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Θέμα: Αναφορά 0925/2007, του Joachim Weber, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την οδηγία για τον χρόνο εργασίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ιατρός σε ιδιωτική κλινική στο Hesse, όπου υποχρεώνεται να 
πραγματοποιεί 24ωρες βάρδιες. Η εν λόγω απαίτηση του εργοδότη του βασίζεται στο άρθρο 
7 του γερμανικού νόμου περί χρόνου εργασίας και στη συλλογική σύμβαση μεταξύ των 
ιατρών και της δημοτικής Ένωσης Εργοδοτών (VKA), που εφαρμόζεται στα δημοτικά 
νοσοκομεία αλλά όχι στις ιδιωτικές κλινικές. Ο αναφέρων επιθυμεί να πληροφορηθεί εάν 
αυτό συνάδει με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων δηλώνει ότι εργάζεται ως ιατρός σε ιδιωτική κλινική στο Hesse, και ότι ο 
εργοδότης του τον υποχρεώνει να πραγματοποιεί 24ωρες βάρδιες.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο εργοδότης του βασίζεται για τον σκοπό αυτόν στο άρθρο 7 
του γερμανικού νόμου για τον χρόνο εργασίας και στη συλλογική σύμβαση που έχει 
συναφθεί μεταξύ εκπροσώπων των ιατρών και της Ένωσης Εργοδοτών της αρχής τοπικής 
αυτοδιοίκησης (VKA), και κυρωθεί από το κρατίδιο του Hesse, και η οποία εφαρμόζεται στα 
δημοτικά νοσοκομεία.
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Ο αναφέρων ερωτά εάν οι κανόνες αυτοί είναι συμβατοί με την οδηγία για τον χρόνο 
εργασίας1.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας ή 
μιας συλλογικής σύμβασης σε διαφορά μεταξύ ιδιωτών.

Αυτό που την απασχολεί είναι εάν η εθνική νομοθεσία και οι πράξεις των δημόσιων αρχών 
για τις οποίες κάνει λόγο ο αναφέρων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας.

Οι απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας

Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας προβλέπει στο άρθρο 3 ότι «τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε κάθε εργαζόμενος να διαθέτει, ανά εικοσιτετράωρο, περίοδο ανάπαυσης 
ελάχιστης διάρκειας ένδεκα συναπτών ωρών».

Ωστόσο, επιτρέπονται διάφορες παρεκκλίσεις από τη διάταξη αυτή, βάσει του άρθρου 17, 
παράγραφος 3, (δραστηριότητες που απαιτούν συνέχεια υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών των σχετικών με την υποδοχή, τη νοσηλεία και την περίθαλψη που 
παρέχονται από νοσοκομεία), του άρθρου 17, παράγραφος 4, (εργαζόμενοι κατά βάρδιες) και 
του άρθρου 18 (με συλλογική σύμβαση).

Προκύπτει επομένως ότι είναι καταρχήν νομικά εφικτή, όταν αυτό προβλέπεται από την 
εθνική νομοθεσία ή διοικητικές διατάξεις, ή μέσω συλλογικών συμβάσεων ή συμβάσεων 
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, η παρέκκλιση από την προβλεπόμενη ελάχιστη 
ενδεκάωρη ημερήσια ανάπαυση, με εργασία σε 24ωρη βάρδια στον χώρο εργασίας 2 , 
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής περίπτωσης των ιατρών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, οι παρεκκλίσεις αυτές επιτρέπονται μόνον εφόσον πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις.

Πρώτον, η οδηγία απαιτεί ρητά3 ότι σε τέτοια κατάσταση ο ενδιαφερόμενος εργαζόμενος 
πρέπει να λαμβάνει ισοδύναμες περιόδους αντισταθμιστικής ανάπαυσης.

                                               
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

2 Θεωρούμε για τους σκοπούς της απάντησης αυτής ότι η 24ωρη βάρδια πραγματοποιείται στον χώρο 
εργασίας. Εάν ναι, τότε, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ο χρόνος εφημερίας πρέπει να 
προσμετράται ως χρόνος εργασίας στο σύνολό του. (Ως «χρόνος εφημερίας στον χώρο εργασίας» νοείται 
εδώ κάθε χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος υποχρεούται να είναι διαθέσιμος στον χώρο 
εργασίας, προκειμένου να παρέμβει για να εκτελέσει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή καθήκον του, όταν 
αυτό ζητηθεί από τον εργοδότη.)
Ωστόσο, εάν ο αναφέρων κάνει λόγο για 24ωρη βάρδια επιφυλακής στη διάρκεια της οποίας μπορεί να 
παραμένει στο σπίτι του έως ότου κληθεί, τότε η κατάσταση είναι ενδεχομένως διαφορετική. Το 
Δικαστήριο ανέφερε στην απόφασή του στην υπόθεση SIMAP (υπόθεση C-303/98) ότι στην περίπτωση 
αυτή πρέπει να υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας μόνον ο πραγματικός χρόνος εκτέλεσης καθηκόντων.

3 Εξαιρουμένων εκείνων των εξαιρετικών περιπτώσεων στις οποίες είναι αντικειμενικά αδύνατο να 
παρασχεθεί ισοδύναμη περίοδος αντισταθμιστικής ανάπαυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι 
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Δεύτερον, στην υπόθεση Jaeger, το Δικαστήριο εξέτασε βάρδιες που πραγματοποιούν 
νοσοκομειακοί ιατροί στη Γερμανία, οι οποίοι υποχρεούνταν να παραμένουν στον χώρο 
εργασίας για διάστημα έως και 30 συναπτών ωρών (επειδή ο χρόνος εφημερίας1 στον χώρο 
εργασίας ακολουθούσε αμέσως μετά τον συνήθη χρόνο εργασίας). Το Δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι προκειμένου να θεωρείται επιτρεπόμενη παρέκκλιση, η ισοδύναμη περίοδος 
αντισταθμιστικής ανάπαυσης (που αντισταθμίζει την απολεσθείσα ελάχιστη ημερήσια 
ανάπαυση) πρέπει να παρέχεται σε τέτοιες περιπτώσεις «σε διαστήματα που διαδέχονται 
άμεσα τον αντίστοιχο χρόνο εργασίας».2 Επιπλέον, σε καμία περίπτωση μια τέτοια μείωση της 
ημερήσιας περιόδου ανάπαυσης δεν πρέπει να οδηγεί σε υπέρβαση του μέγιστου 
εβδομαδιαίου χρόνου οδηγίας που προβλέπει το άρθρο 6 της οδηγίας (48 ώρες κατά μέσο 
όρο).

Τρίτον, το Δικαστήριο αποφάνθηκε γενικότερα σε αποφάσεις όπως οι SIMAP, Pfeiffer, 
Jaeger και Dellas ότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας, και ιδίως οι εξαιρέσεις και οι 
παρεκκλίσεις της, πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα του στόχου της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Επομένως, όταν εξετάζεται η χρήση 
οποιασδήποτε παρέκκλισης από την οδηγία, πρέπει να εξετάζονται και οι πραγματικές 
επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια του ενδιαφερόμενου εργαζομένου. Η εξέταση αυτή 
πρέπει να περιλαμβάνει τον αντίκτυπο των συναφών δραστηριοτήτων στην υγεία και την 
ασφάλεια, καθώς και τον δυνητικό μακροπρόθεσμο ή σωρευτικό αντίκτυπό τους στην υγεία 
και την ασφάλεια, εάν προτείνεται η παράλειψη των ελάχιστων περιόδων ανάπαυσης σε 
τακτική βάση ή για παρατεταμένες περιόδους.

Στην απόφαση Jaeger, για παράδειγμα, το Δικαστήριο δήλωσε ότι υπό το πρίσμα των στόχων 
της οδηγίας όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, πρέπει να ερμηνεύεται ότι απαιτεί 
(ακόμη και στην περίπτωση παρεκκλίσεων από τις ελάχιστες ημερήσιες περιόδους 
ανάπαυσης) «χρόνο αναπαύσεως ο οποίος πρέπει όχι μόνον να είναι επαρκής, επιτρέποντας 
στους ενδιαφερομένους να αναλάβουν από την κόπωση που συνεπάγεται η εργασία τους, αλλά 
και να έχει χαρακτήρα προληπτικό δυνάμενο να μειώνει κατά το δυνατό τον κίνδυνο 
διακυβεύσεως της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων που μπορεί να συνεπάγεται η 
σώρευση περιόδων εργασίας χωρίς την αναγκαία ανάπαυση»3. Το Δικαστήριο πρόσθεσε ότι 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων, «πρέπει επομένως να προβλέπεται, κατά γενικό κανόνα, τακτική εναλλαγή 
μεταξύ εργασίας και αναπαύσεως», και πρόσθεσε ότι «αυτή η απαίτηση παρίσταται ακόμη 
περισσότερο αναγκαία όταν, κατά παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα, ο κανονικός χρόνος 
ημερήσιας εργασίας παρατείνεται λόγω εφημερίας»4.

Τέταρτον, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 
«πρέπει να ερμηνευθούν κατά τρόπο που τις περιορίζει στο απολύτως αναγκαίο για τη 
διαφύλαξη των συμφερόντων των οποίων την προστασία καθιστούν δυνατή οι παρεκκλίσεις 

                                                                                                                                                  
εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν άλλη «κατάλληλη προστασία». Βλέπε άρθρα 17 παράγραφος 2 και 18. 
Υποθέτουμε εδώ ότι ο αναφέρων δεν είναι εργαζόμενος που «λαμβάνει αποφάσεις αυτόνομα» σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 1 της οδηγίας.
1 Βλέπε υποσημείωση 2, ανωτέρω.
2 Υπόθεση C-151/02 Jaeger, παρ. 103 της απόφασης.
3 Υπόθεση C-151/02 Jaeger, παρ. 92 της απόφασης.
4 Υπόθεση C-151/02 Jaeger, παρ. 77 της απόφασης.
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αυτές»1.

Κατά συνέπεια, η εργασία σε 24ωρες βάρδιες στο πλαίσιο νοσοκομειακών υπηρεσιών μπορεί 
να εμπίπτει στις παρεκκλίσεις που επιτρέπει η οδηγία για τον χρόνο εργασίας, υπό τον όρο 
ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ισοδύναμης 
αντισταθμιστικής περιόδου ανάπαυσης για τις απολεσθείσες ώρες ελάχιστης ανάπαυσης, 
εντός ενός κατάλληλου χρονικού πλαισίου.

Το σε ποιον βαθμό πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις εξαρτάται από ορισμένα πραγματικά 
στοιχεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για την παροχή της ισοδύναμης 
αντισταθμιστικής περιόδου ανάπαυσης, ο χρόνος παροχής της, η διάρθρωση του χρόνου 
εργασίας και ο αντίκτυπός της στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και εάν 
οι βάρδιες είναι απολύτως αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων που 
προστατεύονται με την παρέκκλιση (για παράδειγμα, η ανάγκη για συνέχεια των 
νοσοκομειακών υπηρεσιών).

Εθνική νομοθεσία και συλλογική σύμβαση δημόσιου τομέα

Ο αναφέρων παραπέμπει στον Arbeitszeitgesetz (AZG), τον νόμο για τον χρόνο εργασίας του 
1994, και σε μια συλλογική σύμβαση που συνάφθηκε μεταξύ νοσοκομειακών ιατρών και 
δημόσιων αρχών (Tarifvertrag- Ärzte/VKA).

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Arbeitszeitgesetz, όπως τροποποιήθηκε έως το 2006, ένας 
εργαζόμενος δικαιούται αδιάκοπη ανάπαυση τουλάχιστον 11 ωρών έπειτα από την εργασία 
κάθε ημέρας.

Σε νοσοκομεία και σε ορισμένες άλλες προσδιορισμένες δραστηριότητες, ο χρόνος αυτός 
μπορεί να μειωθεί σε 10 ώρες τουλάχιστον, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται ισοδύναμη 
περίοδος αντισταθμιστικής ανάπαυσης εντός ενός μήνα. Βάσει του άρθρου 7 του AZG, η 
ημερήσια ανάπαυση μπορεί να μειωθεί σε τουλάχιστον εννέα ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτό γίνεται με συλλογική σύμβαση, ότι η φύση της εργασίας το απαιτεί, και ότι παρέχεται 
ισοδύναμη περίοδος αντισταθμιστικής ανάπαυσης.

Ωστόσο, το άρθρο 7, παράγραφος 2α, του AZG φαίνεται να παρέχει δυνατότητα εξαίρεσης 
από την ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση χωρίς ισοδύναμη αντισταθμιστική ανάπαυση («ohne 
Ausgleich»), εφόσον μια συλλογική σύμβαση 2  προβλέπει την επέκταση του ημερήσιου 
χρόνου εργασίας, και η εργασία συνεπάγεται τακτικά σημαντικές περιόδους εφημεριών στον 
χώρο εργασίας (Arbeitsbereitschaft ή/και Bereitschaftsdienst). Ο AZG προσθέτει ότι σε 
τέτοια περίπτωση πρέπει να θεσπίζονται ειδικοί κανόνες προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων και ότι, εάν ο χρόνος εργασίας υπερβαίνει 
τις 12 ώρες ημερησίως, ο εργαζόμενος πρέπει να λαμβάνει χρόνο ανάπαυσης τουλάχιστον 11 
ωρών, που να διαδέχεται άμεσα τον χρόνο εργασίας. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν αυτή η 
διάταξη διασφαλίζει το ισοδύναμο της αντισταθμιστικής ανάπαυσης, όπως απαιτεί η οδηγία.

                                               
1 Υπόθεση C-151/02 Jaeger, παρ. 89 της απόφασης.
2 Ή, εάν το προβλέπει συλλογική σύμβαση, συμφωνία εργασιακών σχέσεων (Betriebsvereinbarung) ή 

συμφωνία παροχής υπηρεσιών (Dienstvereinbarung). 
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Η συλλογική σύμβαση δημόσιου τομέα για την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων φαίνεται ότι 
είναι η συλλογική σύμβαση TV-Ärzte/VKA της 17ης Αυγούστου 2006, μεταξύ αφενός της 
Marburger Bund (Ένωσης Ιατρών) και αφετέρου της Ένωσης Εργοδοτών του δήμου και της 
αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης VKA.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω 
συλλογικής σύμβασης βάσει της εθνικής νομοθεσίας στην κατάσταση του αναφέροντος.

Η TV-Ärzte/VKA προβλέπει παρεκκλίσεις από τον Arbeitszeitgesetz που μπορούν να γίνουν 
βάσει συμφωνίας εργασιακών σχέσεων ή συμφωνίας παροχής υπηρεσιών 
(Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung) σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, και εντός 
των ορίων που θέτει το άρθρο 7 του AZG.

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2, της TV-Ärzte/VKA, ο ημερήσιος χρόνος εργασίας 
μπορεί να παρατείνεται από 8 έως και 24 ώρες (κατά παρέκκλιση από τις ελάχιστες 
ημερήσιες περιόδους ανάπαυσης που προβλέπει το άρθρο 5 του AZG), υπό την προϋπόθεση 
ότι:

- τουλάχιστον η περίοδος που υπερβαίνει τις 8 ώρες συνιστά εφημερία (Bereitschaftsdienst)
- τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν προηγουμένως εξετάσει εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας
- έχει διενεργηθεί ανάλυση άγχους 
- σε συνέχεια της ανάλυσης αυτής, έχουν ληφθεί μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας 
της ασφάλειας και της υγείας των ενδιαφερόμενων εργαζομένων
- ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας δεν υπερβαίνει, ως αποτέλεσμα, τις 60 ώρες κατά μέσο 
όρο1 (αυτό αναφέρεται σε παράταση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας βάσει της ρήτρας 
εξαίρεσης που αναφέρεται σε άλλες διατάξεις της συλλογικής σύμβασης).

Δεν είναι, ωστόσο, σαφές εάν απαιτείται ισοδύναμη αντισταθμιστική περίοδος ανάπαυσης σε 
τέτοια περίπτωση, ούτε εντός ποιας χρονικής περιόδου πρέπει να παρέχεται.

III. Συμπεράσματα

Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας 2003/88/ΕΚ προβλέπει ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση 
τουλάχιστον 11 συναπτών ωρών ανά περίοδο 24 ωρών.

Ωστόσο, είναι καταρχήν νομικά δυνατή, όταν το προβλέπει η εθνική νομοθεσία ή διοικητικές 
διατάξεις, ή μέσω συλλογικής σύμβασης ή συμφωνιών εργοδοτών-εργαζομένων, η 
παρέκκλιση από αυτήν την απαίτηση, με εργασία για συνεχόμενη βάρδια 24 ωρών στον χώρο 
εργασίας, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση ιατρών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες.

Τέτοιες παρεκκλίσεις πρέπει να πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων, μεταξύ άλλων ότι οι 
εργαζόμενοι που δεν απολαμβάνουν το σύνολο ή μέρος της ελάχιστης ημερήσιας περιόδου 
ανάπαυσής τους λαμβάνουν ισοδύναμη αντισταθμιστική ανάπαυση για τις απολεσθείσες 
ώρες της ελάχιστης ανάπαυσης (εξαιρουμένων έκτακτων εξαιρετικών καταστάσεων, στις 
                                               
1  Σε ορισμένες περιπτώσεις, 66 ώρες.
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οποίες κάτι τέτοιο είναι αντικειμενικά αδύνατο), εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Ο εθνικός νόμος και η συλλογική σύμβαση του δημόσιου τομέα στα οποία παραπέμπει ο 
αναφέρων προβλέπουν παρεκκλίσεις από την ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση, που παρέχουν τη 
δυνατότητα να ζητείται από νοσοκομειακό ιατρό να πραγματοποιεί βάρδιες 24 συναπτών 
ωρών.

Ενδέχεται οι παρεκκλίσεις αυτές να μην είναι απολύτως συνεπείς με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας για τον χρόνο εργασίας που αναφέρονται πιο πάνω. Η Επιτροπή έλαβε ήδη σειρά 
καταγγελιών για το θέμα αυτό και παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Επιφυλάσσεται του 
δικαιώματος να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες εάν το κρίνει αναγκαίο, υπό το πρίσμα της 
περαιτέρω αλληλογραφίας της με τις εθνικές αρχές.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Τον Μάιο του 2008 η Επιτροπή απέστειλε ανακοίνωση σχετικά με την παρούσα αναφορά η 
οποία περιελάμβανε λεπτομερή νομική ανάλυση: η συμπληρωματική αυτή ανακοίνωση 
περιορίζεται στα πρόσθετα στοιχεία που προκύπτουν από τις περαιτέρω πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα στο Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2009 και τον Ιούνιο 
του 2009.

Συνοπτικά, ο αναφέρων είχε ήδη δηλώσει ότι εργάζεται ως ιατρός σε ιδιωτική κλινική στο 
Hesse και ότι ο εργοδότης του τον υποχρεώνει να πραγματοποιεί 24ωρες βάρδιες. Σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, ο εργοδότης του βασίστηκε, για τον σκοπό αυτόν, στην εθνική 
νομοθεσία 1  και σε μια συλλογική σύμβαση δημοσίου τομέα 2  η οποία εφαρμόζεται στα 
δημοτικά νοσοκομεία του Hesse αλλά όχι στα ιδιωτικά. Ο αναφέρων ρώτησε εάν οι κανόνες 
αυτοί είναι συμβατοί με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας3. 

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε τον Μάιο του 2008, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί 
να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας ή μιας συλλογικής 
σύμβασης σε διαφορά μεταξύ ιδιωτών. Αυτό που απασχολεί την Επιτροπή είναι εάν η εθνική 
νομοθεσία και οι πράξεις των δημόσιων αρχών για τις οποίες κάνει λόγο ο αναφέρων 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας. 

Η ανακοίνωση διευκρίνιζε τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, 
καθώς και τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και της συλλογικής σύμβασης 
δημοσίου τομέα για τις οποίες κάνει λόγο ο αναφέρων. 

Κατέληγε δε στο συμπέρασμα ότι, δυνάμει της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, είναι 
καταρχήν νομικά δυνατή η εργασία σε 24ωρη βάρδια, εφόσον αυτό προβλέπεται από την 

                                               
1 Άρθρο 7 του Arbeitszeitgesetz ή του νόμου για τον χρόνο εργασίας (AZG).

2 Η συλλογική σύμβαση TV-Ärzte/VKA («Tarifvertrag- Ärzte/VKA») της 17ης Αυγούστου 2006, μεταξύ 
αφενός της Marburger Bund (Ένωσης Ιατρών) και αφετέρου της VKA (Ένωσης Εργοδοτών του δήμου και 
της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης).

3 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.
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εθνική νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις, κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις της 
οδηγίας που αφορούν την ελάχιστη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης. Εντούτοις, τέτοιες 
παρεκκλίσεις πρέπει να πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής ισοδύναμης περιόδου αντισταθμιστικής ανάπαυσης εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος. Πράγματι, η εθνική νομοθεσία και η συλλογική σύμβαση τις οποίες επικαλείται 
ο αναφέρων προβλέπουν μια τέτοια παρέκκλιση, αλλά δεν καθίσταται σαφές εάν η 
παρέκκλιση ικανοποιεί πλήρως τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το κοινοτικό δίκαιο. 
Αυτό εξαρτάται από παράγοντες όπως οι ρυθμίσεις για την παροχή της ισοδύναμης περιόδου 
αντισταθμιστικής ανάπαυσης, ο χρόνος παροχής της, η διάρθρωση του χρόνου εργασίας και ο 
αντίκτυπός της στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και εάν οι βάρδιες 
είναι απολύτως αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων που προστατεύονται με 
την παρέκκλιση (για παράδειγμα, η ανάγκη για συνέχεια των νοσοκομειακών υπηρεσιών).

Ο αναφέρων παρείχε περαιτέρω πληροφορίες επί της υπόθεσής του στις επιστολές που 
απέστειλε τον Ιανουάριο του 2009 και τον Ιούνιο του 2009.

Στην επιστολή που απέστειλε τον Ιανουάριο του 2009 διευκρινίζει το πλαίσιο που διέπει τις 
συνθήκες απασχόλησης του αναφέροντος. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο ίδιος, οι εν λόγω 
συνθήκες διέπονται από την Betriebsvereinbarung (συμφωνία μεταξύ του συμβουλίου των 
εργαζομένων και της διοίκησης στο επίπεδο της επιχείρησης), η οποία υιοθέτησε ορισμένες 
διατάξεις της συλλογικής σύμβασης TV-Ärzte/VKA την οποία περιγράφει ο αναφέρων, αλλά 
όχι όσες αφορούν την υπερωριακή εργασία και τη νυχτερινή εργασία. (Μεταξύ των 
διατάξεων της TV-Ärzte/VKA τις οποίες επικαλείται ο αναφέρων ως υιοθετηθείσες από την 
Betriebsvereinbarung, περιλαμβάνεται διάταξη που επιτρέπει τη χρήση «εξαίρεσης» δυνάμει 
του άρθρου 22 της οδηγίας, με την παροχή ατομικής συγκατάθεσης εκ μέρους του 
ενδιαφερόμενου εργαζόμενου προκειμένου να εργάζεται εκτεταμένες ώρες). 

Ο αναφέρων αμφισβήτησε το κατά πόσον μια τέτοια συμφωνία, η οποία κατά την άποψή του 
δεν προστατεύει επαρκώς τα δικαιώματα των εργαζομένων, θα μπορούσε να συναφθεί 
έγκυρα από το συμβούλιο των εργαζομένων βάσει της γερμανικής νομοθεσίας που διέπει τις 
εργασιακές σχέσεις. 

Στην επιστολή που απέστειλε τον Ιούνιο του 2009 επισυνάπτεται απάντηση στον αναφέροντα 
από τον εργοδότη του. Από την απάντηση αυτή προκύπτει ότι τον Απρίλιο του 2009 ο 
αναφέρων έδωσε γραπτή συγκατάθεση, βάσει του άρθρου 7 του Arbeitszeitgesetz (AZG), για 
παράταση των ημερησίων και εβδομαδιαίων ωρών εργασίας. Επεσήμαινε, ωστόσο, ότι η 
συγκατάθεσή του τελούσε υπό τον όρο συλλογικής σύμβασης η οποία δεν είχε ακόμη 
συναφθεί, προφανώς μεταξύ της Marburger Bund (Ένωσης Ιατρών) και της ιδιωτικής 
κλινικής στην οποία εργαζόταν. Ο εργοδότης ανέφερε ότι δεν μπορούσε να κάνει δεκτή μια 
τέτοια υπό όρους συγκατάθεση ως έγκυρη συγκατάθεση: για την εγγραφή του αναφέροντος 
στον πίνακα εφημεριών, απαιτείται συγκατάθεση που δεν τελεί υπό τον όρο αυτόν. Ο 
εργοδότης παραπέμπει στο άρθρο 7 του AZG, καθώς και στην Betriebsvereinbarung της 
επιχείρησης ως τη βάση της προσέγγισης αυτής. Ο εργοδότης προσθέτει ότι ο αναφέρων 
μπορεί, εναλλακτικά, να αποφασίσει να μην παράσχει μια άνευ όρων συγκατάθεση. Σε αυτήν 
την περίπτωση, δεν θα εγγραφεί στον πίνακα εφημεριών και δεν θα τύχει δυσμενούς 
μεταχείρισης λόγω του ότι δεν παρείχε συγκατάθεση. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, βάσει των πρόσθετων πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον 
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αναφέροντα, η εν λόγω αναφορά αφορά σαφώς διαφορά μεταξύ ιδιωτών. Ο γερμανικός νόμος 
για τον χρόνο εργασίας (AZG) επιτρέπει την ύπαρξη παρεκκλίσεων από συλλογικές 
συμβάσεις, και φαίνεται από όσα έχουν περιγραφεί από τον αναφέροντα και από τον 
εργοδότη ότι, στην ουσία, οι κανόνες τους οποίους καταγγέλλει δεν είναι αυτοί που 
ορίστηκαν από τη συλλογική σύμβαση δημοσίου τομέα, αλλά μάλλον εκείνοι που 
καθορίστηκαν σε συμφωνία συναφθείσα στο επίπεδο της επιχείρησης, μεταξύ του 
συμβουλίου εργαζομένων και της διοίκησης ιδιωτικής κλινικής. Το κατά πόσον οι εν λόγω 
κανόνες συνάδουν με τη γερμανική νομοθεσία που διέπει τις εργασιακές σχέσεις, ή έστω με 
τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου, αποτελεί ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
εθνικών αρχών. 

Επιπροσθέτως, από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε 
κατά πόσον οι πραγματικές συνθήκες εργασίας του αναφέροντος από την άποψη των 
ελάχιστων περιόδων ανάπαυσης συνάδουν με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην 
οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Όπως επισημάνθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση, η 
οδηγία για τον χρόνο εργασίας δεν αποκλείει, καταρχήν, την εργασία σε 24ωρη βάρδια, υπό 
την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση του αναφέροντος, 
η Επιτροπή δεν διαθέτει καμία πληροφορία σχετικά με τα ζητήματα αυτά και, ειδικότερα, 
καμία πληροφορία σχετικά με τις συνολικές ώρες εργασίας, τη συχνότητα των νυχτερινών 
ωρών, τη συχνότητα των βαρδιών, τη διάρκεια και τον χρόνο παροχής της περιόδου 
αντισταθμιστικής ανάπαυσης, τη διάρθρωση του χρόνου εργασίας ή τυχόν συνοδευτικά 
μέτρα για τον έλεγχο και την τήρηση των επιπτώσεων στην υγεία και στην ασφάλεια. 

Όπως επίσης προκύπτει από τις συμπληρωματικές πληροφορίες που προσκομίστηκαν, ο 
αναφέρων κλήθηκε να δώσει συγκατάθεση για το σύνολο των ωρών εργασίας 
(συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εφημερίας), οι οποίες υπερβαίνουν τη μέγιστη ημερήσια 
διάρκεια του χρόνου εργασίας βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή τη μέγιστη εβδομαδιαία 
διάρκεια του χρόνου εργασίας, ή και τις δύο. Μια τέτοια συγκατάθεση θα συνεπαγόταν 
υπέρβαση της μέγιστης διάρκειας του χρόνου εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 
για τον χρόνο εργασίας (48 ώρες ανά εβδομάδα κατά μέσο όρο) και, συνεπώς, θα αποτελούσε 
μεμονωμένη εξαίρεση δυνάμει του άρθρου 22 της οδηγίας. Εντούτοις, ο AZG επιτρέπει τη 
χρήση εξαίρεσης στη Γερμανία, στο πλαίσιο τακτικών εφημεριών, εφόσον τούτο επιτρέπεται 
από συλλογική σύμβαση, κάτι που ισχύει όπως φαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, ο 
εργοδότης του δηλώνει ότι δεν θα εγγραφεί στον πίνακα εφημεριών αν δεν το επιθυμεί και 
δεν δώσει τη συγκατάθεσή του, και δεν θα αντιμετωπιστεί δυσμενώς αν δεν συγκατατεθεί. 
Αυτό φαίνεται ότι συνάδει με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 και ιδίως του άρθρου 22, 
παράγραφος 1, στοιχείο β), της οδηγίας. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, βάσει των πρόσθετων πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον 
αναφέροντα, η παρούσα αναφορά αφορά σαφώς διαφορά μεταξύ ιδιωτών. Στις διαθέσιμες 
πληροφορίες δεν φαίνεται να περιέχονται στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν, εν 
προκειμένω, το επιχείρημα ότι προκύπτουν από τον Arbeitszeitsgesetz ή από τη συλλογική 
σύμβαση δημοσίου τομέα που μνημονεύει ο αναφέρων πρακτικές σχετικά με τον χρόνο 
εργασίας οι οποίες αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο.


