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ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά 
καθορισμένου»  
  
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, ΝΠ.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 εχουν 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. 
  
Ειδικώς, για την κατηγορία των τυφλών τηλεφωνητών, η μείωση του ωραρίου 
εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες ημερησίως. 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.2880/2001 στην (β) κατηγορία 
εμπίπτουν και οι υπάλληλοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια 
ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και ανάδοχοι γονείς  ατόμου με ειδικές 
ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. 
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Τα ανωτέρω ΙΣΧΥΟΥΝ, σύμφωνα με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του 
ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή 
από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, και σε περιπτώσεις υπαλλήλων, τακτικών ή με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ο.Τ.Α., οι οποίοι απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου λόγω των συνθηκών 
εργασίας τους. 
  
Ακολούθως, γίνεται αποδεκτό ότι η κατά τα ανωτέρω διευκόλυνση 
του μειωμένου κατά μία (1) ώρα την ημέρα ωραρίου εργασίας, χωρίς 
ανάλογη περικοπή των αποδοχών, συνιστά αυτοτελές δικαίωμα των 
υπαλλήλων που καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, το οποίο δεν 
απονέμεται μόνο σε όσους από αυτούς εργάζονται με το γενικώς ισχύον 
ωράριο εργασίας, αλλά δίδεται σωρευτικά και σε όσους ήδη 
απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου, το οποίο θεσπίζεται από άλλες 
διατάξεις που ρυθμίζουν τις εργασιακές τους συνθήκες. 
  
Παρακαλούνται να μεριμνήσουν: 
α) οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων για την 
ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ που εποπτεύουν 
β) οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την 
ενημέρωση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ της χωρικής 
τους αρμοδιότητας. 
  
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Διοικητική 
Μεταρρύθμιση/Συνθήκες εργασίας. 
  
Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 
  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 
 
 

• Κύρωση του Κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών 
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔ.Δ. 

Θεσμικό ΠΛΑΙΣΙΟ: 
Ν. 3528/ 09 Φεβρουαρίου 2007   
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 
  
Άρθρο 50  Δικαίωμα ειδικής άδειας . 
  
1. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από 
νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει 
περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι 
δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Με προεδρικό διάταγμα, που 

http://dikaiomamou.anticancerath.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1/8/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82
http://www.ydmed.gov.gr/
http://dikaiomamou.anticancerath.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1/8/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82
http://dikaiomamou.anticancerath.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1/8/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82
http://dikaiomamou.anticancerath.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1/8/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82


εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
καθορίζονται τα νοσήματα του προηγούμενου εδαφίου. 
  
2. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και σε 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική 
στέρηση ή σύνδρομο Down. 
  
3. Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω 
δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με 
αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους 
άδειας. 
  
4.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία 
αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος ο 
οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής 
άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών. 
  
Άρθρο 53 
Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις. 
1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια 
χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν 
πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. 
Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές 
στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω. 
  
2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες 
ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, 
εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας 
υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή 
παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου 
ωραρίου. 
Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 
67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή 
η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες 
ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. 
Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας 
παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη. 
  
3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται 
στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του 
μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή 
τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, 
αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης 
παραγράφου. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου 
εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς 
διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ δικαιούται να κάνει 
χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 κατά το μέρος που η σύζυγος 
αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του 
δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της 
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παραγράφου 2. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί 
οποιοδήποτε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των 
διευκολύνσεων της παραγράφου 2, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή 
βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του 
παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος. 
  
  
  
Άρθρο 54 
Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας 
  
1. Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται 
αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας 
του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν 
έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια 
χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. 
Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. 
  
2. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω 
ασθενείας που προηγήθηκαν της άδειας. 
  
3. Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική 
άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των 
προηγούμενων παραγράφων. 
  
4. Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας. 
  
  
Άρθρο 55 
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας 
  
1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά τρίμηνο ή σε περίπτωση δυσίατων 
νοσημάτων ανά εξάμηνο, κατ’ 
ανώτατο όριο, ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 167. 
  
2. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται: α) με υπεύθυνη δήλωση 
του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως δύο (2) ημέρες κάθε 
φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος, β) με 
γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι 
περισσότερες από έξι (6) κατ’ έτος, γ) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής 
δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των 
δέκα (10) ημερών κατ’ έτος. Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών 
αδειών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ που χορηγούνται χωρίς 
γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) 
ημέρες το χρόνο. 
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3. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή 
ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ παραπέμπεται υποχρεωτικά για 
εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή. 
Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με 
υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. 
  
4. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού. 
  
5. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων 
αναρρωτικών αδειών κατ’ επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία. 
   
Άρθρο 56  
Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας 
  
1. Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω 
ασθενείας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα. 
  
2. Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του 
υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) 
ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, 
γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας με ευθύνη του οργάνου 
που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της. Η υπηρεσία 
σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης 
αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως. 
  
3. Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος χορηγείται 
ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την 
περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής 
δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών 
τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης. 
  
4. Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται 
ΑΝ δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράταση της ή 
χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τμηματικώς, τον έναν 
(1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική 
έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του 
ασθενούς, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την 
ίδια απόφαση ορίζονται τα 
όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του 
ασθενούς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 
  
5. Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί 
ολόκληρη την άδεια που προτείνει η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή, 
εάν κρίνει τη γνωμάτευση της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον 
ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε 
αυτόν της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής να 
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ζητήσει με ένσταση του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθμια επιτροπή, 
όταν η πρωτοβάθμια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου ή εγκρίνει λιγότερο από 
το ήμισυ της αναρρωτικής άδειας. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από 
τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά. 
  
6. Δικαίωμα ένστασης ενώπιον της πρωτοβάθμιας ή της ειδικής υγειονομικής 
επιτροπής έχουν η υπηρεσία και ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για την κατ’ εξαίρεση 
χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
  
7. Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το 
αργότερο μέσα στο τελευταίο 
δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί. 
  
8. Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και μετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού 
ορίου αναρρωτικής άδειας, οι υγειονομικές επιτροπές γνωμοδοτούν εάν η 
νόσος είναι ιάσιμη ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η γνωμάτευση γίνει 
οριστική, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 153. Οι 
προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπορούν να παραπέμπουν και 
αυτεπαγγέλτως ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ στις δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές 
για απόλυση τους, εάν κρίνουν ότι δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα 
τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και πριν χορηγηθεί 
αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας. 
  
9. Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απαλλαγή 
εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει 
προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής ενώπιον της 
επιτροπής προσφυγών του άρθρου 166. Στην ίδια επιτροπή μπορεί να 
ασκήσει προσφυγή ο υπάλληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας 
υγειονομικής επιτροπής με την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας. 
  
10. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, 
εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. ΑΝ δεν παρουσιαστεί, δεν χορηγείται 
αναρρωτική άδεια. 
  
11. Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, 
υποχρεούται, αμέσως μόλις 
ασθενήσει, να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην 
πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει 
για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, 
υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην 
υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου. 
  
12. Αν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή κρίνει ότι για τη χορήγηση 
αναρρωτικής άδειας είναι αναγκαία η παρακολούθηση του υπαλλήλου για 
ορισμένο διάστημα σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η άδεια δεν χορηγείται χωρίς την 
παρακολούθηση αυτή. 
  
13. Τυχόν γνωμάτευση δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για μη 
χορήγηση εν όλω ή εν μέρει άδειας δεν επιφέρει συνέπειες σε βάρος του 
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υπαλλήλου, εφόσον η άδεια αυτή έχει ήδη διανυθεί βάσει γνωμάτευσης 
πρωτοβάθμιας επιτροπής, εκτός εάν για τη χορήγηση της διαπιστώνεται 
βαρεία αμέλεια ή δόλος του υπαλλήλου. 
  
14. Ειδικές διατάξεις για έλεγχο της κατ’ οίκον ασθένειας των υπαλλήλων 
διατηρούνται σε ισχύ. 
  
  

• Θεσμικό ΠΛΑΙΣΙΟ:Ν.2643 / 28 Σεπτεμβρίου 1998  - ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

  
Άρθρο 1 
 Προστατευόμενα πρόσωπα 
  
  
1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: 
α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τεκνά και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης 
οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων. 
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει 
τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα. 
β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες 
δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας 
σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές 
ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του 
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). 
Επίσης, προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο ή αδελφό ή σύζυγο με ποσοστά 
αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών 
προβλημάτων. 
γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του N. 1285/1982 
(ΦΕΚ 115 Α΄) και τα τέκνα τους. 
Επίσης προστατεύονται: α) τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην 
Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του N. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη 
τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις 
επιτροπές του Π.Δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136 Α΄) και β) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο 
επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, 
εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των 
συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974. 
δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου η πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν 
ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε 
ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους , τα 
θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι 
ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τεκνά τους. 
Επίσης, προστατεύονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που 
φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 
1967 και 1974. 
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2. Όπου με τις διατάξεις του νόμου αυτού παρέχεται προστασία σε περισσότερους 
από ένα δικαιούχους μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζυγούς, αδελφούς) η άσκηση 
του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο αποκλείει τους υπολοίπους. 
  
  
  
3. Από την προστασία που παρέχει ο νομός αυτός αποκλείονται: 
α) όσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικά οργανισμό 
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο 
σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α., εκτός από τους 
παραπληγικούς - τετραπληγικούς, ημιπληγικούς, κωφούς και τυφλούς κατά την 
έννοια των διατάξεων του Ν. 958/1979, οι οποίοι αποκλείονται εφόσον λαμβάνουν το 
διπλάσιο της σύνταξης αυτής. 
β) όσοι αποκαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 1487/1950 (ΦΕΚ 179 Α΄), 
γ) όσοι στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60, 61 
και 62 του Ποινικού Κώδικα και, 
δ) όσοι πήραν μέρος ως πρωταίτιοι στο πραξικόπημα ανατροπής της νόμιμης 
Κυβέρνησης της Κύπρου κατά το έτος 1974. 
  
  
  
Άρθρο 8 
  
Επιχορήγηση εργοδοτών, εργονομική διευθέτηση, επαύξηση χρόνου 
αδείας, ηθικές αμοιβές  
  
  
1. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παραγράφου 8 του άρθρου 2, που 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ άτομα με ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1, δύναται να επιχορηγούνται από τον Ο.Α.ΕΔ . για 
μέρος των αποδοχών που τους καταβάλλουν. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται 
μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, τα 
ειδικότερα προσόντα κατά κατηγορία προστατευόμενων ατόμων, η φύση της 
εργασίας και τα λοιπά κριτήρια για τη χορήγηση της επιδότησης αυτής, καθώς και η 
διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 
  
2. Σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις η φορείς της παραγράφου 8 του άρθρου 2, που 
απασχολούν άτομα με ειδικές ανάγκες της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να 
καταβάλλεται οπό τον Ο.Α.Ε.Δ. μέρος της δαπάνης για την εργονομική διευθέτηση 
του χώρου εργασίας των ατόμων αυτών. Το ύψος της συμμετοχής του Οργανισμού 
στη δαπάνη αυτή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ ) 
του Ο.Α.Ε.Δ. 
  
3. Με βάση τα στοιχεία, που υποβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 6 οι υπόχρεες 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς, σχετικά με τις ανάγκες τους σε ειδικότητες ο 
Ο.Α.Ε.Δ καταρτίζει κάθε χρόνο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με 
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ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικότητες που ζητούνται από τις 
επιχειρήσεις αυτές. Ο καθορισμός των ειδικοτήτων αυτών γίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ.. Η επαγγελματική κατάρτιση γίνεται στις εκπαιδευτικές μονάδες του 
Ο.Α.Ε.Δ μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, εφόσον τα παραπάνω 
άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα, που 
εφαρμόζονται σε αυτές ή σε ειδικά ιδρύματα ή φορείς, που καθορίζονται με κοινές 
αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού 
στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ιδρύματα αυτά. Για όσους 
παραπέμπονται στα ειδικά ιδρύματα ή φορείς, ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να καταβάλει 
μέρος ή το σύνολο της δαπάνης που απαιτείται για την επαγγελματική τους 
κατάρτιση. Οι οροί, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της δαπάνης αυτής 
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.. 
Στα πιο πάνω άτομα, που παραπέμπονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε ειδικά ιδρύματα 
κατάρτισης χορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. πιστοποιητικά επαγγελματικής 
κατάρτισης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
που εκδίδεται υστέρα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται οι οροί 
χορήγησης των παραπάνω πιστοποιητικών, η ηλικία, τα προσόντα των δικαιούχων 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
   
4. Η ετήσια κανονική αδεία με αποδοχές των μισθωτών, που προβλέπεται από 
τις κείμενες διατάξεις, επαυξάνεται κατά έξι (6) εργάσιμες ημέρες για άτομα με 
ειδικές ανάγκες της διάταξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και για αναπήρους, μονίμους 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον 
συντρέχουν και γι αυτούς οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης. 
Την επαύξηση αυτή δικαιούνται όλα τα παραπάνω άτομα με ειδικές ανάγκες και 
όλοι οι ανάπηροι ανεξάρτητα από τον τρόπο και το χρόνο της πρόσληψης τους. 
Ευνοϊκότεροι όροι, που τυχόν προβλέπονται για τη χρονική διάρκεια της ετήσιας 
άδειας με αποδοχές από άλλες διατάξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 
διαιτητικές αποφάσεις, κανονισμούς ή οργανισμούς, δεν θίγονται με τις διατάξεις 
του νόμου αυτού. 

  

   
5. Σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παραγράφου 8, του άρθρου 2 και σε 
πρόσωπα που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για απασχόληση προσώπων που 
προστατεύονται από το νόμο αυτόν και για παροχή προστασίας πέρα από εκείνη του 
παρόντος νομού, μπορεί να απονέμονται οι πιο κάτω ηθικές αμοιβές. 
α) ευαρέσκεια, 
β) έπαινος και 
γ) χρηματικό βραβείο. 
Οι ηθικές αυτές αμοιβές απονέμονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά οπό πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Με όμοια 
απόφαση, που εκδίδεται υστέρα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζεται το 
ύψος των χρηματικών βραβείων. 
  

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Θεσμικό ΠΛΑΙΣΙΟ: 
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Ν.4172/ 23 Ιουλίου 2013  
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 
  
  
Άρθρο 16 
Μείωση φόρου εισοδήματος 
  
1. Ο φόρος  που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά 
το   ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το  φορολογητέο 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ δεν 
υπερβαίνει  το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν  το ποσό 
του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της 
μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος  φόρου. 
  
2. Για φορολογητέο  εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι 
ενός  χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 
εκατό  (100) ευρώ ανά  χίλια 
(1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος. 
  
3. Όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο 
χιλιάδων (42.000) ευρώ δεν χορηγείται μείωση φόρου. 
  
  
Άρθρο 17 
 Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη 
Πρόσθετη  μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για τα 
ακόλουθα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου: 
  
α) πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει 
γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠ .Α.) ή 
της  Ανώτατης του 
Στρατού Υγειονομικής  Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. 
Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία, 
  
β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και 
αξιωματικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που  επήλθε λόγω 
κακουχιών σε πολεμική περίοδο, 
  
γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να 
λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των 
οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από 
τον  Κρατικό Προϋπολογισμό. 
  
Δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή 
θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου. 
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• ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 
ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,  3  Φεβρουαρίου   2014  
Αρ. Πρωτ.Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014: 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   
ΤΜΗΜΑ Α’ 
Ταχ. Δ/νση     : Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ.                : 101 84 
Πληροφορίες : Κ. Παναγοπούλου 
Τηλέφωνο      : 210 3375317, 318 
FAX               :  210 3375001 

  
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. 
  

  

  
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των 
μισθών, συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει 
των διατάξεων του ν.4172/2013. 
ΣΧΕΤ: α) Το αριθ. πρωτ. 71/13.01.2014 έγγραφο της ΕΣΑΑ. 
            β) Το αριθ. πρωτ. 784/13.01.2014 έγγραφο του ΠΣΜεκΝ. 
  
  
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. 1.   Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν.4172/2013 ΦΕΚ 167Α/23.07.2013) απαλλάσσονται από το φόρο, 
μεταξύ άλλων κατηγοριών εισοδήματος από μισθωτή εργασία: 

α) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή 
οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, 
στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας 
τους, 
β) Το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε 
ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, 
γ) Οι ΜΙΣΘΟΙ, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε 
πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%). 
Οι ανωτέρω διατάξεις ΙΣΧΥΟΥΝ, βάσει της παρ.1 του άρθρου 72 του ιδίου ως 
άνω νόμου, για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που 
αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. 

1. 2.   Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του 
ν.4172/2013, ορίζεται ότι ΕΙΣΟΔΗΜΑ που απαλλάσσεται από το φόρο 
δεν υπόκειται σε παρακράτηση. 
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2. 3.   Κατά συνέπεια, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων 
συνάγεται ότι, κατά την καταβολή συντάξεων σε ανάπηρους πολέμου, 
σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους 
ειρηνικής περιόδου στρατιωτικούς γενικά (που έχουν υποστεί βλάβη 
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους), όπως επίσης και κατά την 
χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος, αλλά και των λοιπών 
προνοιακών επιδομάτων σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρία 
που τα δικαιούνται, δεν θα πρέπει να παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος. Περαιτέρω, από τις οικείες διατάξεις προκύπτει ότι δεν 
υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος και κατά την 
καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας σε πρόσωπα με 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, ανεξαρτήτως του είδους της 
αναπηρίας που παρουσιάζουν. 

3. 4.   Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για την απαλλαγή από το φόρο 
εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που 
καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό 
(80%), απαιτείται η προσκόμιση γνωμάτευσης της αρμόδιας 
υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠ
.Α), με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη αναπηρίας του 
ενδιαφερόμενου. 

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 
01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις 
υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ’ αόριστον, 
ΑΝ  πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που 
λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό 
φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο έκδοσής τους. 
Εξάλλου, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει απόφαση 
υγειονομικής επιτροπής Νομαρχίας, ούτε γίνεται δεκτή η αίτησή του για 
εξέταση από τις επιτροπές του ΚΕ.Π.Α και εφόσον λαμβάνει σύνταξη από 
ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επειδή παρουσιάζει αναπηρία σε 
ποσοστό τουλάχιστον 80%, μπορεί, αντί των πιο πάνω αποφάσεων, να 
προσκομίσει βεβαίωση του εν λόγω ασφαλιστικού φορέα από την οποία να 
προκύπτει ότι συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας με ποσοστό τουλάχιστον 
80%, ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η 
αναπηρία αυτή. 
Επιπλέον, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας 
μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών 
Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας 
(Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, 
δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, οι εν 
λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 01.09.2011. 
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν 
δεκτές για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε’ της παρ.2 του άρθρου 14 
του ν.4172/2013, θα πρέπει να διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ρητά το 
ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, καθώς και το χρονικό 
διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν και το φορολογικό έτος για το οποίο ο 
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ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων. Σε περίπτωση 
που εκδίδονται ελλιπείς γνωματεύσεις, δεν θα γίνονται δεκτές για την 
αναγνώριση της υπόψη απαλλαγής. 
Τα πιο πάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στα αρμόδια πρόσωπα για την 
εκκαθάριση της μισθοδοσίας των ενδιαφερομένων, με σκοπό την απόδειξη 
της ιδιότητας αυτών ως ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, 
προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης απαλλαγής από την 
παρακράτηση του φόρου εισοδήματος στα καταβαλλόμενα ποσά μισθών, 
συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας. 
  
  
                  Ακριβές αντίγραφο                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                           ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
                                                                                                  Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
  
                                                                                                                            
                                                            
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
  
Ι.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. 1.      Αποδέκτες πίνακα Β’ (μόνο οι αριθμοί 1, 5 και 8 αυτού) 
2. 2.      ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Δ/νση Μισθών και 

Συντάξεων, Κάνιγγος 29, 10682, Αθήνα 
3. 3.      ΙΚΑ– ΕΤΑΜ, Αγ. Κωνσταντίνου 8, 102 41, Αθήνα 
4. 4.      ΟΓΑ– Πατησίων 30 και Καποδιστρίου, 101 70, Αθήνα 
5. 5.      ΟΑΕΕ Ακαδημίας 22, 106 71, Αθήνα 
6. 6.      ΕΤΑΑ, Μάρνη 22, 104 33, Αθήνα 
7. 7.      ΤΑΥΤΕΚΩ, Πατησίων 54, 106 82, Αθήνα 
8. 8.      ΝΑΤ, Εθνικής Αντίστασης 1, 185 31, Πειραιάς 
9. 9.      Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Σολωμού 60 και Πατησίων, 104 32, 

Αθήνα 
10. 10.   Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 

163 41, Ηλιούπολη 
11. 11.   Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού, Ναυάρχου 

Βότση 21, 104 45, Κάτω Πατήσια 

  
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. 1.      Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 
2. 2.      Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2) 
3. 3.      Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) – Τμήμα Α’ (2) – Φάκ. 

Τεκμηρίωσης 
1. 4.      Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
2. 5.         Γραφείο κ. Δ/ντή Φορολογίας Εισοδήματος  
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