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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1841/2008 του A. K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις ώρες 
εργασίας των γερμανών υπαλλήλων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η μεταφορά στο γερμανικό δίκαιο της οδηγίας 2003/88/ΕΚ 
σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας φέρνει σε μειονεκτική 
θέση τους υπαλλήλους που πρέπει να διανύουν μεγάλες αποστάσεις από και προς την 
εργασία τους. Ο αναφέρων είναι αστυνομικός και μετατέθηκε το 1998, ως αποτέλεσμα ενός 
προγράμματος αναδιάρθρωσης, σε μια θέση που βρίσκεται σε απόσταση 200 χιλιομέτρων
από την κατοικία του. Στο πλαίσιο του προηγούμενου καθεστώτος χρόνου εργασίας, το 
ωράριο υπηρεσίας του μπορούσε να ρυθμιστεί έτσι, ώστε να διαθέτει αρκετό χρόνο για το 
ταξίδι. Αυτό δεν είναι πλέον δυνατό σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να 
υφίσταται μεγάλη σωματική και πνευματική κόπωση. Το παλαιό καθεστώς είχε ευρεία βάση 
και ήταν προς όφελος της αστυνομίας, ενώ ικανοποιούσε και τις κοινωνικές ανάγκες των 
αστυνομικών. Η μετακόμιση είναι αδύνατη για τον αναφέροντα για οικονομικούς και 
κοινωνικούς λόγους, λόγω της αναδιοργάνωσης που αυτή συνεπάγεται και λόγω της ηλικίας 
του. Ισχυρίζεται ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν εξαιρέσεις από την οδηγία, αλλά δεν έγιναν 
δεκτές. Ζητεί διευκρινίσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Ο αναφέρων είναι ένας ομοσπονδιακός αστυνομικός που διαμαρτύρεται για μια αλλαγή η 
οποία εισήχθη το 2006 στη γερμανική εθνική νομοθεσία όσον αφορά τον χρόνο εργασίας των
ομοσπονδιακών δημοσίων υπαλλήλων (Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und
Beamten des Bundes - AZV) ως αποτέλεσμα της μεταφοράς της οδηγίας για τον χρόνο 
εργασίας (οδηγία 2003/88/EΚ). Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι νέες ρυθμίσεις για τις 
περιόδους ανάπαυσης που προβλέπονται από τον κανονισμό AZV έχουν δυσμενείς
επιπτώσεις για τους αστυνομικούς που εργάζονται σε βάρδιες και διανύουν μεγάλες 
αποστάσεις για να μεταβούν στον τόπο εργασίας τους.

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι πριν από αυτή την αλλαγή, ο ίδιος και οι συνάδελφοί του
εργάζονταν σε διαδοχικές βάρδιες (βραδινή/πρωινή/νυχτερινή) με ενδιάμεσες ημερήσιες 
περιόδους ανάπαυσης 8 ωρών, που όμως ακολουθούνταν από μια μακρά περίοδο ανάπαυσης 
ελάχιστης διάρκειας 48 ωρών, την οποία μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να 
επιστρέψουν στο σπίτι τους. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι αυτό το σύστημα ικανοποιούσε
γενικά τους εν λόγω εργαζομένους, κάλυπτε τις υπηρεσιακές ανάγκες της αστυνομίας και
ήταν προς όφελος των κοινωνικών αναγκών και της οικογενειακής ζωής των υπαλλήλων.
Σήμερα, ο κανονισμός AZV απαιτεί μια ελάχιστη ημερήσια περίοδο ανάπαυσης 11 ωρών ανά 
24ωρο, γεγονός που σύμφωνα με τον αναφέροντα, καθιστά αδύνατη τη μετακίνηση από και 
προς τον τόπο εργασίας τους και προκαλεί μεγάλη σωματική και πνευματική κόπωση.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αν και είναι δυνατό να υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις στις
διατάξεις της οδηγίας, αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν. Η επιτροπή αναφορών του γερμανικού
Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου (Bundestag), η οποία παρέπεμψε την αναφορά στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποστηρίζει ότι ο κανονισμός AZV, σύμφωνα με το άρθρο 17(3)(γ) 
της οδηγίας, προβλέπει τη δυνατότητα παρεκκλίσεων από την απαίτηση ύπαρξης μιας
περιόδου ανάπαυσης διάρκειας 11 ωρών για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από 
την ανάγκη να εξασφαλισθεί η συνέχεια της υπηρεσίας. Η επιτροπή παραδέχεται, ωστόσο, ότι
ο κανονισμός δεν είναι προσαρμοσμένος στις συγκεκριμένες ανάγκες όσων διανύουν μεγάλες
αποστάσεις από και προς τον τόπο εργασίας τους και εργάζονται σε βάρδιες.

Η επιτροπή αναφορών του γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου ισχυρίζεται ότι η 
οδηγία δεν προβλέπει άλλες εξαιρέσεις που θα ήταν πιθανώς πιο κατάλληλες για τους εν 
λόγω αστυνομικούς και συνεπώς δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο. 
Αντίθετα, σύμφωνα με την επιτροπή, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα, απαιτείται μία 
λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Επιτροπή είχε ήδη την ευκαιρία να γνωστοποιήσει τις παρατηρήσεις της όσον αφορά 
παρόμοια ζητήματα που τέθηκαν στην αναφορά 667/2006.

- Οι απαιτήσεις

Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας θεσπίζει, προς όφελος της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων, ελάχιστες περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Σύμφωνα με  το
άρθρο 3, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε εργαζόμενος να διαθέτει, 
ανά εικοσιτετράωρο, περίοδο ανάπαυσης ελάχιστης διάρκειας ένδεκα συναπτών ωρών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 5, τα κράτη μέλη θεσπίζουν επίσης τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε
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εργαζόμενος να διαθέτει, ανά περίοδο επτά ημερών, μια ελάχιστη περίοδο εικοσιτεσσάρων 
ωρών, στις οποίες προστίθενται οι ένδεκα ώρες ημερήσιας ανάπαυσης. (Το άρθρο 5 
προβλέπει επίσης ότι αν δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους ή από τις
συνθήκες οργάνωσης της εργασίας, μπορεί να ορίζεται ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης 24 
ωρών (χωρίς τις επιπλέον 11 ώρες που αναφέρονται ανωτέρω).

Η οδηγία προβλέπει επίσης ειδικούς κανόνες για τους εργαζόμενους τη νύχτα
(συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που ενδέχεται να πραγματοποιούν κατά τη 
διάρκεια της νύχτας ένα ορισμένο τμήμα του ετήσιου χρόνου εργασίας τους, όπως ορίζεται 
μέσω της εθνικής νομοθεσίας ή συλλογικών συμβάσεων). Σύμφωνα με το άρθρο 8, τα κράτη
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε ο κανονικός χρόνος νυχτερινής εργασίας να μην
υπερβαίνει, κατά μέσον όρο, τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο.

- Οι διατάξεις παρέκκλισης

Ωστόσο, η οδηγία προβλέπει επίσης διάφορες μορφές ευελιξίας ως προς τις απαιτήσεις που
αναφέρονται ανωτέρω.

Για παράδειγμα, μπορούν να υπάρξουν παρεκκλίσεις από τα άρθρα 3, 5 και 8:

- για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την απόσταση ανάμεσα στους τόπους 
εργασίας και κατοικίας του εργαζομένου - άρθρο. 17.3(α)

- για τις δραστηριότητες φύλαξης και επίβλεψης που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη συνεχούς
παρουσίας για την προστασία των αγαθών και των προσώπων - άρθρο 17.3(β)

- για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη να εξασφαλισθεί η συνέχεια της 
υπηρεσίας - άρθρο 17.3(γ). 

Παρεκκλίσεις μπορούν επίσης να υπάρξουν από τα άρθρα 3 και 5:

- για την εργασία κατά βάρδιες, κάθε φορά που ο εργαζόμενος αλλάζει βάρδια και δεν μπορεί
να έχει ανάμεσα στο τέλος μιας βάρδιας και στην αρχή της επόμενης περιόδου ημερήσιας ή/και 
εβδομαδιαίας ανάπαυσης - άρθρο 17.4.(α).

- Οι προϋποθέσεις παρέκκλισης

Όλες οι ανωτέρω δυνατότητες παρέκκλισης υπόκεινται βάσει του άρθρου 17.2 σε μια
απαίτηση αντισταθμιστικής ανάπαυσης. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας εργαζόμενος χάνει το
σύνολο ή μέρος της ελάχιστης ημερήσιας ή εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης δυνάμει
οποιασδήποτε από αυτές τις παρεκκλίσεις, πρέπει να του χορηγούνται ισοδύναμες περίοδοι 
αντισταθμιστικής ανάπαυσης (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων όπου η αντισταθμιστική 
ανάπαυση δεν είναι αντικειμενικά δυνατή).

Το Δικαστήριο έκρινε στην υπόθεση Jaeger (C-151/02) ότι η ισοδύναμη αντισταθμιστική 
ανάπαυση βάσει της οδηγίας πρέπει να χορηγείται σε χρόνο που ακολουθεί άμεσα τις 
αντίστοιχες περιόδους εργασίας. Συνεπώς, όταν (για παράδειγμα) ένας εργαζόμενος
απολαμβάνει μόνο μια 8ωρη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης δυνάμει μίας από τις 
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παρεκκλίσεις, η αντιστάθμιση της απαιτούμενης ελάχιστης 11ωρης ανάπαυσης πρέπει να 
γίνεται εντός των επόμενων 24 ωρών.

Πρέπει να αναφερθεί ότι το 2004 η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση1 για την
τροποποίηση της οδηγίας πραγματοποιώντας μια σειρά ισορροπημένων αλλαγών στους 
υπάρχοντες κανόνες. Ένα στοιχείο αυτής της πρότασης ήταν ότι η αντισταθμιστική ανάπαυση
δεν θα ήταν απαραίτητο να λαμβάνεται κατά την αμέσως επόμενη περίοδο, αλλά θα
μπορούσε να χορηγείται "εντός εύλογου χρονικού διαστήματος", το οποίο θα προσδιοριζόταν 
από την εθνική νομοθεσία, συλλογική σύμβαση ή τη συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2009, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν ότι 
δεν μπορούσαν να επιτύχουν συμφωνία επί της πρότασης, παρά το γεγονός ότι 
πραγματοποιήθηκαν δύο αναγνώσεις και διαδικασία συνδιαλλαγής. Συνεπώς η πρόταση
απορρίπτεται και επομένως η ερμηνεία του δικαστηρίου στην υπόθεση Jaeger εξακολουθεί 
να ισχύει.

- Η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών

Βεβαίως, το γεγονός ότι μια οδηγία προβλέπει δυνατότητες παρέκκλισης δεν σημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε ή όλες αυτές τις παρεκκλίσεις. 
Πρόκειται για θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Συμπεράσματα

Δεν προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες ότι το αμφισβητούμενο εθνικό μέτρο
αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο.

Είναι σαφώς δυνατό δυνάμει της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας να παρέχεται ευελιξία όσον
αφορά τόσο την επιλογή του χρόνου των ελάχιστων ημερήσιων περιόδων ανάπαυσης όσο και
τη διάρκεια των ημερήσιων περιόδων ανάπαυσης για τους εργαζόμενους τη νύχτα, για 
παράδειγμα, όταν οι εργαζόμενοι διαμένουν μακριά από τον τόπο εργασίας τους.

Ωστόσο, το γεγονός ότι μια οδηγία προβλέπει δυνατότητες παρέκκλισης δεν σημαίνει ότι ένα
κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιήσει όλες ή οποιαδήποτε από αυτές τις 
παρεκκλίσεις. Εφόσον οι ελάχιστες νομικές απαιτήσεις της οδηγίας ουσιαστικά
ικανοποιούνται, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών να αποφασίζουν πώς
ακριβώς πρέπει να μεταφερθεί μια οδηγία στην πράξη. Η Επιτροπή έχει συχνά υπογραμμίσει
τη σημασία που αποδίδει στον συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, 
αλλά η οδηγία για τον χρόνο εργασίας δεν περιλαμβάνει σχετικές νομικές απαιτήσεις.

Η παρούσα αναφορά σχετίζεται με θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών 
αρχών.

                                               
1 Αρχική πρόταση COM (2004) 607· αναθεωρημένη πρόταση κατόπιν γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, COM(2005)0246.


