
Άρθρο 56 ΝΟΜΟΣ 4830/2021
Άδεια χωρίς αποδοχές ∆ιευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές 

υποχρεώσεις Τροποποίηση παρ. 1, 3, 4 και 8 και προσθήκη παρ. 1Α άρθρου 53 
του ν. 3528/2007

 Η παρ. 1 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοσίων Πολιτικών 1.
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007, Α’ 26) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 άδεια άνευ αποδοχών 
χορηγείται αυτοτελώς σε κάθε φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, 
χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου 
ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών. Για τους υπαλλήλους που έχουν έως δύο (2) 
τέκνα και δικαιούνται την άδεια του πρώτου εδαφίου, η υπηρεσία που 
βαρύνεται με την υποχρέωση μισθοδοσίας του υπαλλήλου, υποχρεούται να 
καταβάλλει στον γονέα μηνιαίως, για κάθε τέκνο, ποσό ίσο με τον ελάχιστο 
νομοθετημένο μισθό, για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας. Οι γονείς 
διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να 
λάβουν την άδεια του πρώτου εδαφίου για κάθε παιδί ξεχωριστά, τμηματικά ή 
και συνεχόμενα, και δικαιούνται να λάβουν την παροχή του δεύτερου εδαφίου 
για δύο (2) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που 
γεννήθηκαν μαζί. 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 των προηγούμενων εδαφίων εις διπλούν. 
Σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων, για χρονικό διάστημα 
τριών (3) μηνών, η άδεια του πρώτου εδαφίου χορηγείται με πλήρεις αποδοχές. 
Η άδεια των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε 
τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για 
διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός. Για κάθε τέκνο, διάστημα τεσσάρων (4) 
μηνών της άδειας του πρώτου εδαφίου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 
δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας των 
προηγούμενων εδαφίων υποβάλλεται τουλάχιστον, ένα (1) μήνα πριν από την 
έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν 
αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η αρμόδια 
υπηρεσία απαντά στην αίτηση του υπαλλήλου άμεσα και πάντως το αργότερο 
εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της.».

 Στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 2.
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007), προστίθεται παρ. 1Α ως 
εξής:

«1Α. Η διευκόλυνση της παρ. 1Α του άρθρου 51 χορηγείται αυτοτελώς σε κάθε 
φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού 
συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8) 
ετών.».

 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης 3.
∆ημοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528
/2007) τροποποιείται με την προσθήκη επιφύλαξης και η παρ. 3 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη της πρόβλεψης περί αυτοτελούς άσκησης των 



«3. Με την επιφύλαξη της πρόβλεψης περί αυτοτελούς άσκησης των 
διευκολύνσεων του παρόντος, αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή 
τους δήλωση, που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος από 
τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του παρόντος, εκτός αν με τη 
δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, 
μέσα στα οριζόμενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του τέκνου. 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 υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των

διευκολύνσεων της παρ. 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 παρ. 2.».

 Η παρ. 4 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοσίων Πολιτικών 4.
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007) τροποποιείται 
με την προσθήκη αναφοράς στη διευκόλυνση της παρ. 1Α και η παρ. 4 
διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 ή τη διευκόλυνση της παρ. 1Α 
του παρόντος, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων 
της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το ίδιο διάστημα.».

 Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοσίων 5.
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007) 
προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα, δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση 
ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω 
άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και 
για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Για 
τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) 
εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που και οι δύο 
γονείς είναι υπάλληλοι, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.».


