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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Ιουνίου 2000

για την τροποποίηση της οδηγίας 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας ώστε να καλυφθούν οι τοµείς και οι δραστηριότητες που εξαιρούνται

από την εν λόγω οδηγία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 137 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε
από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 3 Απριλίου 2000,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 137 της συνθήκης προβλέπει ότι η Κοινότητα
υποστηρίζει και συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών
για τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας, µε σκοπό την
προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων.
Στις οδηγίες που εκδίδονται βάσει του άρθρου αυτού, απο-
φεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονοµικών και νοµικών
εξαναγκασµών, οι οποίοι θα παρεµπόδιζαν τη δηµιουργία
και την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

(2) Η οδηγία 93/104/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµ-
βρίου 1993, σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης
του χρόνου εργασίας (4), ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για
την ασφάλεια και την υγεία σχετικά µε την οργάνωση του
χρόνου εργασίας, όσον αφορά τις περιόδους ηµερήσιας ανά-
παυσης, τα διαλείµµατα, την εβδοµαδιαία ανάπαυση, τη
µέγιστη κατ’ εβδοµάδα διάρκεια εργασίας, την ετήσια άδεια
καθώς και στοιχεία της νυχτερινής εργασίας, της εργασίας
κατά βάρδιες και των ρυθµών εργασίας. Η εν λόγω οδηγία
θα πρέπει να τροποποιηθεί για τους ακόλουθους λόγους.

(3) Οι οδικές, οι αεροπορικές, οι θαλάσσιες, οι σιδηροδροµικές,
οι εσωτερικές πλωτές µεταφορές, η θαλάσσια αλιεία, άλλες
εργασίες που εκτελούνται στη θάλασσα και οι δραστηριότη-
τες των ασκουµένων ιατρών έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας 93/104/ΕΚ.

(4) Η Επιτροπή, στην πρόταση που υπέβαλε στις 20 Σεπτεµ-
βρίου 1990, δεν εξαιρεί κανέναν κλάδο ή δραστηριότητα
από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 93/104/ΕΚ, ούτε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη γνώµη που εξέδωσε στις 20
Φεβρουαρίου 1991, δέχεται παρόµοιες εξαιρέσεις.

(5) Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων πρέπει να προστα-
τεύεται στον τόπο εργασίας όχι επειδή εργάζονται σε κάποιο

συγκεκριµένο κλάδο ή ασκούν συγκεκριµένη δραστηριότητα
αλλά επειδή είναι εργαζόµενοι.

(6) Όσον αφορά τη νοµοθεσία στον κλάδο των µετακινούµενων
εργαζοµένων, απαιτείται συµπληρωµατική και παράλληλη
προσέγγιση όσον αφορά τις διατάξεις περί ασφάλειας των
µεταφορών και περί της υγείας και ασφάλειας των εν λόγω
εργαζοµένων.

(7) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας των
θαλάσσιων δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων των
ασκουµένων ιατρών.

(8) Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας και
της ασφάλειας των µετακινούµενων εργαζοµένων στους κλά-
δους και δραστηριότητες που εξαιρούνται.

(9) Οι υφιστάµενες διατάξεις όσον αφορά την ετήσια άδεια και
τις αξιολογήσεις της υγείας των εργαζοµένων τη νύχτα και
των εργαζόµενων κατά βάρδιες θα πρέπει να επεκταθούν
ώστε να συµπεριλάβουν τους µετακινούµενους εργαζοµέ-
νους στους κλάδους και δραστηριότητες που εξαιρούνται.

(10) Οι υφιστάµενες διατάξεις όσον αφορά το χρόνο εργασίας
και ανάπαυσης χρειάζεται να προσαρµοσθούν ώστε να εφαρ-
µόζονται στους µετακινούµενους εργαζοµένους στους εξαι-
ρούµενους κλάδους και δραστηριότητες.

(11) Ολοι οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν επαρκείς περιόδους
ανάπαυσης. Η έννοια της «ανάπαυσης» πρέπει να εκφράζεται
σε µονάδες χρόνου, και συγκεκριµένα ηµέρες, ώρες και ή
κλάσµατά τους.

(12) Μια ευρωπαϊκή συµφωνία σχετικά µε το χρόνο εργασίας των
ναυτικών έχει τεθεί σε εφαρµογή µε οδηγία του Συµβου-
λίου (5), µετά από πρόταση της Επιτροπής, σύµφωνα µε το
άρθρο 139 παράγραφος 2 της συνθήκης. Κατά συνέπεια, οι
διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρµόζονται στους
ναυτικούς.

(13) Στην περίπτωση των µισθωτών αλιέων οι οποίοι έχουν συµ-
µετοχή στα κέρδη, εµπίπτει στην αρµοδιότητα των κρατών
µελών να καθορίσουν, δυνάµει του άρθρου 7 της οδηγίας
93/104/ΕΚ, τους όρους για την απόκτηση του δικαιώµατος
ετήσιας άδειας και τη χορήγησή της, συµπεριλαµβανοµένων
των ρυθµίσεων πληρωµής.

(14) Οι ειδικοί κανόνες που προβλέπονται από άλλες κοινοτικές
πράξεις όσον αφορά, παραδείγµατος χάριν, τις περιόδους
ανάπαυσης, το χρόνο εργασίας, τις ετήσιες άδειες και την
νυκτερινή εργασία ορισµένων κατηγοριών εργαζοµένων, πρέ-
πει να υπερισχύουν των διατάξεων της οδηγίας 93/104/ΕΚ,
όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα οδηγία.

(1) ΕΕ C 43 της 17.2.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ C 138 της 18.5.1999, σ. 33.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C

219 της 30.7.1999, σ. 231), κοινή θέση του Συµβουλίου της 12ης
Ιουλίου 1999 (ΕΕ C 249 της 19.9.1999, σ. 17) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 1999 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 και απόφαση του Συµβουλίου της
18ης Μαΐου 2000.

(5) Οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, που
αφορά τη συµφωνία περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
ναυτικών, η οποία συνήφθη από την ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (ECSA) και από την οµοσπονδία των συνδικάτων µεταφο-
ρέων στην Ευρωπαϊκή ένωση (FST) (ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 33).(4) ΕΕ L 307 της 13.12.1993, σ. 18.
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(15) Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων, η διάταξη σχετικά µε την ανάπαυση της
Κυριακής πρέπει να απαλειφθεί.

(16) Το ∆ικαστήριο, µε την απόφασή του C-84/94 (1) (Ηνωµένο
Βασίλειο κατά Συµβουλίου) αποφάνθηκε ότι η οδηγία 93/
104/ΕΚ του Συµβουλίου συνάδει προς τις αρχές της επι-
κουρικότητας και της αναλογικότητας οι οποίες αναφέρο-
νται στο άρθρο 5 της συνθήκης. ∆εν υπάρχει κανένας λόγος
να υποτεθεί ότι η απόφαση αυτή δεν εφαρµόζεται σε παρεµ-
φερείς κανόνες που αφορούν ορισµένες πτυχές της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας, σε κλάδους και δραστη-
ριότητες που εξαιρούνται,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 93/104/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:

«3. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλους τους ιδιωτι-
κούς ή δηµόσιους τοµείς δραστηριοτήτων, κατά την έννοια του
άρθρου 2 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, µε την επιφύλαξη των
άρθρων 14 και 17 της παρούσας οδηγίας.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους ναυτικούς, όπως
ορίζονται στην οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συµβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1999, που αφορά τη συµφωνία περί οργάνωσης του
χρόνου εργασίας των ναυτικών, η οποία συνήφθη από την
ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και από
την οµοσπονδία των συνδικάτων µεταφορέων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (FST) (*), µε την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος
8.

(*) ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 33.»

2. Στο άρθρο 2 προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία:

«7. “µετακινούµενος εργαζόµενος”: κάθε εργαζόµενος ο
οποίος απασχολείται ως µέλος του ταξιδεύοντος ή ιπτά-
µενου προσωπικού µιας επιχείρησης η οποία παρέχει υπη-
ρεσίες µεταφορών επιβατών ή εµπορευµάτων οδικώς,
αεροπορικώς ή δια µέσου εσωτερικών πλωτών οδών·

8. “δραστηριότητα ανοικτής θάλασσας”: η δραστηριότητα η
οποία εκτελείται κυρίως επάνω σε εγκαταστάσεις ανοιχτής
θάλασσας (στις οποίες περιλαµβάνονται τα θαλάσσια γεω-
τρύπανα) ή από αυτές, και συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε
την αναζήτηση, την εξόρυξη ή την εκµετάλλευση των
ορυκτών πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των υδρογοναν-
θράκων, καθώς και τις καταδύσεις που συνδέονται µε
αυτές τις δραστηριότητες, είτε γίνονται από εγκαταστάσεις
ανοιχτής θάλασσας είτε από πλοίο·

9. “επαρκής χρόνος ανάπαυσης”: η πραγµατική κατάσταση
κατά την οποία οι εργαζόµενοι έχουν τακτικές περιόδους
ανάπαυσης, των οποίων η διάρκεια εκφράζεται σε µονάδες
χρόνου και οι οποίες είναι επαρκώς µακρές και συνεχείς,
ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι δεν θα προκα-
λούν σωµατικές βλάβες στους ίδιους, σε συναδέλφους
τους ή σε τρίτους και ότι δεν θα βλάπτουν την υγεία
τους, βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα, λόγω κόπωσης ή
άτακτων ρυθµών εργασίας.»

3. Στο άρθρο 5 διαγράφεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο συµπεριλαµβάνει, κατ’ αρχήν, την Κυριακή.»

4. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 14

Ειδικότερες κοινοτικές διατάξεις

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται εφόσον άλλες κοινοτικές
πράξεις περιλαµβάνουν ειδικότερες απαιτήσεις περί οργανώ-
σεως του χρόνου εργασίας για ορισµένες επαγγελµατικές
ασχολίες ή δραστηριότητες.»

5. Στο άρθρο 17, το σηµείο 2.1 αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείµενο:

«2.1. από τα άρθρα 3, 4, 5, 8 και 16:

α) για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την
απόσταση ανάµεσα στους τόπους εργασίας και
κατοικίας του εργαζοµένου, όπως οι δραστηριότητες
ανοικτής θάλασσας, ή από την απόσταση ανάµεσα
στους διαφόρους τόπους εργασίας αυτού·

β) για τις δραστηριότητες φύλαξης και επίβλεψης που
χαρακτηρίζονται από την ανάγκη συνεχούς παρου-
σίας για την προστασία των αγαθών και των
προσώπων, ιδίως όταν πρόκειται για φύλακες και
θυρωρούς ή επιχειρήσεις φύλαξης·

γ) για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την
ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας ή
της παραγωγής, ιδίως:

i) για τις υπηρεσίες τις σχετικές µε την υποδοχή,
τη νοσηλεία και ή την περίθαλψη που παρέχο-
νται από νοσοκοµεία ή παρόµοια ιδρύµατα,
συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων των
ασκούµενων ιατρών, από ιδρύµατα διαµονής και
από φυλακές·

ii) για εργαζόµενους στους λιµένες και τους αερο-
λιµένες·

iii) για τις υπηρεσίες τύπου, ραδιοφωνίας, τηλεό-
ρασης, κινηµατογράφου, ταχυδροµείων ή τηλε-
πικοινωνιών, τις υπηρεσίες ασθενοφόρων, τις
πυροσβεστικές υπηρεσίες ή την πολιτική άµυνα·

iv) για υπηρεσίες παραγωγής, µεταφοράς και δια-
νοµής φωταερίου, ύδατος ή ηλεκτρισµού, τις
υπηρεσίες αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων
ή τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης·

v) για τις βιοµηχανίες όσου είναι αδύνατο να δια-
κοπεί η εργασία για τεχνικούς λόγους·

vi) για τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης·

vii) για τη γεωργία·

viii) για τους εργαζόµενους, οι οποίοι ασχολούνται
µε τη µεταφορά επιβατών µε τακτικές αστικές
µεταφορές·

δ) σε περίπτωση προβλέψιµης αύξησης του φόρτου
εργασίας, ιδίως:

i) στη γεωργία·

ii) στον τουρισµό·

iii) στα ταχυδροµεία·(1) Συλλογή ∆ΕΚ 1996, σ. Ι-5755.
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ε) για το προσωπικό που εργάζεται στον τοµέα των
σιδηροδροµικών µεταφορών:

i) οι δραστηριότητες του οποίου είναι διαλείπου-
σες·

ii) το οποίο δαπανά το χρόνο εργασίας του επιβαί-
νοντας στους συρµούς ή

iii) οι δραστηριότητες του οποίου συνδέονται µε τα
ωράρια των µεταφορών και την εξασφάλιση της
συνέχειας και της κανονικότητας της συγκοινω-
νίας.»

6. Στο άρθρο 17 παράγραφος 2 προστίθενται τα ακόλουθα:

«2.4. από τα άρθρα 6 και 16 παράγραφος 2, στην
περίπτωση των ασκούµενων ιατρών:

α) όσον αφορά το άρθρο 6, για µια µεταβατική
περίοδο πέντε ετών από την 1η Αυγούστου 2004:

i) τα κράτη µέλη µπορούν να έχουν στη διάθεσή
τους πρόσθετη περίοδο µέχρι δύο ετών, εάν
χρειασθεί, προκειµένου να λάβουν υπόψη τις
δυσκολίες ως προς την τήρηση των διατάξεων
περί χρόνου εργασίας σε ότι αφορά τις ευθύνες
τους για την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών
υγείας και ιατρικής φροντίδας. Τουλάχιστον έξι
µήνες πριν από τη λήξη της µεταβατικής περιό-
δου, το οικείο κράτος µέλος ενηµερώνει την Επι-
τροπή παραθέτοντας τους λόγους του, έτσι ώστε
η Επιτροπή να µπορέσει να εκδώσει γνωµο-
δότηση, µετά από κατάλληλες διαβουλεύσεις,
εντός τριών µηνών από τη λήψη των εν λόγω
πληροφοριών. Εάν το κράτος µέλος δεν ακο-
λουθήσει τη γνωµοδότηση της Επιτροπής, αιτιο-
λογεί την απόφασή του. Η γνωστοποίηση και η
αιτιολόγηση εκ µέρους του κράτους µέλους και
η γνωµοδότηση της Επιτροπής δηµοσιεύονται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων και διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο·

ii) τα κράτη µέλη µπορούν να έχουν στη διάθεσή
τους πρόσθετη περίοδο µέχρις ενός έτους, εάν
χρειασθεί, προκειµένου να λάβουν υπόψη τις
ειδικές δυσκολίες ως προς την ανταπόκριση στις
προαναφερθείσες ευθύνες τους. Ακολουθούν τη
διαδικασία που περιγράφεται στο σηµείο i)

Στο πλαίσιο της µεταβατικής περιόδου:

iii) Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε σε καµία
περίπτωση ο αριθµός των εβδοµαδιαίων ωρών
εργασίας να µην υπερβαίνει τις 58 κατά µέσο
όρο κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών
της µεταβατικής περιόδου, τις 56 κατά µέσο
όρο κατά τα επόµενα δύο έτη και τις 52 κατά
µέσο όρο για κάθε εναποµένουσα περίοδο·

iv) ο εργοδότης διαβουλεύεται εγκαίρως µε τους
εκπροσώπους των εργαζοµένων για την επίτευξη,
ει δυνατόν, συµφωνίας, όσον αφορά τις ρυθµί-
σεις που θα εφαρµόζονται κατά τη µεταβατική
περίοδο. Η συµφωνία αυτή µπορεί να καλύπτει,
εντός των ορίων που τίθενται στο σηµείο iii):

— τον µέσο όρο των εβδοµαδιαίων ωρών εργα-
σίας κατά τη µεταβατική περίοδο και

— τα µέτρα που θα ληφθούν για τη µείωση
των εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας σε 48
κατά µέσο όρο ως το τέλος της µεταβατικής
περιόδου·

β) όσον αφορά το άρθρο 16 παράγραφος 2, µε την
προϋπόθεση ότι η περίοδος αναφοράς δεν υπερβαί-
νει τους δώδεκα µήνες, κατά το πρώτο τµήµα της
µεταβατικής περιόδου που ορίζεται στο στοιχείο α)
σηµείο iii), και τους έξι µήνες µετά.»

7. Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 17α

Μετακινούµενοι εργαζόµενοι και δραστηριότητα
ανοικτής θάλασσας

1. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 8 δεν εφαρµόζο-
νται στους µετακινούµενους εργαζοµένους.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν, ωστόσο, τα αναγκαία µέτρα
για να εξασφαλίσουν το δικαίωµα αυτών των µετακινούµενων
εργαζοµένων για επαρκή χρόνο ανάπαυσης, µε την εξαίρεση
των περιστάσεων που προβλέπονται από το σηµείο 2.2 του
άρθρου 17.

3. Με την επιφύλαξη της τήρησης των γενικών αρχών που
αφορούν την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων και υπό τον όρο της διεξαγωγής διαβουλεύσεων
µε τους ενδιαφεροµένους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και
υπό τον όρο ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για την ενθάρ-
ρυνση όλων των σχετικών µορφών κοινωνικού διαλόγου,
συµπεριλαµβανοµένων των διαπραγµατεύσεων εάν τα µέρη το
επιθυµούν, τα κράτη µέλη µπορούν, για αντικειµενικούς ή
τεχνικούς λόγους ή για λόγους σχετικούς µε την οργάνωση
της εργασίας, να επεκτείνουν την περίοδο αναφοράς του
σηµείου 2 του άρθρου 16 σε δώδεκα µήνες για τους µετακι-
νούµενους εργαζόµενους και τους εργαζόµενους που εκτε-
λούν κυρίως δραστηριότητα ανοικτής θάλασσας.

4. Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη καθώς και µε
τους εργοδότες και τους εργαζόµενους σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, η Επιτροπή, το αργότερο την 1η Αυγούστου 2005,
προβαίνει σε επανεξέταση της εφαρµογής των διατάξεων που
αφορούν τους εργαζοµένους που εκτελούν δραστηριότητα
ανοικτής θάλασσας από την άποψη της υγείας και της ασφά-
λειας προκειµένου να παρουσιάσει εν ανάγκη τις κατάλληλες
τροποποιήσεις.

Άρθρο 17β

Εργαζόµενοι σε αλιευτικά ποντοπόρα πλοία

1. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 8 δεν ισχύουν
για τους εργαζοµένους στα αλιευτικά ποντοπόρα πλοία που
φέρουν σηµαία κράτους µέλους.

2. Τα κράτη µέλη, ωστόσο, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα
ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόµενοι σε αλιευτικά
ποντοπόρα πλοία που φέρουν σηµαία κράτους µέλους
δικαιούνται επαρκή ανάπαυση, και ώστε να περιορίσουν τον
αριθµό των ωρών εργασίας σε 48 εβδοµαδιαίως κατά µέσο
όρο για περίοδο αναφοράς µη υπερβαίνουσα τους δώδεκα
µήνες.
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3. Τα κράτη µέλη, µέσα στα όρια που ορίζονται στις
παραγράφους 2, 4 και 5, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για
να εξασφαλίσουν, ενόψει της ανάγκης να προστατευθούν η
ασφάλεια και η υγεία των εν λόγω εργαζοµένων:

α) ότι επιβάλλεται όριο των ωρών εργασίας συνιστάµενο σε
ένα µέγιστο αριθµό ωρών, του οποίου δεν επιτρέπεται
υπέρβαση µέσα σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο, ή

β) ότι εξασφαλίζεται ένας ελάχιστος αριθµός ωρών ανά-
παυσης, µέσα σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο.

Ο µέγιστος αριθµός ωρών εργασίας ή ο ελάχιστος αριθµός
ωρών ανάπαυσης ορίζονται µε νοµοθετικές, κανονιστικές ή
διοικητικές διατάξεις, ή µε συλλογικές συµβάσεις ή µε
συµφωνίες µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

4. Τα όρια των ωρών εργασίας ή ανάπαυσης είναι είτε:

α) µέγιστος αριθµός ωρών εργασίας, των οποίων δεν επιτρέ-
πεται υπέρβαση:

i) δεκατέσσερις ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο
24 ωρών και

ii) 72 ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά
ηµερών,

είτε

β) ελάχιστος αριθµός ωρών ανάπαυσης, οι οποίες δεν επιτρέ-
πεται να είναι λιγότερες από:

i) δέκα ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 24 ωρών
και

ii) 77 ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά
ηµερών.

5. Οι ώρες ανάπαυσης επιτρέπεται να διαιρούνται σε δύο,
το πολύ, περιόδους, από τις οποίες η µία θα διαρκεί τουλά-
χιστον έξι ώρες, το δε ενδιάµεσο διάστηµα, µεταξύ δύο δια-
δοχικών περιόδων ανάπαυσης, δεν θα υπερβαίνει τις δεκατέσ-
σερις ώρες.

6. Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της προστασίας της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων και για αντικειµε-
νικούς ή τεχνικούς λόγους ή λόγους που αφορούν την
οργάνωση της εργασίας, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέ-
πουν εξαιρέσεις, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού
περιόδων αναφοράς, από τα καθοριζόµενα στις παραγράφους
2, 4 και 5 όρια. Οι εξαιρέσεις αυτές, κατά το δυνατόν, θα
ακολουθούν τα καθοριζόµενα πρότυπα, αλλά µπορούν να
λαµβάνουν υπόψη συχνότερες ή µεγαλύτερες περιόδους
άδειας ή τη χορήγηση αντισταθµιστικής αδείας στους εργαζο-
µένους. Οι εξαιρέσεις αυτές µπορούν να θεσπίζονται δυνάµει:

i) νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, υπό
την προϋπόθεση ότι λαµβάνει χώρα διαβούλευση, εφόσον
είναι δυνατόν, µε τους εκπροσώπους των ενδιαφεροµένων
εργοδοτών και εργαζοµένων και ότι καταβάλλονται προ-
σπάθειες για την ενθάρρυνση όλων των σχετικών µορφών
κοινωνικού διαλόγου, ή

ii) συλλογικών συµβάσεων ή συµφωνιών µεταξύ των κοινω-
νικών εταίρων.

7. Ο πλοίαρχος ποντοπόρου αλιευτικού πλοίου έχει το
δικαίωµα να απαιτεί από εργαζόµενο σε πλοίο να εκτελεί
όσες ώρες εργασίας απαιτούνται για την άµεση ασφάλεια του
πλοίου, των προσώπων που επιβαίνουν στο πλοίο ή του φορ-
τίου ή για την παροχή βοήθειας σε άλλα πλοία ή πρόσωπα
που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου στη θάλασσα.

8. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι οι εργαζόµενοι
σε ποντοπόρα αλιευτικά πλοία για τα οποία η εθνική νοµοθε-
σία ή πρακτική ορίζει ότι δεν επιτρέπονται οι δραστηριότητές
τους για συγκεκριµένη περίοδο του ηµερολογιακού έτους
που υπερβαίνει τον ένα µήνα, θα λαµβάνουν την ετήσια άδειά
τους σύµφωνα µε το άρθρο 7 εντός της προαναφερόµενης
περιόδου.»

Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανο-
νιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν
µε την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Αυγούστου 2003,
ή εξακριβώνουν ότι, το αργότερο µέχρι της ηµεροµηνίας αυτής,
οι κοινωνικοί εταίροι θεσπίζουν κατόπιν συµφωνίας τις αναγκαίες
διατάξεις· τα κράτη µέλη οφείλουν να θεσπίζουν κάθε αναγκαία
διάταξη ώστε να µπορούν ανά πάσα στιγµή να εγγυηθούν τα
επιβαλλόµενα από την παρούσα οδηγία αποτελέσµατα. Όσον
αφορά τους ασκούµενους ιατρούς η ηµεροµηνία αυτή ορίζεται
για την 1η Αυγούστου 2004. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν
πάραυτα την Επιτροπή σχετικώς.

2. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν
θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδη-
γία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη
δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά
αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

3. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών να
εκπονήσουν, λόγω αλλαγής των περιστάσεων, διαφορετικές
νοµοθετικές, κανονιστικές ή συµβατικές διατάξεις περί του χρό-
νου εργασίας, αρκεί να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, η εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας δεν συνιστά βάσιµο λόγο για τη µείωση του γενικού
βαθµού προστασίας των εργαζοµένων.

4. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο
των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που έχουν ήδη θεσπίσει ή
που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδη-
γία.

Άρθρο 3

Το αργότερο την 1η Αυγούστου 2009, η Επιτροπή, κατόπιν
διαβουλεύσεως µε τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επανεξετάζει την εφαρµογή των διατάξεων
όσον αφορά τους εργαζόµενους σε ποντοπόρα αλιευτικά πλοία,
ιδίως δε διερευνά κατά πόσον οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν
να επαρκούν, ιδίως από άποψη υγείας και ασφάλειας, και προ-
τείνει, εφόσον χρειάζεται, τις κατάλληλες τροποποιήσεις.
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Άρθρο 4

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη, τους εργοδότες και
τους εργαζοµένους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή, το αργό-
τερο την 1η Αυγούστου 2005, προβαίνει σε επανεξέταση της
εφαρµογής των διατάξεων όσον αφορά τους εργαζόµενους που
ασχολούνται µε τη µεταφορά επιβατών στο πλαίσιο των υπηρε-
σιών τακτικών αστικών µεταφορών, προκειµένου να παρουσιάσει
εν ανάγκη τις κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να εξασφαλίσει
συνεκτική και κατάλληλη προσέγγιση στον εν λόγω τοµέα.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 22 Ιουνίου 2000.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. FONTAINE

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. SOCRATES

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την ανάπαυση της Κυριακής

Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα αναφερθεί στην κατάσταση που επικρατεί στα κράτη µέλη óσον αφορά τη νοµοθεσία
για την ανάπαυση της κυριακής στην προσεχή έκθεσή της για την εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (93/104/ΕΚ).

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 6

Η Επιτροπή δηλώνει ότι προτίθεται, προτού εκφέρει τη γνώµη της, να προβεί σε διαβουλεύσεις µε διοικήσεις
επιχειρήσεων και µε εργαζοµένους σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και µε εκπροσώπους των κρατών µελών µε στόχο
την έκδοση της γνώµης της τρεις µήνες µετά την εκ µέρους της Επιτροπής λήψη της γνωστοποίησης των κρατών
µελών.


