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ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΑΔΕΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΘ
Εξαιτίασ τθσ πλθκϊρασ ερωτθμάτων και καταγγελιϊν που λαμβάνει θ ΓΣΕΕ, το Κζντρο
Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων & Ανζργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΕΕ) προβαίνει ςε διευκρινιςεισ για τθν
ετιςια άδεια των εργαηομζνων.

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΣΘΝ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΟNLINE ΕΦΑΡΜΟΓΘ

Οι εργαηόμενοι ζχουν τθν δυνατότθτα μζςω τθσ online εφαρμογισ που ζχει δθμιουργιςει
το ΚΕΠΕΑ ςτθν ιςτοςελίδα του να υπολογίςουν μόνοι τουσ τθν άδεια που δικαιοφνται
ςτουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ:

Για πλιρθ απαςχόλθςθ
https://www.kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php
Για εκ περιτροπισ εργαςία:
https://www.kepea.gr/calc-adeia-ek-peritropis.php

Α. Οι διατάξεισ του κεςμικοφ πλαιςίου που αφοροφν ςτθν ετιςια άδεια των εργαηομζνων είναι
δθμοςίασ τάξεωσ, με ςυνζπεια να μθν επιτρζπεται και να είναι άκυρθ κάκε αντίκετθ ρθτι ι
ςιωπθρι ςυμφωνία, κακώσ και θ παραίτθςθ του εργαηόμενου από τισ ςχετικζσ αξιώςεισ. Κατά τθ
διάρκεια τθσ ετιςιασ άδειασ απαγορεφεται θ απόλυςθ του εργαηόμενου.
Β. ΧΡΟΝΟ ΧΟΡΘΓΘΘ ΣΘ ΕΣΘΙΑ ΑΔΕΙΑ
 Η ετιςια άδεια του εργαηόμενου χορθγείται ςε ςυνεννόθςθ με τον εργοδότθ ωσ προσ το χρόνο
χοριγθςισ τθσ και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ διμινου από τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ από τον
εργαηόμενο.
 Οι μιςοί τουλάχιςτον εργαηόμενοι μιασ επιχείρθςθσ πρζπει να πάρουν τθν άδεια μζςα ςτο χρονικό
διάςτθμα από 1 Μαΐου μζχρι 30 Σεπτεμβρίου.
 Οι εργοδότεσ οι οποίοι απαςχολοφν εργαηόμενουσ, που προςτατεφουν παιδιά ζωσ 16 ετϊν (φυςικά
ι υιοκετθμζνα) και παιδιά άνω των 16 ετϊν με αναπθρία υποχρεοφνται κατά τον προγραμματιςμό
του χρόνου χοριγθςθσ των ετιςιων αδειϊν απουςίασ του προςωπικοφ τουσ να λαμβάνουν υπόψθ
τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων αυτϊν.
 Οι εργοδότεσ υποχρεοφνται να χορθγιςουν τθν ετιςια άδεια που δικαιοφνται οι εργαηόμενοι πριν
τθ λιξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ ςτο οποίο αφορά.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΣΘΙΑ ΑΔΕΙΑ
 Η χοριγθςθ τθσ ετιςιασ άδειασ με αποδοχζσ των εργαηομζνων υπολογίηεται με βάςθ το
θμερολογιακό ζτοσ.
 Ο εργαηόμενοσ δικαιοφται αναλογία χρόνου ετιςιασ άδειασ από τθν ζναρξθ τθσ απαςχόλθςισ του
ςφμφωνα με το εβδομαδιαίο ςφςτθμα εργαςίασ του (πενκιμερο ι εξαιμερο), χωρίσ να απαιτείται
να ςυμπλθρϊςει ςυγκεκριμζνο διάςτθμα προχπθρεςίασ ςτον εργοδότθ του.
 Συγκεκριμζνα, κατά το πρϊτο θμερολογιακό ζτοσ που προςελιφκθ ο εργαηόμενοσ ο εργοδότθσ
υποχρεοφται να του χορθγιςει μζχρι 31 Δεκεμβρίου αναλογία των θμερϊν αδείασ που δικαιοφται,
ςφμφωνα με τουσ μινεσ απαςχόλθςισ του. Κάκε εργαηόμενοσ με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου ι
οριςμζνου χρόνου, δικαιοφται από τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ του μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ
δωδεκαμινου να λάβει το ποςοςτό τθσ αδείασ του. Η αναλογία αυτι υπολογίηεται ςτθ βάςθ των 20
εργαςίμων θμερϊν ετιςιασ άδειασ για όςουσ εργάηονται πενκιμερο και των 24 εργαςίμων θμερϊν
για όςουσ εργάηονται εξαιμερο.
 Κατά το δεφτερο θμερολογιακό ζτοσ, αφοφ ο εργαηόμενοσ ςυμπλθρϊςει δωδεκάμθνθ εργαςία,
δικαιοφται άδεια 21 θμερϊν (πενκιμερθ εργαςία) και 25 θμερϊν (εξαιμερθ εργαςία).
 Για το τρίτο και τα επόμενα εργαςιακά ζτθ ο εργαηόμενοσ δικαιοφται από τθν 1 θ Ιανουαρίου κάκε
ζτουσ τθν κανονικι ετιςια άδειά του με αποδοχζσ, δθλαδι 22 θμζρεσ (πενκιμερθ εργαςία) και 26
θμζρεσ (εξαιμερθ εργαςία).
 Μετά τθ ςυμπλιρωςθ 10 ετϊν εργαςίασ ςτον ίδιο εργοδότθ ι προχπθρεςίασ 12 ετϊν ςε
οποιοδιποτε εργοδότθ ο εργαηόμενοσ δικαιοφται άδεια 25 εργαςίμων θμερϊν (πενκιμερθ εργαςία)
και 30 εργαςίμων θμερϊν (εξαιμερθ εργαςία).
 Μετά τθν ςυμπλιρωςθ 25ετοφσ υπθρεςίασ ςε οποιοδιποτε εργοδότθ οι εργαηόμενοι δικαιοφνται
μία επιπλζον θμζρα αδείασ, δθλαδι 26 θμζρεσ (πενκιμερθ εργαςία) και 31 μζρεσ (εξαιμερθ
εργαςία).
 Στισ θμζρεσ τθσ ετιςιασ άδειασ υπολογίηονται μόνο οι εργάςιμεσ θμζρεσ. Ωσ εκ τοφτου δεν
περιλαμβάνονται οι Κυριακζσ, οι επίςθμεσ αργίεσ, οι κατ’ζκιμον αργίεσ, οι θμζρεσ αςκζνειασ και οι
ειδικζσ άδειεσ που προβλζπονται από άλλεσ διατάξεισ εάν ςυμπζςουν με αυτιν (πχ άδεια γάμου,
άδεια γζννθςθσ τζκνου, άδεια μθτρότθτασ)
Δ. ΣΡΟΠΟ ΧΟΡΘΓΘΘ ΣΘ ΕΣΘΙΑ ΑΔΕΙΑ
 Ο βαςικόσ κανόνασ είναι ότι θ ετιςια άδεια χορθγείται ςυνεχόμενα και για το ςφνολο των
θμερών που δικαιοφται ο εργαηόμενοσ ανάλογα με τθν προχπθρεςία του.
 ε περίπτωςθ που ιςχφουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από Ε, Κανονιςμό Εργαςίασ, επιχειρθςιακι
ςυνικεια ι ζκιμο) ωσ προσ τθν ετιςια άδεια των εργαηομζνων και το επίδομα αδείασ αυτοί
υπεριςχφουν.
 Όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθ χοριγθςθ τθσ ετιςιασ άδειασ των εργαηομζνων
καταχωροφνται υποχρεωτικά από τον εργοδότθ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα ΕΡΓΑΝΘ μζςω τθσ
υποβολισ του Εντφπου Ε11 (γνωςτοποίθςθ ςτοιχείων ετιςιασ κανονικισ άδειασ).
 το Ζντυπο Ε11 καταχωρίηονται τον Ιανουάριο κάκε ζτουσ τα ςτοιχεία των εργαηομζνων που
ζλαβαν τθν ετιςια άδεια και το επίδομα αδείασ κατά το προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ και
ζχουν καταχωριςκεί ςτο ειδικό Βιβλίο Αδειών.

ΚΑΣΑΣΜΘΘ ΑΔΕΙΑ
 Επιτρζπεται κατ` εξαίρεςθ, θ κατάτμθςθ του χρόνου αδείασ εντόσ του ίδιου θμερολογιακοφ ζτουσ
ςε δφο περιόδουσ, εξαιτίασ ιδιαίτερα ςοβαρισ ι επείγουςασ ανάγκθσ τθσ επιχείρθςθσ. Σε κάκε

περίπτωςθ θ πρϊτθ περίοδοσ τθσ αδείασ δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερεσ των ζξι (6)
εργαςίμων θμερϊν ςε εξαιμερθ εβδομαδιαία εργαςία και των πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν ςε
πενκιμερθ εβδομαδιαία εργαςία ι των δϊδεκα (12) εργαςίμων θμερϊν, εφόςον αφορά ανθλίκουσ
που εργάηονται νόμιμα.
 Μετά από ζγγραφθ αίτθςθ του εργαηόμενου προσ τον εργοδότθ θ κατάτμθςθ του χρόνου αδείασ
επιτρζπεται και ςε περιςςότερεσ των δφο περιόδουσ, από τισ οποίεσ θ μία πρζπει να περιλαμβάνει
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) εργάςιμεσ θμζρεσ ςε εξαιμερθ εβδομαδιαία εργαςία και δζκα (10)
εργάςιμεσ θμζρεσ, ςε πενκιμερθ, ι δϊδεκα (12) εργάςιμεσ θμζρεσ, εφόςον αφορά ανθλίκουσ που
εργάηονται νόμιμα.
 Ειδικά, ςε περιπτϊςεισ επιχειριςεων που απαςχολοφν τακτικό και εποχικό προςωπικό και
παρουςιάηουν ιδιαίτερθ ςϊρευςθ εργαςίασ που οφείλεται ςτο είδοσ ι ςτο αντικείμενο εργαςιϊν
τουσ, ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο του ζτουσ, για το τακτικό προςωπικό, ο εργοδότθσ δφναται
να χορθγεί το τμιμα τθσ αδείασ των 10 εργαςίμων θμερϊν επί πενκθμζρου ι 12 επί εξαθμζρου,
οποτεδιποτε εντόσ του θμερολογιακοφ ζτουσ.
 Επιςθμαίνεται ότι θ αίτθςθ αυτι του εργαηόμενου, κακϊσ και θ απόφαςθ του εργοδότθ, αν και δεν
απαιτοφν πλζον ζγκριςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία του ΣΕΠΕ, ωςτόςο διατθροφνται ςτθν
επιχείρθςθ επί πζντε (5) ζτθ και οφείλουν να είναι ςτθ διάκεςθ των Επικεωρθτϊν Εργαςίασ.
Ε. ΑΠΟΔΟΧΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΣΑΒΟΛΘ
 Το επίδομα αδείασ κατοχυρϊκθκε περαιτζρω με το άρκρο 2 τθσ Εκνικισ Γενικισ ΣΣΕ του 2010,
το οποίο αναφζρει τα εξισ:
«Ο μιςκωτόσ που κεμελιϊνει δικαίωμα κανονικισ άδειασ αναψυχισ, αυτοφςιασ ι
ςε χριμα δικαιοφται να λάβει και το επίδομα άδειασ , το οποίο αποτελεί τακτικζσ
αποδοχζσ του, υπολογίηεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίηονται και οι αποδοχζσ
άδειασ και υπόκειται ςτουσ ίδιουσ κανόνεσ με αυτζσ.
Το επίδομα άδειασ ιςοφται με το ςφνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικϊν
ςυνικων αποδοχϊν τθσ άδειασ, με τον περιοριςμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει
τισ αποδοχζσ 15 θμερϊν γι’ αυτοφσ που αμείβονται με μθνιαίο μιςκό και 13
θμερϊν γι’ αυτοφσ που αμείβονται με θμερομίςκιο ι κατά μονάδα εργαςίασ ι με
ποςοςτά ι και με άλλο τρόπο.
Το αντίςτοιχο επίδομα άδειασ προκαταβάλλεται κατά τθ λιψθ τθσ άδειασ
αναψυχισ ι τμιματοσ αυτισ μαηί με τισ αποδοχζσ αδείασ.
Γενικζσ ι ειδικζσ διατάξεισ νόμων, διαταγμάτων, υπουργικϊν αποφάςεων,
ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ, διαιτθτικϊν αποφάςεων, κανονιςμϊν εργαςίασ
και λοιπϊν κανονιςτικϊν πράξεων, που κακορίηουν ευνοϊκότερουσ τρόπουσ
υπολογιςμοφ, καταβολισ και γενικά παροχισ
του επιδόματοσ άδειασ
υπεριςχφουν και διατθροφνται ςε ιςχφ.
Το άρκρο 6 τθσ ΕΓΣΣΕ 1997 για τθ χοριγθςθ του επιδόματοσ άδειασ ςε περίπτωςθ
πρόωρθσ λφςθσ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ εξακολουκεί να ιςχφει , διαγραφομζνων των
λζξεων «πριν ο μιςκωτόσ ςυμπλθρϊςει παρά τω αυτϊ εργοδότθ δωδεκάμθνον
ςυνεχι απαςχόλθςιν», λόγω τθσ μεταγενζςτερθσ τροποποίθςθσ των
προχποκζςεων για τθ λιψθ άδειασ».

 Στθν περίπτωςθ που ο εργοδότθσ δεν χορθγεί τθν άδεια που αιτικθκε ο εργαηόμενοσ, ζωσ το
τζλοσ του θμερολογιακοφ ζτουσ, οφείλει να καταβάλει τισ αποδοχζσ του οφειλόμενου χρόνου
αδείασ με προςαφξθςθ 100%, ςυν το επίδομα αδείασ.

Σα ςωματεία, τα κατά τόπουσ Εργατικά Κζντρα και οι Ομοςπονδίεσ δφναμθσ τθσ ΓΕΕ
είναι ςε επαγρφπνθςθ για τισ καταγγελίεσ των εργαηομζνων.
Θ ΓΕΕ κα ςυνεχίςει να ζχει ςτθ διάκεςθ των ςυνδικάτων και των εργαηομζνων ςε όλθ
τθν επικράτεια για κάκε ηιτθμα πλθροφόρθςθσ, ςτιριξθσ και ςυλλογικισ δράςθσ:
 το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων και Ανζργων τθσ ΓΕΕ, ΚΕΠΕΑ/ΓΕΕ
www.kepea.gr
 το Δίκτυο Τπθρεςιών Πλθροφόρθςθσ & υμβουλευτικισ Εργαηομζνων και Ανζργων
του Ινςτιτοφτου Εργαςίασ τθσ ΓΕΕ, ΙΝΕ/ΓΕΕ https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresionpliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ

