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Θέμα: Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά με 
σκοπό την προστασία και την καλύτερη στήριξη των Ευρωπαίων εθελοντών

Η οδηγία 2003/88/ΕΚ, που αφορά ορισμένες πτυχές της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, θεσπίζει 
ελάχιστους κανόνες για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά τον μέγιστο 
επιτρεπόμενο αριθμό ωρών εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης που πρέπει να 
τηρούνται.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες οργανώνουν την πολιτική προστασία τους διττά, τόσο με επαγγελματίες 
όσο και με εθελοντές πυροσβέστες. Οι τελευταίοι αντιπροσωπεύουν περίπου 3,5 εκατομμύρια άτομα 
σε επίπεδο ΕΕ και βασίζονται στη συμμετοχή των πολιτών.

Με την απόφαση Matzak της 21ης Φεβρουαρίου 2018, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
εξομοιώνει, στο συγκεκριμένο συγκεκριμένο παράδειγμα, έναν Βέλγο εθελοντή πυροσβέστη με έναν 
απλό εργαζόμενο. Δεδομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία 2003/88/ΕΚ όσον 
αφορά τον ανώτατο αριθμό ωρών εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, εάν η απόφαση 
αυτή δημιουργούσε προηγούμενο και εάν η οδηγία έπρεπε να εφαρμοστεί σε όλους τους πολίτες που 
συμμετέχουν εθελοντικά σε δομές πολιτικής προστασίας, θα ήταν σαφώς αδύνατο να συνδυαστεί 
αυτή η εθελοντική εργασία με μια συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα. Δεδομένου ότι σχεδόν 7 
στους 10 εθελοντές πυροσβέστες απασχολούνται σε άλλη θέση εργασίας επιπλέον της εθελοντικής 
τους δραστηριότητας, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε ουσιαστικά σε παύση των υπηρεσιών πρώτων 
βοηθειών σε πολλές χώρες.

Η απόφαση αυτή δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και εγείρει αμφιβολίες σχετικά με μια υπηρεσία που 
είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Υπονομεύει επίσης την 
ασφάλεια των κρατών μελών και την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία σε μια εποχή που είναι 
απαραίτητες περισσότερο από ποτέ. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται η συμμετοχή στα 
κοινά και ο εθελοντισμός. Πρόκειται για κάτι που ωφελεί τόσο εκείνους που αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση όσο και την κοινωνία στο σύνολό της, ιδίως μέσω του κοινωνικού της δεσμού και 
δεδομένης της κλιματικής αλλαγής που αντιμετωπίζουμε. Οι κοινωνίες μας εμπλουτίζονται από αυτές 
τις εθελοντικές δεσμεύσεις που δημιουργούν ένα αρχικό δίχτυ προστασίας όσον αφορά την 
αλληλεγγύη και τη δημόσια ασφάλεια.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με τις δράσεις πολιτικής 
προστασίας δεδομένης της κλιματικής αλλαγής, τα κράτη μέλη κάλεσαν την Επιτροπή να προωθήσει 
τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην πρόληψη και την επιχειρησιακή αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής. Για τον σκοπό αυτό, καλούν την Επιτροπή να στηρίξει τη συμβολή των πολιτών 
στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητά τους και να προωθήσει εθελοντικές πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης καταστροφών.

1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει και να προωθήσει αυτή την εθελοντική δέσμευση 
στην Ευρώπη χωρίς, ωστόσο, να θέσει υπό αμφισβήτηση την οδηγία 2003/88/ΕΚ;
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2. Προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη συμμετοχή των πολιτών 
στα κοινά;

Κατάθεση: 28.6.2022

Λήξη προθεσμίας: 29.9.2022


