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με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας (οδηγία 2003/88/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με 
ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας) προβλέπει ότι οι ώρες που 
εργάζονται οι εθελοντές ανήκουν στον κανονικό χρόνο εργασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό 
σημαίνει ότι οι εθελοντές πρέπει να διακόπτουν τις εργασίες τους αμέσως μόλις καλυφθεί ο 
ανώτατος αριθμός ωρών εργασίας. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει 
ατυχήματα. Ζητεί την τροποποίηση της οδηγίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Η οδηγία για τους χρόνους εργασίας ορίζει κοινές ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία 
της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σε όλα τα κράτη μέλη, μαζί με έναν περιορισμό 
των ωρών εργασίας (μέχρι 48 ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσον όρο, συμπεριλαμβανομένων 
των υπερωριών), ελάχιστες ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης και 4 
εβδομάδες ελάχιστης πληρωμένης ετήσιας άδειας. 

Ως προς κατά πόσον οι εθελοντές πυροσβέστες θεωρούνται "εργαζόμενοι" για τους σκοπούς 
της οδηγίες που αφορά τους χρόνους εργασίας, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την απόφαση 
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του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Isère1, ο κατά την έννοια της συγκεκριμένης 
οδηγίας όρος "εργαζόμενος" έχει ένα αυτόνομο νόημα, ίδιον του δικαίου της ΕΕ.  Όμως, ενώ 
το βασικό στοιχείο μιας σχέσης εξαρτημένης εργασίας είναι ότι "για μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο ένα άτομο παρέχει υπηρεσίες σε κάποιο άλλο άτομο υπό την καθοδήγηση του 
δεύτερου και λαμβάνει σε αντάλλαγμα κάποια αμοιβή", η έννοια πρέπει να προσδιορισθεί 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που θα διακρίνουν τη σχέση εξαρτημένης εργασίας σε 
συνάρτηση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων ατόμων.   Το 
Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εφαρμόζει την έννοια του 
"εργαζομένου" σε κάθε ταξινόμηση, κι ότι ο εθνικός δικαστής οφείλει να στηριχθεί σε 
αντικειμενικά κριτήρια και να αποτιμήσει σφαιρικά όλες τις περιστάσεις της υποθέσεως που 
άπτονται της φύσεως τόσο των υπό εξέταση δραστηριοτήτων όσο και της επίδικης σχέσεως 
εργασίας. Εξαρτάται επομένως από τις βάσει της εθνικής νομοθεσίας εργασιακές ρυθμίσεις 
και από τις πρακτικές και πραγματικές περιστάσεις το εάν ένας εθελοντής πυροσβέστης θα 
θεωρηθεί "εργαζόμενος" κατά την έννοια της οδηγίας περί χρόνου εργασίας.

Όπως και να έχει, η οδηγία για το χρόνο εργασίας προσφέρει μια σημαντική ευελιξία 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των διαφόρων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, στις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, που διέπονται από συγκεκριμένες απαιτήσεις, οι ελάχιστες 
περίοδοι ανάπαυσης δύνανται να καθυστερούνται εν όλω ή εν μέρει, οι δε βασικοί κανόνες
της οδηγίας μπορούν να ανασταλούν προσωρινώς σε κατεπείγουσες περιπτώσεις. Όντως, το 
άρθρο 17 παράγραφοι (2) και (3)(γ)(iii) της οδηγίας προβλέπει ότι για τους εργαζόμενους 
στους τομείς της πυροπροστασίας και της πολιτικής προστασίας μπορούν να υπάρξουν 
παρεκκλίσεις από τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης και από τις 
περιόδους αναφοράς για τον υπολογισμό του μέσου όρου των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας.   
Η οδηγία για το χρόνο εργασίας δεν απαιτεί συνεπώς να σταματούν οι πυροσβέστες τη 
δουλειά τους μόλις συμπληρώσουν κάποιο μέγιστο αριθμό ωρών.

Να σημειωθεί τέλος ότι εκπονείται αυτή την εποχή μια σημαντική αξιολόγηση επιπτώσεων 
για μια πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας που αφορά το χρόνο εργασίας, κάτι που μεταξύ 
άλλων θα δώσει τη δυνατότητα να επιτύχουμε μεγαλύτερη ευκρίνεια ως προς την κατάσταση 
και τους κανόνες που ισχύουν για ορισμένους εργαζομένους συγκεκριμένων τομέων όπως 
είναι οι εθελοντές πυροσβέστες, ώστε να διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης 24ωρης λειτουργίας.

Συμπέρασμα

Εξαρτάται από τις βάσει της εθνικής νομοθεσίας εργασιακές ρυθμίσεις και από τις πρακτικές 
και πραγματικές περιστάσεις το εάν ένας εθελοντής πυροσβέστης θα θεωρηθεί "εργαζόμενος" 
κατά την έννοια της οδηγίας περί χρόνου εργασίας.

Όπως και να έχει, η οδηγία για το χρόνο εργασίας προβλέπει παρέκκλιση για τις υπηρεσίες 
πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας, που σημαίνει ότι οι περίοδοι ανάπαυσης μπορούν 
να μετατίθενται χρονικά. Η οδηγία για το χρόνο εργασίας δεν απαιτεί συνεπώς να σταματούν 
οι πυροσβέστες τη δουλειά τους μόλις συμπληρώσουν κάποιο μέγιστο αριθμό ωρών. 

Στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης των επιπτώσεων μιας πιθανής αναθεώρησης της 
οδηγίας για το χρόνο εργασίας, η Επιτροπή θα εξετάσει από κοντά την ιδιαίτερη κατάσταση 

                                               
1 Υπόθεση C-428/09, 'Union syndicale Solidaires Isère κατά Πρωθυπουργού και άλλων' ΣΕΔ I-09961
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των εθελοντών πυροσβεστών και θα επιδιώξει να διαφυλάξει και να ενισχύσει δεόντως την 
ευελιξία την οποία χρειάζονται οι 24ωρης λειτουργίας υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να 
οργανώνουν τη δουλειά τους. 


