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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Ερώτημα: Εάν Στέλεχος του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ έχει κάνει χρήση άδειας ανατροφής 

τρίτου τέκνου με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς αδειών και έχει 

επιστρέψει στην υπηρεσία κανονικά, μπορεί να κάνει χρήση των επιπλέον τριών 

μηνών αδείας μετά τη δημοσίευση του ΠΔ 80/2015 για το τρίτο τέκνο του και 

μέχρι αυτό να συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας; 

 

Επί του ως άνω ερωτήματος λεκτέα τα κάτωθι:  

Κατά το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς και βάσει των διατάξεων του 

Π.Δ. 138/2001 “Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος” (Α΄120), όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 308/2003 (Α΄260) και το Π.Δ. 106/2010 (Α΄183) 

ρυθμιζόταν ενιαία  ο τρόπος και οι δικαιούχοι λήψης άδειας ανατροφής τέκνου 

συνολικής διάρκειας 9 μηνών, χωρίς διάκριση ιδιότητας τριτέκνου ή 

πολυτέκνου. 

Τη διάκριση αυτή ωστόσο εμπεριείχε στις ρυθμιστικές του διατάξεις ο 

Υπαλληλικός Κώδικας, όπου στο άρθρο 53 παρ. 1 κάνει λόγο ρητά για τη 

χορήγηση επιπλέον τρίμηνης άδειας για την ανατροφή τρίτου και πλέον τέκνου. 

Ας σημειωθεί, ότι οι τρίτεκνοι αποτελούν υποκατηγορία πολυτέκνων και 

τυγχάνουν ισότιμης νομικής προστασίας.  

Η Υπηρεσία διαχρονικά σε σταθερά αιτήματα στελεχών για τη χορήγηση 

της επιπρόσθετης τρίμηνης άδειας ανατροφής βάσει του υπαλληλικού κώδικα 

για τρίτο τέκνο μέχρι αυτό να συμπληρώσει τα 6 έτη, απαντούσε αρνητικά με το 
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σκεπτικό ότι υπήρχε νομοθετικό κενό και εξ αυτού του λόγου αδυνατούσε να 

την εγκρίνει. 

Η ειρημένη απαντητική συμπεριφορά της Υπηρεσίας είναι ωστόσο 

παράνομη και ελλιπής καθόσον στο άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του Υπαλληλικού 

Κώδικα ορίζεται ρητά ότι «Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι 

πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου. 2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, 

διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα 

δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις». 

Όπως είναι γνωστό, εν ευρεία έννοια δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκείνοι 

που ασκούν λειτούργημα ή αξίωμα, αποτελούν σαφώς όργανα του κράτους και 

υπόκεινται σε σχέση ιεραρχικής εξάρτησης. Περαιτέρω, οι δημόσιοι υπάλληλοι 

διακρίνονται σε εμμίσθους και αμίσθους, ισοβίους και μονίμους, τακτικούς και 

εκτάκτους, πολιτικούς και στρατιωτικούς κτλ. (βλ. Τάχο, ΕρμΥπαλλΚωδ.).  

Γίνεται πλήρως αποδεκτό από την έννομη τάξη, ότι και οι λιμενικοί, δηλ 

τα στρατιωτικώς οργανωμένα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν την 

ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου (βλ. άρθρο 263 Α ΠΚ, άρθρο 5 παρ. 1,β ΣΠΚ). 

Υπό την έννοια αυτή, οι λιμενικοί ασφαλώς δεν υπάγονται καταρχήν 

στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, αφού διέπονται από τις 

ειδικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς. Υπάγονται όμως πλήρως 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του (δ) σχετικού, όταν υπάρχει νομοθετικό 

κενό στις ειδικές νομοθεσίες που τους διέπουν και για όσα ακριβώς θέματα δεν 

ρυθμίζονται από τις ειδικές διατάξεις που τους αφορούν. Πρόκειται στην 

περίπτωση αυτή για ευθεία ισχύ και εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα και όχι 

για ανάλογη ή επεκτατική εφαρμογή του (βλ. Τάχος ο.π.σελ.7 επ.).  

Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση εφόσον καθ’ ομολογία της 

Υπηρεσίας ενυπήρχε νομοθετικό κενό με το προϊσχύσαν Π.Δ. 138/2001 “Άδειες 

του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος” (Α΄120), όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με το Π.Δ. 308/2003 (Α΄260) και το Π.Δ. 106/2010, για τη χορήγηση της 



3 
 

επιπλέον τρίμηνης άδειας ανατροφής για τρίτο τέκνο τυγχάνει ευθέως 

εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

Έτσι άλλωστε έκριναν και τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, δηλ για 

υποχρεωτική συμπληρωματική εφαρμογή της διάταξης παρ. 2 του άρθρου 2 του 

ως άνω κώδικα, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές διατάξεις που 

ισχύουν για διαφορετικές κατηγορίες υπαλλήλων (ΣτΕ 2503/02, ΔιοικΕφΑθ 

2004/1998 και ΔιοικΕφΑθ 1832/1998, ΔιοικΕφΠειρ 1419/2013). 

Όπως μάλιστα επισημαίνεται από τους έγκυρους ερμηνευτές του 

Υπαλληλικού Κώδικα (βλ. Τάχο, ο.π σελ 8) στη βασική αιτιολογική έκθεση του 

και σε αναφορά με την παρ. 1 του άρθρου 2 μνημονεύεται αυθεντικά, ότι 

επίτηδες δεν αναφέρονται με απαρίθμηση ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν 

υπάγονται σε αυτόν, ακριβώς διότι η πολυνομία και η πολυμορφία των 

υπαλλήλων εγκυμονεί τον κίνδυνο παράλειψης και συνεπώς ερμηνευτικών 

αδιεξόδων. Ιστορική και αιτιοκρατική βούληση του νομοθέτη ήταν δηλαδή να 

εφαρμόζεται ο γενικός Υπαλληλικός Κώδικας σε όλους τους δημόσιους 

υπαλλήλους και επομένως και στους λιμενικούς, όταν στις ειδικές διατάξεις που 

τους διέπουν υπάρχουν νομικά κενά. 

Η ευθεία εφαρμογή του άρθρου 2 του Υπαλληλικού Κώδικα και η πλήρης 

εναρμόνιση με την πάγια νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων 

αποτυπώθηκε στο νέο ΠΔ 80/2015 «Άδειες απουσίας του προσωπικού 

Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» όπου στο άρθρο 6 παρ. 5 

προβλέπει πλέον ρητά ότι σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω, η 

άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν πρόκειται για νέα διαπλαστική ρύθμιση, αλλά 

για αυθεντική νομοθετική επικύρωση μίας υπάρχουσας ήδη δικαιοκρατικής 

θέσης με την εφαρμογή του άρθρου 2 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

Στη αυθεντική αναγνώριση μίας υπάρχουσας κατάστασης δεν τέθηκαν 

μεταβατικές διατάξεις, όπως ήταν επόμενο, καθόσον ακριβώς ο νομοθέτης 

επιθυμούσε την πανηγυρική αυθεντική αναγνώριση του δικαιώματος των 

τριτέκνων για λήψη πρόσθετης τρίμηνης άδειας με την απόκτηση του τρίτου 

τέκνου. 
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Κατά την άποψη μας δεν τίθεται καν θέμα επιβεβλημένης αναδρομικής 

εφαρμογής της νέας διάταξης, αλλά ευθεία εφαρμογή της σε όλους τους 

τριτέκνους και πολυτέκνους αδιακρίτως του χρόνου απόκτησης του τρίτου και 

πλέον τέκνου τους. 

Πέραν της ερμηνευτικής αρχής «του νόμου μη διακρίνοντος ούτε ημείς 

διακρίνουμε» την ισχύ της νέας διάταξης για όλους τους τριτέκνους και  

πολυτέκνους λιμενικούς επιτάσσει και η συνταγματική αρχή της ισότητας.  

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η μόνη απάντηση που αρμόζει στο τεθέν 

ερώτημα είναι καταφατική, δηλαδή τα τρίτεκνα ή πολύτεκνα Στελέχη που 

έλαβαν άδεια ανατροφής τέκνου διάρκειας μόνο 9 μηνών υπό το εσφαλμένα 

εφαρμοζόμενο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, δικαιούνται να λάβουν 

επιπρόσθετη τρίμηνη άδεια. 

 

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2015 

 

 

 

Νομική Σύμβουλος Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ  


