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ΘΕΜΑ:  Ρύθμιση θεμάτων για υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες που υπηρετούν σε ΚΕΠ 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

      Με το παρόν σας ενημερώνουμε για θέματα που αφορούν υπαλλήλους με ειδικές 
ανάγκες, οι οποίοι υπηρετούν σε ΚΕΠ, προκειμένου αυτά να ρυθμιστούν, ως ακολούθως:  

Α.  Διατήρηση σε ισχύ του άρθρου 53 του ν.3979/2011 (Α΄ 138) 

      Με το ν.4440/2016 (Α΄ 224) καθιερώθηκε Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) στη 
Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ακολούθως, με διάφορες διατάξεις των 
ν.4447/2016, ν.4456/2017, ν.4465/2017, ν. 4472/2017, ν. 4473/2017 και ν. 4479/2017 είτε 
προβλέφθηκαν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του ΕΣΚ, είτε διατηρήθηκαν, είτε 
καταργήθηκαν διατάξεις που ρύθμιζαν θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων με 
διαφορετικό τρόπο. 

      Διάταξη νόμου δεν υπάρχει μέχρι σήμερα περί διατήρησης ή κατάργησης του άρθρου 53 
του ν.3979/2011 (Α΄ 138), με το οποίο προστέθηκε εδάφιο στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 
του άρθρου 16 του ν.3448 (Α΄ 57) ως ακολούθως: 

«Σε περιπτώσεις υπαλλήλων ΚΕΠ οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα ή έχουν 
αναπηρία 67% και άνω, είναι δυνατή η εκούσια μετάταξη, μεταφορά ή απόσπασή τους σε άλλο ΚΕΠ 
της επιλογής τους, χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, εφόσον το νόσημα ή η αναπηρία 
αποδεικνύεται από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής. Η μετάταξη ή μεταφορά ή 
απόσπαση γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της 
θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος  μεταφερόμενος  αποσπασμένος με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.» 

      Δεδομένου ότι δεν έχει διαφανεί πρόθεση του νομοθέτη να καταργήσει τις ως άνω 
πρόνοιες -διαφορετικά αυτό θα είχε συμβεί ήδη, σας παρακαλούμε να ρυθμιστεί το θέμα 
με την ψήφιση διάταξης που θα προβλέπει ότι διατηρείται, επίσης, σε ισχύ το άρθρο 53 
του ν.3979/2011 (Α΄ 138). 



 

Β. Μειωμένο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων με ειδικές ανάγκες που υπηρετούν σε ΚΕΠ 
με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας 
 

    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263), η μείωση 

του ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, αφορά 

σε τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

α) Είναι τυφλοί ή παραπληγικοί-τετραπληγικοί, ή νεφροπαθείς τελικού σταδίου ή έχουν 

βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. 

β) Έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. 

γ) Έχουν σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν. 

     Ειδικά για τους υπαλλήλους που ανήκουν σε μία από τις ως άνω κατηγορίες και 
υπηρετούν σε βάρδιες σε ΚΕΠ με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας  (καθημερινές 8.00 έως 
20.00 και Σάββατα 8.00-14.00), σας παρακαλούμε να διευκρινιστεί με νέα εγκύκλιο ότι 
δικαιούνται επίσης τη μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά (1) ώρα την ημέρα χωρίς 
ανάλογη περικοπή αποδοχών, άλλως, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για μειωμένο 
ωράριο εργασίας τους χωρίς περικοπή αποδοχών.  

Γ.  Διαμόρφωση χώρου εργασίας στα ΚΕΠ που υπηρετούν υπάλληλοι με Ειδικές Ανάγκες. 
 

    Κατά καιρούς έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι (ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/29/3849 16-02-2011) για την 

προσβασιμότητα των πολιτών ΑΜΕΑ στα ΚΕΠ (κτιριακές υποδομές κ.ά.), όμως μέχρι σήμερα 

δεν υπάρχουν εγκύκλιες οδηγίες για κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων εργασίας  σε ΚΕΠ 

που υπηρετούν υπάλληλοι με Ειδικές Ανάγκες.  Προβλήματα όπως η μετακίνηση εντός του 

χώρου εργασίας, η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. φαξ, εκτυπωτές, τηλέφωνα) κ.ά. 

παραμένουν, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της καθημερινότητας στο εργασιακό 

περιβάλλον. Σας παρακαλούμε για την έκδοση εγκυκλίου προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, 

προκειμένου να ληφθεί κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διευκόλυνση των συναδέλφων μας 

εκεί που εργάζονται.  
 

      Ελπίζοντας στην ανταπόκρισή σας για την επίλυση των παραπάνω ευαίσθητων θεμάτων 

το δυνατό συντομότερο, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.  

Με τιμή 
Για το Δ.Σ. 

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

       
 
                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 
ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 


