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         Προς το: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κανονικής άδειας σε μισθωτούς επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο 

«Μηχανισμό Συν-Εργασία» και σε μισθωτούς των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν 

ανασταλεί. 

 

----------------------------------------------------------- 

 

Η «Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών (ΟΠΑΜ)» είναι η 

δευτεροβάθμια, πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο 

χώρο των αερομεταφορών, με μέλη της πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων σε 

αεροπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες λειτουργίας αεροδρομίων, εταιρείες επίγειας 

εξυπηρέτησης κλπ. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η πανδημία του Covid-19 έπληξε άμεσα τον κλάδο των 

αερομεταφορών, με αποτέλεσμα να επέλθουν ραγδαίες μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις, 

ακόμα και πριν τη θέσπιση των «Μέτρων Στήριξης», ενώ σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις του 

κλάδου έχουν κάνει εφαρμογή των μέτρων, είτε με την ένταξή τους στο «Μηχανισμό Συν-

Εργασία», είτε κάνοντας χρήση των διατάξεων με τις οποίες τίθενται σε αναστολή οι 

συμβάσεις εργασίας ποσοστού του προσωπικού τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 
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Ζητήματα έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα σχετικά με τον αριθμό ημερών 

αδείας που δικαιούνται να λάβουν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Κλάδου των 

Αερομεταφορών οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Μηχανισμό Συν-Εργασία» και απασχολούν 

το προσωπικό τους είτε με μειωμένες ώρες ημερησίως είτε με μειωμένες ημέρες 

εβδομαδιαίως. 

Αντίστοιχο θέμα έχει ανακύψει και σε περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε 

αναστολή, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων που η σύμβαση εργασίας τους έχει 

ανασταλεί ήδη από το Μάρτιο του 2020, με βάση τις διατάξεις της ΠΝΠ 20.3.2020, και μέχρι 

σήμερα εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή. 

Με το παρόν ζητάμε από την Υπηρεσία να μας γνωρίσει τα ακόλουθα: 

1) Πώς χορηγείται η κανονική ετήσια άδεια σε εργαζόμενο ο οποίος παρέχει τις 

υπηρεσίες του στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συν-Εργασία, με μειωμένο ημερήσιο 

ωράριο; 

2) Πώς χορηγείται η κανονική ετήσια άδεια σε εργαζόμενο ο οποίος παρέχει τις 

υπηρεσίες του στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συν-Εργασία, με πλήρες ημερήσιο 

ωράριο αλλά μειωμένες ημέρες εβδομαδιαίας εργασίας; 

3) Πώς χορηγείται η κανονική ετήσια άδεια σε εργαζόμενους των οποίων οι 

συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός 

του ημερολογιακού έτους; 

 

Με εκτίμηση 

Για τη Διοίκηση 
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