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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 220 / 09-07-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Επειδή δεχόμαστε αρκετά ερωτήματα από μέλη μας σχετικά με την ετήσια κανονική 

άδεια, τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησής της, τον ετήσιο προγραμματισμό κ.α., σας 

ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4808/2021) ισχύουν τα εξής:  

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 

Εμμ. Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542,  Fax. 2103609072 
Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310258781-2,  Fax. 2310284956 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/
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1. Πότε είμαι δικαιούχος κανονικής άδειας; 

 

Δικαιούσαι να λάβεις κανονική άδεια με αποδοχές, από την έναρξη της απασχόλησής σου 

στην επιχείρηση. 

 

2. Ποιος αποφασίζει για τη χορήγηση της κανονικής άδειας; 

 

Ο χρόνος που ο εργαζόμενος θα λάβει την κανονική άδειά του καθορίζεται με συμφωνία 

μεταξύ αυτού και του εργοδότη. Αν ο μισθωτός ζητήσει την άδεια του, τότε ο εργοδότης 

υποχρεούται να του τη δώσει υποχρεωτικά εντός δύο μηνών. Ενδεχόμενη συμφωνία για μη 

χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη. 

 

3. Ποιες μέρες υπολογίζονται στην κανονική άδεια; 

 

Στην κανονική άδεια υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

Κυριακές, και οι αργίες. Δεν μπορούν να συμψηφιστούν ημέρες αποχής του μισθωτού από 

την εργασία του λόγω βραχείας διάρκειας ασθένειας, στράτευσης, απεργίας, ανωτέρας βίας. 

Επίσης στις ημέρες κανονικής άδειας δεν μπορούν να συμψηφιστούν οι ημέρες ειδικών αδειών 

που προβλέπονται για τους μισθωτούς. (π.χ. άδεια γάμου ή κυήσεως κλπ). Για τους 

εργαζόμενους με πενθήμερο δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό ημερών αδείας, οι ημέρες της 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό). 

 

4. Πότε πρέπει να χορηγείται η κανονική άδεια; 

 

«Η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, του 

πρώτου υποχρεουμένου να χορηγήσει την αιτηθείσαν άδειαν το πολύ εντός διμήνου από της 

υπό του δευτέρου διατυπώσεως της σχετικής αιτήσεως. Πάντως το ήμισυ τουλάχιστον των 

κατ’ έτος, εν εκάστη επιχειρήσει, δικαιουμένων αδείας δέον να ικανοποιούνται εντός του από 

1ης Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου χρονικού διαστήματος. Η κατά τα ανωτέρω απαιτουμένη 

αίτησις σκοπεί μόνον εις τον προσδιορισμόν των χρονικών ορίων, εντός των οποίων 

υφίσταται υποχρέωσις διά την χορήγησιν της αδείας και δεν αποτελεί τυπικήν προϋπόθεσιν διά 

την υπό του μισθωτού, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, άσκησιν του εις άδειαν μετ’ 

αποδοχών δικαιώματος αυτού. Η δικαιούμενη, κατ’ έτος, άδεια πρέπει να εξαντλείται μέχρι το 

πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους». 

 

5. Επιτρέπεται η τμηματική χορήγηση της κανονικής άδειας; 

 

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η κατάτμηση του χρόνου της κανονικής άδειας σε δύο περιόδους, 

λόγω σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης, εκ των οποίων η πρώτη θα διαρκεί 

τουλάχιστον (6) ημέρες. Η άδεια μπορεί να δοθεί και σε περισσότερες των δύο περιόδων εκ 

των οποίων η μία να διαρκεί τουλάχιστον 10 ημέρες για την πενθήμερη εργασία, μετά από 

αίτημα του εργαζόμενου προς τον εργοδότη. Για την κατάτμηση της άδειας δεν απαιτείται 
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έγκριση του ΣΕΠΕ. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν τακτικό και εποχικό 

προσωπικό και παρουσιάζουν ιδιαίτερη σώρευση εργασίας που οφείλεται στο είδος ή στο 

αντικείμενο εργασιών τους, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, για το τακτικό 

προσωπικό, ο εργοδότης δύναται να χορηγεί το τμήμα της αδείας των 10 εργασίμων ημερών 

επί πενθημέρου, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους. 

 

6. Πόσες μέρες άδειας δικαιούμαι; 

 

Για το 1ο και 2ο ημερολογιακό έτος, η άδεια υπολογίζεται αναλογικά με τους μήνες εργασίας. 

Η αναλογία αυτή είναι 1,66 ημέρες άδειας/μήνα εργασίας επί πενθημέρου για το 1ο έτος. Για το 

2ο έτος και μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, η αναλογία είναι 

1,75 ημέρες άδειας/μήνα εργασίας επί πενθημέρου. Κατά το 3ο ημερολογιακό έτος, καθώς και 

τα επόμενα, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ολόκληρη την κανονική άδειά του και σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή, υπολογίζεται στις 22 ημέρες επί 

πενθημέρου, με τη συμπλήρωση των 24 μηνών από την πρόσληψη εντός του 3ου αυτού 

ημερολογιακού έτους. 

 

7. Ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός ημερών κανονικής άδειας; 

 

Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών 

σε οποιοδήποτε εργοδότη, δικαιούνται άδεια 25 εργασίμων ημερών, επί πενθημέρου. Όσοι 

έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται 26 ημέρες επί 

πενθημέρου. 

 

8. Δικαιούμαι αποδοχές κατά το διάστημα της άδειας; 

 

Ναι, ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της άδειας του δικαιούται τις αποδοχές που θα έπαιρνε 

αν εργαζόταν. Επίσης δικαιούται επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των 

ημερών αδείας, με ανώτατο όριο το μισό μισθό για τους αμειβομένους με μισθό. 

 

9. Πότε καταβάλλονται οι αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας; 

 

Οι αποδοχές και το επίδομα άδειας προκαταβάλλονται στον εργαζόμενο κατά την ημέρα 

έναρξης της άδειας του.  Ο μισθωτός που δεν έλαβε την άδειά του από πταίσμα του εργοδότη 

δικαιούται, ευθύς μόλις λήξει το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου έπρεπε να την είχε πάρει, 

τις αποδοχές της άδειας του αυξημένες κατά 100% . Το επίδομα άδειας δεν διπλασιάζεται. 

 

10. Η εργασιακή σχέση έληξε πριν την λήξη του έτους. Τι προβλέπεται για την άδεια και το 

επίδομα άδειας;  

 

Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης με οποιονδήποτε τρόπο και εφόσον δεν έχει 

ληφθεί η κανονική άδεια, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε 

χορηγηθεί άδεια. Επίσης, δικαιούται και το επίδομα αδείας, με τον περιορισμό του μισού 

μισθού. 
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11. Επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποδοχών άδειας και του επιδόματος άδειας με 

καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες των νομίμων; 

 

Όχι δεν επιτρέπεται. Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για 

συμψηφισμό με τυχόν υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές προς τις 

οφειλόμενες αποδοχές και το επίδομα αδείας, είναι άκυρη. 

 

12. Εργαζόμενος, αρρώστησε κατά τη διάρκεια της άδειας του. Τι ισχύει στη περίπτωση αυτή; 

 

Εργαζόμενος που αρρώστησε, ενώ κάνει χρήση της κανονικής του άδειας , μπορεί να 

διεκδικήσει το διάστημα της ασθένειας του, ως κανονική άδεια αργότερα. 

 

13. Μπορεί να γίνει απόλυση εργαζόμενου που βρίσκεται σε κανονική άδεια; 

 

Όχι αυτό απαγορεύεται. 

 

14. Μπορώ να απασχοληθώ σε άλλο εργοδότη κατά τη διάρκεια της άδειας μου; 

 

Όχι αυτό δεν επιτρέπεται. 

 

15. Ποια στοιχεία πρέπει να τηρεί η επιχείρηση για τις άδειες των μισθωτών; 

 

Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί το ειδικό βιβλίο αδειών, το οποίο μπορεί να είναι και σε μορφή 

μηχανογραφημένων σελίδων. Το βιβλίο θα πρέπει να βρίσκεται στην επιχείρηση και να τίθεται 

στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων. Υποχρεούται επίσης ο εργοδότης, να γνωστοποιεί 

ηλεκτρονικά στον πληροφοριακό σύστημα -ΕΡΓΑΝΗ-, εντός του Ιανουαρίου, τα στοιχεία των 

εργαζομένων που πήραν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος. 

  

 

 

 

 

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, με την Ανακοίνωσή μας Νο 148/13-04-2020, είχαμε 

περιγράψει τι ισχύει στην πράξη στην Eurobank για το συγκεκριμένο θέμα. Εάν η πρακτική 

αυτή εφαρμοστεί σωστά είναι προς όφελος και του εργαζόμενου (κατανομή του χρόνου 

αδείας σύμφωνα με τις ανάγκες) και του εργοδότη (εύρυθμη λειτουργία μονάδων). 

Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα δεδομένα, θυμίζουμε ότι: 

 

Ο χρόνος λήψης της κανονικής άδειας (Κ.Α.) συμφωνείται ανάμεσα στον εργαζόμενο 

και τον εργοδότη. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται μονομερώς και αναγκαστικά, με 

καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος. Εξαίρεση αποτελεί  η περίπτωση που ο 

εργαζόμενος αμελεί να λάβει την Κ.Α. και τότε ο εργοδότης εξασκεί το δικαίωμά του για 

εξάντληση της Κ.Α. μέσα στο τρέχον έτος.  
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Για την χορήγηση Κ.Α. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης εκ 

μέρους του εργαζόμενου.  Επειδή δεν ακολουθείται κατά γράμμα η τυπική διαδικασία, 

οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο προγραμματισμός άδειας δεν είναι αίτηση χορήγησης Κ.Α. 

Αποτελεί μορφή εκδήλωσης προτίμησης η οποία ολοκληρώνεται με το αντίστοιχο αίτημα. 

Συνεπώς υπόκειται στη δυνατότητα μεταβολής των σχετικών ημερομηνιών, χωρίς την 

προϋπόθεση ανάλογης έγκρισης. 

 

Τόσο ο προγραμματισμός, όσο και τα ποσοστά 35% και 85% απορρέουν από την 

πολιτική της Τράπεζας και όχι από την εργατική νομοθεσία και η τήρησή τους προϋποθέτει την 

καλή συνεργασία ανάμεσα στα δύο μέρη για αποφυγή δυσλειτουργίας της κάθε μονάδας. 

Αυτό άλλωστε είναι και το γράμμα αλλά και το πνεύμα του Νόμου, που προβλέπει ότι σε 

περίπτωση διαφωνίας (λόγω π.χ. υπηρεσιακών αναγκών) ο εργοδότης υποχρεούται να 

χορηγήσει την αιτούμενη Κ.Α. εντός 2 μηνών από την ημερομηνία αίτησης του εργαζόμενου. 

 

   Συνεπώς, εμείς προτρέπουμε τα μέλη μας, καλοπροαίρετα και γνωρίζοντας τα 

δικαιώματά τους, να συνεργαστούν με τους προϊσταμένους τους σε μια ρεαλιστική υλοποίηση 

της σχετικής εγκυκλίου για τις άδειες. Ζητάμε όμως και από τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη 

ουσιαστική συνεργασία στα όρια των αρμοδιοτήτων που τους παρέχουν η θέση τους και η 

εργατική νομοθεσία.  

 

   Γενικά για τα θέματα των αδειών, κάθε παραβίαση των Νόμων, Συλλογικών 

Συμβάσεων, Εγκυκλίων, Οδηγιών της Τράπεζας κλπ θα πρέπει να καταγγέλλεται στο Σωματείο. 

Άλλωστε κάθε φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, το HR ανταποκρίθηκε άμεσα καλώντας τα 

αρμόδια στελέχη να προσαρμοστούν στην πολιτική της Τράπεζας.  

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

                            Στάθης Χαρίτος                                             Γιάννης Σιδεράτος 


