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Θέμα: Αναφορά  0074/2010 του κ. Jean Pirotte (Βέλγος), εξ ονόματος της FISP-IFOD
(Διακατηγοριακή ομοσπονδία δημοσίων υπηρεσιών), σχετικά με εικαζόμενες
παραβιάσεις της Οδηγίας 2003/88 ΕΚ που αφορά ορισμένες πλευρές της
διευθέτησης του χρόνου εργασίας από το Βέλγιο

1. Περίληψη της αναφοράς

O αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέσει την Επιτροπή να λάβει
επείγοντα μέτρα κατά του Βελγίου για τη μη εφαρμογή της Οδηγίας 2003/88 ΕΚ που αφορά
ορισμένες πλευρές της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στην περίπτωση των πυροσβεστών.
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι πυροσβέστες βρίσκονται σε επιφυλακή 168 ώρες
εβδομαδιαία. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών βρίσκονται στη διάθεση του εργοδότη χωρίς
να πληρώνονται, εκτός και αν τους ζητηθεί να επέμβουν. Ο αναφέρων υπογραμμίζει ότι
αρκετοί έχουν υποβάλλει ατομικές καταγγελίες στα βελγικά δικαστήρια, καταγγέλλει ωστόσο
τη μη εφαρμογή της ίδιας της Οδηγίας από τις αρχές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Απριλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι σε αντίθεση με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας (οδηγία
2003/88/EΚ, πρώην οδηγία 93/104/EΚ), επιτρέπεται στους εθελοντές πυροσβέστες στο
Βέλγιο να συγκεντρώνουν 168 ώρες επιφυλακής εβδομαδιαίως κάθε μήνα.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 1ης Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή εξήγησε ότι
τα πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης δεν ήταν σαφή και ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί κατά
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πόσον εφαρμόζεται η νομοθεσία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων παρείχε
συμπληρωματικές πληροφορίες και υπέβαλε στην Επιτροπή Αναφορών απόφαση του
Πρωτοδικείου του Dinant (Βέλγιο) της 13ης Ιανουαρίου 2011 μετά από δικαστική διαδικασία
μεταξύ ορισμένων εθελοντών πυροσβεστών και της πόλης Couvin. Το δικαστήριο έκρινε ότι
οι εθελοντές πυροσβέστες θα πρέπει να θεωρείται ότι εργάζονται για τις αρχές της πόλης
Couvin και ο χρόνος κατά τον οποίο βρίσκονται σε επιφυλακή κατ’ οίκον θα πρέπει να
θεωρείται και να αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

Το εθνικό δικαστήριο κατέφυγε στην οδηγία 93/104/EΚ (πλέον οδηγία 2003/88/EΚ)
προκειμένου να αποφασίσει τόσο αν οι εθελοντές πυροσβέστες απασχολούνταν σύμφωνα με
την εθνική νομοθεσία όσο και αν η φύση του χρόνου κατά τον οποίο βρίσκονται σε
επιφυλακή θα πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας.   

Από την απόφαση απορρέει ότι οι εθελοντές πυροσβέστες βρίσκονταν σε επιφυλακή κατ’
οίκον. Δεν παρέχονται πληροφορίες για το εύρος του χρόνου κατά τον οποίο βρίσκονταν σε
επιφυλακή, αλλά το δικαστήριο θεώρησε σε κάθε περίπτωση ότι βρίσκονταν στη διάθεση του
εργοδότη, πράγμα που ήταν επαρκές σύμφωνα με τον εθνικό ορισμό του χρόνου εργασίας
στο άρθρο 8.1 του νόμου της 14ης Δεκεμβρίου 2000 για να χαρακτηριστεί το σύνολο του
χρόνου επιφυλακής ως χρόνος εργασίας. Επιπλέον, παρόλο που οι εθελοντές πυροσβέστες
δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό του εργαζομένου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, το
δικαστήριο απεφάνθη ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να θεωρούνται εργαζόμενοι σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.  

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

Καταρχάς, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η απόφαση του εθνικού δικαστηρίου της 13ης
Ιανουαρίου 2011 ασχολείται κυρίως με τον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής της βελγικής
νομοθεσίας. Πρόκειται για ζήτημα που αφορά τις εθνικές αρχές και στο οποίο η Επιτροπή δεν
μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εναγόμενος
σκόπευε προφανώς να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η Επιτροπή δεν σκοπεύει να σχολιάσει σε αυτό το στάδιο την απόφαση του εθνικού
δικαστηρίου λόγω ενδεχόμενης έφεσης του εναγομένου. Αντ’ αυτού, η Επιτροπή θα ήθελε να
επαναλάβει τις αρχές που απορρέουν από την οδηγία 2003/88/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με ορισμένα στοιχεία
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας1, όπως ερμηνεύονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.   

Εφαρμογή της οδηγίας στους εθελοντές πυροσβέστες

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου, οι συνήθεις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων, των υπηρεσιών έκτακτης
ανάγκης ή των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας –συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα,
της κατάσβεσης πυρκαγιάς ή της παροχής υπηρεσιών έκτακτης ιατρικής βοήθειας σε θύματα
ατυχημάτων– εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν η
σχετική υπηρεσία «πρέπει να αντιμετωπίζει συμβάντα τα οποία, εξ ορισμού, δεν μπορούν να
                                               
1 ΕΕ L 299 της 18.11.03, σ. 9.



CM\866776EL.doc 3/6 PE464.843v01-00

EL

προβλεφθούν», καθώς «οι δραστηριότητες, τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες συνεπάγεται…,
δεν είναι λιγότερο δυνατόν να οργανωθούν εκ των προτέρων, περιλαμβανομένης της
οργανώσεως των ωραρίων εργασίας του προσωπικού ως προς την πρόληψη των κινδύνων για
την ασφάλεια και για την υγεία». 1

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, μόνον εάν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις είναι δυνατή η
εξαίρεση των οικείων δραστηριοτήτων δημοσίων υπηρεσιών από την εφαρμογή των συνήθων
κανόνων που θεσπίζονται στην οδηγία. Η εξαίρεση πρέπει να νοείται ότι αναφέρεται μόνο
«στην περίπτωση έκτακτων συμβάντων, κατόπιν των οποίων η εύρυθμη εφαρμογή μέτρων
σκοπούντων στην προστασία του πληθυσμού υπό συνθήκες σοβαρού συλλογικού κινδύνου
επιβάλλει στο προσωπικό, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους συμβάν, να δώσει
απόλυτη προτεραιότητα στον επιδιωκόμενο με αυτά τα μέτρα σκοπό, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η επίτευξή του. Το ανωτέρω ισχύει σε περιπτώσεις φυσικών ή τεχνολογικών
καταστροφών, επιθέσεων, σοβαρών ατυχημάτων ή άλλων τέτοιας φύσεων συμβάντων, των
οποίων η βαρύτητα και η έκταση επιβάλλουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την
προστασία της ζωής, της υγείας καθώς και της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, η δε ορθή
εκτέλεση των μέτρων αυτών θα διακυβευόταν εάν τηρούνταν το σύνολο των κανόνων που
τίθενται με [τις οδηγίες-πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια και για τον χρόνο
εργασίας]».2

Οι λειτουργικές διατάξεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας αναφέρονται σε «εργαζόμενο»
(συχνά σε «οποιονδήποτε εργαζόμενο» ή σε «κάθε εργαζόμενο»). Η έννοια αυτή δεν ορίζεται
στην ίδια την οδηγία.

Στο άρθρο 3 της οδηγίας-πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια (89/391/EΟΚ), η οποία
ορίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ως εργαζόμενος ορίζεται:

«κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη, συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων
και των μαθητευομένων, εκτός από το υπηρετικό προσωπικό»,

ενώ ως εργοδότης ορίζεται:

«κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο και
έχει την ευθύνη για την επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση».

Εντούτοις, στην απόφασή του στην υπόθεση Isère3, το Δικαστήριο αμφισβήτησε το ότι αυτή
η έννοια του «εργαζομένου» που περιλαμβάνεται στην οδηγία-πλαίσιο για την υγεία και την
ασφάλεια εφαρμόζεται απαραίτητα στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας, σχολιάζοντας ότι η
οδηγία δεν πραγματοποιεί ειδική μνεία σε αυτήν την έννοια.

Το Δικαστήριο επεσήμανε, επίσης, ότι η οδηγία δεν αναφερόταν ούτε σε ορισμούς της
έννοιας «εργαζόμενος» που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία και πρακτική,
καταλήγοντας ότι εφαρμόζει αυτόνομο ορισμό της ΕΕ:

Από την τελευταία διαπίστωση προκύπτει ότι, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/88, η έννοια

                                               
1Απόφαση στην υπόθεση C-52/04 Feuerwehr Hamburg, σκέψη 52. 
2Feuerwehr Hamburg, σκέψεις 53-54.
3 Isère, υπόθεση C-428/09, σκέψη 27. 
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του εργαζομένου δεν επιδέχεται ερμηνεία διαφορετική ανάλογα με το εθνικό δίκαιο αλλά έχει
αυτοτελές περιεχόμενο στο δίκαιο της Ένωσης. Πρέπει να ορίζεται βάσει αντικειμενικών
κριτηρίων που χαρακτηρίζουν την εργασιακή σχέση αναλόγως των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων των οικείων προσώπων. Το κύριο χαρακτηριστικό της εργασιακής σχέσεως είναι
ακριβώς το γεγονός ότι ένα άτομο παρέχει, κατά τη διάρκεια ορισμένου χρόνου, σε άλλο και
υπό τη διεύθυνσή του, υπηρεσίες έναντι των οποίων λαμβάνει αμοιβή …1.

Στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού υπό το πρίσμα του όρου «εργαζόμενος», στον οποίο πρέπει να
προβεί ο εθνικός δικαστής, αυτός οφείλει να στηριχθεί σε αντικειμενικά κριτήρια και να
αποτιμήσει σφαιρικά όλες τις περιστάσεις της υποθέσεως που άπτονται της φύσεως τόσο των
οικείων δραστηριοτήτων όσο και της επίδικης σχέσεως εργασίας. … ’2

Στην υπόθεση Isère, το Δικαστήριο έκρινε ότι το περιστασιακό και εποχιακό προσωπικό, που
απασχολείται κατ’ ανώτατο όριο ογδόντα εργάσιμες ημέρες με συμβάσεις αορίστου χρόνου
σε κέντρα διακοπών και αναψυχής, θεωρούνται σαφώς «εργαζόμενοι» οι οποίοι υπόκεινται
στην οδηγία. Δεν είχε σημασία το ότι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία οι συμβάσεις
εργασίας τους δεν υπόκειντο σε ορισμένες διατάξεις του εργατικού κώδικα: « … εντούτοις
υπενθυμίζεται ότι το Δικαστήριο έχει δεχθεί ότι η sui generis νομική φύση της εργασιακής
σχέσεως από πλευράς εθνικού δικαίου δεν ασκεί επιρροή επί της ιδιότητας του εργαζομένου
υπό την έννοια του δικαίου της Ένωσης». 3

Η έννοια του «χρόνου εργασίας»

Το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας ορίζει τον «χρόνο εργασίας» ως «κάθε περίοδο κατά
τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος ευρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη, και
ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και
πρακτικές».

Το Δικαστήριο δήλωσε ότι τα χαρακτηριστικά της έννοιας «χρόνος εργασίας» προϋποθέτουν
δύο συνθήκες: απαιτείται η φυσική παρουσία του εργαζομένου στο μέρος το οποίο
καθορίζεται από τον εργοδότη και ο πρώτος πρέπει να τίθεται στη διάθεση του τελευταίου
προκειμένου να μπορεί να παρέχει αμέσως τις απαραίτητες υπηρεσίες σε περίπτωση
ανάγκης4.

Προφανώς, σύμφωνα με τον βελγικό νόμο της 14ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με ορισμένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας στον δημόσιο τομέα, όπως ερμηνεύεται από το
εθνικό πρωτοδικείο στην απόφαση που υπέβαλε ο αναφέρων, η έννοια του χρόνου εργασίας
εξαρτάται μόνο από το δεύτερο κριτήριο, δηλαδή τη διαθεσιμότητα προς τον εργοδότη. Ως εκ
τούτου, φαίνεται πως η βελγική νομοθεσία είναι πιο γενναιόδωρη από την ίδια την οδηγία. Η
εν λόγω προσέγγιση είναι σύμφωνη με την οδηγία, διότι η τελευταία προβλέπει τις ελάχιστες
                                               
1 Το Δικαστήριο αναφέρθηκε, εν προκειμένω, κατ’ αναλογία στις παρατηρήσεις του στην 
υπόθεση 66/85 Lawrie-Blum [1986] Συλλογή 2121, σκέψεις 16 και 17, (σχετικά με το 
άρθρο 39 EΚ), καθώς και στην υπόθεση C-138/02 Collins [2004] Συλλογή I-2703, σκέψη 26. 
2 Isθre, σκέψεις 28-29.
3 Το Δικαστήριο αναφέρθηκε, εν προκειμένω, στην υπόθεση C-116/06 Kiiski [2007] Συλλογή 
I-7643, σκέψη 26 και τη συναφή νομολογία που παρατίθεται επί της εν λόγω υπόθεσης.
4 Βλ. απόφαση της 01/12/2005, Dellas κ.λπ., σκέψη 48 και τη συναφή νομολογία που 
παρατίθεται επί της εν λόγω υπόθεσης.
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απαιτήσεις.

Στην υπόθεση SIMAP1, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε επί σχετικής παραπομπής από
ισπανικό δικαστήριο ότι ο «χρόνος εφημερίας» κατά τον οποίο οι ιατροί υποχρεούνται να
είναι παρόντες στον χώρο εργασίας πρέπει να θεωρείται στο σύνολό του ως χρόνος εργασίας
υπό την έννοια της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας. Αντιθέτως, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο
χρόνος εφημερίας κατά τον οποίο οι ιατροί υποχρεούνται να τελούν υπό το καθεστώς της
δυνατότητας συνεχούς επικοινωνίας μαζί τους, αλλά δεν τους επιβάλλεται η υποχρέωση
παρουσίας τους στον χώρο εργασίας, δεν πρέπει να θεωρείται ως χρόνος εργασίας,
εξαιρουμένων των περιόδων κατά τις οποίες παρασχέθηκαν πραγματικές ιατρικές υπηρεσίες
κατόπιν κλήσεως. Στην υπόθεση Jaeger2, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι οι εφημερίες κατά
τις οποίες οι εργαζόμενοι πρέπει να παραμένουν στον χώρο εργασίας, αλλά μπορούν να
αναπαύονται εάν δεν κληθούν να αναλάβουν εργασία, πρέπει επίσης να λαμβάνονται πλήρως
υπόψη ως χρόνος εργασίας και δεν μπορούν να θεωρούνται ως περίοδοι αναπαύσεως.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου δεν αναφέρονται μόνο σε χρόνο
επιφυλακής ο οποίος απαιτεί την παρουσία στον χώρο εργασίας, αλλά και, ευρύτερα, σε
χρόνο επιφυλακής ο οποίος απαιτεί την παρουσία σε οποιοδήποτε άλλο μέρος ορίζεται από
τον εργοδότη.3

Είναι σημαντικό να επισημανθούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από το
Δικαστήριο στη σκέψη 65 της απόφασης επί της υπόθεσης Jaeger: Επιβάλλεται να προστεθεί
ότι, όπως έκρινε το Δικαστήριο με τη σκέψη 50 της προπαρατεθείσας αποφάσεως Simap, σε
σύγκριση με τον ιατρό υπό καθεστώς συνεχούς δυνατότητας επικοινωνίας, που προϋποθέτει
μόνον τη διαρκή διαθεσιμότητα του τελευταίου χωρίς να απαιτεί τη φυσική παρουσία του στο
κέντρο υγείας, ο ιατρός που υποχρεούται να βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη του σε τόπο
καθορισμένο από τον τελευταίο καθ' όλη τη διάρκεια της εφημερίας υπόκειται σε αισθητά
μεγαλύτερους περιορισμούς, εφόσον πρέπει να παραμένει μακριά από το οικογενειακό και
κοινωνικό του περιβάλλον και έχει μειωμένη ευχέρεια διαθέσεως του χρόνου κατά τον οποίο
δεν απαιτούνται οι επαγγελματικές του υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, καθίσταται σαφές το πού πρέπει να βρίσκονται
οι εργαζόμενοι σε περιόδους διαθεσιμότητας προς εργασία. Οι περίοδοι διαθεσιμότητας, κατά
τις οποίες πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον εργαζόμενο ώστε να εργαστεί
εάν κριθεί αναγκαίο, αλλά κατά τις οποίες ο εργαζόμενος δύναται να επιλέξει να βρίσκεται
στο σπίτι του ή σε άλλον χώρο της επιλογής του (ακόμα και αν ο εν λόγω χώρος πρέπει, παρ’
όλα αυτά, να βρίσκεται αρκετά κοντά στον χώρο εργασίας για την ταχεία ανάληψη εργασίας
εφόσον χρειαστεί) δεν εκλαμβάνονται κατ’ ανάγκη υπό την πλήρη έννοια του χρόνου
εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, μόνον ο χρόνος «πραγματικής παροχής υπηρεσιών»
λογίζεται ως χρόνος εργασίας. Σε μια τέτοια κατάσταση, φαίνεται ότι πρέπει να ισχύσει η
σκέψη 50 της SIMAP, διότι ο εργαζόμενος «υπόκειται σε λιγότερους περιορισμούς κατά τη
διαχείριση του χρόνου του και μπορεί να ασχοληθεί με τα ενδιαφέροντά του» έως ότου κληθεί
να παρέμβει. Η αναφορά κάνει λόγο για 168 ώρες χρόνου επιφυλακής κατ’ οίκον ή σε άλλο
μέρος της επιλογής του εργαζομένου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν ακόμη λάβει

                                               
1 Υπόθεση C-303/98.
2Jaeger, υπόθεση C-151/02, απόφαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2003, σκέψεις 60 και 61. 
3Βλ. για παράδειγμα Jaeger, σκέψεις 63, 65, 69.
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πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα του χρόνου που δαπανάται στον εργασιακό χώρο ή
σχετικά με τον πραγματικό χρόνο παροχής υπηρεσιών (τον χρόνο ο οποίος σύμφωνα με την
οδηγία πρέπει να λογίζεται ως χρόνος εργασίας).

Συμπεράσματα

Οι πυροσβέστες οι οποίοι προσλαμβάνονται από δημόσιες υπηρεσίες υπόκεινται στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Isère,
εναπόκειται στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων να αποφασίσουν αν ένας εθελοντής
πυροσβέστης, όπως στην προκειμένη περίπτωση, απασχολείται από δημόσια υπηρεσία. Κατά
τη λήψη αυτής της απόφασης, το εθνικό δικαστήριο θα πρέπει να εφαρμόσει την αυτόνομη
έννοια του «εργαζόμενου» σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, όπως ορίζεται στην απόφαση
Isère, υπό το πρίσμα όλων των συνθηκών της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την οδηγία 2003/88/EΚ, το σύνολο του χρόνου επιφυλακής κατά τον οποίο ο
εργαζόμενος απαιτείται να παραμείνει στον χώρο εργασίας πρέπει να θεωρείται χρόνος
εργασίας. Εντούτοις, ο χρόνος επιφυλακής κατ’ οίκον ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος είναι
ελεύθερος να επιλέξει να παραμείνει ο εργαζόμενος (ακόμη κι αν πρέπει να μπορεί να
μεταβεί γρήγορα στον χώρο εργασίας) δεν θεωρείται χρόνος εργασίας. Από την απόφαση του
εθνικού δικαστηρίου φαίνεται ότι η αναφορά σχετίζεται κυρίως ή εξ ολοκλήρου με τον χρόνο
επιφυλακής της τελευταίας κατηγορίας.   

Το υλικό που απέστειλε ο αναφέρων καταδεικνύει ότι σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία της
14ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
στον δημόσιο τομέα, όπως ερμηνεύεται από το εθνικό πρωτοδικείο στην απόφαση που
υπέβαλε ο αναφέρων, η έννοια του χρόνου εργασίας εξαρτάται μόνο από ένα κριτήριο,
δηλαδή τη διαθεσιμότητα προς τον εργοδότη, και δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία στο μέρος
που καθορίζεται από τον εργοδότη. Ως εκ τούτου, η απόφαση του εθνικού δικαστηρίου
εμπίπτει, εν προκειμένω, στο πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας, η οποία υπερβαίνει
τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, σύμφωνα με την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου.


