
CM\1006118EL.doc PE521.580v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

20.9.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1687/2012, του Uwe Krüger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
χρόνο εργασίας των ναυτικών σε πλοία της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι, όσον αφορά διάφορες πτυχές της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, 
οι γερμανικές αρχές εφαρμόζουν την οδηγία 2003/88/ΕΚ στους ναυτικούς που 
απασχολούνται στον δημόσιο τομέα. Η εν λόγω οδηγία δεν εφαρμόζεται στους ναυτικούς που 
απασχολούνται στην εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, υπάρχει διάκριση 
μεταξύ των ναυτικών που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα και των ναυτικών της 
εμπορικής ναυτιλίας. Ο αναφέρων αναρωτιέται για ποιον λόγο, εν καιρώ ειρήνης, η οδηγία 
1999/63/ΕΚ σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών δεν εφαρμόζεται 
ως ελάχιστη απαίτηση για τους ναυτικούς που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Από τις πληροφορίες που παρέχονται στην αναφορά προκύπτει ότι οι γερμανικές αρχές 
εφαρμόζουν την οδηγία 2003/88/ΕΚ στους ναυτικούς που απασχολούνται στον δημόσιο 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών που απασχολούνται στο Γερμανικό Ναυτικό. Η 
εν λόγω οδηγία δεν εφαρμόζεται στους ναυτικούς που απασχολούνται στην εμπορική 
ναυτιλία. Ο αναφέρων θεωρεί ότι συνιστά λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση το γεγονός ότι οι 
ναυτικοί που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα δεν μπορούν να εργάζονται περισσότερες 
από 48 ώρες εβδομαδιαίως και αναρωτιέται για ποιον λόγο, εν καιρώ ειρήνης, η οδηγία 
1999/63/ΕΚ δεν εφαρμόζεται στους ναυτικούς που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα.  
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Σύμφωνα με τη ρήτρα 1 του παραρτήματος της οδηγίας 1999/63/ΕΚ, η συμφωνία 
εφαρμόζεται στους «ναυτικούς που εργάζονται σε κάθε είδους ποντοπόρο πλοίο, είτε 
ανήκουν στο δημόσιο είτε σε ιδιώτες, το οποίο είναι νηολογημένο στην επικράτεια 
οποιουδήποτε κράτους μέλους και ασκεί τακτικά εμπορικές θαλάσσιες δραστηριότητες». 
Συνεπώς, είναι κατ’ αρχήν άνευ σημασίας το κατά πόσον ένα πλοίο ανήκει σε δημόσιο 
οργανισμό ή σε ιδιώτη / ιδιωτικό φορέα.

Επιπλέον, για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, το πλοίο θα πρέπει να «ασκεί τακτικά 
εμπορικές θαλάσσιες δραστηριότητες». Τα πλοία που ανήκουν σε κρατικούς οργανισμούς 
συνήθως δεν ασκούν εμπορικές δραστηριότητες. Τα εν λόγω πλοία δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 1999/63/ΕΚ. 

Επίσης, η ρήτρα 2 στοιχείο γ) ορίζει το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
1999/63/ΕΚ. Προβλέπει ότι, για τους σκοπούς της οδηγίας, «ως “ναυτικός” νοείται κάθε 
άτομο το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο για το 
οποίο ισχύει η παρούσα συμφωνία (παράρτημα της οδηγίας)». Επομένως, βάσει της 
διατύπωσης που χρησιμοποιείται στη ρήτρα 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 1999/63/ΕΚ απαιτείται 
η ύπαρξη σύμβασης εργασίας / εργασιακής σχέσης ή πρόσληψης. 

Από την 20ή Αυγούστου 2013 που θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία 2009/13/ΕΚ1 για την εφαρμογή 
της σύμβασης ναυτικής εργασίας, το πεδίο εφαρμογής του στοιχείου γ) της ρήτρας 2 
επεκτείνεται σε «κάθε πρόσωπο το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται ή εργάζεται με 
οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο».  

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ορισμό που προβλέπεται στην οδηγία 2009/13/ΕΚ, είναι 
δυνατόν οι ναυτικοί που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα να καλύπτονται από την οδηγία 
1999/63/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονται σε πλοία που ασκούν τακτικά εμπορικές 
δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζεται η ρήτρα 5 του παραρτήματος της οδηγίας 
1999/63/ΕΚ:

Ρήτρα 5

1. Το οριακό ωράριο εργασίας ή ανάπαυσης είναι:

α) μέγιστο ωράριο εργασίας του οποίου δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση:

i) 14 ώρες μέσα σε περίοδο 24 ωρών και

ii) 72 ώρες μέσα σε περίοδο επτά ημερών

ή

β) ελάχιστο σύνολο ωρών ανάπαυσης που δεν πρέπει να είναι λιγότερο από:

i) 10 ώρες μέσα σε περίοδο 24 ωρών και

ii) 77 ώρες σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών.

                                               
1 Το άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της σύμβασης ναυτικής εργασίας, δηλαδή την 20ή Αυγούστου 2013. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεταφέρουν την οδηγία εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.
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Σε περίπτωση που οι ναυτικοί που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι αποτελούν 
και το αντικείμενο της αναφοράς, δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία, εμπίπτουν 
ουσιαστικά στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/88/ΕΚ1, το οποίο καλύπτει τους 
εργαζομένους με την ευρεία έννοια. 

Η οδηγία 2003/88/ΕΚ ορίζει κοινές ελάχιστες απαιτήσεις για τους εργαζομένους σε όλα τα 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων ορίων όσον αφορά τον χρόνο εργασίας (ο χρόνος 
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει εβδομαδιαίως τις 48 ώρες κατά μέσο όρο, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών).

Ωστόσο, η οδηγία 2003/88/ΕΚ παρέχει ευελιξία όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας. Κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων, να ορίζουν μέσω 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων περίοδο αναφοράς μέγιστης διάρκειας 6 
μηνών για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3. Σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παράγραφος 1, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να υπερβεί το όριο 
των 48 ωρών εργασίας κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη του, μόνο υπό την προϋπόθεση 
ότι το κράτος μέλος επιτρέπει τη χρήση της εν λόγω παρέκκλισης και με την επιφύλαξη των 
προστατευτικών προϋποθέσεων που απαριθμούνται στο συγκεκριμένο άρθρο (η γνωστή 
«εθελούσια επιλογή εξαίρεσης από τον κανόνα»).

Υπάρχουν περιπτώσεις ναυτικών που εργάζονται σε πλοία και οι οποίοι δεν υπόκεινται στην 
εθνική νομοθεσία με την οποία εφαρμόζεται η οδηγία 1999/63/ΕΚ, είτε λόγω του ότι το πλοίο 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ποντοπόρο ή/και λόγω του ότι το πλοίο δεν ασκεί εμπορικές 
θαλάσσιες δραστηριότητες. Στις εν λόγω περιπτώσεις, οι ναυτικοί εμπίπτουν κανονικά στο 
πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας με την οποία εφαρμόζεται η οδηγία 2003/88/ΕΚ.

Συμπεράσματα

Προκύπτει ότι οι ναυτικοί που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, για τους οποίους γίνεται 
λόγος στην αναφορά, απασχολούνται σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Τα εν λόγω πλοία 
δεν ασκούν τακτικά εμπορικές θαλάσσιες δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, η εν λόγω 
κατηγορία ναυτικών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/88/ΕΚ.

Ωστόσο, εάν οι ναυτικοί που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα εργάζονται σε πλοία που 
ασκούν τακτικά εμπορικές θαλάσσιες δραστηριότητες, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 1999/63/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, ο αναφέρων θα μπορούσε να υποβάλει 
καταγγελία στην αρμόδια εθνική αρχή. 

                                               
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 L299 της 18.11.2003, σ. 009-0019.


