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ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΘΕΜΑ:

Ωράριο

εργαςίασ

και

επιπλζον

θμζρεσ

αδείασ

για

εργαηομζνουσ ΑΜΕΑ.
Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Τ.Α. εάν οι εργαηόμενοι ΑΜΕΑ με αναπθρία άνω
του ποςοςτοφ 67% δικαιοφνται μειωμζνο ωράριο εργαςίασ και
επιπλζον θμζρεσ αδείασ, λαμβανομζνου υπόψθ ότι ουδεμία ςχετικι
αναφορά γίνεται ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

*****************

Επί του ερωτιματοσ επάγομαι τα κάτωκι:
Στθ διάταξθ του εδαφ. β του ά. 6 τθσ τελευταίασ Συλλογικισ Σφμβαςθσ
Εργαςίασ, ιςχφουςασ από 01.01.2014 ζωσ 31.12.2016 ορίηεται ότι: «
Όςεσ διατάξεισ των προθγοφμενων Συλλογικϊν Συμβάςεων Εργαςίασ,
που υπζγραψαν τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ι Διαιτθτικϊν Αποφάςεων,
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δεν ζχουν καταργθκεί με νεότερθ ςυμφωνία ι τροποποιθκεί
εξακολουκοφν να ιςχφουν».
Περαιτζρω, ςτο ά. 7 «Ημζρεσ αργίασ-Ωράριο εργαςίασ» τθσ κλαδικισ
Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ ζτουσ 2003 ορίηεται ότι: «Ωσ θμζρεσ
αργίασ-ωράριο εργαςίασ για τουσ εργαηομζνουσ που υπάγονται ςτθν
παροφςα ορίηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ)».

Κακ’ όςον αφορά ςτο ωράριο εργαςίασ των υπαλλιλων ΑΜΕΑ των ΟΤΑ
ιςχφουν οι διατάξεισ των παρ. 4 και 5 του ά. 16 Ν. 2527/1997 όπωσ
τροποποιικθκαν με τθν παρ. 8 του ά. 30 Ν. 3731/2008 «Θζματα
υπθρεςιακισ κατάςταςθσ δθμοςίων υπαλλιλων». Σφμφωνα με τισ ωσ
άνω διατάξεισ: «4. Η μείωςθ του ωραρίου εργαςίασ κατά μία (1) ϊρα
τθν θμζρα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του π.δ. 193/1988
(ΦΕΚ 84 Α), προκειμζνου για τακτικοφσ υπαλλιλουσ και υπαλλιλουσ με
ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου του Δθμοςίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που ζχουν παιδιά με πνευματικι, ψυχικι ι
ςωματικι αναπθρία ςε ποςοςτό 67% και άνω ι ςφηυγο με αναπθρία
100% τον οποίο ςυντθρεί, γίνεται χωρίσ ανάλογθ περικοπι των
αποδοχϊν τουσ. Το ποςοςτό αναπθρίασ βεβαιοφται ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.

5. Η κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο μείωςθ του ωραρίου ιςχφει
και για τουσ τυφλοφσ ι παραπλθγικοφσ - τετραπλθγικοφσ, τουσ
νεφροπακείσ τελικοφ ςταδίου, κακϊσ και τουσ ζχοντεσ αναπθρία 67%
και άνω υπαλλιλουσ του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Ειδικϊσ για
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τουσ τυφλοφσ τθλεφωνθτζσ θ μείωςθ του ωραρίου εργαςίασ ορίηεται ςε
δφο (2) ϊρεσ τθν θμζρα.»

Με ςκοπό τθν παροχι διευκρινιςεων για τθν ανωτζρω διάταξθ εξεδόκθ
θ υπ’ αρικμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395/02.06.2009 εγκφκλιοσ του τμιματοσ
ςυνκθκών εργαςίασ και παραγωγικότθτασ του Υπουργείου Εςωτερικών.
Το περιεχόμενο τθσ εγκυκλίου ζχει ωσ εξισ:
«Με αφορμι ερωτιματα τα οποία τζκθκαν υπόψθ τθσ Υπθρεςίασ μασ
μετά τθν ζκδοςθ τθσ αρικ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3./3569/10.2.2009 εγκυκλίου
μασ, με τθν οποία γνωςτοποιικθκαν οι ρυκμίςεισ τθσ παρ. 8 του
άρκρου 30 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α), ςφμφωνα με τισ οποίεσ,
μεταξφ άλλων επεκτείνεται θ μείωςθ του ωραρίου εργαςίασ κατά μία
ϊρα τθν θμζρα και ςε υπαλλιλουσ (μονίμουσ και με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου) του Δθμόςιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
α’ και β’ βακμοφ με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω ι με ανάπθρα
παιδιά με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω και προκειμζνου αφενόσ να
διευκολυνκοφν οι υπθρεςίεσ ςτθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ και αφετζρου
να υπάρξει ενιαίοσ τρόποσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των κεμάτων που
κίγονται ςτα ερωτιματα αυτά και αφοροφν ςχεδόν ςτο ςφνολο των
δθμοςίων υπθρεςιϊν, παρακζτουμε τα ερωτιματα αυτά με τισ
αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
α) Οι κατθγορίεσ εργαηομζνων με ωράριο μικρότερο από 7, 5
ϊρεσ τθν θμζρα, κακϊσ και το προςωπικό μερικισ απαςχόλθςθσ
(4άωρθ απαςχόλθςθ), μποροφν να κάνουν χριςθ μειωμζνου
ωραρίου;
Η μείωςθ του ωραρίου εργαςίασ που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του
Ν. 3731/2008, αφορά υπαλλιλουσ με αναπθρία που εργάηονται με
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πλιρεσ ωράριο εργαςίασ και κρίκθκε αναγκαία προκειμζνου να
διευκολυνκοφν ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Η διευκόλυνςθ
όμωσ αυτι ιδθ υπάρχει ςτισ περιπτϊςεισ των εργαηομζνων με ωράριο
εργαςίασ μειωμζνο τουλάχιςτον κατά μία ϊρα από το κανονικό.
Συνεπϊσ δεν υπάρχει λόγοσ περαιτζρω μείωςθσ.

β) Όταν το ανάπθρο τζκνο δεν ςυνοικεί με τον υπάλλθλο γονζα,
βρίςκεται ςε ίδρυμα το οποίο μπορεί να είναι και ςε άλλθ πόλθ ι
είναι φοιτθτισ ι αυτοςυντθρείται, δθλ. είναι μεγάλο ςε θλικία και
εργάηεται ι ακόμθ ζχει δικι του οικογζνεια, ο γονιόσ δικαιοφται
χριςθ μειωμζνου ωραρίου;
Σφμφωνα με το ςκοπό τθσ διάταξθσ, το μζτρο κακιερϊκθκε προκειμζνου
να διευκολυνκοφν οι γονείσ που ζχουν άμεςα τθ φροντίδα παιδιϊν με
αναπθρία. Επομζνωσ, ςτισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, ςτισ οποίεσ δεν
υπάρχει ανάγκθ άμεςθσ φροντίδασ από τουσ γονείσ, δεν είναι δυνατι θ
εφαρμογι του μζτρου αυτοφ.

γ) Η γνωμάτευςθ τθσ Υγειονομικισ Επιτροπισ που βεβαιϊνει
ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω για χρόνιο νόςθμα και ζχει εκδοκεί
για φορολογικι ι άλλθ χριςθ, μπορεί να γίνει δεκτι ι πρζπει να
εκδοκεί άλλθ, νεότερθ γνωμάτευςθ για τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ;
Εφόςον δεν τίκεται περιοριςμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ γνωμάτευςθσ,
μπορεί να γίνει δεκτι. Σε αντίκετθ περίπτωςθ γίνεται δεκτι για το χρόνο
που ιςχφει, αλλά με τθν ανανζωςι τθσ, κα πρζπει να κακορίηεται και ο
ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ χριςθσ.
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δ)

Όταν

ο υπάλλθλοσ - γονιόσ και το παιδί αυτοφ ζχουν

αναπθρία 67% και άνω, ο υπάλλθλοσ δικαιοφται μειωμζνο ωράριο
μιασ ϊρασ ι δφο;
Δικαιοφται μία ϊρα. Δεν μπορεί να χορθγθκεί ςωρευτικά θ διευκόλυνςθ
που προβλζπεται από τθν ίδια διάταξθ.

ε) Σε περίπτωςθ που και οι δφο γονείσ είναι δθμόςιοι
υπάλλθλοι, κα κάνουν χριςθ μειωμζνου ωραρίου και οι δφο ι μόνον
ζνασ;
Τθν διευκόλυνςθ δικαιοφται ο ζνασ γονιόσ. Με διλωςι τουσ και ςτισ
δφο υπθρεςίεσ κα δθλϊςουν ποιόσ από τουσ δφο κα κάνει χριςθ ι τα
χρονικά διαςτιματα κατά τα οποία κα εναλλάςςονται και τα οποία κα
ορίηονται παγίωσ.

ςτ) Πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ και οι υπθρεςιακζσ ανάγκεσ
κατά τθ χοριγθςθ του μειωμζνου ωραρίου ςτουσ δικαιοφχουσ;
Σκοπόσ του μζτρου είναι μεν θ διευκόλυνςθ των υπαλλιλων με
αναπθρία ι υπαλλιλων που ζχουν παιδιά με αναπθρία, δεν πρζπει
όμωσ ςε καμία περίπτωςθ να αποβαίνει ςε βάροσ τθσ Υπθρεςίασ. Για το
λόγο το μειωμζνο ωράριο πρζπει να χορθγείται μετά από ςυνεννόθςθ
του δικαιοφχου υπαλλιλου με τθν υπθρεςία του ( π.χ. εάν κα γίνεται
χριςθ ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ του ωραρίου κ.λ.π). Σε καμία όμωσ
περίπτωςθ δεν δικαιολογείται θ μθ χοριγθςι του, διότι αποτελεί
δικαίωμα του υπαλλιλου που ζχει τισ προχποκζςεισ να το λάβει.
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η) Δικαιοφνται χριςθ μειωμζνου ωραρίου οι υπάλλθλοι οι
οποίοι

ζχουν

οριςκεί

με

δικαςτικι

απόφαςθ

δικαςτικοί

ςυμπαραςτάτεσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ;
Τθ χριςθ μειωμζνου ωραρίου κατά μία ϊρα τθν θμζρα δικαιοφνται και
οι υπάλλθλοι οι οποίοι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του
άρκρου 8 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α’), ζχουν με δικαςτικι απόφαςθ
τθν επιμζλεια ατόμου με ειδικζσ ανάγκεσ. Η επιμζλεια κα πρζπει να
ορίηεται ρθτά ςτθν απόφαςθ τθσ δικαςτικισ ςυμπαράςταςθσ, ςφμφωνα
με το άρκρο 1680 του Αςτικοφ Κϊδικα, κακόςον μόνθ θ δικαςτικι
ςυμπαράςταςθ δεν ςυνεπάγεται και τθν επιμζλεια».
Ενόψει των ανωτζρω ςυνάγεται ότι οι εργαηόμενοι τθσ Δ.Ε.Τ.Α., οι
οποίοι τυγχάνουν ΑΜΕΑ με ποςοςτό αναπθρίασ άνω του 67%
δικαιοφνται μείωςθσ του ωραρίου τθσ εργαςίασ τουσ κατά μια ϊρα
θμερθςίωσ. Σθν ωσ άνω μείωςθ ωραρίου τουσ κα δικαιωκοφν κατόπιν
αιτιςεϊσ τουσ και λιψεωσ ςχετικισ αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α., ςτο οποίο κα κζςουν υπ’ όψιν τθν
γνωμάτευςθ τθσ αρμόδιασ υγειονομικισ επιτροπισ που βεβαιϊνει το
ποςοςτό αναπθρίασ τουσ. Επιπλζον, με τθν ίδια απόφαςθ του Δ.. τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. κα κακοριςτεί εάν θ χριςθ του δικαιϊματοσ τθσ ωριαίασ
μείωςθσ του ωραρίου κα λάβει χϊρα ςτθν αρχι του ωραρίου ι ςτο
τζλοσ αυτοφ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον εργαηόμενο και ςε
ςυνάρτθςθ με τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Κακ’ όςον αφορά ςτο ερϊτθμα εάν οι υπάλλθλοι ΑΜΕΑ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
δικαιοφνται επιπλζον θμζρεσ αδείασ προςικει αρνθτικι απάντθςθ
κακϊσ ουδεμία ςχετικι πρόβλεψθ υφίςταται ςε ιςχφουςα ριτρα τθν
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εφαρμοςτζασ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ, αλλά οφτε ςτον
ιςχφοντα ΟΕΤ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Ακινα, 09.04.2015
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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