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ΘΕΜΑ :  «Άδειες που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας».
      
Σχετ: Άρθρα 77 έως 78 σε συνδυασμό με το άρθρο 136 του ν.4926/2022 (Α’ 82).

Έχοντας  υπόψη το  άρθρο 77 του ν.  4926/2022  (Α’  82)  “  Γονική  άδεια  στα στελέχη Λ.Σ.  -  ΕΛ.ΑΚΤ.”  με  σκοπό την
ομοιόμορφη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης καθορίζονται ανά περίπτωση οι ακόλουθες λεπτομέρειες καθώς και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

1. Γονική άδεια του άρθρου 77 ν.4926/2022 (Α’ 82):
Α) Σύμφωνα με το άρθρο 25 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), το προσωπικό Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. που
φέρει την ιδιότητα του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα τέκνου ηλικίας έως 8 ετών, έχει το δικαίωμα να επι -
λέξει κατά δήλωσή του να λάβει άδεια έως τεσσάρων (4) μηνών.
Β) Επί των ανωτέρω, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
i) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 77 ν. 4926/2022 (Α’ 82) ελάχιστο διάστημα λήψης εν λόγω άδειας ορίζεται ο ένας
μήνας.
ii) α) Η γονική άδεια αποτελεί δικαίωμα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γονέων και ασκούντων τη γονική μέριμνα, το οποίο
μπορεί να ασκηθεί συνεχόμενα ή τμηματικά υπό την επιφύλαξη της παρ. (i) της παρούσας παραγράφου.
   β) Σύμφωνα με το εδ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στο Λ.Σ. -
ΕΛ.ΑΚΤ., δηλώνουν, με κοινή δήλωσή τους στην Υπηρεσία, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση του δικαιώματος
και για πόσο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Υπόδειγμα 1
“ Οι κάτωθι  υπογεγραμμένοι ………………….. [στοιχεία  ταυτότητας  γονέων (όνομα,  επώνυμο, όνομα πατρός  και
μητρός, ημερομηνία και τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας, αριθμός, ημερομηνία και αρχή έκδοσης δελτίου ταυτότητας]
δηλώνουμε την άσκηση του δικαιώματος της γονικής άδειας ανατροφής τέκνου ως ακολούθως: …………..(περιγραφή
της πρώτης χρήσης και περιγραφή της δεύτερης), υπό την επιφύλαξη των χρονικών ορίων εντός των οποίων ασκούνται
τα εν λόγω δικαιώματα.”

iii) α) Στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ασκούν το εν λόγω δικαίωμα και έχουν έως δύο (02) τέκνα, δεν καταβάλλεται μι -
σθός αλλά καταβάλλεται για τους δύο πρώτους μήνες, μηνιαία παροχή για κάθε τέκνο ποσού ίσου με το βασικό μισθό
του μισθολογικού κλιμακίου ΜΚ1 της Υ.Ε. κατηγορίας (ήτοι μεικτές αποδοχές 780 €). Για τους επόμενους δύο μήνες δεν
ορίζονται αποδοχές.
    αα)Κατ’ εξαίρεση, στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολυδύμων τέκνων
δικαιούνται να λάβουν την γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά και δικαιούνται να λάβουν την ανωτέρω μηνιαία πα -
ροχή για δύο (02) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων που γεννήθηκαν μαζί π.χ. γονέας διδύμων
τέκνων δικαιούται να λάβει τέσσερις (04) και (04) μήνες γονικής άδειας του ν.4926/2022 (Α’ 82) λαμβάνοντας τη μη-
νιαία παροχή των 780 € (σε μεικτές αποδοχές) για κάθε τέκνο συνολικά για έξι (06) μήνες. 
    αβ) Κατ’ εξαίρεση, στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γονείς μόνοι, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω αφαίρεσης της γονικής
μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν



π.χ. γονέας μόνος με ένα (01) τέκνο δικαιούται να λάβει τέσσερις (04) και (04) μήνες γονικής άδειας του ν.4926/2022
(Α’ 82) λαμβάνοντας τη μηνιαία παροχή των 780 € σε μεικτές αποδοχές συνολικά για τέσσερις (04) μήνες. 
     β) Στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ασκούν το εν λόγω δικαίωμα και έχουν τρία (03) ή και περισσότερα τέκνα χορηγού-
νται για τους δύο πρώτους μήνες, πλήρεις αποδοχές. Για τους επόμενους δύο μήνες δεν ορίζονται αποδοχές. Οι εξαι-
ρέσεις των υποπαρ. (αα) και (αβ) εφαρμόζονται αναλόγως και για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους γονείς στελέχη Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ.
iv) Σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν. 4926/2022 (Α’ 82) το άρθρο 77 του ιδίου νομοθετήματος έχει αναδρομική εφαρμο-
γή από την ημερομηνία έναρξης του ν. 4808/2021 (Α’101).  Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν υποβάλλει αίτημα προ
της έκδοσης του ν. 4926/2022 (Α’ 82) θα επανέλθουν με νεότερη Ατομική Αναφορά τους.
v) Θέματα προτεραιότητας χορήγησης της εν λόγω άδειας σταθμίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες
καθώς και τυχόν υπάρχοντα κοινωνικά κριτήρια (θέματα υγείας, οικογενειακής κατάστασης). 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Υπηρεσία που υπηρετεί το Στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  για τη χορήγηση 
της εν λόγω άδειας είναι: 
α) Ατομική αναφορά του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
β) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ) Κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από αμφότερους τους συζύγους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 παρ. 4 εδ.
ε’ Ν.4926/2022 (Α’ 82). 

2. ‘Αδεια πατρότητας του άρθρου 78 :
Κάθε στέλεχος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται άδεια πατέρα από την εργασία του για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14)
ημερών, η οποία λαμβάνεται κατά την γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται:  είτε α) να χορηγείται δύο (2)
ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται, συνολικά ή τμηματι-
κά, άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης είτε β) να χορηγεί-
ται μετά την ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια
πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. 
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί το στέλεχος ΛΣ.ΑΚΤ. και είναι απαραίτητα
για την χορήγηση της εν λόγω άδειας είναι :
α) Ατομική αναφορά του στελέχους (γνωστοποίηση στην Υπηρεσία πιθανολογούμενης ημέρας τοκετού,  προκειμένου
αυτή να λάβει εγκαίρως γνώση) .
β) Ιατρική βεβαίωση πιθανής ημερομηνίας τοκετού.
γ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
δ) Σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν. 4926/2022 (Α’ 82) το άρθρο 78 του ιδίου νομοθετήματος έχει αναδρομική εφαρμο -
γή από την ημερομηνία έναρξης του ν. 4808/2021 (Α’101).  Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν ασκήσει μέρος του εν
λόγω δικαιώματος λαμβάνοντας τις πέντε (05) ημέρες άδειας πατρότητας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 εδ. δ’ του
π.δ. 80/2015 (Α΄153) θα επανέλθουν με νεότερη αναφορά τους για την λήψη του υπολοίπου των 14 ημερών.

3. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών που εκδίδουν τη σχετική απόφαση θα προβαίνουν σε λεπτομερή αναφορά τυχόν προγε -
νέστερης άσκησης του εν λόγω δικαιώματος για κάθε στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Όλες οι παραπάνω άδειες (Αποφάσεις Προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών και Υπηρεσιών) κοινοποιούνται αμελλητί στο
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ-ΔΟΔ και ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ Α’-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ.
5. Από την έναρξη ισχύος του ν.4808/21 (Α΄101) καταργούνται: α) τα άρθρα 48 έως 54 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) και β)
το άρθρο 7 παράγραφος 6 εδάφιο 2 του π.δ. 80 (Α’153) ως προς την χορήγηση άδειας πατρότητας.
 

Ο Διευθυντής Κλάδου Δ΄ 

Υποναύαρχος Λ.Σ. ΜΑΖΗΣ Αντώνιος

 


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

