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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 883/2011, των Motoristas da Patinter, πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των «Motoristas da Patinter» (Οδηγοί του Patinter), σχετικά με 
εικαζόμενες παρατυπίες οι οποίες διαπράχθηκαν σε βάρος οδηγών που 
εκτελούν μεταφορές εμπορευμάτων από τους αντίστοιχους εργοδότες τους

1. Περίληψη της αναφοράς

«Motoristas da Patinter» είναι το όνομα μίας ομάδας οδηγών που εκτελούν οδικές μεταφορές 
και επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Καταγγέλλουν τον εργοδότη τους, την 
«Patinter Portuguesa de Automóveis Transportadora S.A.», η οποία εδρεύει στο Mangualde 
της Πορτογαλίας δηλώνοντας ότι αναγκάστηκαν να παράσχουν υπηρεσίες μεταφορών τόσο 
στην Πορτογαλία όσο και στο εξωτερικό για την εν λόγω εταιρεία χωρίς να πληρούνται οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κυρίως όσον αφορά τον χρόνο 
ανάπαυσης και την αμοιβή που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται. Υποστηρίζουν ότι φοβούνται 
αντίποινα από τον εργοδότη τους, όπως π.χ. την απόλυσή τους, και γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο δεν προσέφυγαν στα εθνικά δικαστήρια. Ζητούν τη βοήθεια των θεσμικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 1 θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν τη διάρκεια 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 
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οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών με 
σκοπό την εναρμόνιση των όρων ανταγωνισμού, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 
της οδικής ασφάλειας.  Επιπλέον, η οδηγία 2002/15/ΕΚ 1 θεσπίζει στοιχειώδεις 
προδιαγραφές σε σχέση με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές 
δραστηριότητες οδικών μεταφορών. 
Το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 απαγορεύει την αμοιβή των 
οδηγών με βάση την απόδοση σε συνάρτηση με την ποσότητα των μεταφερομένων 
εμπορευμάτων και/ή τις διανυόμενες αποστάσεις, εάν ο καθορισμός αυτών των αμοιβών θέτει 
σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια και/ή ενθαρρύνει τη μη συμμόρφωση με τον παρόντα 
κανονισμό.  Οι εθνικές αρχές υποχρεούνται να μεριμνούν για την τήρηση των διατάξεων 
αυτών από όλους τους οδηγούς καθώς και τις επιχειρήσεις μεταφορών. 
Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι η εταιρεία παρέχει μισθολογική αύξηση της τάξης των 0,06 
ευρώ ανά διανυθέν χιλιόμετρο. Αποτελεί υποχρέωση των εθνικών εκτελεστικών αρχών της 
Πορτογαλίας να προβαίνουν στη διενέργεια ολοκληρωμένης εξέτασης στις εγκαταστάσεις 
των εταιρειών για να ελέγχουν κατά πόσο η εταιρεία συμμορφώνεται με τους σχετικούς 
κανόνες της ΕΕ. Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου οι εκτελεστικές αρχές διαπιστώσουν 
παρατυπίες και/ή στοιχεία για αμοιβή με βάση τη χιλιομετρική απόσταση, τα οποία θέτουν σε 
κίνδυνο την οδική ασφάλεια, πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις όπως προβλέπεται στο εθνικό 
σύστημα ποινών που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
561/2006. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παράβαση του άρθρου 10 του Κανονισμού θεωρείται 
πολύ σοβαρή παράβαση σύμφωνα με την οδηγία 2009/5/ΕΚ της Επιτροπής 2. 
Οι αναφέροντες επικρίνουν επίσης τα εργασιακά πρότυπα της εταιρείας και τους όρους 
αμοιβής.  Κατά τους ισχυρισμούς τους, οι διατάξεις αυτές τους ανάγκαζαν να περνούν δύο ή 
περισσότερα συνεχόμενα σαββατοκύριακα καθώς και επίσημες αργίες στο εξωτερικό, για τα 
οποία δεν λάμβαναν ούτε αμοιβή, ούτε άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα αλλά ούτε και 
επίδομα τροφής.  

Ενώ η υποχρέωση για κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης 45 ωρών τουλάχιστον ανά 
δεκαπενθήμερο απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2006, ο συγκεκριμένος τόπος 
για την ανάπαυση του οδηγού δεν προσδιορίζεται.  Το άρθρο 8 του εν λόγω Κανονισμού 
ορίζει ότι ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να πραγματοποιήσει την ημερήσια ανάπαυσή του 
καθώς και τη μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης μακριά από τη βάση μέσα σε 
όχημα, εφόσον αυτό είναι σταθμευμένο και διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου για 
κάθε οδηγό.  Το γεγονός ότι η τακτική εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης δεν καλύπτεται από 
την παρούσα διάταξη συνεπάγεται ότι η εν λόγω τακτική εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης 
δεν πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στο όχημα.   

                                                                                                                                                  
2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 102 της 11.4.2006, σ. 1)
1 Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 
23.3.2002, σ. 35).
2 Οδηγία 2009/5/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της 
οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για καθορισμό ελάχιστων 
προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 
3821/85 σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 29, της 
31.1.2009, σ. 45). 
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Η οδηγία 2002/15/ΕΚ ορίζει στο άρθρο 4 ότι ο χρόνος εργασίας του μετακινούμενου 
εργαζόμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες την εβδομάδα, σε περίοδο αναφοράς που 
δεν υπερβαίνει τους 4 μήνες.  Το άρθρο 3, παράγραφος 1, προσθέτει ότι στον «χρόνο 
εργασίας» περιλαμβάνεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο εργαζόμενος «δεν μπορεί να 
διαθέσει ελεύθερα τον χρόνο του και οφείλει να είναι διαθέσιμος στον χώρο εργασίας του, 
έτοιμος να αναλάβει κανονική εργασία και ορισμένες δραστηριότητες και αποστολές που 
συνδέονται με τα εν ενεργεία καθήκοντά του ... είτε σύμφωνα με τους γενικούς όρους που έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και/ή οι οποίοι 
ορίζονται στη νομοθεσία των κρατών μελών».  Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο α) 
τα διαλείμματα και οι περίοδοι αναπαύσεως, με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας και 
των συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων, καθώς και οι περίοδοι διαθεσιμότητας εξαιρούνται 
από τον χρόνο εργασίας. 

Το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/15/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι για τη 
νυκτερινή εργασία χορηγείται αποζημίωση στον οδηγό σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές 
διατάξεις ή τις συμφωνίες μεταξύ των δύο κοινωνικών εταίρων, εάν η εν λόγω αποζημίωση 
δεν θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Ωστόσο, η οδηγία αυτή δεν καλύπτει τις ελάχιστες 
ημερήσιες ή εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, τις οποίες καλύπτει ο Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 561/2006.  

Τα επίπεδα αμοιβής δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εργασιακής νομοθεσίας της ΕΕ, 
σύμφωνα με το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ και επομένως παραμένει θέμα για το οποίο 
αποφασίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Επιπλέον, στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας, 
σε επίπεδο ΕΕ, η οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ1, η οποία είναι η βασική νομική πράξη στον 
τομέα αυτόν, ορίζει τις γενικές αρχές όσον αφορά την πρόληψη των επαγγελματικών 
κινδύνων, την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών 
κινδύνου και ατυχημάτων, και την ενημέρωση, τη διαβούλευση και την κατάρτιση των 
εργαζομένων. Υποχρεώνει τον εργοδότη να εκτιμά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την 
υγεία των εργαζομένων, να εφαρμόζει μέτρα πρόληψης και να παρέχει επαρκή προστασία. Σε 
συγκεκριμένες περιστάσεις, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν θα προκύπτουν συνεπώς από 
την εκτίμηση των κινδύνων. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς 
δραστηριοτήτων. 
Συμπεράσματα

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η εθνική τους νομοθεσία 
προστατεύει τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις προαναφερθείσες οδηγίες της ΕΕ στον 
τομέα του χρόνου εργασίας και της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. 
Οι αναφέροντες πρέπει να επικοινωνήσουν με τις εθνικές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για 
τα θέματα αυτά εφόσον θεωρούν ότι ο εργοδότης τους παραβιάζει τις ισχύουσες διατάξεις 
περί προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Οι αρχές αυτές είναι οι 
πλέον κατάλληλοι φορείς για να διερευνήσουν την υπόθεση λαμβάνοντας υπόψη το 
συγκεκριμένο πραγματικό ιστορικό και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.  

                                               
1 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 
29.6.1989, σ. 1).


