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Χρονικο  ο ριο εξά ντλησης ετη σιάς ά δειάς άνάψυχη ς  

Με το άρθρο 61 του Νόμου 4808/2021 προστίθεται επιπλέον εδάφιο στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 4 του Α.Ν. 539/1945 με το οποίο παρατείνεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύναται να 

χορηγηθεί η ετήσια κανονική άδεια των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω τροποποίηση δίνεται 

πλέον η δυνατότητα εξάντλησης της ετήσιας κανονικής άδειας εκάστου έτους έως και τη λήξη του 

πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους. 

Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης ετήσιας 

κανονικής άδειας, δηλαδή: 

 α. Απαιτείται συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για την χορήγηση της ετήσιας κανονικής 

άδειας. 

 β. Η άδεια πρέπει να χορηγείται το αργότερο εντός διμήνου από την υποβολή σχετικού αιτήματος, το 

οποίο ωστόσο δεν αποτελεί τυπική προϋπόθεση για την λήψη της κανονικής άδειας από τον 

εργαζόμενο. 

 γ. Το μισό τουλάχιστον προσωπικό της επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει άδεια εντός του χρονικού 

διαστήματος από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 
 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, παραμένουν σε ισχύ όλες οι σχετικές 

προστατευτικές διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας                               

των εργαζομένων. 

Ως εκ τούτου έχει εφαρμογή, μεταξύ των άλλων, και η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 

του Α.Ν. 539/1945 που αφορούσε στις επιπτώσεις για τον εργοδότη από τη μη χορήγηση των 

δικαιούμενων ημερών κανονικής αδείας στον εργαζόμενο μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου εκάστου 

ημερολογιακού έτους (που αποτελούσε προκαθορισμένη ημέρα). Η εν λόγω ρύθμιση έχει ανάλογη 

εφαρμογή για τη μη χορήγηση του συνόλου των ημερών της δικαιούμενης κανονικής αδείας στον 

εργαζόμενο έως και την 31η Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, που θα αποτελεί πλέον τη 

δήλη ημέρα λήψης του συνόλου της δικαιούμενης αδείας από τον εργαζόμενο. 
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