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ΘΕΜΑ: Δικαίωμα ειδικής άδειας και μειωμένου ωραρίου εργασίας. 

 

Σε απάντηση του υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ 

/ΤΔΜΝ/96070/12512/10923/6089/16.4.2014 εγγράφου σας, σάς 

πληροφορούμε τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 50 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), οι υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν 

σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το όποιο απαιτεί τακτικές 

μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή έχουν τέκνο που πάσχει 

από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down  δικαιούνται ειδική άδεια με 

αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο.  

Όσον αφορά τη χρήση μειωμένου ωραρίου εργασίας από υπαλλήλους 

που έχουν παιδιά με αναπηρία 67% και άνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 30 παρ.8 του Ν. 3731/2008 (Α΄263), η μείωση του ωραρίου εργασίας 

κατά μία ώρα την ημέρα  αφορά τους τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των 

 



Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.  που έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67 % και άνω, ή 

ανάπηρα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

Με τις αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/3569/10-2-2009  και 

ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395/2-6-2009  εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας δόθηκαν 

διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της ως άνω ρύθμισης, η οποία 

αποσκοπεί –μεταξύ άλλων-  στη διευκόλυνση των  γονέων  που έχουν την 

υποχρέωση φροντίδας  παιδιών με αναπηρία. Ειδικότερα, στην 

αριθ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395/2-6-2009 εγκύκλιο, επισημαίνεται ότι, όταν το 

ανάπηρο τέκνο δεν συνοικεί με τον υπάλληλο γονέα, βρίσκεται σε ίδρυμα 

το οποίο μπορεί να είναι και σε άλλη πόλη ή είναι φοιτητής ή 

αυτοσυντηρείται, δηλ. είναι ενήλικο και εργάζεται ή ακόμη έχει δική του 

οικογένεια, ο γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου.    

Επομένως, εάν ο υπάλληλος-γονέας ανάπηρου παιδιού εμπίπτει σε μία 

από τις ανωτέρω κατηγορίες, δεν δικαιούται μειωμένο ωράριο σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.8 του Ν. 3731/2008.  

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, τα αυτά ισχύουν κατ΄αναλογική 

εφαρμογή και αναφορικά με την ειδική άδεια των είκοσι δύο (22) ημερών. 
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