου του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι  ζχουν 
βεβαιωμζνθ αναπθρία ςε ποςοςτό 67% και άνω, ι ζχουν παιδιά με πνευματικι, 
ψυχικι ι ςωματικι αναπθρία ςε ποςοςτό 67% και άνω, ι ςφηυγο με αναπθρία ςε 
ποςοςτό 100%, τον οποίο ςυντθροφν και απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου λόγω των 
ςυνκθκϊν εργαςίασ τουσ, επιςθμαίνουμε τα ακόλουκα: 
 
Το δικαίωμα χριςθσ του μειωμζνου κατά μία (1) ϊρα τθν θμζρα ωραρίου εργαςίασ 
που απορρζει από τθν προαναφερκείςα Γνωμοδότθςθ, δφναται να αςκείται από 
υπαλλιλουσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του άρ.16 του 
ν.2527/1997, όπωσ ιςχφει, με την προχπόθεςη πρωτίςτωσ ότι διαφυλάςςεται το 
δημόςιο ςυμφζρον και δεν διαταράςςεται η εφρυθμη λειτουργία των υπηρεςιών, 
ςτισ οποίεσ υπθρετοφν οι δικαιοφχοι. 
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Ειδικότερα για τουσ εκπαιδευτικοφσ, θ μείωςθ του ωραρίου εργαςίασ δεν αφορά, 
ςε καμία περίπτωςη, ςτισ ώρεσ διδαςκαλίασ τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το δικαίωμα 
που απορρζει από τθν ωσ άνω Γνωμοδότθςθ, δφναται να αςκθκεί ωσ προσ τισ ϊρεσ, 
πζραν των διδακτικϊν, που υποχρεοφνται να παραμείνουν ςτο ςχολείο για τθν 
προςφορά και άλλων υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό 
τουσ ζργο.  
 
Κατόπιν των ανωτζρω και προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ λειτουργικότθτα και 
αποτελεςματικότθτα των δθμοςίων υπθρεςιϊν και των φορζων του δθμόςιου 
τομζα, παρακαλοφνται οι υπθρεςίεσ, ςτο δυναμικό των οποίων, εντάςςεται 
προςωπικό που απολαμβάνει ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου και 
ταυτόχρονα πλθροί τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι μειωμζνου 
ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ, να φροντίςουν ϊςτε το εν λόγω δικαίωμα να 
αςκείται, με γνϊμονα πάντα τθν απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι λειτουργία τουσ. 
   
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 
ςτη διαδρομή: 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  
6. Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Επεξεργαςίασ Στοιχείων (με την παράκληςη να 
αναρτηθεί ςτο διαδικτυακό τόπο τησ Υπηρεςίασ ςτη διαδρομή: Διοικητική 
Μεταρρφθμιςη/Συνθήκεσ εργαςίασ) 
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