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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/79/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Νοεµβρίου 2000

για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής συµφωνίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάµενου
προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που συνήφθη από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιριών
(ΑΕΑ), την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές (ETF), την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπι-
κού Θαλάµων ∆ιακυβέρνησης Αεροσκαφών (ΕCΑ), την Ευρωπαϊκή Ένωση Αεροµεταφορέων των Περιφε-

ρειών της Ευρώπης (ERA) και τη ∆ιεθνή Ένωση για τις Ναυλωµένες Πτήσεις (IACA)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως
το άρθρο 139 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν, σύµφωνα µε το άρθρο 139
παράγραφος 2 της συνθήκης, να ζητήσουν από κοινού να
εφαρµόζονται οι συµφωνίες που συνάπτονται σε κοινοτικό
επίπεδο µε απόφαση του Συµβουλίου που λαµβάνεται µετά
από πρόταση της Επιτροπής.

(2) Το Συµβούλιο ενέκρινε την οδηγία 93/104/ΕΚ (1) σχετικά
µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Η πολιτική αεροπορία ήταν ένας από τους τοµείς που εξαι-
ρέθηκαν από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας αυτής. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν την
οδηγία 2000/34/ΕΚ που τροποποιεί την οδηγία 93/104/ΕΚ
προκειµένου να καλυφθούν οι τοµείς και δραστηριότητες
που είχαν προηγουµένως εξαιρεθεί.

(3) Η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 138 παράγραφος 2 της
συνθήκης, διαβουλεύθηκε µε τους κοινωνικούς εταίρους για
τον ενδεχόµενο προσανατολισµό µιας κοινοτικής ενέργειας
στους τοµείς και τις δραστηριότητες που είχαν εξαιρεθεί
από την οδηγία 93/104/ΕΟΚ.

(4) Η Επιτροπή, κρίνοντας, µετά τη διαβούλευση αυτή, ότι ήταν
σκόπιµη η ανάληψη κοινοτικής δράσης διαβουλεύθηκε εκ
νέου µε τους κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο
σχετικά µε το περιεχόµενο της µελετώµενης πρότασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 138 παράγραφος 3 της συνθήκης.

(5) Η Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιρειών (ΑΕΑ), η
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές
(ETF), η Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού Θαλάµων ∆ιακυ-
βέρνησης Αεροσκαφών (ECA), η Ευρωπαϊκή Ένωση Αεροµε-
ταφορέων των Περιφερειών της Ευρώπης (ERA) και η
∆ιεθνής Ένωση για τις Ναυλωµένες Πτήσεις (IACA) πληρο-
φόρησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι διατίθενται να αρχί-
σουν διαπραγµατεύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρά-
γραφος 4 της συνθήκης.

(6) Οι εν λόγω οργανώσεις συνήψαν, στις 22 Μαρτίου 2000,
συµφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτα-
µένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.

(7) Η συµφωνία αυτή περιέχει κοινό αίτηµα προς την Επιτροπή
να εφαρµόσει τη συµφωνία µε απόφαση του Συµβουλίου,

ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο
139 παράγραφος 2 της συνθήκης.

(8) Η παρούσα οδηγία και η συνηµµένη συµφωνία θεσπίζουν
ειδικότερες διατάξεις κατά την έννοια του άρθρου 14 της
οδηγίας 93/104/ΕΚ, οι οποίες αφορούν την οργάνωση του
χρόνου εργασίας του ιπτάµενου προσωπικού της πολιτικής
αεροπορίας.

(9) Το άρθρο 2 παράγραφος 7 της οδηγίας 93/104/ΕΚ ορίζει
τον «µετακινούµενο εργαζόµενο» ως κάθε εργαζόµενο ο
οποίος απασχολείται ως µέλος του ταξιδεύοντος ή ιπτάµε-
νου προσωπικού µιας επιχείρησης η οποία παρέχει υπηρε-
σίες µεταφορών επιβατών ή εµπορευµάτων οδικώς, αεροπο-
ρικώς ή δια µέσου πλωτών οδών.

(10) Η κατάλληλη πράξη για την υλοποίηση αυτής της συµφω-
νίας είναι µια οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 249 της
συνθήκης.

(11) Λόγω του υψηλού βαθµού ολοκλήρωσης του τοµέα της
πολιτικής αεροπορίας και των συνθηκών ανταγωνισµού που
επικρατούν σ’ αυτόν, οι στόχοι της παρούσας οδηγίας για
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζο-
µένων δεν µπορούν να υλοποιηθούν επαρκώς από τα κράτη
µέλη και απαιτείται συνεπώς κοινοτική δράση σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5
της συνθήκης· η οδηγία δεν υπερβαίνει το απαραίτητο για
την επίτευξη αυτών των στόχων.

(12) Όσον αφορά τους όρους που χρησιµοποιούνται στη συµφω-
νία οι οποίοι δεν ορίζονται συγκεκριµένα σε αυτή, η οδηγία
αφήνει στα κράτη µέλη την ελευθερία να ορίσουν τους
όρους αυτούς σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές ρυθµί-
σεις και πρακτικές, όπως συµβαίνει και µε άλλες οδηγίες για
την κοινωνική πολιτική που χρησιµοποιούν παρόµοιους
όρους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ορισµοί συµβι-
βάζονται µε το περιεχόµενο της συµφωνίας.

(13) Η Επιτροπή κατάρτισε την πρόταση οδηγίας, σύµφωνα µε
την ανακοίνωσή της της 20ής Μαΐου 1998 για την προσαρ-
µογή και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε κοινο-
τικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη την αντιπροσωπευτι-
κότητα των συµβαλλόµενων µερών και τη νοµιµότητα κάθε
ρήτρας της συµφωνίας· τα υπογράφοντα µέρη έχουν επαρκή
συνολική αντιπροσωπευτικότητα για το ιπτάµενο προσωπικό
που απασχολείται σε επιχείρηση η οποία παρέχει υπηρεσίες
µεταφορών επιβατών ή εµπορευµάτων στην πολιτική αερο-
πορία.

(14) Η Επιτροπή κατήρτισε την πρόταση οδηγίας σύµφωνα µε το
άρθρο 137 παράγραφος 2 της συνθήκης που προβλέπει ότι
στις οδηγίες στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής «αποφεύ-
γεται η επιβολή διοικητικών, οικονοµικών και νοµικών εξα-
ναγκασµών οι οποίοι θα παρεµπόδιζαν τη δηµιουργία και
την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων».

(1) ΕΕ L 307 της 13.12.1993, σ. 18· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2000/34/ΕΚ (ΕΕ L 195 της 1.8.2000, σ. 41).
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(15) Η οδηγία και η συµφωνία καθιερώνουν τα ελάχιστα πρότυπα
τα κράτη µέλη ή/και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να
µπορούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν ευνοϊκότερες δια-
τάξεις.

(16) Η εφαρµογή της οδηγίας αυτής δεν θα δικαιολογούσε µια
οπισθοδρόµηση σε σχέση µε την παρούσα κατάσταση σε
κάθε κράτος µέλος.

(17) Η Επιτροπή ενηµέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών αποστέλλοντάς τους το κείµενο της πρότασης
οδηγίας που περιλαµβάνει τη συµφωνία.

(18) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε, στις 3 Οκτωβρίου,
ψήφισµα για τη συµφωνία-πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων.

(19) Η εφαρµογή της συµφωνίας συµβάλλει στην επίτευξη των
στόχων του άρθρου 136 της συνθήκης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Σκοπός αυτής της οδηγίας είναι να θέσει σε εφαρµογή την ευρω-
παϊκή συµφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτά-
µενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που συνήφθη στις 22
Μαρτίου 2000 µεταξύ των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους
εργοδότες και τους εργαζοµένους στον τοµέα της πολιτικής αερο-
πορίας, δηλαδή της Ένωσης Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιρειών
(ΑΕΑ), της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στις Μεταφορές
(ETF), της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσωπικού Θαλάµων ∆ιακυ-
βέρνησης Αεροσκαφών (ECA), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αεροµετα-
φορέων των Περιφερειών της Ευρώπης (ERA) και της ∆ιεθνούς
Ένωσης για τις Ναυλωµένες Πτήσεις (IACA).

Το κείµενο της συµφωνίας επισυνάπτεται στο παράρτηµα.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν
διατάξεις ευνοϊκότερες από εκείνες που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία.

2. Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας ουδέποτε αποτελεί
επαρκή δικαιολογία για την υποβάθµιση του γενικού επιπέδου
προστασίας των εργαζοµένων στους τοµείς που καλύπτει και τούτο
µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών ή/και των
κοινωνικών εταίρων να θεσπίζουν, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη
της κατάστασης, νοµοθετικές, κανονιστικές ή συµβατικές ρυθµίσεις
διαφορετικές από εκείνες που ισχύουν τη στιγµή έκδοσης της
παρούσας οδηγίας, µε την προϋπόθεση πάντοτε ότι τηρούνται οι
ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συµµορφωθούν
µε την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η ∆εκεµβρίου 2003 ή
διασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι λαµβάνουν τα αναγκαία
µέτρα µέσω συµφωνίας, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής. Τα
κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε απαραίτητο µέτρο που να τους επιτρέ-
πει ανά πάσα στιγµή να διασφαλίζουν τα αποτελέσµατα που επι-
βάλλει η παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αµέσως σχετικά την Επι-
τροπή.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω νοµοθετικές, κανονιστι-
κές και διοικητικές διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την
επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από
τα κράτη µέλη.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµο-
σίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 27 Νοεµβρίου 2000.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

É. GUIGOU
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωπαϊκή συµφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάµενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας
που συνήφθη από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιρειών (ΑΕΑ), την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εργαζοµένων
στις Μεταφορές (ΕΤF), την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού Θαλάµων ∆ιακυβέρνησης Αεροσκαφών (ECA), την Ευρω-
παϊκή Ένωση Αεροµεταφορέων των Περιφερειών της Ευρώπης (ERA) και τη ∆ιεθνή Ένωση για τις Ναυλωµένες Πτήσεις

(IACA)

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 138 και 139 παράγραφος 2,

Εκτιµώντας:

ότι το άρθρο 139 παράγραφος 2 της συνθήκης προβλέπει ότι οι συµφωνίες που συνάπτονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο εφαρµόζο-
νται όταν το ζητούν από κοινού τα υπογράφοντα µέρη µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που λαµβάνεται µετά από
πρόταση της Επιτροπής,

ότι τα υπογράφοντα µέρη διατυπώνουν το αίτηµα αυτό µε την παρούσα πράξη,

ότι τα υπογράφοντα µέρη κρίνουν ότι οι διατάξεις αυτής της συµφωνίας συνιστούν «ειδικότερες διατάξεις» κατά την έννοια του
άρθρου 14 της οδηγίας του Συµβουλίου 93/104/ΕΚ και ότι οι διατάξεις αυτής της οδηγίας δεν εφαρµόζονται,

ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Ρήτρα 1

1. Η συµφωνία αφορά το χρόνο εργασίας του ιπτάµενου προσω-
πικού της πολιτικής αεροπορίας.

2. Η συµφωνία θεσπίζει ειδικότερες διατάξεις κατά την έννοια
του άρθρου 14 της οδηγίας 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά
µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας του
ιπταµένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.

Ρήτρα 2

1. Ως «χρόνος εργασίας» νοείται κάθε περίοδος κατά τη διάρ-
κεια της οποίας ο εργαζόµενος ευρίσκεται στην εργασία του, στη
διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά
του, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές.

2. Ως «ιπτάµενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας» νοούνται
τα µέλη του πληρώµατος επιβατικού αεροσκάφους που είναι
υπάλληλοι επιχείρησης εγκατεστηµένης σε κράτος µέλος.

3. Ως «συνολικός χρόνος πτήσης» νοείται ο χρόνος µεταξύ της
ώρας κατά την οποία το αεροσκάφος εγκαταλείπει τη θέση στάθ-
µευσης µε σκοπό την απογείωση έως την ώρα κατά την οποία
σταµατά στην καθορισµένη θέση στάθµευσης, αφού σταµατήσουν
όλες οι µηχανές του.

Ρήτρα 3

1. Το ιπτάµενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας δικαιούται
ετησίας αδείας µετ’ αποδοχών τουλάχιστον 4 εβδοµάδων σύµφωνα
µε τους όρους απόκτησης δικαιώµατος και χορήγησης τέτοιας
άδειας που προβλέπονται στην εθνική νοµοθεσία ή/και πρακτική.

2. Η ελάχιστη περίοδος ετησίας αδείας µετ’ αποδοχών δεν αντι-
καθίσταται από αντισταθµιστικό επίδοµα, εκτός από τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η σχέση εργασίας λήγει.

Ρήτρα 4

1. α) Το ιπτάµενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας υφίσταται
δωρεάν υγειονοµική εξέταση πριν προσληφθεί και στη συνέ-
χεια κατά τακτά χρονικά διαστήµατα,

β) Το ιπτάµενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας που έχει
προβλήµατα υγείας που αποδεδειγµένως οφείλονται στη
νυκτερινή εργασία µεταφέρεται, εφόσον είναι δυνατό σε
πτήσεις ηµέρας ή σε εργασία εδάφους, για την οποία είναι
κατάλληλο.

2. Η δωρεάν υγειονοµική εξέταση που αναφέρεται στην παρά-
γραφο 1 σηµείο α) καλύπτεται από το ιατρικό απόρρητο.

3. Η δωρεάν υγειονοµική εξέταση που αναφέρεται στην παρά-
γραφο 1 σηµείο α) µπορεί να διεξαχθεί στα πλαίσια του εθνικού
συστήµατος υγείας.

Ρήτρα 5

1. Το ιπτάµενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας τυγχάνει
προστασίας όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία του ανάλογη
µε τη φύση της εργασίας του.

2. Οι κατάλληλες υπηρεσίες και µέσα προστασίας και πρόληψης
όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία του ιπτάµενου προσωπι-
κού της πολιτικής αεροπορίας διατίθενται ανά πάσα στιγµή.

Ρήτρα 6

Λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε ο εργοδότης, ο
οποίος προτίθεται να οργανώσει την εργασία σύµφωνα µε έναν
ορισµένο ρυθµό, να λαµβάνει υπόψη τη γενική αρχή της προσαρ-
µογής της εργασίας στον εργαζόµενο.

Ρήτρα 7

Πρέπει να παρέχονται στις αρµόδιες αρχές, εφόσον το ζητήσουν,
πληροφορίες σχετικά µε τους συγκεκριµένους ρυθµούς εργασίας
του ιπτάµενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.
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Ρήτρα 8

1. Ο χρόνος εργασίας τελεί υπό την επιφύλαξη κάθε µεταγενέ-
στερης κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τους περιορισµούς του
χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης και σε
συνδυασµό µε την οικεία εθνική νοµοθεσία, η οποία πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη σε κάθε σχετικό θέµα.

2. Ο µέγιστος ετήσιος χρόνος εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων
ορισµένων περιόδων επιφυλακής για την ανάληψη εργασίας όπως
καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, ανέρχεται σε 2000
ώρες από τις οποίες ο συνολικός χρόνος πτήσεων περιορίζεται σε
900 ώρες.

3. Ο µέγιστος ετήσιος χρόνος εργασίας πρέπει να κατανέµεται
όσο το δυνατόν οµοιόµορφα κατά τη διάρκεια του έτους.

Ρήτρα 9

Με την επιφύλαξη της ρήτρας 3, το ιπτάµενο προσωπικό της
πολιτικής αεροπορίας δικαιούται ορισµένων ηµερών ελεύθερων από
οιαδήποτε υπηρεσία ή επιφυλακή οι οποίες γνωστοποιούνται εκ των
προτέρων ως εξής:

α) 7 τουλάχιστον τοπικές ηµέρες ανά ηµερολογιακό µήνα, στις
οποίες µπορεί να συµπεριλαµβάνεται κάθε περίοδος ανάπαυσης
που απαιτείται από το νόµο, και

β) 96 τουλάχιστον τοπικές ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος, στις
οποίες µπορεί να συµπεριλαµβάνεται κάθε περίοδος ανάπαυσης
που απαιτείται από το νόµο.

Ρήτρα 10

Τα µέρη θα επανεξετάσουν τις ανωτέρω διατάξεις 2 έτη µετά τη
λήξη της περιόδου εφαρµογής που καθορίζεται στην απόφαση του
Συµβουλίου περί της συµφωνίας αυτής.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2000.

Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιρειών (ΑΕΑ)

Karl-Heinz Neumeister, γενικός γραµµατέας
Manfred Merz, αντιπρόεδρος της επιτροπής κοινωνικών υποθέ-
σεων της ΑΕΑ, πρόεδρος της οµάδας διαπραγµάτευσης

Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές (ETF)

Brenda O’Brien, βοηθός γενικός γραµµατέας
Betty Lecouturier, πρόεδρος της επιτροπής προσωπικού
θαλάµων διακυβέρνησης
Bent Gehlsen, µέλος της οµάδας διαπραγµατεύσεων της επι-
τροπής προσωπικού θαλάµων διακυβέρνησης

Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού Θαλάµων ∆ιακυβέρνησης Αερο-
σκαφών (ECA)

Captain Francesco Gentile, πρόεδρος
Captain Bill Archer, αντιπρόεδρος
Giancarlo Crivellaro, γενικός γραµµατέας

Ευρωπαϊκή Ένωση Περιφερειακών Αεροµεταφορέων (ERA)

Mike Ambrose, γενικός διευθυντής

∆ιεθνής Ένωση για τις Ναυλωµένες Πτήσεις (IACA)

Marc Frisque, γενικός διευθυντής
Allan Brown, διευθυντής, αεροπολιτικές και εργασιακές
υποθέσεις


