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ΘΕΜΑ : Κινητικότητα – Διαθεσιμότητα και εξαίρεση υπαλλήλων.  
Σχετ.:     Η από 26.07.2013 επιστολή του ΕΟΔΑΦ. 

 
Απαντώντας στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, αναφορικά με την 

εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων - γονέων με τέκνα με αυτισμό, σας 

πληροφορούμε τα εξής: 

Με τον ν. 4093/2012 εισήχθη ο θεσμός της κινητικότητας των δημοσίων 

υπαλλήλων ως πάγια και διαρκής διαδικασία, με στόχο την ορθολογική 

κατανομή του προσωπικού και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, 

προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

Σύμφωνα με την παρ. 2Δ του άρθρου 90 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 

167Α/23-7-2013), «κατ` εξαίρεση της παραγράφου 2 δεν τίθεται σε 

διαθεσιμότητα: ββ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που 

ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και 

έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, 

έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%».  
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Επομένως, με τη θέσπιση των περί κινητικότητας διατάξεων του 

ανωτέρω νόμου, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση κάλυψη των 

υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών και γενικότερα την ορθολογική 

ανακατανομή του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω ευέλικτων και 

αντικειμένων διαδικασιών με ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες 

υπαλλήλων (αναπηρία 67%, εξαρτώμενα μέλη κτλ.) οι οποίες εξαιρούνται 

από το καθεστώς διαθεσιμότητας.   

  Επιπλέον, στην υπ’αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ /Β.2/Δ/10/οικ.22738/16-8-2013 

(ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ) εγκύκλιο της υπηρεσία μας επισημαίνεται ότι σε 

περιπτώσεις εξαιρέσεων όπου απαιτείται ως μία εκ των προϋποθέσεων το 

ετήσιο εισόδημα να είναι χαμηλότερο των 12.000 ευρώ, νοείται το εισόδημα 

του/της συζύγου ή του εξαρτώμενου μέλους του  υπαλλήλου. 

    Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξαιρείται από το καθεστώς της διαθεσιμότητας 

υπάλληλος του οποίου το τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων 

μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό 

τουλάχιστον 67% και έχει το ίδιο ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 

ευρώ «εξαιρουμένων των προνοιακών επιδομάτων» (αρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. 

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013-ΦΕΚ1914/7-8-2013 Υπουργικής 

Απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 90  παρ. 2 του ν. 

4172/2013).  

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το αίτημα σας για εξαίρεση από τη 

διαθεσιμότητα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια των υπαλλήλων των οποίων τα 

τέκνα έχουν διαγνωστεί ότι πάσχουν από αυτισμό και έχουν αναπηρία σε 

ποσοστό τουλάχιστον 67% θα εξεταστεί σε συνεργασία με τους συναρμόδιους 

φορείς.    

Ειδικότερα για την εξαίρεση από το καθεστώς της διαθεσιμότητας των 

εκπαιδευτικών-γονέων με τέκνα με αυτισμό, σας ενημερώνουμε ότι αρμόδιος 

να απαντήσει είναι ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον οποίο 

απευθύνεται επίσης το αίτημα σας.                                      

                                       Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
 
 
 
     Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος 

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Υπουργού (αριθ. πρωτ. 2662/29-7-2013) 
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