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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

Εφαρμογή της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  
του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία  
για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας 

 
 Η ∆ιευθύντρια του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού επιθυμεί να 
αναφερθεί στην Εγκύκλιο του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού με αρ. 1353 
και ημερ. 17.1.2008 (αντίγραφο επισυνάπτεται), με την οποία ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, όπως 
ενημερώσετε το Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού κατά πόσο εφαρμόζονται οι 
πρόνοιες του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου του 2002 (Ν.63(Ι)/2002), στον 
οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με ορισμένα στοιχεία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, και να 
σας πληροφορήσει ότι, σύμφωνα  με το άρθρο 24 (2) της εν λόγω Οδηγίας, τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ανά πενταετία, Έκθεση σε 
σχέση με την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας.  
 
2. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της υποχρέωσης για παρακολούθηση και συμμόρφωση με 
τις πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε το Τμήμα ∆ημόσιας 
∆ιοίκησης και Προσωπικού το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 13 
Σεπτεμβρίου 2021, για τα ακόλουθα: 
 

(α) κατά πόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάλληλοί σας εργάζονται πέραν των 13 
ωρών ημερησίως (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) με αποτέλεσμα η 
περίοδος ανάπαυσης που διαθέτουν ανά 24ωρο να είναι λιγότερες των 11 
συνεχόμενων ωρών· 

 
(β) κατά πόσο υπάρχουν περιπτώσεις που υπάλληλοί σας δεν διαθέτουν, ανά 

εβδομάδα, συνεχή ελάχιστη ανάπαυση 24 ωρών· 
 
(γ) κατά πόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάλληλοί σας εργάζονται πέραν των 48 

ωρών (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών), κατά μέσο όρο, ανά εβδομάδα. Ο 
μέσος όρος να υπολογιστεί ανά 4 μήνες χωρίς να ληφθούν υπόψη οι περίοδοι με 
άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθένειας. Σε τέτοια περίπτωση να αναφέρετε: 

 
• Αν αυτό γίνεται με τη γραπτή συγκατάθεση του υπαλλήλου (προσωπική ρήτρα 
αυτοεξαίρεσης). 
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• Αν τηρείται για το σκοπό αυτό σχετικό αρχείο· 
 

(δ) κατά πόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι τη νύχτα εργάζονται πέραν των 
8 ωρών εργασίας ανά 24ωρο, κατά μέσο όρο. Ο μέσος όρος να υπολογίζεται για 
περίοδο ενός μηνός χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνεχής ελάχιστη ανάπαυση 24 
ωρών ανά εβδομάδα· 

 
(ε) κατά πόσο διασφαλίζετε ως εργοδότες, ότι οι εργαζόμενοι τη νύχτα υποβάλλονται 

δωρεάν, σε τακτά χρονικά διαστήματα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να 
διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για την εργασία· 

 
(στ) στις περιπτώσεις που θεωρείτε ότι συγκεκριμένες υπηρεσίες σας εμπίπτουν στις 

επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί Οργάνωσης του 
Χρόνου Εργασίας Νόμου, και δεν μπορεί να παραχωρηθεί στους εργοδοτούμενους η 
ελάχιστη ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση, λόγω παρατεταμένων ωρών 
απασχόλησης ή εφημερία, κατά πόσο παραχωρείται στους εργαζομένους 
ισοδύναμος και ανάλογος αντισταθμιστικός χρόνος ανάπαυσης, και αν ναι, κατά 
πόσο αυτός χορηγείται αμέσως μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους ή εντός εύλογης 
προθεσμίας· 

 
(ζ) κατά πόσο έχουν εφαρμοστεί έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπιστούν εξαιρετικές 

ανάγκες όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας λόγω της πανδημίας Covid-
19.  

 
 
 
Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 
Γενικό Ελεγκτή, 
Επίτροπο ∆ιοικήσεως, 
Επίτροπο Εποπτείας (ΓεΣΥ), 
Επίτροπο Νομοθεσίας, 
Επίτροπο Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/Επίτροπο Πληροφοριών, 
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, 
Επίτροπο Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού, 
∆ιοικητή Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,  
   Υπουργείων, Υφυπουργείων και Γενικής ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  
   Συντονισμού και Ανάπτυξης,  
Αρχιπρωτοκολλητή, 
Γενικό Λογιστή, 
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, 
Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, 
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου, 
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, 
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, 
Προϊστάμενο ∆ιοίκησης Προεδρίας, 
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου. 


