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Κατόπιν ερωτηµάτων τα οποία αφορούν στην ετήσια κανονική άδεια, καθώς και το
έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), σας γνωρίζουµε,
προς διευκόλυνσή σας, τα εξής:
Α. Με τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, ο οποίος αποτελεί το θεµελιώδες και
αναγκαστικού δικαίου νοµοθέτηµα για την χορήγηση της ετήσιας άδειας µετ’
αποδοχών στους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα, ορίζεται το πεδίο εφαρµογής
και ρυθµίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο, το χρόνο, τις
αποδοχές και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας των
εργαζοµένων.
Μέχρι την έκδοση της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 (άρθρο 5), ο εν λόγω νόµος έθετε για το
σύνολο των εργαζοµένων της χώρας (εργαζόµενοι ορισµένου και αορίστου χρόνου)
την ίδια βασική προϋπόθεση για τη γένεση αξίωσης χορήγησης ετήσιας άδειας µε
αποδοχές, ήτοι τη συµπλήρωση βασικού χρόνου αναµονής 12 µηνών.
Με το άρθρο 5 της ως άνω ΕΓΣΣΕ ο βασικός χρόνος αναµονής µειώθηκε σε 10 µήνες
συµπληρωµένους, ενώ µε τη διάταξη του άρ. 6 του ν. 3144/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄111)
καθώς και αυτή του άρ.1 του Ν.3302/2004 (Φ.Ε.Κ. ‘Α 267) εισήχθη µια σηµαντική
αναδιάρθρωση του δικαίου της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζοµένων.
Συγκεκριµένα, µε τις ανωτέρω συνδυαζόµενες ρυθµίσεις καταργήθηκε ο βασικός
χρόνος αναµονής για τη θεµελίωση δικαιώµατος λήψης κανονικής άδειας µε
αποδοχές.
Έτσι, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 267), που αντικατέστησε
την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (Φ.Ε.Κ. Α΄229), καθώς και την
αρ. πρωτ. 3392/01-03-2005 εγκύκλιο του Υπουργού Απασχόλησης, κάθε µισθωτός ο
οποίος συνδέεται µε σύµβαση εξαρτηµένης σχέσης εργασίας ορισµένου ή αορίστου
χρόνου, δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια µε αποδοχές από την έναρξη της
απασχόλησης του σε συγκεκριµένη υπόχρεη επιχείρηση.
Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικά (ποσοστό) µε βάση το χρονικό
διάστηµα που απασχολήθηκε ο εργαζόµενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της

χορηγούµενης άδειας υπολογίζεται βάσει ετήσιας αδείας 20 εργασίµων ηµερών επί
πενθηµέρου εβδοµαδιαίας εργασίας και 24 εργασίµων ηµερών επί εξαηµέρου, η
οποία αντιστοιχεί σε 12 µήνες συνεχούς απασχόλησης.
Ο εργοδότης υποχρεούται µέχρι τη λήξη του πρώτου ηµερολογιακού έτους εντός του
οποίου προσελήφθη ο µισθωτός, να χορηγήσει τµηµατικά την ετήσια κανονική άδεια
µε αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στην υπόχρεη
επιχείρηση.
Κατά το δεύτερο ηµερολογιακό έτος ο µισθωτός δικαιούται να λάβει την ετήσια
κανονική άδεια µε αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στην
υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται όπως ανωτέρω. Η άδεια αυτή επαυξάνεται
κατά µία (1) εργάσιµη ηµέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου
µέχρι τις είκοσι έξι (26) εργάσιµες ηµέρες σε περίπτωση εξαήµερης εβδοµαδιαίας
εργασίας ή µέχρι τις είκοσι δύο (22) ηµέρες αν στην επιχείρηση εφαρµόζεται
σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. Κατά το τρίτο ηµερολογιακό έτος
καθώς και τα επόµενα ο µισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά
του και σε κάθε χρονικό σηµείο του έτους αυτού.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παρ.16 του αρ.3 του Ν.4504/1966, οι µισθωτοί µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται κατ' έτος και
επιδόµατος αδείας ίσου προς το σύνολο των αποδοχών αδείας αναπαύσεως, υπό τον
περιορισµό ότι το επίδοµα αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές ενός
15νθηµέρου για τους αµειβόµενους µε µηνιαίο µισθό και των 13 εργάσιµων ηµερών
για όσους µισθωτούς αµείβονται µε ηµεροµίσθιο. Το ως άνω επίδοµα καταβάλλεται
µαζί µε τις αποδοχές αδείας του µισθωτού.
Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Α.Ν. 539/1945, όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966, σε συνδυασµό µε την παρ. 1 του
άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει, µε το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004, καθώς
και µε την αρ.πρ. 3321/1-3-2005 Εγκύκλιο επί του άρθρου αυτού, η κανονική άδεια
θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει
εξαντληθεί έως την 31η ∆εκεµβρίου εκάστου ηµερολογιακού έτους, ακόµη και εάν
δεν έχει ζητηθεί από τον εργαζόµενο.
∆εδοµένου ότι δεν επιτρέπεται µεταφορά της αδείας σε επόµενο έτος, έστω και αν
αυτό έγινε µε τη συναίνεση του εργαζοµένου, η αξίωση για την άδεια µετατρέπεται
σε χρηµατική µε τη λήξη του ηµερολογιακού έτους. Επισηµαίνεται δε, ότι, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 του Ν.∆. 3755/1957, µε το οποίο προστέθηκε
εδάφιο στην παρ.1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 539/1945, καθώς και τη σχετική
νοµολογία, σε περίπτωση µη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του
(άρνηση, πταίσµα, αµέλεια κ.λ.π.), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόµενος εντός
του ηµερολογιακού έτους (ή εντός της προβλεπόµενης χρονικής διάρκειας
συµβάσεως ορισµένου χρόνου), ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις
αντίστοιχες αποδοχές αδείας µε προσαύξηση 100% (Α.Π. 1568/99,Α.Π. 581/99, Α.Π.
331/2003 ΠΟΛ. Πρωτ. Αθηνών 815/2003). Εύλογο είναι ότι το ίδιο ισχύει και επί
συµβάσεων ορισµένου χρόνου των οποίων η διάρκεια έληξε χωρίς να έχει χορηγηθεί
η νοµίµως προβλεπόµενη άδεια.

Παράλληλα, σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν. 1346/1983, σε περίπτωση λύσης
της σχέσης εργασίας µισθωτού µε οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, αποχώρηση απ’
την εργασία κ.λ.π.) πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο µισθωτός
δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί άδεια.
Οι ως άνω διατάξεις περί αδείας ισχύουν για το σύνολο των εργαζοµένων,
συµπεριλαµβανοµένων και των εργαζοµένων ορισµένου χρόνου, καθώς δεν
υφίσταται πλέον βασικός χρόνος αναµονής για τη θεµελίωση δικαιώµατος ετήσιας
άδειας µε αποδοχές.
Αυτό άλλωστε προκύπτει και από το γεγονός ότι νοµικό έρεισµα για την έκδοση των
ρυθµίσεων του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 απετέλεσε η απόφαση του ∆ΕΚ C173/99, BECTU, η οποία ερµήνευσε το άρθρο 7 της Οδηγίας 93/104/ΕΚ, σχετικά µε
τα χορήγηση ετήσιας άδειας µε αποδοχές), και αφορούσε το δικαίωµα λήψης
κανονικής άδειας µε αποδοχές εργαζόµένων που απασχολούνταν βάσει συµβάσεων
µικρής διάρκειας (συχνά µικρότερης από δεκατρείς εβδοµάδες στον ίδιο εργοδότη).
Το δικαστήριο στην προκειµένη περίπτωση έκρινε ότι «…τέτοιοι εργαζόµενοι
(απασχολούµενοι στο πλαίσιο συµβάσεων µικρής διάρκειας) βρίσκονται συχνά σε
κατάσταση επισφαλέστερη εκείνης των απασχολουµένων βάσει συµβάσεων
µεγαλύτερης διάρκειας, οπότε η µέριµνα για την προστασία της υγείας και της
ασφάλειάς τους, σύµφωνα µε το στόχο της οδηγίας 93/104, αποκτά ακόµη
µεγαλύτερη σηµασία».
Β. Πέραν τούτων, µε τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.539/1945 και προς διευκόλυνση
της πραγµατικής εφαρµογής του νόµου, εισήχθη η υποχρέωση τήρησης εκ µέρους
του εργοδότη Βιβλίου Αδειών.
Συγκεκριµένα, µε την περίπτωση 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου
του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄85), που αντικατέστησε την παράγραφο 3 του άρθρου 4
του α.ν. 539/1945 (Α΄ 229), όπως ισχύει:
«3α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε
µορφή µηχανογραφηµένων σελίδων.
Το ειδικό βιβλίο ή οι µηχανογραφηµένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της
επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαµβάνει τις παρακάτω
στήλες:
Ονοµατεπώνυµο µισθωτών, ηµεροµηνία πρόσληψης, αριθµός δικαιούµενων ηµερών
αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας,
επίδοµα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδοµα αδείας συµπληρώνονται
στο σύνολό τους µέχρι το τέλος του σχετικού ηµερολογιακού έτους λήψης της
κανονικής άδειας.
Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του
Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρµογής του παρόντος.
β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό
σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕΟΑΕ∆−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, µε την ονοµασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του µηνός Ιανουαρίου,
στοιχεία των εργαζοµένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδοµα αδείας κατά
το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος.
Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν.
3996/2011 (Α΄170) όπως ισχύει.

Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθµίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσης.»
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτουν σαφώς τα εξής:
α). Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να τηρούν το εν λόγω βιβλίο (ανεξάρτητα
από τον τρόπο τήρησης του δηλ. ειδικό βιβλίο ή µηχανογραφηµένες σελίδες) και να
θέτουν στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. τα στοιχεία που αυτό
περιλαµβάνει.
β) Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν ηλεκτρονικά στο
πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕ∆−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, µε την ονοµασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του
µηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζοµένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το
επίδοµα αδείας κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος.
Ως προς την δεύτερη αυτή υποχρέωση, επισηµαίνεται ότι οι αναγκαίες λεπτοµέρειες
για την τήρησή της, εµπεριέχονται στην υπ’ αριθµ. 49327/10702/22.12.2014
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που
τροποποίησε και συµπλήρωσε την υπ’ αριθµ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄2390/0809-2014) όµοια Απόφαση.
Συγκεκριµένα, στον έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής
άδειας), θα πρέπει να καταχωρούνται, εντός του µηνός Ιανουαρίου (από 1/01 έως και
31/01 εκάστου έτους), στοιχεία των εργαζοµένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και
το επίδοµα αδείας κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί
στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών». Σηµειώνεται ότι η σχετική προθεσµία ηλεκτρονικής
υποβολής του εν λόγω εντύπου παρατάθηκε µε την αρ.πρωτ. 2640/715/21.1.2015
(Β΄ 160) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
για το έτος 2015, έως την 28 Φεβρουαρίου 2015.
Ευνόητο είναι ότι, ότι όπως σαφώς προκύπτει από το ανωτέρω νοµικό πλαίσιο, στο
«Βιβλίο Αδειών», που αποβλέπει στην αποτύπωση της πραγµατικής εικόνας της
επιχείρησης, θα πρέπει να καταχωρίζεται το σύνολο των εργαζοµένων της
επιχείρησης, δεδοµένου ότι οι διατάξεις περί χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας
είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς όλοι οι εργαζόµενοι δικαιούνται ετήσια
κανονική άδεια.
Εποµένως, µε βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο
Αδειών», αναφορικά µε τις δικαιούµενες και τις πραγµατικά χορηγηθείσες ηµέρες
αδείας του συνόλου των εργαζοµένων και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες πραγµατικά
καταβληθείσες αποδοχές χορηγηθείσας αδείας και επιδόµατος αδείας, θα
συµπληρώνεται αντίστοιχα και το έντυπο Ε11.
Πιο συγκεκριµένα,
-Σε περίπτωση κατά την οποία, χορηγήθηκε το σύνολο της νοµίµως δικαιούµενης
άδειας εντός του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος, υφίσταται υποχρέωση
συµπλήρωσης των αντίστοιχων στηλών του Εντύπου Ε11.

-Σε περίπτωση, κατά την οποία, παρανόµως δεν χορηγήθηκε το σύνολο της νοµίµως
δικαιούµενης άδειας εντός του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος,
συµπληρώνεται, µεταξύ των άλλων, ο αριθµός των χορηγηθεισών ηµερών αδείας
(εάν υφίστανται), καθώς και οι πραγµατικώς καταβληθείσες αποδοχές αδείας και
επιδόµατος αδείας.
-Σε περίπτωση, λύσης της σχέσης εργασίας µισθωτού (όπως ιδίως, καταγγελία
σύµβασης ή οικειοθελή αποχώρηση) µε οποιονδήποτε τρόπο πριν χορηγηθεί το
σύνολο της αδείας, εκτός της συµπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11,
θα πρέπει να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων, ο λόγος της µη χορήγησης
του συνόλου της δικαιούµενης άδειας.
-Τέλος, εάν ο λόγος µη χορήγησης του συνόλου ή µέρους της δικαιούµενης αδείας
είναι η αντικειµενική αδυναµία χορήγησής της, εκ µέρους του εργοδότη, όπως ιδίως
λόγω µακροχρόνιας ασθένειας, ειδικών αδειών που οφείλονται σε
εγκυµοσύνη/µητρότητα, άδειας άνευ αποδοχών, στράτευσης κ.λ.π., του εργαζοµένου,
θα πρέπει, εκτός της συµπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, να
αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων η αιτία της µη χορήγησης του συνόλου
της δικαιούµενης άδειας.
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