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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 7.6.2011 

σχετικά µε τον υπολογισµό του ηµερήσιου χρόνου οδήγησης σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  
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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 7.6.2011 

σχετικά µε τον υπολογισµό του ηµερήσιου χρόνου οδήγησης σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων 
στον τοµέα των οδικών µεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 
3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συµβουλίου καθώς και για την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/851 του Συµβουλίου, και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 2 
αυτού, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ως ηµερήσιος χρόνος οδήγησης ορίζεται στο στοιχείο ια) του άρθρου 4 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 το σύνολο της διάρκειας οδήγησης που σωρεύεται 
µεταξύ του τέλους µιας περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης και της αρχής της επόµενης 
περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης ή µεταξύ µιας περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης και 
µιας περιόδου εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. 

(2) Ως περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης στο στοιχείο ζ) του άρθρου 4 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 ορίζεται η ηµερήσια περίοδος κατά την διάρκεια της οποίας ο 
οδηγός µπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του και η οποία καλύπτει µία «κανονική 
περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης» και µια «µειωµένη περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης». 
Ως «κανονική περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης» θεωρείται κάθε περίοδος ανάπαυσης 
διάρκειας τουλάχιστον 11 ωρών. Εναλλακτικά, η κανονική περίοδος ηµερήσιας 
ανάπαυσης µπορεί να ληφθεί σε δύο περιόδους, η πρώτη εκ των οποίων πρέπει να 
διαρκεί τουλάχιστον 3 ώρες χωρίς διακοπή και η δεύτερη τουλάχιστον 9 ώρες χωρίς 
διακοπή. Ως «µειωµένη περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης» θεωρείται κάθε περίοδος 
ανάπαυσης µικρότερη των 11 ωρών αλλά διάρκειας τουλάχιστον 9 ωρών. 

(3) Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 προβλέπει ότι εντός 
24 ωρών από το τέλος της προηγούµενης περιόδου ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας 
ανάπαυσής του ο οδηγός πρέπει να έχει λάβει νέα περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης. 

(4) Οι εκτελεστικές αρχές των κρατών µελών εφαρµόζουν διαφορετικούς κανόνες για τον 
υπολογισµό του ηµερήσιου χρόνου οδήγησης, όταν οι οδηγοί δεν έχουν 

                                                 
1 ΕΕ L 102, της 11.4.2006, σ.1. 
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χρησιµοποιήσει το σύνολο των περιόδων ανάπαυσης που προβλέπει ο κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006.  

(5) Οι διαφορές αυτές έχουν ως συνέπεια την άνιση εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
561/2006, επειδή η µη τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τις περιόδους ανάπαυσης 
µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό αριθµό παραβάσεων µε διαφορετικό βαθµό 
σοβαρότητας σύµφωνα µε το παράρτηµα III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2 ανάλογα µε το κράτος µέλος στο οποίο 
διαπιστώνεται η παράβαση. Κατά συνέπεια, επηρεάζονται και οι πληροφορίες σχετικά 
µε τις παραβάσεις οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των κρατών µελών. 

(6) Ωστόσο, το γεγονός της µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις σχετικά µε τις περιόδους 
ανάπαυσης που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 πρέπει να θεωρείται 
πάντοτε ως παράβαση του εν λόγω κανονισµού. 

(7) Εποµένως, για να είναι σαφής, αποτελεσµατική, αναλογική και ενιαία η εφαρµογή 
των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, πρέπει να διασφαλιστεί η 
οµοιόµορφη ερµηνεία των κανόνων και η ενιαία προσέγγιση των εκτελεστικών αρχών 
των κρατών µελών. Κατά συνέπεια, πρέπει να προταθεί µια ενιαία προσέγγιση ως 
προς θέµα αυτό. 

(8) Η παρούσα απόφαση είναι σύµφωνη µε τη γνώµη της επιτροπής η οποία 
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
3821/85 του Συµβουλίου3, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 η προτεινόµενη 
προσέγγιση που έχει ως µόνο στόχο τον υπολογισµό του χρόνου οδήγησης κατά τη διάρκεια 
του οποίου ο οδηγός δεν έχει κάνει χρήση των περιόδων ανάπαυσης που προβλέπει ο 
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 έχει ως εξής: ο υπολογισµός του ηµερήσιου χρόνου 
οδήγησης λήγει κατά την έναρξη µιας περιόδου ανάπαυσης τουλάχιστον επτά ωρών. 
υπολογισµός του επόµενου ηµερήσιου χρόνου οδήγησης αρχίζει κατά συνέπεια στο τέλος της 
περιόδου ανάπαυσης τουλάχιστον επτά ωρών. 

                                                 
2 ΕΕ L 102, της 11.4.2006, σ. 35. 
3 ΕΕ L 370, της 31.12.1985, σ. 8. 
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Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.  

Βρυξέλλες, 7.6.2011 

 Για την Επιτροπή 
 Siim KALLAS 
 Αντιπρόεδρος 

 


