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Θέμα: Αναφορά 1792/2008, του Peter Onderka, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μη εφαρμογή στη Γερμανία της οδηγίας 2003/88/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει αρκετές διατάξεις της γερμανικής νομοθεσίας σχετικά με τον χρόνο 
εργασίας οι οποίες αντιβαίνουν στις διατάξεις της οδηγίας 2003/88/ΕΚ. Ως εκ τούτου, καλεί 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το ζήτημα προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευθυγράμμιση της γερμανικής νομοθεσίας με τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της Γερμανίας που 
μεταφέρει την οδηγία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας1, οι εργαζόμενοι σε δημόσιες 
υπηρεσίες εξαιρούνται από όλες τις ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά την 
κανονική εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, τα διαλείμματα, τις περιόδους ανάπαυσης, την 
προστασία των εργαζομένων τη νύκτα και την προστασία της υγείας στο πλαίσιο τακτικής 
υπηρεσίας.

                                               
1 Πρώην οδηγία 93/104/ΕΚ· νυν 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.
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Ο αναφέρων επικαλείται την παράγραφο 19 του Arbeitszeitgesetz (ArbZG, νόμος για τον 
χρόνο εργασίας) της 6ης Ιουνίου 1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 229 του 
διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 2006.

Όπως παραθέτει ο αναφέρων, ο νόμος αυτός αναφέρει τα εξής:

«Άρθρο 19 Απασχόληση στον δημόσιο τομέα

Η διοικητική αρχή δύναται, για την εκτέλεση καθηκόντων διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα, και υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται σχετική συλλογική σύμβαση, να μεταφέρει τις διατάξεις σχετικά με τον 
χρόνο εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων στους εργαζομένους: στις περιπτώσεις αυτές, δεν θα ισχύουν 
τα άρθρα 3 έως 13».

Ο αναφέρων ερωτά μήπως είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί στον ArbZG/γερμανικό νόμο 
για τον χρόνο εργασίας μια ελάχιστη απαίτηση σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα.

Η παραπάνω διάταξη που παραθέτει ο αναφέρων δεν φαίνεται να υπαγορεύει ότι ο δημόσιος 
τομέας εξαιρείται από οποιαδήποτε μεταφορά της οδηγίας για την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας. Αντιθέτως, φαίνεται να αναφέρει ότι η διοικητική αρχή δύναται να επιλέξει να 
εφαρμόσει στους εργαζομένους σε μια δημόσια υπηρεσία είτε τα άρθρα 3 έως 13 του ARbZG 
είτε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται συγκεκριμένο επίπεδο προστασίας δυνάμει 
συλλογικών συμβάσεων, τις διατάξεις σχετικά με τον χρόνο εργασίας που ισχύουν για τους 
ομοσπονδιακούς δημόσιους υπαλλήλους (Beamte).

Δεν φαίνεται να είναι δυνατόν, δυνάμει της διάταξης που παρατίθεται, μια δημόσια αρχή να 
αποφασίσει ότι δεν θα εφαρμοστεί καμία από αυτές τις τρεις ενδεχόμενες μεθόδους 
μεταφοράς της κοινοτικής οδηγίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οι 
απαιτήσεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας έχουν μεταφερθεί στο γερμανικό εθνικό 
δίκαιο.

Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, η νομοθεσία μεταφοράς είναι γενικά ο 
Arbeitszeitgesetz· οι συλλογικές συμβάσεις μπορούν να υπερέχουν των διατάξεων του AZG 
εάν είναι πιο ευνοϊκές για τους εργαζομένους, αλλά πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τη 
νομολογία του ομοσπονδιακού εργατοδικείου (Bundesarbeitsgericht) κατά τρόπο σύμμορφο 
προς την κοινοτική νομοθεσία.

Για τους υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, εφαρμόζεται κατά κανόνα ο AZG, με την ίδια 
εναλλακτική λύση όσον αφορά τις πιο ευνοϊκές συλλογικές συμβάσεις.

Για τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, των κυβερνήσεων των κρατιδίων 
(Länder) ή των δημοτικών αρχών (δηλαδή τους Beamte), δεν εφαρμόζεται ο AZG. Αντί 
αυτού, οι εν λόγω υπάλληλοι καλύπτονται από ένα φάσμα ειδικών κανονισμών για τον χρόνο 
εργασίας που εγκρίνονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο ή επίπεδο κρατιδίου, και συγκεκριμένα 
από το ομοσπονδιακό διάταγμα AZV (Arbeitszeitverordnung) της 23ης Φεβρουαρίου 2006 
(BGBl. I, σ. 427).
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διατέθηκαν στην Επιτροπή, τόσο από τις εθνικές αρχές όσο 
και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, το συγκεκριμένο 
κανονιστικό πλαίσιο μεταφέρει ορθά τις απαιτήσεις της οδηγίας για την οργάνωση του 
χρόνου εργασίας που παρατίθενται από τον αναφέροντα.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το AZV, ο συνολικός μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες την εβδομάδα (41 ώρες της εβδομάδα για τον κανονικό 
εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας).

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, η οδηγία έχει μεταφερθεί στο 
εθνικό δίκαιο για τους υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών στη Γερμανία αναφορικά με ειδικά 
ζητήματα που επισημαίνει ο αναφέρων. Η μεταφορά αυτή πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που ορίζει η οδηγία, και ορισμένες πτυχές της παρέχουν ευνοϊκότερο επίπεδο προστασίας.


