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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

σχετικά µε την εφαρµογή από τα κράτη µέλη της οδηγίας 2003/88/EΚ («οδηγία περί 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας») 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έκθεση προβαίνει στον απολογισµό της εφαρµογής από τα κράτη µέλη της 
οδηγίας περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας 2003/88/EΚ1 (εφεξής «η οδηγία») σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις του άρθρου 24. Υπενθυµίζει τους στόχους της οδηγίας και τις κυριότερες 
διατάξεις της, και εκθέτει σε γενικές γραµµές τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η 
Επιτροπή κατά την εξέταση της εφαρµογής από τα κράτη µέλη. Συνοδεύεται από το 
συνηµµένο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, στο οποίο αναπτύσσονται 
διεξοδικά τα αποτελέσµατα της εξέτασης αυτής.  

Ο στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να σκιαγραφήσει τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη 
µέλη έχουν εφαρµόσει την οδηγία και να επισηµάνει τα βασικά προβλήµατα. ∆εν µπορεί να 
παράσχει εξαντλητικό απολογισµό όλων των εθνικών µέτρων εφαρµογής2.  

2. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ  

Η οδηγία εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου 
137 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 153 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ).  

Ο κύριος στόχος της οδηγίας είναι να καθορίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Πολλές µελέτες3 δείχνουν ότι 
πολύωρη εργασία και περίοδοι χωρίς ικανοποιητική ανάπαυση (ιδίως επί παρατεταµένο 
διάστηµα) µπορεί να έχουν ολέθριες επιπτώσεις (αύξηση του ποσοστού ατυχηµάτων και 
λάθη, αυξηµένο στρες και κούραση, βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι κίνδυνοι για την 
υγεία.). 

Επιπλέον, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας περί µεγίστου χρόνου 
εργασίας, ετήσιας άδειας µετ’ αποδοχών και κατώτατου χρόνου αναπαύσεως «αποτελούν 
ιδιαίτερης σπουδαιότητας κανόνες του κοινοτικού κοινωνικού δικαίου, οι οποίοι πρέπει να 
ισχύουν για κάθε εργαζόµενο»4. 

                                                 
1 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, 

σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9). Η 
οδηγία αυτή ενοποιεί και καταργεί τις δύο προηγούµενες οδηγίες στον τοµέα αυτόν που εκδόθηκαν το 
1993 και το 2000, αντίστοιχα. 

2 Η έκθεση αυτή δεν πρέπει, σε καµία περίπτωση, να θεωρείται ότι προδικάζει τη θέση της Επιτροπής 
στο µέλλον σε τυχόν νοµικές διαδικασίες. 

3 Βλέπε τη σειρά των µελετών που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.2 του εγγράφου εργασίας. 
4 Dellas, υπόθεση C-14/04, Συλλογή 2005, I-10253, σκέψεις 40-41 και 49: FNV, υπόθεση C-124/05, 

σκέψη 28. 
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Κατ’ αναλογία, ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων5 προβλέπει στο άρθρο 31 
παράγραφος 2 τα εξής:  

«Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε ένα όριο µέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ηµερήσιες και 
εβδοµαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αµειβόµενων διακοπών.» 

Η οδηγία καθορίζει τις κοινές ελάχιστες απαιτήσεις για τους εργαζόµενους σε όλα τα κράτη 
µέλη, και συγκεκριµένα: 

• τα όρια του χρόνου εργασίας (όχι άνω των 48 ωρών εβδοµαδιαίως κατά µέσο όρο, 
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν υπερωριών)  

• ελάχιστες περιόδους ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας ανάπαυσης (τουλάχιστον ένδεκα συναπτών 
ωρών ηµερησίως και τριανταπέντε ωρών συνεχούς εβδοµαδιαίας ανάπαυσης) 

• ετήσια άδεια µετ' αποδοχών (τουλάχιστον τεσσάρων εβδοµάδων ετησίως) 

• ειδική προστασία για τους εργαζόµενους τη νύχτα.  

Η οδηγία προβλέπει επίσης σχετική ευελιξία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Με τον 
τρόπο αυτόν, οι ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης είναι δυνατό να µετατεθούν, στο σύνολό τους 
ή εν µέρει, για ορισµένες δραστηριότητες. Κάθε εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, 
ατοµικά, να υπερβεί το όριο των 48 ωρών εργασίας (γνωστή ως «εθελούσια επιλογή 
εξαίρεσης από τον κανόνα» ή «ρήτρα opt-out»). Οι συλλογικές συµβάσεις µπορούν να 
διασφαλίσουν σχετική ευελιξία όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας, για 
παράδειγµα επιτρέποντας να υπολογιστεί ο εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας κατά µέσο όρο για 
περιόδους έως 12 µήνες.  

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ  

Το 2008, η Επιτροπή άρχισε πλήρη εξέταση της εφαρµογής της οδηγίας εκ µέρους όλων των 
κρατών µελών, µε βάση τις εθνικές εκθέσεις (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι απόψεις 
των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο), τις εκθέσεις των κοινωνικών εταίρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και τις πληροφορίες που διαθέτει από άλλες πηγές, όπως τις εκθέσεις 
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων. Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα γενικού χαρακτήρα 
συνοψίζονται στα σηµεία 3.1 έως 3.9 παρακάτω. Τα σηµεία αυτά αλληλεξαρτώνται σε 
µεγάλο βαθµό, και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το στοιχείο αυτό σε κάθε αξιολόγηση που 
αφορά την τήρηση της οδηγίας.  

3.1. Όρια του χρόνου εργασίας 

∆υνάµει της οδηγίας, ο µέσος εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας (συµπεριλαµβανοµένων των 
υπερωριών) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες εβδοµαδιαίως. Σε γενικές γραµµές, η 
οδηγία έχει µεταφερθεί ικανοποιητικά ως προς το όριο αυτό· πολλά κράτη µέλη θεσπίζουν 
πρότυπα υψηλότερης προστασίας.  

Ωστόσο, στην Αυστρία, δυνάµει τοµεακής νοµοθεσίας, οι ιατροί µπορούν να κληθούν να 
εργαστούν κατά µέσο όρο 60 ώρες εβδοµαδιαίως, χωρίς την προηγούµενη συναίνεσή τους. 

                                                 
5 Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 303 της 14.12.2007, σ. 1) 



EL 4   EL 

Στη Γαλλία, η ασάφεια των διατάξεων σχετικά µε τη διάρκεια εργασίας των ιατρών φαίνεται 
ότι έχει καθιερώσει πρακτική όπου oι πίνακες υπηρεσίας των ιατρών στα δηµόσια 
νοσοκοµεία, κατά την κανονική τους υπηρεσία, υπερβαίνουν ήδη το όριο των 48 ωρών που 
προβλέπει η οδηγία. Η Ουγγαρία επιτρέπει µέσο χρόνο εργασίας 60 έως 72 ωρών 
εβδοµαδιαίως, κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, στο πλαίσιο 
«υπηρεσίας ετοιµότητας»: ωστόσο, δεν είναι σαφές κατά πόσον οι συµβάσεις αυτές 
εµπίπτουν στην παρέκκλιση της «εθελούσιας επιλογής εξαίρεσης από τον κανόνα». Επίσης, 
σηµειώνεται ότι σε πολλά κράτη µέλη, η εφαρµογή κανόνων σχετικά µε τον χρόνο 
εφηµερίας, καθώς και µε τους ασκούµενους ιατρούς ή τους εργαζόµενους στον δηµόσιο 
τοµέα, δηµιουργεί προβλήµατα ως προς τη συµµόρφωση µε το όριο του χρόνου εργασίας. 

Η οδηγία προβλέπει ότι, όταν υπολογίζονται τα όρια του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας, οι 
ώρες εργασίας εκφράζονται κατά µέσο όρο για µια «περίοδο αναφοράς». Με τον τρόπο 
αυτόν, επιτρέπονται περισσότερες ώρες εργασίας σε ορισµένες εβδοµάδες, εφόσον οι ώρες 
εργασίας µειώνονται αντίστοιχα σε άλλες εβδοµάδες. Κατά κανόνα, η περίοδος αναφοράς δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τέσσερις µήνες· µπορεί όµως να επεκταθεί µε νόµο σε έξι µήνες κατά 
ανώτατο όριο για ορισµένες δραστηριότητες, καθώς και, µε συλλογική σύµβαση, σε ανώτατο 
όριο δώδεκα µηνών για οποιαδήποτε δραστηριότητα.  

Σε γενικές γραµµές, η περίοδος αναφοράς έχει εφαρµοστεί µε ικανοποιητικό τρόπο στα 
κράτη µέλη, και σε ορισµένα κράτη µέλη έχουν επέλθει τελευταία σηµαντικές τροποποιήσεις 
που αποβλέπουν στη βελτίωση της συµµόρφωσης. Ωστόσο, απ’ ό,τι φαίνεται, ορισµένα 
κράτη µέλη δεν συµµορφώνονται ακόµη πλήρως µε την οδηγία. Η Βουλγαρία και η Γερµανία 
επιτρέπουν περίοδο αναφοράς έξι µηνών για όλες τις δραστηριότητες. Η Γερµανία, η 
Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ισπανία επιτρέπουν περίοδο αναφοράς 12 µηνών χωρίς 
συλλογική σύµβαση. 

3.2. Χρόνος εφηµερίας 

Ο «χρόνος εφηµερίας» αναφέρεται σε περιόδους κατά τις οποίες ο εργαζόµενος καλείται να 
παραµείνει στον χώρο εργασίας του και είναι έτοιµος να εκτελέσει τα καθήκοντά του, εάν 
παραστεί ανάγκη. Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου6, όλες οι περίοδοι 
εφηµερίας στον χώρο εργασίας πρέπει να προσµετρώνται πλήρως ως χρόνος εργασίας για 
τους σκοπούς της οδηγίας.  

Η αρχή εφαρµόζεται τόσο για τις περιόδους κατά τις οποίες ο εργαζόµενος παρέχει εργασία 
σε απάντηση σε µια κλήση («ενεργός» χρόνος εφηµερίας), όσο και για τις περιόδους κατά τις 
οποίες του επιτρέπεται να αναπαυθεί ενώ περιµένει κλήση («ανενεργός» χρόνος εφηµερίας), 
εφόσον παραµένει στον χώρο εργασίας.  

Η ανάλυση κατέδειξε ότι ορισµένα κράτη µέλη, και συγκεκριµένα η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η 
Γαλλία, η Γερµανία, η Ουγγαρία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία (για ορισµένους τοµείς), η 
Σλοβακία και το Ηνωµένο Βασίλειο, έχουν τροποποιήσει σηµαντικά στην πράξη τη 
νοµοθεσία ή τις τρέχουσες πρακτικές τους για να τις εναρµονίσουν περισσότερο µε τις 
απαιτήσεις των αποφάσεων του ∆ικαστηρίου. Σε έντεκα κράτη µέλη, µεταξύ των 
τροποποιήσεων αυτών περιλαµβάνεται η δυνατότητα «εθελούσιας εξαίρεσης από τον 
κανόνα», βλ. σηµείο 3.7. 

                                                 
6 SIMAP (C-303/98), Jaeger (C-151/02), Pfeiffer (C-398/01) και Dellas (C-14/04). 
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Στο στάδιο αυτό, και σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες, φαίνεται ότι, σύµφωνα µε την 
εθνική νοµοθεσία, ο χρόνος εφηµερίας στον χώρο εργασίας εξοµοιούται πλήρως µε τον 
χρόνο εργασίας στο εθνικό δίκαιο εννέα κρατών µελών, και συγκεκριµένα: στην Κύπρο, στην 
Τσεχική ∆ηµοκρατία, στην Εσθονία, στην Ιταλία, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στη Μάλτα, 
στις Κάτω Χώρες και στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

Πρόκειται επίσης για γενική πρακτική, µε ορισµένες µόνο εξαιρέσεις σε ορισµένους τοµείς, 
στην Αυστρία και την Ουγγαρία. Επιπλέον, στην Ισπανία και τη Σλοβακία ο χρόνος 
εφηµερίας στον χώρο εργασίας θεωρείται ότι ισοδυναµεί εξ ολοκλήρου µε τον χρόνο 
εργασίας σύµφωνα µε τον εργατικό κώδικα για τον ιδιωτικό τοµέα (αλλά όχι για τον δηµόσιο 
τοµέα στο σύνολό του). Επιπλέον, ο χρόνος εφηµερίας στον χώρο εργασίας στο 
συγκεκριµένο πλαίσιο του τοµέα της δηµόσιας υγείας θεωρείται πλέον ότι ισοδυναµεί πλήρως 
µε τον χρόνο εργασίας στη Γαλλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ισπανία. 

Είναι επίσης σαφές ότι σε πολλά κράτη µέλη, ο χρόνος εφηµερίας στον χώρο εργασίας δεν 
θεωρείται ακόµη ότι ισοδυναµεί πλήρως µε τον χρόνο εργασίας, όπως ορίζουν, αντίθετα, οι 
αποφάσεις του ∆ικαστηρίου: 

• ∆εν υπάρχει νοµική υποχρέωση ή πρακτική που να εξοµοιώνει τον «ενεργό» χρόνο 
εφηµερίας µε τον χρόνο εργασίας στην Ιρλανδία (κατά γενικό κανόνα) ή στην Ελλάδα 
(ιατροί των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας).  

• Ο «ανενεργός» χρόνος εφηµερίας στον χώρο εργασίας δεν θεωρείται, κατά γενικό κανόνα, 
ότι ισοδυναµεί πλήρως µε χρόνο εργασίας από την εφαρµοστέα εθνική νοµοθεσία ή από 
τις συλλογικές συµβάσεις στη ∆ανία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία· τούτο ισχύει επίσης 
στην Πολωνία (µε εξαίρεση ορισµένους ειδικούς τοµείς)7. Στην Ελλάδα (ιατροί του 
δηµόσιου τοµέα), στη Σλοβενία (ένοπλες δυνάµεις, αστυνοµία, φυλακές, δικαστές, 
εισαγγελείς) και στην Ισπανία (Guardia Civil/χωροφυλακή), ο χρόνος αυτός καταµετρείται 
εν µέρει µόνο ως χρόνος εργασίας, δυνάµει των ειδικών τοµεακών κανόνων.  

• Στο Βέλγιο, στη Φινλανδία και τη Σουηδία, το εθνικό δίκαιο θεωρεί εν γένει ότι ο 
ανενεργός χρόνος εφηµερίας ισοδυναµεί µε χρόνο εργασίας, αλλά επιτρέπει παρεκκλίσεις 
από την αρχή αυτή µε συλλογικές συµβάσεις, οι οποίες, πολλές φορές, δεν 
συµµορφώνονται προς τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου. Στη Γαλλία, οι τοµεακές 
συλλογικές συµβάσεις προβλέπουν συχνά «ισοδυναµία» (δηλαδή ότι οι ανενεργές περίοδοι 
εφηµερίας στον χώρο εργασίας καταµετρούνται εν µέρει µόνο). Οι γαλλικές αρχές 
κάλεσαν τους κοινωνικούς εταίρους να επανεξετάσουν τις συµβάσεις τους, αλλά δεν είναι 
σαφές κατά πόσον συµµορφώνονται όλες πλήρως προς τις εν λόγω αποφάσεις.  

• Το θέµα της συµµόρφωσης όσον αφορά τον χρόνο εφηµερίας παραµένει ασαφές στη 
Βουλγαρία και τη Ρουµανία (γενικά), στη Σλοβενία (µε εξαίρεση τα τµήµατα των 
δηµόσιων υπηρεσιών που έχουν ήδη αναφερθεί ανωτέρω) και στην Ισπανία (δηµόσια 
υπηρεσία, αστυνοµία, πυροσβεστική). 

3.3. Αντισταθµιστική ανάπαυση 

Οι κυριότερες απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά τις ελάχιστες ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες 
περιόδους ανάπαυσης και ένα διάλειµµα ανάπαυσης κατά την ηµερήσια εργασία, έχουν 
µεταφερθεί, εν γένει, ικανοποιητικά.  

                                                 
7 Με εξαίρεση τις υγειονοµικές υπηρεσίες και τους επαγγελµατίες στρατιωτικούς. 
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Οι κυριότερες δυσχέρειες συνίστανται περισσότερο στη χρήση των παρεκκλίσεων που 
επιτρέπουν την αναβολή ή τη συντόµευση του ελάχιστου χρόνου ανάπαυσης, αλλά µόνον 
εφόσον ο εργαζόµενος λάβει, σε µεταγενέστερο στάδιο, επιπλέον χρόνο ανάπαυσης 
ισοδύναµης διάρκειας ως αντιστάθµισµα στις απολεσθείσες ώρες ανάπαυσης («ισοδύναµη 
αντισταθµιστική ανάπαυση»). Οι ισχύοντες κανόνες δεν επιτρέπουν να απολεσθούν πλήρως 
οι χρόνοι ανάπαυσης, εκτός από ορισµένες εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες η παροχή 
ισοδυνάµων αντισταθµιστικών περιόδων ανάπαυσης είναι αδύνατη για αντικειµενικούς 
λόγους και στις οποίες οι εργαζόµενοι έχουν λάβει κατάλληλη εναλλακτική προστασία. 
Επιπλέον, σύµφωνα µε την απόφαση Jaeger, η αντισταθµιστική ανάπαυση θα πρέπει να 
παρέχεται γρήγορα, αµέσως µετά την περίοδο εργασίας κατά την οποία απωλέσθη ο χρόνος 
ανάπαυσης.  

Σε πολλά κράτη µέλη, οι παρεκκλίσεις εφαρµόζονται µε τρόπο που υπερβαίνει όσα 
επιτρέπουν οι κανόνες. Υπάρχουν δύο κύρια προβλήµατα:  

• Αποκλεισµός ορισµένων εργαζοµένων από το δικαίωµα περιόδων ανάπαυσης: πρόκειται 
για ένα πρόβληµα που αφορά ειδικούς τοµείς στο Βέλγιο (εσωτερικά σχολεία, ένοπλες 
δυνάµεις), στην Ελλάδα (ιατροί δηµοσίου τοµέα) και στην Ουγγαρία (εποχιακοί 
εργαζόµενοι, δηµόσια σχολεία, ένοπλες δυνάµεις). Το πρόβληµα αφορά γενικότερα 
ορισµένους εργαζόµενους στην Αυστρία (συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων σε 
υγειονοµικά ιδρύµατα και τους εργαζόµενους σε κέντρα περίθαλψης) και στη Λετονία.  

• Άδεια παρεκκλίσεων που δεν απαιτούν ισοδύναµη αντισταθµιστική ανάπαυση: το 
Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ουγγαρία και η Λετονία επιτρέπουν τέτοιες 
παρεκκλίσεις σε ευρεία σειρά τοµέων ή δραστηριοτήτων. Η Γερµανία (µόνο µέσω 
συλλογικής σύµβασης) και η Ρουµανία επιτρέπουν τις παρεκκλίσεις αυτές για τις 
υπηρεσίες εφηµερίας και υγείας, αντίστοιχα. Η Πορτογαλία τις επιτρέπει για τον δηµόσιο 
τοµέα. 

• Οι καθυστερήσεις για την παροχή αντισταθµιστικής ανάπαυσης, αντίθετα προς την 
απόφαση Jaeger: σε εννέα κράτη µέλη φαίνεται ότι δεν υπάρχει γενικά νοµικώς 
δεσµευτικός κανόνας σχετικά µε τον προγραµµατισµό της αντισταθµιστικής ανάπαυσης. 
Αυτά τα κράτη µέλη είναι: η Αυστρία (όσον αφορά την εβδοµαδιαία ανάπαυση), η Κύπρος, 
η ∆ανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο και η Μάλτα. Στο 
Βέλγιο, τη Γερµανία και τη Λετονία, δεν υπάρχουν νοµικώς δεσµευτικοί κανόνες σε 
σηµαντικούς τοµείς ή καταστάσεις.  
 
Στην Αυστρία (όσον αφορά την ηµερήσια ανάπαυση), στο Βέλγιο (δηµόσιος τοµέας), στη 
∆ανία (στο πλαίσιο συλλογικών συµβάσεων), στη Φινλανδία, στην Ουγγαρία, στην 
Πολωνία (για ορισµένους τοµείς), στην Πορτογαλία (δηµόσιος τοµέας), στη Σλοβακία, στη 
Σλοβενία και στην Ισπανία, η αντισταθµιστική ανάπαυση πρέπει να παρέχεται στο πλαίσιο 
συγκεκριµένης περιόδου, αλλά η περίοδος αυτή µπορεί να συνίσταται σε καθυστέρηση 
µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη στην απόφαση Jaeger. 

3.4. Ασκούµενοι ιατροί 

Οι ασκούµενοι ιατροί καλύπτονται από την οδηγία περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας, η 
οποία περιλαµβάνει τις διατάξεις τροποποιητικής οδηγίας του 20008. Επιτρέπει να θεσπιστεί 

                                                 
8 Οδηγία 2000/34/ΕΚ (ΕΕ L 195 της 1.8.2000, σ. 41). 
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σταδιακά για τους εν λόγω εργαζοµένους το όριο των 48 ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας κατά 
µέσο όρο, έως τις 31 Ιουλίου 2009.  

Η τροποποίηση αυτή έχει οδηγήσει σαφώς σε σηµαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας σε ορισµένα κράτη µέλη, όπου δεν εφαρµόζονταν 
στον παρελθόν ελάχιστοι περίοδοι ανάπαυσης ή όρια του χρόνου εργασίας για τους 
ασκούµενους ιατρούς. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ακόµη ικανοποιητική.  

Η Ελλάδα δεν έχει µεταφέρει τις διατάξεις που αφορούν αυτήν την οµάδα εργαζοµένων: ως 
εκ τούτου, οι ασκούµενοι ιατροί µπορεί να αναγκάζονται να χάνουν τις ελάχιστες περιόδους 
ανάπαυσης και να εργάζονται επί υπερβολικό αριθµό ωρών (από 66 έως 80 ώρες 
εβδοµαδιαίως κατά µέσο όρο). Στην Ιρλανδία οι πράξεις για τη µεταφορά της νοµοθεσίας δεν 
εφαρµόζονται, µε αποτέλεσµα πολλοί ασκούµενοι ιατροί να εξακολουθούν να εργάζονται 
άνω των 60 ωρών εβδοµαδιαίως κατά µέσο όρο και ορισµένοι άνω των 90 ωρών σε µία µόνο 
εβδοµάδα, χωρίς να λαµβάνουν ελάχιστο χρόνο ηµερήσιας ανάπαυσης. Το Βέλγιο, δεν είχε 
µεταφέρει την οδηγία για τους ασκούµενους ιατρούς που µπορούσαν να εργαστούν έως 79 
ώρες εβδοµαδιαίως κατά µέσο όρο, αλλά θεσπίζει επί του παρόντος σχετική νοµοθεσία9. Στη 
Γαλλία, οι εθνικοί κανόνες για τους ασκούµενους ιατρούς δεν φαίνεται να καθορίζουν 
ανώτατο όριο στον χρόνο εργασίας.  

3.5. Εργαζόµενοι στον δηµόσιο τοµέα  

Η οδηγία εφαρµόζεται στον δηµόσιο τοµέα. Υπάρχουν λίγες εξαιρέσεις για ορισµένες 
δραστηριότητες του δηµοσίου τοµέα, όπως οι ένοπλες δυνάµεις, η αστυνοµία ή ορισµένες 
δραστηριότητες στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Εντούτοις, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η 
παρέκκλιση αυτή πρέπει να περιοριστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως σε περιπτώσεις 
φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, επιθέσεων ή σοβαρών ατυχηµάτων, και ότι οι 
κανονικές δραστηριότητες των εργαζοµένων αυτών καλύπτονται από την οδηγία10.  

Γενικά, τα κράτη µέλη έχουν µεταφέρει στη νοµοθεσία τους την οδηγία για τον δηµόσιο 
τοµέα. Ωστόσο, πολλά κράτη µέλη δεν την έχουν µεταφέρει για ορισµένες οµάδες 
εργαζοµένων.  

Η οδηγία δεν έχει µεταφερθεί στην εθνική νοµοθεσία της Κύπρου, της Ιρλανδίας ή της Ιταλίας 
σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάµεις και την αστυνοµία. Στην Ισπανία, δεν έχει µεταφερθεί 
όσον αφορά την αστυνοµία (Guardia Civil/χωροφυλακή) και δεν φαίνεται να έχει µεταφερθεί 
για τους περισσότερους άλλους εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων 
των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Στην Ιταλία, δεν έχει επίσης µεταφερθεί για τις 
υπηρεσίες άµεσης ανάγκης, ενώ οι παρεκκλίσεις για τους ιατρούς σε υπηρεσίες δηµόσιας 
υγείας, τα δικαστήρια και το προσωπικό των φυλακών, καθώς και ο αποκλεισµός 
εργαζοµένων σε βιβλιοθήκες, µουσεία και κρατικούς αρχαιολογικούς χώρους φαίνεται ότι 
υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια της οδηγίας. Στην Ελλάδα, η οδηγία δεν έχει µεταφερθεί για 
ιατρούς που εργάζονται στον δηµόσιο τοµέα.  

                                                 
9 Στις 13 ∆εκεµβρίου 2010, η τροποποιητική νοµοθεσία εγκρίθηκε από αµφότερες τις βουλές και έχει 

διαβιβαστεί στον βασιλιά για υπογραφή. Θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2011.  
10 Feuerwehr Hamburg (C-52/04) και Επιτροπή κατά Ισπανίας (C-132/04). 
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3.6. Εργαζόµενοι µε περισσότερες της µιας συµβάσεις εργασίας  

Η οδηγία δεν αναφέρει ρητά πώς πρέπει να εφαρµόζονται τα όρια του χρόνου εργασίας στην 
περίπτωση εργαζοµένου ο οποίος εργάζεται σε πλαίσιο δύο ή περισσότερων σχέσεων 
εργασίας ταυτόχρονα. Θα πρέπει τα όρια να τηρούνται «ανά εργαζόµενο» (µε την πρόσθεση 
των ωρών εργασίας για όλους τους παράλληλα εργαζόµενους) ή «ανά σύµβαση» (µε την 
εφαρµογή των ορίων σε κάθε σχέση εργασίας χωριστά);  

Η πρακτική στα κράτη µέλη διαφέρει σηµαντικά σ’αυτό το σηµείο. ∆εκατέσσερα κράτη µέλη 
εφαρµόζουν την οδηγία ανά εργαζόµενο. Εντούτοις, έντεκα κράτη µέλη την εφαρµόζουν ανά 
σύµβαση. Αυτά τα κράτη µέλη είναι: η ∆ανία, η Ισπανία, η Λετονία, η Μάλτα, η Ουγγαρία11, η 
Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουµανία, η Σλοβακία, η Σουηδία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία. Το 
Βέλγιο και η Φινλανδία υιοθετούν ενδιάµεση θέση. 

Η Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει ότι, στο µέτρο του δυνατού, η οδηγία πρέπει να εφαρµόζεται 
ανά εργαζόµενο12. Σύµφωνα µε τον στόχο της που συνίσταται στην προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζοµένων, τα κράτη µέλη πρέπει να καθιερώσουν τους κατάλληλους 
µηχανισµούς για την παρακολούθηση και την επιβολή, ιδίως όταν υπάρχουν παράλληλες 
συµβάσεις µε τον ίδιο εργοδότη.  

3.7. Η επιλογή εθελούσιας εξαίρεσης από τον κανόνα 

Η εικόνα σχετικά µε τη χρήση της δυνατότητας «εθελούσιας εξαίρεσης» έχει µεταβληθεί 
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Το 2000, το Ηνωµένο Βασίλειο ήταν το µόνο κράτος µέλος 
που χρησιµοποίησε αυτήν τη δυνατότητα. ∆εκαέξι κράτη µέλη την χρησιµοποιούν πλέον, 
µεταξύ των οποίων και ένα κράτος µέλος το οποίο θεσπίζει επί του παρόντος νοµοθεσία για 
την εισαγωγή της.  

Έντεκα κράτη µέλη δήλωσαν ότι δεν έχουν επιτρέψει τη χρήση της δυνατότητας «εθελούσιας 
εξαίρεσης» στη µεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο: αυτά τα κράτη µέλη είναι η Αυστρία, η 
∆ανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, η Πορτογαλία, η 
Ρουµανία, η Σουηδία και η Φινλανδία.  

Πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση της δυνατότητας «εθελούσιας εξαίρεσης» διαφέρει 
σηµαντικά. Πέντε κράτη µέλη (Βουλγαρία, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Κύπρος και Μάλτα) 
επιτρέπουν τη χρήση της, ανεξαρτήτως τοµέα. Έντεκα κράτη µέλη (Βέλγιο, Γαλλία13, 
Γερµανία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και 
Τσεχική ∆ηµοκρατία) επιτρέπουν (ή άρχισαν να θεσπίζουν) µια πιο περιορισµένη χρήση της 
δυνατότητας «εθελούσιας εξαίρεσης», σε συγκεκριµένους τοµείς ή θέσεις εργασίας που 
κάνουν εκτεταµένη χρήση του χρόνου εφηµερίας.  

Υπάρχουν επίσης πολύ µεγάλες διαφορές στους όρους προστασίας που συνοδεύουν τη 
δυνατότητα «εθελούσιας εξαίρεσης». Για παράδειγµα, ορισµένα κράτη µέλη καθορίζουν όρια 
στον µέσο εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας για τους εργαζόµενους που κάνουν χρήση της 
δυνατότητας αυτής (ο οποίος κυµαίνεται από 51 ώρες στην Ισπανία, σε 72 ώρες, 
συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου εφηµερίας, στην Ουγγαρία), ενώ επτά κράτη µέλη δεν 

                                                 
11 Εκτός των δραστηριοτήτων υγειονοµικής περίθαλψης.  
12 Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την οδηγία περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας, COM (2000) 787, 

σηµείο 14.2. 
13 Η νοµική κατάσταση στη Γαλλία όσον αφορά την υπέρβαση των ωρών εργασίας σε εφηµερία είναι 

ιδιαίτερη και καθορίζεται λεπτοµερώς στο συνηµµένο έγγραφο εργασίας. 
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έχουν καθορίσει ρητά όρια γι’ αυτούς τους εργαζόµενους. ∆ύο κράτη µέλη (Γερµανία και 
Κάτω Χώρες) απαιτούν συλλογική σύµβαση, καθώς και τη συναίνεση του εργαζοµένου, 
προκειµένου να θεωρηθεί έγκυρη η δυνατότητα «εθελούσιας εξαίρεσης». Μόνο τρία κράτη 
µέλη (Γερµανία, Λετονία και Μάλτα) αναφέρουν σαφή υποχρέωση του εργοδότη να 
καταγράφει τις ώρες εργασίας εργαζοµένων που κάνουν χρήση της δυνατότητας «εθελούσιας 
εξαίρεσης», και µόνο δύο (Σλοβακία και Τσεχική ∆ηµοκρατία) αναφέρουν υποχρέωση του 
εργοδότη να κοινοποιεί στην επιθεώρηση εργασίας πότε χρησιµοποιείται η δυνατότητα 
«εθελούσιας εξαίρεσης». Επιπλέον, η Γερµανία απαιτεί τη θέσπιση ειδικών µέτρων για να 
λαµβάνονται υπόψη η υγεία και η ασφάλεια, και οι Κάτω Χώρες απαιτούν από τους 
κοινωνικούς εταίρους να εξετάζουν κατ’αρχάς κατά πόσον µπορεί να αποτραπεί, µε 
διαφορετική οργάνωση της εργασίας, η ανάγκη χρήσης της δυνατότητας «εθελούσιας 
εξαίρεσης».  

Η δυνατότητα «εθελούσιας εξαίρεσης» εισήχθη πολύ πρόσφατα σε πολλά κράτη µέλη. 
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει πλήρως τη λειτουργία της στην πράξη, 
δεδοµένου ότι οι εκθέσεις των κρατών µελών δεν παρέχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά µε 
τον αριθµό των πραγµατικών ωρών εργασίας εργαζοµένων που κάνουν χρήση της 
δυνατότητας «εθελούσιας εξαίρεσης», ούτε και για ποιό χρονικό διάστηµα. Τα περισσότερα 
κράτη µέλη δεν φαίνεται να προβλέπουν την παρακολούθηση ή την καταγραφή του χρόνου 
εργασίας εργαζοµένων που κάνουν χρήση της δυνατότητας «εθελούσιας εξαίρεσης». Η 
κατάσταση αυτή στερεί από τους αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής, από τα κράτη µέλη που 
είναι κατ’αρχήν αρµόδια για την επιβολή της νοµοθεσίας της ΕΕ και από την Επιτροπή ως 
θεµατοφύλακα των Συνθηκών, τις βασικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να εξεταστεί 
κατά πόσον οι εργαζόµενοι που κάνουν χρήση της δυνατότητας «εθελούσιας εξαίρεσης» 
(καθώς και οι συνεργάτες ή πελάτες) είναι εκτεθειµένοι στους κινδύνους που απορρέουν από 
υπερβολικές ώρες εργασίας.  

Υπάρχουν επίσης λόγοι ανησυχίας για το ότι, σε ορισµένα κράτη µέλη, δεν λαµβάνονται 
υπόψη οι στόχοι υγείας και ασφάλειας που προβλέπονται στην οδηγία, και ότι δεν 
εφαρµόζεται ενδεχοµένως η απαίτηση εκ των προτέρων συναίνεσης του εργαζοµένου να 
κάνει χρήση της δυνατότητας «εθελούσιας εξαίρεσης».  

3.8. Ετήσια άδεια  

Το δικαίωµα σε ετήσια άδεια µετ’αποδοχών δυνάµει του άρθρου 7 φαίνεται ότι, γενικά, έχει 
µεταφερθεί σε ικανοποιητικό βαθµό. Τα κύρια προβλήµατα συνίστανται σε καθυστερήσεις 
και στην ανάλωση του δικαιώµατος σε ετήσια άδεια µετ’αποδοχών.  

Σε ορισµένα κράτη µέλη, η εθνική νοµοθεσία µπορεί να απαιτήσει από εργαζόµενο να 
περιµένει έως και ένα έτος µέχρι να µπορεί να πάρει άδεια µετ’αποδοχών. Επίσης, σε 
ορισµένα κράτη µέλη, το δικαίωµα ετήσιας άδειας µετ’ αποδοχών που παρέχει η οδηγία 
χάνεται στο τέλος του έτους της άδειας ή της περιόδου µεταφοράς, ακόµη και αν δεν κατέστη 
δυνατό για τον εργαζόµενο να λάβει την άδεια αυτή για λόγους που δεν εξαρτώνται από 
αυτόν, όπως για λόγους ασθενείας. Τούτο δεν επιτρέπεται από την οδηγία14.  

3.9. Νυκτερινή εργασία  

Επειδή ο ανθρώπινος οργανισµός είναι πιο ευαίσθητος κατά τη διάρκεια της νύχτας στις 
περιβαλλοντικές αλλαγές και σε ορισµένες επαχθείς µορφές εργασίας, οι µεγάλες περίοδοι 

                                                 
14 BECTU (C- 173/99)· Schultz – Hoff and Stringer (C-350/06 και C-520/06). 
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νυκτερινής εργασίας µπορούν να αποβούν επιζήµιες για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων. Η οδηγία προβλέπει εποµένως πιο υψηλά πρότυπα προστασίας για 
εργαζόµενους τη νύχτα: όχι πάνω από 8 ώρες εργασίας ηµερησίως κατά µέσον όρο και όχι 
πάνω από 8 ώρες οποιαδήποτε ηµέρα νυχτερινής εργασίας που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και 
αγχογόνα. Μπορούν να προβλεφθούν παρεκκλίσεις, είτε µε νοµοθετική πράξη είτε µε 
συλλογική σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται στον εργαζόµενο τη νύχτα 
ισοδύναµη αντισταθµιστική ανάπαυση.  

Γενικά, οι κανόνες που αφορούν τη νυχτερινή εργασία έχουν µεταφερθεί σε ικανοποιητικό 
βαθµό. Οι κυριότερες ελλείψεις στη µεταφορά νοµοθεσίας που διαπιστώνονται στην 
τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας έχουν αντιµετωπιστεί. 
Ωστόσο, στην Ουγγαρία, δεν φαίνεται να έχει µεταφερθεί ο περιορισµός στη νυχτερινή 
εργασία. Το ειδικό όριο για τον χρόνο εργασίας για ιδιαίτερα επικίνδυνη ή αγχογόνα 
νυχτερινή εργασία δεν φαίνεται να έχει µεταφερθεί πλήρως στη νοµοθεσία της Εσθονίας, ενώ 
δεν έχει µεταφερθεί καθόλου στη νοµοθεσία της Ιταλίας. Στην Ισπανία, µπορεί να γίνεται 
υπέρβαση αυτού του ορίου. Επιπλέον, στην Εσθονία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Λετονία και 
τη Ρουµανία, η νυχτερινή εργασία δεν φαίνεται να προσδιορίζεται σαφώς, γεγονός που 
καθιστά κάθε όριο αναποτελεσµατικό. 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 

Στις εκθέσεις εφαρµογής που υπέβαλαν, δεκαέξι κράτη µέλη έκριναν ότι η µεταφορά της 
οδηγίας είχε γενικά θετικό αντίκτυπο, δεδοµένου ότι παρέχει στους εργαζόµενους υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας, καθιστά την εθνική νοµοθεσία απλούστερη και αποτελεσµατικότερη ή 
επεκτείνει τη νοµική προστασία σε οµάδες που δεν καλύπτονταν προηγουµένως.  

Ωστόσο, έντεκα κράτη µέλη θεώρησαν ότι το κεκτηµένο για τον χρόνο εφηµερίας και για την 
άµεση αντισταθµιστική ανάπαυση είχε, ή µπορούσε να έχει, σηµαντικές αρνητικές συνέπειες, 
µε τη δηµιουργία πρακτικών δυσκολιών στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, ιδιαίτερα στην 
παροχή 24ωρων υπηρεσιών, όπως της υγειονοµικής περίθαλψης ή της πυρόσβεσης. 
∆εκατέσσερα κράτη µέλη ζήτησαν αλλαγές στην οδηγία ως επείγουσα προτεραιότητα για τον 
χρόνο εφηµερίας, τη µεγαλύτερη ευελιξία των περιόδων αναφοράς ή τον χρόνο της 
αντισταθµιστικής ανάπαυσης. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υπογράµµισαν τη σηµασία που έχει η οδηγία για την 
ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, καθώς και για τη συνεχή ανάγκη καθορισµού κοινών 
ελάχιστων προτύπων σ’αυτόν τον τοµέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προστασία από 
υπερβολικές ώρες εργασίας δεν πρέπει να µειωθεί· οι παρεκκλίσεις θα πρέπει να 
προβλέπονται µε µεγαλύτερη αυστηρότητα, η δυνατότητα «εθελούσιας εξαίρεσης» θα πρέπει 
να καταργηθεί σταδιακά, οι όροι προστασίας να εφαρµόζονται πιο αυστηρά και να βελτιωθεί 
γενικά η επιβολή.  

Οι εργοδότες σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούν τον χρόνο εργασίας ως βασικό στοιχείο για 
ευελιξία και ανταγωνιστικότητα. Αλλά γενικά έκριναν ότι η οδηγία υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Ζήτησαν µεγαλύτερη 
απλοποίηση και ευελιξία για τη µεταφορά της στην εθνική νοµοθεσία, καθώς και αλλαγές της 
οδηγίας ως επείγουσα προτεραιότητα, προκειµένου να προβλεφθούν µακρύτερες περίοδοι 
αναφοράς, καθώς και για τον χρόνο εφηµερίας και τον χρόνο της αντισταθµιστικής 
ανάπαυσης. 
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Στις εθνικές εκθέσεις έντεκα κρατών µελών και στην έκθεση που υπέβαλαν οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διατυπώθηκαν σοβαρές ανησυχίες 
σχετικά µε τη δυνατότητα αποτελεσµατικής παρακολούθησης και επιβολής της οδηγίας σε 
εθνικό επίπεδο, ιδίως σε συγκεκριµένους τοµείς. Τα ζητήµατα που αναφέρθηκαν µε τη 
µεγαλύτερη συχνότητα ήταν τα εξής:  

– υπερβολικός χρόνος εργασίας και απώλεια ελάχιστων ωρών ανάπαυσης στα δηµόσια 
νοσοκοµεία, ιδιαιτέρως όσον αφορά τον χρόνο εφηµερίας των ιατρών 

– εργοδότες που δεν τηρούσαν τα όρια του χρόνου εργασίας, τις περιόδους αναφοράς ή την 
ελάχιστη καθηµερινή ανάπαυση ή δεν κατέγραφαν σωστά τον χρόνο υπερωριών 

– εθνικοί κανόνες που µετέφεραν την οδηγία κατά τρόπο ασαφή και µη εφαρµόσιµο 

– ασαφές πεδίο εφαρµογής της παρέκκλισης του άρθρου 17 παράγραφος 1 («αυτόνοµοι 
εργαζόµενοι»)15  

– εργοδότες οι οποίοι δεν παρείχαν το δικαίωµα ετήσιας άδειας εντός του έτους. 

Οι οργανώσεις εργοδοτών έκριναν γενικά την επιβολή και την παρακολούθηση 
ικανοποιητικές. Σε ορισµένα κράτη µέλη θεώρησαν ότι η παρακολούθηση επέβαλε 
υπερβολικές ρυθµιστικές επιβαρύνσεις στις ΜΜΕ και σε συµµορφούµενες επιχειρήσεις. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις σηµαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε πολλά κράτη 
µέλη για να επιτευχθεί η µεταφορά στην εθνική νοµοθεσία ή για να βελτιωθεί η συµµόρφωση 
µετά την έκδοση αποφάσεων του ∆ικαστηρίου ή εθνικών δικαστηρίων ή γνωστοποιήσεων της 
Επιτροπής. 

Σε γενικές γραµµές, οι περισσότεροι εργαζόµενοι στην ΕΕ εργάζονται υπό κανόνες χρόνου 
εργασίας που είναι σύµφωνοι µε τη νοµοθεσία της ΕΕ. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εθνικοί 
κανόνες παρέχουν µεγαλύτερη προστασία από την απαιτούµενη βάσει της οδηγίας. 

Εντούτοις, η ανάλυση της Επιτροπής δείχνει ότι πολλά κράτη µέλη έχουν καθιερώσει τη 
χρήση της δυνατότητας «εθελούσιας εξαίρεσης» από το 2000, εκ των οποίων έντεκα κράτη 
µέλη για να διαχειριστούν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν όσον αφορά τον χρόνο 
εφηµερίας και την αντισταθµιστική ανάπαυση στην παροχή 24ωρων υπηρεσιών. 

Η ανάλυση δείχνει επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα µε την εφαρµογή 
βασικών στοιχείων της οδηγίας, σύµφωνα µε την ερµηνεία του ∆ικαστηρίου, όπως: 

– ο ορισµός του χρόνου εργασίας (συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου εφηµερίας) και οι 
κανόνες για την ισοδύναµη αντισταθµιστική ανάπαυση (όταν αναβάλλονται οι ελάχιστες 
περίοδοι ανάπαυσης), ιδίως σε υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση και 7/7 ηµέρες, 

– η κατάσταση εργαζοµένων µε πολλαπλές συµβάσεις,  

                                                 
15 Βλ. συνηµµένο έγγραφο εργασίας, τµήµατα 4.2, 9.1 και 9.2. 
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– η κατάσταση συγκεκριµένων οµάδων εργαζοµένων (ιδίως στους τοµείς της άµυνας και 
των υπηρεσιών ασφαλείας και οι λεγόµενοι «αυτόνοµοι εργαζόµενοι»). 

– έλλειψη ορθής παρακολούθησης και επιβολής των όρων που διέπουν τη δυνατότητα 
«εθελούσιας εξαίρεσης», σε πολλά κράτη µέλη τα οποία επιτρέπουν τη χρήση της. 

Η Επιτροπή θα προβεί στα εξής: 

• θα αξιολογήσει τον συνολικό αντίκτυπο της οδηγίας στην υγεία και ασφάλεια των 
εργαζοµένων µέσα σε ένα πλαίσιο εξελισσόµενων µορφών εργασίας και προτύπων 
εργασιακής οργάνωσης, 

• θα διευκρινίσει την ερµηνεία ορισµένων κανόνων, µε γνώµονα τη νοµολογία, την πείρα 
των κρατών µελών στην εφαρµογή της και τις γνώµες των κοινωνικών εταίρων16,  

• θα εξετάσει τη θέση που απορρέει από την εθνική νοµοθεσία ή τις πρακτικές, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνες που αναγκάζουν τους εργαζόµενους να εργάζονται 
υπερβολικές ώρες ή χωρίς την κατάλληλη ανάπαυση.  

Με την επιφύλαξη του ρόλου της ως θεµατοφύλακα των Συνθηκών, η Επιτροπή θα 
εξακολουθήσει να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών µελών για να βελτιώσουν την 
εφαρµογή τους, και είναι έτοιµη να διευκολύνει τις ανταλλαγές µεταξύ κρατών µελών, και 
µεταξύ κοινωνικών εταίρων, εφόσον αυτό κριθεί χρήσιµο. 

Η Επιτροπή άρχισε την επανεξέταση της οδηγίας τον Μάρτιο του 201017, µε βάση τις 
διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάµει του άρθρου 154 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.  

∆ροµολόγησε επίσης µια λεπτοµερή µελέτη του οικονοµικού και κοινωνικού αντικτύπου της 
οδηγίας, η οποία θα συµπληρώσει τη νοµική εκτίµηση επιπτώσεων που περιλαµβάνεται στην 
παρούσα έκθεση. 

Η Επιτροπή είναι αποφασισµένη να ολοκληρώσει επιτυχώς την επανεξέταση της Οδηγίας 
περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Έχοντας αυτό υπόψη, εκδίδει, παράλληλα µε την 
παρούσα έκθεση, ανακοίνωση για τη δροµολόγηση της δεύτερης φάσης των διαβουλεύσεων 
µε τους κοινωνικούς εταίρους δυνάµει του άρθρου 154 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. 

 

                                                 
16 Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. έγγραφο COM (2010)801, που αναφέρεται στην παρακάτω 

υποσηµείωση. 
17 COM (2010) 106 της 24.3.2010, COM (2010) 801 της 21.12.2010. 


