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ΟΔΗΓΙΑ 93/104/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Νοεμβρίου 1993

σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 118 A,
την πρόταση της Επιτροπής 0),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

ότι το άρθο 118 A της συνθήκης προβλέπει ότι το Συμβού
λιο θεσπίζει, με οδηγία, της ελάχιστες προδιαγραφές για να
προωθήσει την καλυτέρευση, ιδίως, του χώρου της εργα
σίας, με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προ
στασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων·
ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, στις οδηγίες αυτές
αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομι
κών εξαναγκασμών οι οποίοι θα εμπόδιζαν τη δημιουργία
και ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων*

ότι οι διατάξεις της οδηγίας 89/391/EOK 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 (4) εφαρμόζονται πλή
ρως στους τομείς που καλύπτει η παρούσα οδηγία, με την
επιφύλαξη των περισσότερο περιοριστικών ή/και ειδικών
διατάξεων αυτής·

ότι o κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαι
ωμάτων των εργαζομένων, που εγκρίθηκε κατά το Ευρω

παϊκό Συμβούλιο στο Στρασβούργο, στις 9 Δεκεμβρίου
1989, από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένδεκα
κρατών μελών, διακηρύσσει συγκεκριμένα στο σημείο 7
πρώτο εδάφιο, στο σημείο 8 και στο σημείο 19 πρώτο
εδάφιο ότι:
«7. H δημιουργία της εσωτερικής αγοράς πρέπει να
οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
εργασίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότη
τα. Αυτό θα επιτευχθεί με την προοδευτική προσέγγιση

των εν λόγω συνθηκών, ιδίως όσον αφορά τη διαρκεια
και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τις μορφές
εργασίας, εκτός της εργασίας αορίστου χρόνου, όπως η
εργασία ορισμένου χρόνου, η εργασία με μερική απα
σχόληση, η προσωρινή εργασία και η εποχική εργα
σία.

8. Κάθε εργαζόμενος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχει
δικαίωμα εβδομαδιαίας ανάπαυσης και ετήσιας άδειας
μετ' αποδοχών, ως προς τη διάρκεια των οποίων θα
πρέπει να επιτευχθεί προοδευτική προσέγγιση, σύμφω
να με τα ισχύοντα σε κάθε κράτος.
19. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να απολαύει ικανοποιη
τικών συνθηκών προστασίας της υγείας και της ασφα
λείας του στο χώρο εργασίας. Πρέπει να λαμβάνονται
τα απαιτούμενα μέτρα με σκοπό να συνεχιστεί η προο
δευτική εναρμόνιση των συνθηκών που επικρατούν
στον τομέα αυτόν»·

οτι η βελτίωση της ασφαλείας, της υγιεινής και της υγείας
των εργαζομένων κατά την εργασία είναι στόχος o οποίος
δεν μπορεί να εξαρτάται από καθαρά οικονομικές εκτιμή
σεις·

οτι η παρούσα οδηγία αποτελεί συγκεκριμένο στοιχείο στα
πλαίσια της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της
εσωτερικής αγοράς·

ότι η θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών για την οργάνωση
του χρόνου εργασίας μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες
εργασίας στην Κοινότητα·

οτι, για την εξασφαλιση της υγείας και ασφαλείας των
εργαζομένων στην Κοινότητα,, οι εργαζόμενοι πρέπει να
διαθέτουν ορισμένες ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης —
ημερήσιας, εβδομαδιαίας και ετήσιας — καθώς και κατάλ
ληλα διαλείμματα εργασίας* ότι θα πρέπει να προβλέπεται
σχετικά και μια μέγιστη κατ' εβδομάδα διάρκεια εργα
σίας·

οτι οι αρχές του Διεθνούς οργανισμού εργασίας ως προς

την οργάνωση του χρόνου εργασίας, περιλαμβανομένης και
της νυκτερινής, πρέπει να συνεκτιμηθούν
(1) ΕΕ αριθ. C 254 της 9. 10. 1990, σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. C 72 της 18. 3. 1991, σ. 95, και απόφαση της 27ης

Οκτωβρίου 1993 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη
Εφημερίδα).
(3) ΕΕ αριθ. C 60 της 8. 3. 1991, σ. 26.
(4) ΕΕ αριθ. L 183 της 29. 6. 1989, σ. 1 .

ότι, όσον αφορα την περίοδο εβδομαδιαίας αναπαυσης,
πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η ποικιλομορφία των
πολιτιστικών, εθνικών, θρησκευτικών και άλλων παραγό
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ντων στα κράτη μέλη- ότι, ιδιαιτέρως, εναπόκειται σε καθε
κράτος μέλος να αποφασίσει τελικά εάν και σε ποιο βαθμό
πρέπει να περιλαμβάνεται η Κυριακή στην εβδομαδιαία

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ανάπαυση·
ότι απο σχετικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι o ανθρώπινος
οργανισμός είναι πιο ευαίσθητος κατά τη διάρκεια της
νύχτας στις περιβαλλοντικές οχλήσεις και σε ορισμένες
επαχθείς μορφές οργάνωσης της εργασίας καθώς και ότι
μακριές περίοδοι νυκτερινής εργασίας είναι επιζήμιες για

την υγεία των εργαζομένων και μπορούν να θέσουν σε
κίνδυνο την ασφάλειά τους στην εργασία*
ότι θα πρέπει να περιορίζεται η διάρκεια της νυκτερινής
και της υπερωριακής εργασίας και να προβλέπεται ότι,
όταν o εργοδότης χρησιμοποιεί τακτικά εργαζομένους τη
νύχτα, ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές, εφόσον του
το ζητήσουν
ότι είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι τη ,νύχτα να δικαιού
νται δωρεάν ιατρική εξέταση πριν αναλάβουν νυκτερινή
εργασία και κατά τακτά χρονικά διαστήματα στη συνέχεια
και, σε περίπτωση που έχουν προβλήματα υγείας, να μετα
τίθενται, στο μέτρο του δυνατού , σε κατάλληλη θέση ημε
ρήσιας εργασίας·

ότι η κατάσταση των εργαζόμενων τη νύχτα και των
εργαζόμενων σε βάρδιες απαιτεί προσαρμογή του επιπέ
δου προστασίας, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία,
στη φύση της εργασίας τους, καθώς και την αποτελεσματι
κή οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των μέσων
προστασίας και πρόληψης·
ότι o τρόπος εργασίας μπορεί να θίξει την ασφάλεια και

την υγεία των εργαζομένων* ότι στην οργάνωση της εργα
σίας με έναν ορισμένο ρυθμό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

ΤΜΗΜΑ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ — ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. H παρούσα οδηγία καθορίζει τις στοιχειώδεις προδια
γραφές ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την οργάνωση
του χρόνου εργασίας.
2. Εφαρμόζεται:

α) στις ελάχιστες περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας
ανάπαυσης και ετήσιας άδειας, στο χρόνο διαλείμματος
και στη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας και
β) σε ορισμένες πλευρές της νυκτερινής εργασίας, της
κατά βάρδιες εργασίας και του ρυθμού εργασίας.
3. H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλους τους ιδιωτι
κούς ή δημόσιους τομείς δραστηριοτήτων, κατά την έννοια
του άρθρου 2 της οδηγίας 89/391/EOK, με την επιφύλαξη
του άρθρου 17 της παρούσας οδηγίας, εξαιρουμένων των
αεροπορικών, σιδηροδρομικών, οδικών, θαλάσσιων, ποτά
μιων και λιμναίων μεταφορών, της θαλάσσιας αλιείας και
λοιπών θαλασσίων δραστηριοτήτων, καθώς και των ασκού
μενων ιατρών.

4. Οι διατάξεις της οδηγίας 89/391/EOK εφαρμόζονται
πλήρως στα θέματα που αναφέρει η παράγραφος 2, με την
επιφύλαξη περιοριστικότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων
της παρούσας οδηγίας.

η γενική αρχή της προσαρμογής της εργασίας στον άνθρω

Άρθρο 2

πο*

ότι, λόγω της ιδιομορφίας της εργασίας, ίσως χρειαστεί να
ληφθούν χωριστά μέτρα οργάνωσης του χρόνου εργασίας
σε ορισμένους τομείς ή δραστηριότητες εκτός του τομέα
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας·
ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που είναι δυνατόν να
ανακύψουν από την οργάνωση του χρόνου εργασίας, φαί
νεται σκόπιμο να προβλέπεται μια κάποια ελαστικότητα
στην εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της παρούσας οδη
γίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των αρχών
της προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομέ
νων·

ότι θα πρέπει να επιτραπούν παρεκκλίσεις από ορισμένες
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εκ μέρους των κρατών
μελών ή των κοινωνικών εταίρων, αναλόγως· ότι, κατά
γενικό κανόνα, σε περίπτωση παρέκκλισης, πρέπει να
χορηγούνται στους οικείους εργαζομένους ισοδύναμες
περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης,

Αριθ. L 307/19

Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
1 , «χρόνος εργασίας»: κάθε περίοδος κατά, τη διάρκεια
της οποίας o εργαζόμενος ευρίσκεται στην εργασία, στη
διάθεση του εργοδότη, και ασκεί τη δραστηριότητα ή
τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες
ή/και πρακτικές·

2, «περίοδος ανάπαυσης»: κάθε περίοδος που δεν είναι
χρόνος εργασίας
3, «νυχτερινή περίοδος»: κάθε περίοδος επτά τουλάχιστον
ωρών, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, η
οποία πρέπει πάντως να περιλαμβάνει το διάστημα
μεταξύ 24.00 και 05.00·

4, «εργαζόμενος τη νύκτα»:
α) αφενός, κάθε εργαζόμενος κατά την νυχτερινή
περίοδο επί τρεις τουλάχιστον ώρες του ημερήσιου
κανονικού χρόνου εργασίας του και,
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Αριθ. L 307/20

β) αφετέρου, κάθε εργαζομενος o οποίος ενδέχεται να
πραγματοποιεί κατά τη νυχτερινή περίοδο ένα
ορισμένο τμήμα του ετήσιου χρόνου εργασίας του,
το οποίο ορίζεται κατ' επιλογή του οικείου κράτους
μέλους:
i) από την εθνική νομοθεσία, ύστερα από διαβού
λευση με τους κοινωνικούς εταίρους ή
ίϊ) με συλλογικές συμβάσεις ή με συμφωνίες
μεταξύ κοινωνικών εταίρων σε εθνικό ή περιφε
ρειακό επίπεδο-

5, «εργασία κατά βάρδιες»: κάθε μέθοδος οργάνωσης της
ομαδικής εργασίας κατά την οποία οι εργαζόμενοι
διαδέχονται o ένας τον άλλον στις ίδιες θέσεις εργασίας
με ορισμένο ρυθμό, περιλαμβανομένου του ρυθμού
περιτροπής, και η οποία μπορεί να είναι συνεχής ή
ασυνεχής, πράγμα το οποίο υποχρεώνει τους εργαζόμε
νους να επιτελούν μια εργασία σε διαφορετικές ώρες σε
μια δεδομένη περίοδο ημερών ή εβδομάδων
6, «εργαζόμενος σε βάρδιες»: κάθε εργαζόμενος με ωρά
ριο που εντάσσεται σε πρόγραμμα εργασίας κατά βάρ
διες.

ωρών, στις οποίες προστίθενται οι ένδεκα ώρες ημερήσιας

ανάπαυσης οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3.
H ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης που αναφέρεται στο πρώ
το εδάφιο συμπεριλαμβάνει, κατ' αρχήν, την Κυριακή.

Αν δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους
ή από τις συνθήκες οργάνωσης της εργασίας μπορεί να
ορισθεί ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων
ωρών.

Άρθρο 6

Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, σε
συνάρτηση με τις επιταγές προστασίας της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζομένων:

1 , η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας να περιορίζεται με
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή με
συλλογικές συμβάσεις ή συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών
εταίρων

ΤΗΜΗΑ II

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ — ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2, o χρόνος εργασίας να μην υπερβαίνει, ανά επταήμερο,
τις 48 ώρες κατά μέσον όρο, συμπεριλαμβανομένων
των υπερωριών.

Άρθρο 7
Άρθρο 3

Ετήσια άδεια

Ημερήσια ανάπαυση
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε
εργαζόμενος να διαθέτει, ανά εικοσιτετράωρο, περίοδο
ανάπαυσης ελάχιστης διάρκειας ένδεκα συναπτών ωρών.
Άρθρο 4
Διαλείμματα

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να
εξασφαλίζεται για κάθε εργαζόμενο χρόνος διαλείμματος
όταν o χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες.
Οι τεχνικές λεπτομέρειες του διαλείμματος και ιδίως η
διάρκεια και OL όροι χορήγησής του καθορίζονται από
συλλογικές συμβάσεις ή από συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών
εταίρων ή, ελλείψει αυτών, από την εθνική νομοθεσία.

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να
παρέχεται σε όλους τους εργαζομένους ετήσια άδεια μετ'
αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων,
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπουν οι εθνικές νομο
θεσίες ή/και πρακτικές για την απόκτηση του σχετικού
δικαιώματος και τη χορήγηση της άδειας.
2. H ελάχιστη περίοδος ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών
μπορεί να αντικατασταθεί από χρηματική αποζημίωση
μόνον σε περίπτωση τερματισμού της εργασιακής σχέσης.

ΤΜΗΜΑ III

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ — ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΔΙΕΣ —
ΡΥΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 8
Άρθρο 5

Εβδομαδιαία ανάπαυση

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε
εργαζόμενος να διαθέτει, ανά περίοδο επτά ημερών, μια
ελάχιστη περίοδο συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων

Διάρκεια της νυχτερινής εργασίας

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε:
1 , o κανονικός χρόνος νυκτερινής εργασίας να μην υπερ
βαίνει, κατά μέσον όρο, τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετρά
ωρο·

Αριθ. L 307/21
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Αρθρο 12

2, οι εργαζομενοι τη νύχτα των οποίων η εργασία ενέχει
ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευμα

τική ένταση να μην εργάζονται περισσότερο από οκτώ
ώρες κατά τη διάρκεια εικοσιτετράωρης περιόδου κατά
την οποία πραγματοποιούν νυκτερινή εργασία.
Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, η εργασία
που ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματι
κή ή πνευματική ένταση ορίζεται από τις εθνικές νομο
θεσίες ή/και πρακτικές ή από συλλογικές συμβάσεις ή
από συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων, λαμβανο

μένων υπόψη των επιπτώσεων και των κινδύνων που
συνδέονται με τη νυκτερινή εργασία.
Αρθρο 9

Προστασία της ασφάλειας και της υγείας

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε:
1 , οι εργαζόμενοι τη νύχτα και οι εργαζόμενοι σε βάρδιες
να απολαύουν προστασίας της υγείας και της ασφά
λειάς τους, ανάλογης προς τη φύση της εργασίας
τους·

2, οι κατάλληλες υπηρεσίες ή μέτρα προστασίας και πρό
ληψης στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων τη νύχτα και των εργαζομένων σε βάρ
διες να είναι ισοδύναμα με τα προσφερόμενα στους
άλλους εργαζομένους και να είναι διαθέσιμα ανά πάσα
στιγμή.

Ιατρική εξέταση και μετάθεση των εργαζομένων τη νύχτα
σε θέση ημερήσιας εργασίας
Άρθρο 13

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε:
α) οι εργαζόμενοι τη νύχτα να δικαιούνται δωρεάν ιατρι
κή εξέταση, πριν την ανάληψη της εργασίας αυτής και
κατά τακτά χρονικά διαστήματα στη συνέχεια·

β) οι εργαζόμενοι τη νύχτα που υποφέρουν από προβλή
ματα υγείας που αποδεδειγμένως οφείλονται στη νυχτε
ρινή εργασία να μετατίθενται, όποτε είναι δυνατόν, σε
θέση ημερήσιας εργασίας για την οποία είναι κατάλλη
λοι.

Ρυθμός εργασίας

Τα κρατή μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε o
εργοδότης που προτίθεται να οργανώσει την εργασία με
έναν ορισμένο ρυθμό να λαμβάνει υπόψη τη γενική αρχή
της προσαρμογής της εργασίας στον άνθρωπο, ιδίως προ
κειμένου να περιοριστεί η μονότονη και η ρυθμική εργα
σία, σε συνάρτηση με το είδος της δραστηριότητας και τις
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα
διαλείμματα του χρόνου εργασίας.

2. H δωρεάν ιατρική εξέταση που αναφέρει η παράγρα
φος 1 στοιχείο α) διέπεται από το ιατρικό απόρρητο.
ΤΜΗΜΑ IV

3. H δωρεάν ιατρική εξέταση που αναφέρει η παράγρα
φος 1 στοιχείο α) μπορεί να εντάσσεται σε εθνικό σύστημα
υγείας.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 14
Άρθρο 10

Ειδικότερες κοινοτικές διατάξεις
Εγγυήσεις για νυχτερινή εργασία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν ως προϋπόθεση της
νυκτερινής εργασίας ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων
ορισμένες εγγυήσεις, υπό όρους που καθορίζονται από τις
εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές, για τους εργαζόμενους
οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο ασφαλείας ή υγείας οφειλό
μενο στη νυκτερινή εργασία.

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται
εφόσον άλλες κοινοτικές πράξεις περιλαμβάνουν ειδικότε
ρες διατάξεις για ορισμένες επαγγελματικές ασχολίες ή
δραστηριότητες.
Άρθρο 15

Ευνοϊκότερες διατάξεις

Άρθρο 11

Ενημέρωση σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εργαζό
μενοι τη νύχτα τακτικά

H παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρ
μόζουν ή να θεσπίζουν ευνοϊκότερες νομοθετικές, κανονι
στικές ή διοικητικές διατάξεις για την προστασία της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων ή να ευνοούν ή
να επιτρέπουν την εφαρμογή ευνοϊκότερων συλλογικών

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε o
εργοδότης που χρησιμοποιεί εργαζομένους τη νύχτα τακτι
κά να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές εφόσον το ζητή

συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ κοινωνικών εταίρων για
την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργραζο

σουν.

μένων.
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και κατοικίας του εργαζομένου, ή αναμεσα στους
διάφορους τόπους εργασίας αυτού*
β) για τις δραστηριότητες φύλαξης, επίβλεψης και
εικοσιτετράωρης παρουσίας που χαρακτηρίζο
νται από την ανάγκη εξασφάλισης της προστασί
ας των αγαθών και των προσώπων, ιδίως όταν
πρόκειται για φύλακες και θυρωρούς ή επιχειρή
σεις φύλαξης·

Άρθρο 16

Περίοδοι αναφοράς
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν:

1, για την εφαρμογή του άρθρου 5 (εβδομαδιαία ανάπαυ
ση), περίοδο αναφοράς η οποία δεν υπερβαίνει τις
14 μέρες-

γ) για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από
την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια της υπη
ρεσίας ή της παραγωγής, ιδίως:
i) για τις υπηρεσίες τις σχετικές με την υποδο
χή, τη νοσηλεία ή/και την περίθαλψη που
παρέχονται από νοσοκομεία ή παρόμοια
ιδρύματα, από ιδρύματα διαμονής και από
φυλακές,

2, για την εφαρμογή του άρθου 6 (ανώτατη εβδομαδιαία
διάρκεια εργασίας), περίοδο αναφοράς η οποία δεν
υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.
Οι περίοδοι ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών, κατά το
άρθρο 7, και οι περίοδοι αδείας ασθενείας δεν συνεκτι
μώνται ή είναι ουδέτερες, όσον αφορά τον υπολογισμό
του μέσου όρου·

ii)

για εργαζόμενους στους λιμένες και τους
αερολιμένες,
iii) για τις υπηρεσίες τύπου, ραδιοφωνίας, τηλε
όρασης, κινηματογράφου, ταχυδρομείων ή
τηλεπικοινωνιών, τις υπηρεσίες ασθενοφό
ρων, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες ή την
πολιτική άμυνα,
ίν) για υπηρεσίες παραγωγής, μεταφοράς και
διανομής φωταερίου, ύδατος ή ηλεκτρισμού,
τις υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορ
ριμμάτων ή τις εγκαταστάσεις αποτέφρω

3, για την εφαρμογή του άρθρου 8 (διάρκεια νυχτερινής
εργασίας), περίοδο αναφοράς που καθορίζεται ύστερα
από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ή με
συλλογικές συμβάσεις ή συμφωνίες που συνάπτονται σε
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο μεταξύ κοινωνικών
εταίρων.

Εάν η ελάχιστη περίοδος εικοσιτετράωρης εξδομαδι
αίας ανάπαυσης που απαιτείται από το άρθρο 5 εμπί
πτει σ' αυτή την περίοδο αναφοράς, δεν λαμβάνεται
υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου.

σης,

v)

για τις βιομηχανίες όπου είναι αδύνατο να
διακοπεί η εργασία για τεχνικούς λόγους,
vi) για τις δραστηριότητες έρευνας και ανά
πτυξης,
vîi) για τη γεωγρια·
δ) σε περίπτωση προβλέψιμης αύξησης του φορτου
εργασίας, ιδίως:
i) στη γεωργία,
ii) στον τουρισμό ή

Άρθρο 17

Παρεκκλίσεις
1. Τα κράτη μέλη, τηρώντας τις γενικές αρχές για την
προστασία της ασφάλειας καL της υγείας των εργαζομένων,
μπορούν να παρεκκλίνουν από τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 8 και 16
εφόσον η διάρκεια του χρόνου εργασίας, λόγω των ιδιαιτε
ροτήτων της ασκούμενης δραστηριότητας, δεν υπολογίζε
ται ή/και δεν προκαθορίζεται ή μπορεί να καθορίζεται από
τους ίδιους τους εργαζόμενους, ιδίως δε εφόσον πρόκειται

iii ) στα ταχυδρομεία*

για:

α) διευθυντικά στελέχη ή άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα
να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα'

2.2.

α) στις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5
παράγραφος 4 της οδηγίας 89/391/EOK*
β) στην περίπτωση ατυχήματος ή επικείμενου ατυ

β) οικογενειακό προσωπικό ή
γ) εργαζόμενους στον τελετουργικό τομέα των εκκλησιών

χήματος·

και των θρησκευτικών κοινοτήτων.

2.3.
2. Επιτρέπονται επίσης παρεκκλίσεις μέσω της νομοθετι
κής, κανονιστικής ή διοικητικής οδού ή με συλλογικές
συμβάσεις ή με συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων,
υπό τον όρο ότι στους οικείους εργαζομένους χορηγούνται
ισοδύναμες περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης ή ότι, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου είναι αντικειμενικώς αδύνα
τη η χορήγηση ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής
ανάπαυσης, παρέχεται κατάλληλη προστασία στους οικεί
ους εργαζομένους:

από τα άρθρα 3, 4, 5, 8 και 16:

από τα άρθρα 3 και 5:
α) για την εργασία κατά βάρδιες, κάθε φορά που o
εργαζόμενος αλλάζει βάρδια και δεν μπορεί να
έχει ανάμεσα στο τέλος μιας βάρδιας και στην
αρχή της επόμενης περιόδου ημερήσιας ή/και
εβδομαδιαίας ανάπαυσης·

β) για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από
τμηματικές περιόδους ημερήσιας εργασίας, ιδίως
προσωπικού το οποίο ασχολείται με δραστηριό
τητες καθαρισμού .

2.1 .

από τα άρθρα 3, 4, 5, 8 και 16:

α) για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από
την απόσταση ανάμεσα στους τόπους εργασίας

3. Παρεκκλίσεις από τα άρθρα 3, 4, 5, 8 και 16 επιτρέπο
νται με συλλογικές συμβάσεις ή με συμφωνίες μεταξύ κοι
νωνικών εταίρων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή,
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σύμφωνα με τους κανόνες που θέτουν αυτοί, με συλλογικές
συμβάσεις ή συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ τους σε
κατώτερο επίπεδο.

Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν νομικό σύστημα που να
εξασφαλίζει τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων ή συμφω
νιών μεταξύ κοινωνικών εταίρων σε εθνικό ή περιφερειακό
επίπεδο στα θέματα που καλύπτει η παρούσα οδηγία ή τα
κράτη μέλη που διαθέτουν ειδικό προς τούτο νομικό πλαί
σιο και εντός των ορίων αυτών δύνανται σύμφωνα με τις
εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές να επιτρέπουν παρεκ
κλίσεις από τα άρθρα 3, 4, 5, 8 και 16 με συλλογικές
συμβάσεις ή συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κοινωνι
κών εταίρων στο κατάλληλο συλλογικό επίπεδο.
Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο πρώτο και δεύτερο
εδάφιο γίνονται δεκτές μόνον εφόσον χορηγούνται στους
οικείους εργαζομένους ισοδύναμες περίοδοι αντισταθμιστι
κής ανάπαυσης ή εφόσον, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου
είναι αντικειμενικώς αδύνατη η χορήγηση ισοδύναμων
περιόδων αντισταθμιστικής ανάπαυσης, παρέχεται στους
εν λόγω εργαζομένους κατάλληλη προστασία.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κανόνες:

κειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδη

γία το αργότερο στις 23 Νοεμβρίου 1996 ή βεβαιώ
νονται το αργότερο κατά την ημερομηνία αυτή ότι
οι κοινωνικοί εταίροι θέτουν σ' εφαρμογή κατόπιν
συμφωνίας τις αναγκαίες διατάξεις· τα κράτη μέλη
οφείλουν να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να
μπορούν ανά πάσα στιγμή να εγγυηθούν τα επιβαλ
λόμενα από την παρούσα οδηγία αποτελέσματα.
β) i) Εντούτοις, ένα κράτος μέλος δύναται να μην
εφαρμόσει το άρθρο 6, τηρώντας πάντα τις
γενικές αρχές προστασίας της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζομένων, εφόσον λαμβάνει
τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι:

— o εργοδότης δεν ζητά από τον εργαζόμενο
να εργαστεί περισσότερες από 48 ώρες ανά
επταήμερο, περίοδο που υπολογίζεται ως
μέσος όρος της κατά το άρθρο 16 σημείο 2
περιόδου αναφοράς, εκτός αν o εργαζόμε
νος συναινεί για την παροχή της εργασίας
αυτής,

— o εργαζόμενος δεν υφίσταται καμία ζημία
αν δεν δεχθεί να εκτελέσει την εργασία
αυτή,

— για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου από
τους κοινωνικούς εταίρους και

— για την επέκταση σε άλλους εργαζομένους των διατά
ξεων των συλλογικών συμβάσεων ή συμφωνιών που
συνάπτονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο,
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές.
4. H ευχέρεια παρέκκλισης από το άρθρο 16 σημείο 2 που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 σημεία 2.1 και 2.2 και στην
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να
καταλήγει σε περίοδο αναφοράς που να υπερβαίνει τους
έξι μήνες.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται, τηρώντας πάντα τις
γενικές αρχές προστασίας της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων, να επιτρέπουν, για αντικειμενικούς ή
τεχνικούς λόγους ή για λόγους οργάνωσης της εργασίας,
να καθορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις ή συμφωνί
ες μεταξύ κοινωνικών εταίρων περίοδοι αναφοράς που να
μην υπερβαίνουν οπωσδήποτε τους δώδεκα μήνες.

Πριν από την παρέλευση 7 ετών από την ημερομηνία που
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α), το
Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, συνο
δευόμενη από έκθεση αξιολόγησης, επανεξετάζει τις διατά
ξεις της παρούσας παραγράφου και αποφασίζει για τη
συνέχεια που πρέπει να δώσει.
Άρθρο 18

Τελικές διατάξεις

1, α) Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομο
θετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προ

Αριθ. L 307/23

— o εργοδότης τηρεί και ενημερώνει αρχείο
για όλους τους εργαζομένους που παρέχουν
τέτοια εργασία,
— το αρχείο είναι στη διάθεση των αρμόδιων
αρχών οι οποίες δικαιούνται να απαγο
ρεύουν ή να περιορίζουν τη δυνατότητα
υπέρβασης της ανώτατης εβδομαδιαίας
διάρκειας εργασίας, για λόγους ασφάλειας
ή/και υγείας των εργαζομένων,
— ύστερα από αίτηση των αρμοδίων αρχών, o
εργοδότης τους παρέχει πληροφορίες σχετι
κά με τη συναίνεση των εργαζομένων για
την παροχή εργασίας υπερβαινούσας τις 48
ώρες ανά επταήμερο, υπολογιζομένης ως
μέσος όρος της κατά το άρθρο 16 σημείο 2
περιόδου αναφοράς.
Πριν από τη λήξη επταετούς περιόδου υπολογι
ζομένης από τη λήξη της τριετούς προθεσμίας
που αναφέρεται στο στοιχείο α), το Συμβούλιο,
ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, που συνο
δεύεται από έκθεση αξιολόγησης, επανεξετάζει
τις διατάξεις του παρόντος σημείου i) και απο
φασίζει για τη συνέχεια που θα δώσει στο ζήτη
μα*

ii) επίσης, όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου
7, τα κράτη μέλη δύνανται να κάνουν χρήση
ανώτατης μεταβατικής περιόδου διάρκειας
τριών ετών που αρχίζει από την ημερομηνία
που αναφέρεται στο στοιχείο α), υπό όρον ότι,
κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο:
— o εργαζόμενος παίρνει ετήσια άδεια μετ'
αποδοχών διάρκειας τριών εβδομάδων,

Αριθ. L 307/24
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σύμφωνα με τους ορούς λήψης και χορήγη
σης που προβλέπονται από τις εθνικές νομο
θεσίες ή/και πρακτικές και
— η διάρκειας τριών εβδομάδων ετήσια άδεια
μετ' αποδοχών δεν αντικαθίσταται από χρη
ματικό αντάλλαγμα, εκτός αν λύεται η σχέ
ση εργασίας.

γ) Τα κράτη μέλη ενημερώνουν πάραυτα την Επιτρο
πή.

2. Οι διαταξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 , όταν
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρού
σα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά
την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για
την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
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5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά πενταετία στην Επι
τροπή έκθεση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας, αναφέροντας τις από
ψεις των κοινωνικών εταίρων.
H Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτρο
πή και τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την
υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας.

6. H Επιτροπή υποβάλλει ανά πενταετία στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινω
νική Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη της τις παραγράφους 1 , 2, 3,
4 και 5.

Άρθρο 19

3. Μη θιγομένου του δικαιώματος των κρατών μελών να
εκπονήσουν, προϊούσης της κατάστασης, διαφορετικές
νομοθετικές, κανονιστικές και συμβατικές διατάξεις περί

των χρόνων εργασίας, εφόσον οι ελάχιστες απαιτήσεις της
οδηγίας αυτής τηρούνται, η εφαρμογή της παρούσας οδη
γίας δεν συνιστά δικαιολογία για μια υποβάθμιση της
γενικής προστασίας των εργαζομένων.

4. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμε
νο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που έχουν ήδη
θεσπίσει ή που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την
παρούσα οδηγία.

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Νοέμβριου 1993.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
M. SΜΕΤ

