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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΚΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ
ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού
Στρατού (ΣΥΚΣ), ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με το θέμα του
Κανονισμού Ωραρίου στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας ότι, στις 17
Μαΐου 2016 λάβαμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
οποία ο σύνδεσμος μας (ΣΥΚΣ) σε συνεργασία με τον σύνδεσμο
Αξιωματικών (ΣΑΚΣ), κατέθεσε μέσω των Κύπριων Ευρωβουλευτών
μας, ερώτημα όσον αφορά την θεσμοθέτηση ωραρίου και εφαρμογή
των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, στην Εθνική Φρουρά.
Αντιπροσωπείες των 2 Κυπριακών Συνδέσμων ΣΥΚΣ και ΣΑΚΣ είχαμε
συναντήσεις με τους Ευρωβουλευτές της χώρας μας στο
Ευρωκοινοβούλιο, τον Οκτώβριο του 2015 κατά το συνέδριο του
EUROMIL στις Βρυξέλλες, σχετικά με την θεσμοθέτηση κανονισμού
ωραρίου στα στελέχη της Εθνικής Φρουράς.
Το ερώτημα που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέγραψαν
όλοι οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές μας και ο συντονισμός και
διεκπεραίωση της αλληλογραφίας έγινε από το γραφείο του
Ευρωβουλευτή Νεοκλή Συλικιώτη, τους οποίους και ευχαριστούμε
όπως επίσης ευχαριστούμε και όλους τους Ευρωβουλευτές μας για την
στήριξη που μας παρείχαν.
Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
αναφέρονται στην ημερήσια ανάπαυση, τα διαλείμματα που δικαιούνται
οι εργαζόμενοι, την εβδομαδιαία ανάπαυση, την εβδομαδιαία διάρκεια
εργασίας και την ετήσια άδεια.
Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2003/88/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας προβλέπουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του χρόνου εργασίας
σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτουν:




τις ελάχιστες περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης,
την ετήσια άδεια, τον χρόνο διαλείμματος και τη μέγιστη
εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας,
ορισμένες πλευρές της νυκτερινής εργασίας και της κατά βάρδιες
εργασίας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Χώρες της ΕΕ





Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι
δικαιούνται:
o περίοδο ανάπαυσης ελάχιστης διάρκειας 11 συναπτών
ωρών, ανά εικοσιτετράωρο,
o χρόνο διαλείμματος όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας
υπερβαίνει τις 6 ώρες,
o περίοδο συνεχούς ανάπαυσης 24 ωρών κάθε 7 ημέρες,
εκτός από τις 11 ώρες ημερήσιας ανάπαυσης,
o ετήσια άδεια μετ' αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον 4
εβδομάδων,
o μέγιστη μέση εβδομάδα εργασίας διάρκειας 48 ωρών, ανά
επταήμερο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.
Η κανονική νυκτερινή εργασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει, κατά
μέσον όρο, τις 8 ώρες ανά περίοδο 24 ωρών.
Οι εργαζόμενοι τη νύχτα δικαιούνται δωρεάν ιατρική εξέταση κατά
τακτά χρονικά διαστήματα.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΝΑΙ:
[ ELE-014998/2015 Απάντηση
Επιτροπής(17.5.2016)
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Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας καθορίζει τις στοιχειώδεις
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις περιόδους ημερήσιας
ανάπαυσης, τα διαλείμματα, την εβδομαδιαία ανάπαυση, τη μέγιστη
εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας και την ετήσια άδεια.
Όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις ειδικά και όπως έχει ερμηνευθεί από
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οδηγίες-πλαίσιο για την υγεία
και την ασφάλεια και για τον χρόνο εργασίας περιέχουν αρκετές
παρεκκλίσεις εφαρμοστέες στον χρόνο εργασίας και τις περιόδους

ανάπαυσης των μελών του στρατού, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η
αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών αυτών. Σύμφωνα με το
Δικαστήριο, οι συνήθεις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων
καλύπτονται από την οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Ωστόσο, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις για τις ένοπλες δυνάμεις οι συνήθεις κανόνες
που προβλέπουν οι οδηγίες είναι δυνατόν να μην εφαρμόζονται. ]

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς επίσης και οι
Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2003/88/ΕΚ, θα αποσταλούν άμεσα στους
νομικούς συμβούλους του συνδέσμου μας για κατάλληλο χειρισμό και
θα ενημερώσουμε τα μέλη μας για τις ενέργειες που θα γίνουν.
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