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 ΑΘΗΝΑ , 15/10/2021
Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που
είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.

ΠΡΟΣ: 'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ'

ΘΕΜΑ: Διατάξεις του Ν. 4808/2021 (Α' 101) και του Ν. 4830/2021 (Α΄169) – Ρυθμίσεις θεμάτων
αδειών δημοσίων υπαλλήλων

ΣΧΕΤ:     Η υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379 από 08-10-2021 εγκύκλιος Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ). 
 
 
 

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του Μέρους III του ν.4808/2021 (Α΄101) ρυθμίζονται θέματα αδειών που αφορούν όλους
τους εργαζόμενους γονείς. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του ν. 4830/2021 τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 50, 51 και 53
του ν. 3528/2007 προκειμένου να ενσωματωθούν οι θεσπισθείσες από το ν. 4808/2021 άδειες στις ήδη προβλεπόμενες άδειες
των  δημοσίων υπαλλήλων.  

Κατόπιν αυτών, διαβιβάζουμε τη συνημμένη ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται
διευκρινίσεις, μεταξύ άλλων, για τα εξής: 

ΜΕΡΟΣ Α
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ – ν.4830/2021 και Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους III του ν.4808/2021
 

1. ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν.3528/2007 (Άρθρο 54 ν.4830/2021)

Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται υποχρεωτικά άδεια δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία
πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται να χορηγείται είτε α) δύο (2) ημέρες πριν από την
αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, εντός τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία γέννησης, είτε β) μετά την ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή τμηματικά, εντός τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία γέννησης. 
 
2. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.3528/2007,
προσαρμογή διατάξεων άρθρου 28 ν.4808/2021 (Άρθρο 56 ν.4830/2021)

Αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ήδη προβλεπόμενης άδειας επέρχονται οι εξής αλλαγές:
 

Η άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας έως πέντε (5) ετών χορηγείται αυτοτελώς σε κάθε γονέα υπάλληλο υποχρεωτικά
χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών,
είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του
ενός (1) μηνός.

Για τους υπαλλήλους που έχουν έως δύο (2) τέκνα και δικαιούνται την ανωτέρω άδεια, υποχρεωτικά καταβάλλεται
στον γονέα υπάλληλο μηνιαίως, για κάθε τέκνο, ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, για τους δύο (2)
πρώτους μήνες.

Σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και για κάθε
παιδί πέραν του τρίτου, η άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές, όπως ίσχυε ήδη, εφόσον πρόκειται για τέκνο ηλικίας
έως οκτώ (8) ετών.

Οι γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν την άδεια για κάθε
παιδί ξεχωριστά, τμηματικά ή και συνεχόμενα, και δικαιούνται να λάβουν την παροχή του ελάχιστου νομοθετημένου
μισθού για δύο (2) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί και πάντα εντός του
ηλικιακού ορίου των οκτώ (8) ετών.
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Οι μονογονείς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης
του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τις διευκολύνσεις της άδειας και του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού εις
διπλούν. Οι περιπτώσεις των μονογονέων που δικαιούνται την εν λόγω προσαύξηση είναι οι περιοριστικά
αναφερόμενες στην παρούσα διάταξη.

Για κάθε τέκνο, διάστημα τεσσάρων (4) μηνών της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 53 του ΥΚ λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Το διάστημα της άδειας άνευ αποδοχών που υπερβαίνει τους
τέσσερις (4) μήνες για κάθε τέκνο δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι η αυτοτέλεια των διευκολύνσεων για κάθε τέκνο και οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις στις ανωτέρω
περιπτώσεις αφορούν αποκλειστικά την παρεχόμενη παροχή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού και την
αναγνώριση μέρους της άδειας ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και όχι τη μέγιστη διάρκεια της
άδειας άνευ αποδοχών, η οποία ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα πέντε (5) έτη σε κάθε περίπτωση.

Η αίτηση χορήγησης της άδειας σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την
έναρξη της άδειας..

 
Σημειώνεται ότι στην ως άνω σχετική εγκύκλιο περιλαμβάνονται παραδείγματα εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων
για την καλύτερη κατανόησή τους.
 
3. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 51 και παρ. 1Α στο άρθρο 53 του
ν.3528/2007 (Άρθρο 55 και παρ. 2 άρθρο 56 ν.4830/2021 αντίστοιχα) 

Οι υπάλληλοι μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του
υπηρεσιακού συμβουλίου, τη χορήγηση διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης (μείωση ημερήσιας απασχόλησης ή εργάσιμων
ημερών) μέχρι και πενήντα (50%), με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη συνολικά.
Η ως άνω διευκόλυνση χορηγείται αυτοτελώς και υποχρεωτικά χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου σε κάθε φυσικό, θετό και
ανάδοχο γονέα, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών. 
 
Σημειώνεται ότι η μειωμένη απασχόληση χωρίς αποδοχές προβλεπόταν ήδη από τις διατάξεις του άρθρου 37 ν. 3986/2011 και
με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4830/2021 ενσωματώνεται πλέον για λόγους κωδικοποίησης στις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα.
  
4. ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν.3528/2007 (παρ. 5 άρθρο 56 ν.4830/2021)
 
Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, το δικαίωμα πλέον είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.
 
 
5. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – Τροποποίηση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 53 του ν.3528/2007 (παρ. 3 και 4 του άρθρου 56 ν.4830/2021)
 

Οι διευκολύνσεις του άρθρου 53 ν.3528/2007 ασκούνται αυτοτελώς από κάθε γονέα υπάλληλο όταν αυτό
προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις, ειδάλλως σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, οι ως άνω
διευκολύνσεις χορηγούνται κατόπιν κοινής τους δήλωσης, στην οποία καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση
των διευκολύνσεων ή τα χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, μέσα στα οριζόμενα κατά περίπτωση
ηλικιακά όρια του τέκνου.

 

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, όταν ο ένας γονέας λαμβάνει την 9μηνη άδεια ανατροφής
τέκνου (άρθρο 53 παρ. 2 του ΥΚ) ο άλλος γονέας δεν μπορεί για το ίδιο διάστημα να λάβει την άδεια άνευ αποδοχών ή
τη μειωμένη απασχόληση χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου (άρθρο 53 παρ. 1 και 1Α του ΥΚ).

 
Διευκρινίζεται ότι οι λοιπές διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 δεν τυγχάνουν εφαρμογής για
τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των φορέων του Δημοσίου που υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα, δεδομένου ότι οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες ειδικές
διατάξεις, στις οποίες υπάγονται, περιλαμβάνουν ήδη ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τα θέματα αυτά.
 
 

 
ΜΕΡΟΣ Β

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ
 

Η χορήγηση των αδειών στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, διέπεται κατ’
αρχάς από το ΠΔ 410/88. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ανωτέρω ΠΔ «Όπου στον Κώδικα αυτό δεν ορίζεται
διαφορετικά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας». 
 
Στο κεφάλαιο Β΄ της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και κατόπιν των τροποποιήσεων που επήλθαν στην εργατική νομοθεσία με τις
διατάξεις του ν.4808/2021, παρατίθενται συνολικά οι προβλεπόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις βασικές άδειες και
διευκολύνσεις που κατά βάση κάνουν χρήση και δικαιούνται οι υπάλληλοι που απασχολούνται με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε
υπηρεσίες του Δημοσίου και παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις για τις εξής άδειες:
 
-κανονική άδεια (σελ. 9-12 της εγκυκλίου),
-άδεια λόγω ασθένειας (σελ. 12-14)
-άδεια μητρότητας (σελ. 14-15)
-άδεια πατρότητας (σελ. 15)
-άδεια φροντίδας τέκνου (σελ. 15-16)
-ειδική παροχή προστασίας μητρότητας (σελ. 16-18)
-γονική άδεια (σελ. 18-21)
-άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σελ. 21)
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-άδεια προγεννητικών εξετάσεων (σελ. 21)
-άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων (σελ. 21)
-άδεια σε περίπτωση ασθένειας τέκνου (σελ. 22)
-άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων (σελ. 23)
-άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες (σελ.24)
-άδεια λόγω νοσηλείας τέκνου χωρίς αποδοχές (σελ. 24) 
-μειωμένο ωράριο (σελ. 24)
-άδεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης (σελ. 25)
-άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων (σελ. 25)
-άδεια λόγω πένθους (σελ. 25)
-άδεια χωρίς αποδοχές (σελ. 26)
-άδεια εξετάσεων (σελ. 26).  
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Γ
Ν.4829/2021 (Α΄166)

 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του ν.4829/2021 (Α’ 166), οι διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 - Α’ 26) που αφορούν την απονομή των
ηθικών αμοιβών του επαίνου και του μεταλλίου διακεκριμένων πράξεων εφαρμόζονται πλέον ανάλογα και για τους υπαλλήλους
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες για την ενυπόγραφη ενημέρωση του πολιτικού προσωπικού τους.
 
Τα Γραφεία Πολιτικού Προσωπικού των ΓΕ.Π.Α.Δ. της χώρας, παρακαλούνται για την προσεκτική μελέτη των οδηγιών που
δίνονται με τη συνημμένη εγκύκλιο, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα αδειών
πολιτικών υπαλλήλων δικαιοδοσίας τους.
 
Η παρούσα υποβάλλεται (υ.τ.α.) στα γραφεία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας και κοινοποιείται στους λοιπούς αποδέκτες για
ενημέρωση.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΠΡΟΣ
1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ (POL)
2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
3) ΓΔΟΥΕΣ/Δ/ΝΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
4) ΓΔΟΥΕΣ/Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ,ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
5) ΓΔΟΥΕΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
6) ΓΔΟΥΕΣ/Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
7) ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
8) ΙΔΡ. ΜΕΡ. ΑΡΙΣΤ. ΕΛ.ΑΣ.
9) ΓΡ.ΝΟΜΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛ.ΚΡΑΤΟΥΣ
10) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ(POL)

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) ΓΡ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.ΤΑΞΗΣ
2) ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ
3) ΑΕΑ/ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ.
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