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Αθήνα,9 Ιουλίου 2018 

Αριθμ.Πρωτ.: 

ΔΙΔΔΑ/Φ.5/19/24890 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 
Όλα τα ΚΕΠ (με e-mail) 
(με την παράκληση κοινοποίησης 
στον οικείο Δήμο) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
ΠΟΣΕ ΚΕΠ 
info@posekep.gr 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 

FAX: 213 1313 173 

Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη 

Τηλέφωνο: 213 1313 174 

E – mail: dolkep@ydmed.gov.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: «Μειωμένο ωράριο εργασίας υπαλλήλων με αναπηρία που 
υπηρετούν σε ΚΕΠ» 

 

Με αφορμή ζητήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας υπαλλήλων με αναπηρία, οι οποίοι υπηρετούν στα ΚΕΠ, 
θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 30 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263/Α΄) η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (ΦΕΚ 84/Α΄), προκειμένου για 
τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με 
πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με 
αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των 
αποδοχών τους. 

Η ανωτέρω μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή 
παραπληγικούς − τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου, καθώς και 
τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

Με το παρόν έγγραφο διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται και 
στους υπαλλήλους, οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην εν 
λόγω διάταξη και οι οποίοι υπηρετούν σε ΚΕΠ είτε αυτά λειτουργούν με ωράριο 
δημόσιας υπηρεσίας καθημερινές 7.30 – 15.30 είτε με διευρυμένο ωράριο 8.00 – 
20.00 τις καθημερινές και 8.00 – 14.00 τα Σάββατα όπως ορίζεται στην παρ. 3 της 
ΥΑ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 (ΦΕΚ 1659/Β΄/2011). 

Περαιτέρω, υπενθυμίζουμε ότι οι Δήμοι οφείλουν να στεγάζουν τα ΚΕΠ σε 
χώρους οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ και να 



μεριμνούν για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών 
με αναπηρία, οι οποίοι προσέρχονται στα ΚΕΠ, όσο και η διευκόλυνση της 
εκτέλεσης των καθηκόντων των υπαλλήλων με αναπηρία οι οποίοι υπηρετούν σε 
αυτά (σχετ. η εγκύκλιος της υπηρεσίας μας ΔΟΛΚΕΠ/Φ5/29/3849/16-2-2011). 

 

Ο Γεν. Γραμματέας 

Γρ. Θεοδωράκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 
-Γραφείο κας Υπουργού (σχετ. 1034/20-6-2018) 
-Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα (σχετ. 169/26-6-2018) 
-ΔΙΔΑΔ/ Τμήμα ΠΕΔ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής 

Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

Μαρίνα Χρύση 
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