
CM\785667EL.doc PE386.612/Αναθ.

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

19.06.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0989/2004 του Björn Wackerhagen, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της  “Kieler Wach- und Schliessgesellschaft” (μιας εταιρείας ασφαλείας 
με έδρα το Κίελο) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2003/88/ΕΚ σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας 

1. Περίληψη της αναφοράς 

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η τροποποίηση της οδηγίας 2003/88/ΕΚ που πρότεινε η 
Επιτροπή θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των 
εταιρειών στον τομέα της ασφάλειας και της φύλαξης. Συγκεκριμένα, επικρίνει μια διάταξη 
βάσει της οποίας η παράταση των ωρών εργασίας άνω της μέγιστης εβδομαδιαίας διάρκειας 
των 48 ωρών μπορεί να επιτραπεί μόνο με γραπτή συμφωνία του εργαζομένου, αλλά 
συγκατάθεση αυτού του είδους μπορεί να δοθεί μόνο μετά το τέλος της δοκιμαστικής 
περιόδου του εργαζομένου. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις πιθανότητες 
πρόσληψης στους υπαλλήλους που συμπληρώνουν τη δοκιμαστική τους περίοδο. Θα 
μπορούσε επίσης να στερήσει από την εταιρεία τη δυνατότητα να αξιολογήσει επαρκώς τις 
ικανότητες του υπαλλήλου. Ο αναφέρων καταγγέλλει επιπλέον ότι η απαίτηση, που 
περιλαμβάνεται στην πρόταση, να τηρούν οι εργοδότες αρχείο για τον χρόνο εργασίας του 
προσωπικού, θα συντελούσε στην αύξηση των διοικητικών τους καθηκόντων και αυτό θα 
μείωνε την αποδοτικότητά τους. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τροποποιήσει 
αναλόγως τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1α κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας νομοθετικής διαδικασίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Απριλίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.
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Εισαγωγή

Η αναφορά υποβάλλεται εξ ονόματος μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με έδρα 
το Κίελο. Ο αναφέρων αναφέρεται στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας 2003/88/EΚ1 και στη 
νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση αυτής της οδηγίας2. Θεωρεί ότι 
ορισμένες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις θα είχαν αρνητική επίδραση στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταιρειών του τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο αναφέρων αναφέρεται συγκεκριμένα στις προτεινόμενες τροποποιήσεις που αφορούν το 
άρθρο 22 της οδηγίας (την αποκαλούμενη ρήτρα “opt-out”, που συνιστά παρέκκλιση από το 
ανώτατο όριο της εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας το οποίο επιβάλλεται από το άρθρο 6 της 
οδηγίας 2003/88/ΕΚ). 

Ανάλυση

Δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 48 ώρες συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, παρότι ο υπολογισμός 
μπορεί να αφορά τον μέσο όρο αρκετών μηνών. Το άρθρο 22, ωστόσο, παρέχει στα κράτη 
μέλη την εναλλακτική δυνατότητα να μην εφαρμόζουν αυτή τη διάταξη, τηρώντας 
συγχρόνως τις γενικές αρχές προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, 
εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί προσωπικά να εργαστεί περισσότερο από τον μέσο όρο των 
48 ωρών (η αποκαλούμενη ρήτρα εξαίρεσης ή “opt-out”). Το άρθρο 22 περιλαμβάνει επίσης 
έναν αριθμό προστατευτικών όρων που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι οι συμφωνίες 
εξαίρεσης βασίζονται στην ελεύθερη συναίνεση του εργαζομένου, και ότι οι πληροφορίες για 
τους εξαιρούμενους εργαζομένους είναι διαθέσιμες στις αρχές που είναι αρμόδιες για την 
υγεία και την ασφάλεια. 

Η αντίρρηση του αναφέροντα αφορά τις διατάξεις στην πρόταση τροποποίησης της 
Επιτροπής, οι οποίες θα εμπόδιζαν έναν εργαζόμενο να ερωτηθεί, κατά τη διάρκεια της 
δοκιμαστικής περιόδου απασχόλησής του, εάν συμφωνεί ως προς την εξαίρεση, και οι οποίες 
θα ανάγκαζαν τον εργοδότη να διατηρεί αρχεία των ωρών εργασίας κατά τις οποίες πράγματι 
εργάστηκαν οι εξαιρούμενοι εργαζόμενοι. Θεωρεί ότι αυτές οι αλλαγές θα επηρέαζαν σοβαρά 
τις επιχειρηματικές πρακτικές των εταιρειών στον τομέα της ασφάλειας, περιορίζοντας τη 
δυνατότητά τους να αξιολογήσουν τις δυνατότητες των υπό δοκιμή εργαζομένων, και 
αυξάνοντας τα διοικητικά τους καθήκοντα, καθώς θα τις υποχρέωναν να μετρούν τις ώρες 
που εργάστηκαν οι εξαιρούμενοι εργαζόμενοι.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής με επιστολή τους της 18ης Ιουλίου 2005 ζήτησαν διευκρινίσεις 
από τον αναφέροντα. Η επιστολή ρωτούσε εάν ο αναφέρων όντως χρησιμοποιεί το άρθρο 22 
της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, και εάν ναι, δυνάμει ποιας διάταξης του εθνικού δικαίου. 
Το άρθρο 22 της οδηγίας είναι εφαρμοστέο μόνον όταν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει 
επιλέξει να κάνει χρήση αυτής της παρέκκλισης. Εάν δεν χρησιμοποιεί το άρθρο 22, η 
επιστολή τού ζητούσε διευκρινίσεις όσον αφορά τον τρόπο που αναμένει η πρόταση 
τροποποίησης να επηρεάσει αρνητικά τον τομέα της ασφάλειας.

                                               
1 ΕΕ L299 της 18.11.2003, σ.9.
2 COM (2004) 607 τελικό. Μετά την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 11ης  Μαΐου 2005, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιημένη πρόταση, COM (2005) 246 τελικό.
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν λάβει καμία απάντηση σε αυτή την επιστολή. 

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι χρειάζονται διευκρινίσεις σε αυτά τα σημεία από 
τον αναφέροντα πριν μπορέσουν να απαντήσουν στα ζητήματα που θέτει. Ελλείψει 
οποιασδήποτε απάντησης προς τα ερωτήματα που έθεσε, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
συνεχίσει την εξέταση αυτής της υπόθεσης.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 48 ώρες συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, παρότι ο υπολογισμός 
μπορεί να αφορά τον μέσο όρο αρκετών μηνών. Το άρθρο 22, ωστόσο, παρέχει στα κράτη 
μέλη την εναλλακτική δυνατότητα να μην εφαρμόζουν αυτή τη διάταξη, τηρώντας 
συγχρόνως τις γενικές αρχές προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, 
εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί προσωπικά να εργαστεί περισσότερο από τον μέσο όρο των 
48 ωρών (η αποκαλούμενη ρήτρα εξαίρεσης ή “opt-out”). Το άρθρο 22 περιλαμβάνει επίσης 
έναν αριθμό προστατευτικών όρων που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι οι συμφωνίες 
εξαίρεσης βασίζονται στην ελεύθερη συναίνεση του εργαζομένου, και ότι οι πληροφορίες για 
τους εξαιρούμενους εργαζομένους είναι διαθέσιμες στις αρχές που είναι αρμόδιες για την 
υγεία και την ασφάλεια. 

Η αντίρρηση του αναφέροντα αφορά τις διατάξεις στην πρόταση τροποποίησης της 
Επιτροπής, οι οποίες θα εμπόδιζαν έναν εργαζόμενο να ερωτηθεί, κατά τη διάρκεια της 
δοκιμαστικής περιόδου απασχόλησής του, εάν συμφωνεί ως προς την εξαίρεση, και οι οποίες 
θα ανάγκαζαν τον εργοδότη να διατηρεί αρχεία των ωρών εργασίας κατά τις οποίες πράγματι 
εργάστηκαν οι εξαιρούμενοι εργαζόμενοι. Θεωρεί ότι αυτές οι αλλαγές θα επηρέαζαν σοβαρά 
τις επιχειρηματικές πρακτικές των εταιρειών στον τομέα της ασφάλειας, περιορίζοντας τη 
δυνατότητά τους να αξιολογήσουν τις δυνατότητες των υπό δοκιμή εργαζομένων, και 
αυξάνοντας τα διοικητικά τους καθήκοντα, καθώς θα τις υποχρέωναν να μετρούν τις ώρες 
που εργάστηκαν οι εξαιρούμενοι εργαζόμενοι.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής με επιστολή τους της 18ης Ιουλίου 2005 ζήτησαν διευκρινίσεις 
από τον αναφέροντα. Στην προηγούμενη απάντηση της Επιτροπής, αναφέρθηκε ότι η
Επιτροπή δεν είχε λάβει καμία απάντηση στην επιστολή της, πράγμα που τώρα αποδεικνύεται 
εσφαλμένο. Στην πραγματικότητα είχε παραληφθεί τον Αύγουστο του 2005 απάντηση η 
οποία αρχειοθετήθηκε λάθος εξ απροσεξίας. Η Επιτροπή λυπάται που εσφαλμένα προέβη
στην προηγούμενη δήλωση.
Η παρούσα απάντηση λαμβάνει υπόψη τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τον αναφέροντα
στην Επιτροπή τον Αύγουστο 2005, καθώς και την απάντησή του προς την Επιτροπή 
Αναφορών τον Αύγουστο 2007. 

Επί πλέον, λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις σ' ό, τι αφορά τη νομοθετική πρόταση 
τροποποίησης που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς.  Δεδομένου ότι δεν κατάφεραν το
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν για ένα κοινό κείμενο κατά την τελευταία
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συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής στις 27 Απριλίου 2009, η εν λόγω πρόταση δεν 
μπορεί να εγκριθεί τώρα. 

Ανάλυση μετά τις επιπλέον πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων

Μετά τις επιστολές του αναφέροντος του Αυγούστου 2005 και Αυγούστου 2007: 

α) η χρήση της ρήτρας εξαίρεσης ή “opt-out” στον τομέα της ασφάλειας :
Στο ιστορικό ο αναφέρων δηλώνει ότι οι συλλογικές συμβάσεις1 για τον τομέα της ασφάλειας 
στη Γερμανία κάνουν εκτεταμένη χρήση της διάταξης του εθνικού δικαίου2 η οποία επιτρέπει 
τη χρήση του opt-out. Η Επιτροπή κρίνει πως η διάταξη αυτή περιορίζει τη χρήση του opt-out
σε τομείς στους οποίους το ωράριο εργασίας τακτικά περιλαμβάνει σημαντικό μέρος
"ετοιμότητας για εργασία" (Arbeitsbereitschaft) όπου ο εργαζόμενος πρέπει συνεχώς να
βρίσκεται σε αναμονή για να μπορεί να ανταποκριθεί αμέσως μόλις προκύψει ανάγκη, ή 
"αναμονή κλήσης" (Bereitschaftsdienst), όπου ο εργαζόμενος πρέπει να είναι διαθέσιμος να 
ανταποκριθεί σε μια κλήση αλλά δεν χρειάζεται συνεχώς να είναι σε αναμονή και μπορεί να 
αναπαυθεί ή να κοιμηθεί έως ότου λάβει κλήση. Η έννοια της Arbeitsbereitschaft φαίνεται να
είναι πιο σχετική προς το περιεχόμενο του τομέα ασφάλειας. on-call time

β) πρόταση να απαγορεύεται η συμφωνία για εργασία άνω των 48 ωρών την εβδομάδα κατά τη 
διάρκεια περιόδου δοκιμασίας:
Ο αναφέρων είναι αντίθετος με την πρόταση της Επιτροπής να κρίνεται άκυρη η 
συγκατάθεση του εργαζόμενου για να εργασθεί πέρα από το όριο των 48 ωρών (μια ρήτρα
'opt-out' σύμφωνα με την παρέκκλιση που περιέχεται στο άρθρο 22) εάν αυτή δίδεται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου δοκιμασίας. Θεωρεί πως μια τέτοια διάταξη θα επιβαρύνει υπερβολικά
την πρακτική οργάνωση της εργασίας.

Ο αναφέρων φρονεί πως οι ανάγκες του τομέα απαιτούν από όλο το προσωπικό ασφαλείας , 
συμπεριλαμβανομένου και εκείνου σε περίοδο δοκιμασίας, να μπορεί να εργάζεται σε 
βάρδιες εντός του 24ώρου. Παρά ταύτα, φαίνεται πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
ανακύπτουν λιγότερο από την Οδηγία περί χρόνου εργασίας και περισσότερο από τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που περιορίζουν τον καθημερινό χρόνο εργασίας σε 10 
ώρες το πολύ. Η Οδηγία ήδη επιτρέπει ευελιξία σε σχέση με τις καθημερινές βάρδιες. Το
άρθρο 17 προβλέπει ότι στην περίπτωση δραστηριοτήτων φύλαξης, από φύλακες ή
θυρωρούς, μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση ως προς την ελάχιστη ημερήσια 11ωρη ανάπαυση 
εντός κάθε 24ωρης περιόδου, υπό τον όρο ότι ο εργαζόμενος θα τύχει στη συνέχεια 
ισοδύναμης αντισταθμιστικής ανάπαυσης. 

Σ' ό, τι αφορά τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, ο αναφέρων δηλώνει ότι από το μέσο όρο
των 250 ωρών ανά μήνα για το προσωπικό ασφαλείας συνάγεται πως αντιστοιχούν 55,5 ώρες 
ανά εβδομάδα. Δεδομένου ότι η δοκιμαστική περίοδος διαρκεί έξι μήνες, και ότι η οδηγία
ήδη επιτρέπει να υπολογίζεται ο μέσος όρος εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας σε βάση 12 
μηνών όπου προβλέπει κάτι τέτοιο μια συλλογική σύμβαση, η Επιτροπή δεν βλέπει να 
δημιουργεί σοβαρές δυσχέρειες για την πρακτική οργάνωση της εργασίας μια απαγόρευση 
                                               
1 Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, η χρήση του opt-out απαιτεί τόσο τη γραπτή
συγκατάθεση του μεμονωμένου εργαζόμενου όσο και άδεια από συλλογική σύμβαση. 
2 Άρθρο 7(2α) ArbZG, όπως αυτό τροποποιήθηκε
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της εργασίας πέρα των 48 ωρών την εβδομάδα κατά τη δοκιμαστική περίοδο. 

Επί πλέον, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η πρότασή της πηγάζει από την έγνοια να
εξασφαλισθεί πως οποιαδήποτε συγκατάθεση για εργασία πέραν του ορίου των 48 ωρών την
εβδομάδα πρέπει να δίδεται ελεύθερα, όπως τονίζεται στην απόφαση του Δικαστηρίου στην 
υπόθεση Pfeiffer1. Ο εργαζόμενος που διανύει τη δοκιμαστική περίοδο της εργασίας του
βρίσκεται σε πιο αδύναμη θέση και δεν πρέπει να υπόκειται σε οποιαδήποτε αδικαιολόγητη
πίεση για να αποδεχθεί τον περιορισμό των δικαιωμάτων του σύμφωνα με την οδηγία. Η
Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης πως το Κοινοβούλιο ανέκαθεν υποστήριζε μια τέτοια πρόταση. 

γ) προτεινόμενη υποχρέωση για τήρηση αρχείων των ωρών εργασίας :
Ο αναφέρων είναι αντίθετος με την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία στην
περίπτωση που οι εργαζόμενοι κάνουν χρήση της παρέκκλισης (opt-out) σύμφωνα με το
άρθρο 22 της οδηγίας, οι εργοδότες πρέπει να υποχρεούνται να τηρούν αρχεία των ωρών που 
πράγματι εργάσθηκαν οι εργαζόμενοι, τα οποία πρέπει να μπορούν να τεθούν στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών εφόσον τους ζητηθούν. Δεν δόθηκαν άλλα στοιχεία ως προς αυτή την 
αντίρρηση.  

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι κατά την οδηγία προβλέπεται κανονικά το ανώτατο όριο των 48
ωρών εβδομαδιαίως, το οποίο σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση 
Pfeiffer (ανωτέρω, παρ. 100), 'αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κανόνα του κοινοτικού 
κοινωνικού δικαίου'  για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του εργαζομένου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 22, ένας εργοδότης μπορεί να ζητήσει από έναν εργαζόμενο να
εργασθεί περισσότερες ώρες μόνον εάν ο εργαζόμενος έχει δώσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή 
του. Η οδηγία δεν θέτει κανένα σαφές όριο στις ώρες των υπερωριών, αλλά το άρθρο 22, παρ. 
1,(δ) προβλέπει ότι οι εθνικές αρχές μπορούν να επέμβουν για να απαγορεύσουν ή 
περιορίσουν τις ώρες που υπερβαίνουν το όριο των 48 ωρών 'για λόγους που συνδέονται με 
την ασφάλεια και/ή την υγεία των εργαζομένων'. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κρίνει πως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
πρέπει να τηρούνται αρχεία των πραγματικών ωρών εργασίας. Δεδομένου ότι πρόκειται για 
ένα σημαντικό δικαίωμα που ενδέχεται να καταστρατηγηθεί σε μεγάλο βαθμό, δεν φαίνεται 
να είναι υπερβολικό βάρος για τους εργοδότες. Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι το
Κοινοβούλιο ανέκαθεν υποστήριζε μια τέτοια πρόταση. 

Συμπεράσματα

Η νομοθετική πρόταση τροποποίησης του 2004 δεν εγκρίθηκε, καθώς η επιτροπή
συνδιαλλαγής δεν κατέληξε σε συμφωνία στις 27 Απριλίου 2009. Κατά συνέπεια, οι
συγκεκριμένες προτάσεις στις οποίες παραπέμπει ο αναφέρων δεν θα τεθούν σε ισχύ. 

                                               
1 Pfeiffer (C-397/01 έως C-403/01), σελ. 81.


