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ΘΔΜΑ:  Ννκνζεζία, λνκνινγία θαη πθηζηάκελν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ θαηαγξαθή σξώλ 

απαζρόιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γεξκαλία 

 

ύκθσλα κε ηε ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο πξόζθαηε απόθαζε ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Δξγαηηθνύ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεξκαλίαο (BAG) ηεο 13εο επηεκβξίνπ 2022 (Az. 1 ABR 22/21), νη 

εξγνδόηεο ππνρξενύληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηαγξαθή ησλ σξώλ εξγαζίαο ησλ 

απαζρνινύκελσλ από απηνύο. Ωζηόζν, γηα πνιινύο εξγνδόηεο πξνέθπςε ην εξώηεκα πώο 

αθξηβώο ζα πξέπεη λα πινπνηήζνπλ ηελ ελ ιόγσ ππνρξέσζή ηνπο, από ηε ζηηγκή πνπ ε 

γ/λνκνζεζία δελ πεξηιακβάλεη αθόκε κηα γεληθήο εθαξκνγήο ζρεηηθή ξύζκηζε.  

 

 
 

Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο σο άλσ απόθαζεο ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2022 απαληήζεθαλ 

νξηζκέλα, αιιά όρη όια ηα εξσηήκαηα ησλ εξγνδνηώλ. Δξκελεύνληαο ην λόκν γηα ηελ πγεία 

θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία (ArbSchG) κε ηξόπν ζύκθσλν κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ θαη, 

εηδηθόηεξα κε ηελ απόθαζε ηνπ ΓΔΚ - C - 55/18 ηεο 14εο Μαΐνπ 2019, ην Γηθαζηήξην έθξηλε 

όηη νη εξγνδόηεο ππνρξενύληαη λα θαηαγξάθνπλ ηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν απαζρόιεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο, ηελ ηνπνζεζία, ηελ έλαξμε, ηε δηάξθεηα θαη ην πέξαο ησλ εκεξήζησλ σξώλ 

εξγαζίαο – θαη όρη απιώο λα παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ηέηνηαο θαηαγξαθήο – αιιά ην ζύζηεκα 

απηό θαηαγξαθήο δελ πξέπεη λα είλαη θαη’ αλάγθε ειεθηξνληθό.
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Σν BAG δηεπθξηλίδεη όηη «βάζεη απηήο ηεο λνκνζεηηθήο ππνρξέσζεο, ην πκβνύιην ησλ 

Δξγαδνκέλσλ (Betriebsrat) δελ κπνξεί λα επηβάιεη ηελ εηζαγσγή ελόο ζπζηήκαηνο 
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 Σεο απόθαζεο ηνπ BAG είρε πξνεγεζεί ε απόθαζε ηνπ ΓΔΚ - C - 55/18 ηεο 14εο Μαΐνπ 2019, ε νπνία είρε ήδε 

θξίλεη σο ππνρξεσηηθή ηελ θαηαγξαθή ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο σο κέηξν αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. Σν ππόβαζξν 

ηεο απόθαζεο απηήο είλαη, ζύκθσλα κε ην ΓΔΚ, ην ζεκειηώδεο δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ην άξζξν 31 

παξάγξαθνο 2 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ. Σν BAG κε ηελ ηειεπηαία ηνπ απόθαζε 

εξκήλεπζε ην άξζξν 3 (2) ArbSchG, κε ηξόπν ζύκθσλν κε ηελ σο άλσ απόθαζε ηνπ ΓΔΚ. 



(ειεθηξνληθήο) θαηαγξαθήο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε κέζσ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

δηαηηεζίαο (Einigungsstelle)
2
» (Οκνζπνλδηαθό Δξγαηηθό Γηθαζηήξην, απόθαζε ηεο 13. 9. 

2022, 1 ABR 22/21, δειηίν ηύπνπ 35/22). Πάλησο, θαη ζύκθσλα κε ην λόκν πνπ ξπζκίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ (BetrVG), ην πκβνύιην ησλ Δξγαδνκέλσλ, αλ θαη όπσο είδακε δελ κπνξεί λα 

επηβάιιεη ηελ εηζαγσγή ελόο ηέηνηνπο ει. ζπζηήκαηνο,  έρεη δηθαίσκα «ζπκκεηνρήο ζηηο 

απνθάζεηο» (Mitbestimmung)
3
 γηα ηε ρξήζε ηερληθνύ εμνπιηζκνύ, ν νπνίνο απνζθνπεί ζηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ή ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Καηαξρήλ, έλα ηέηνην 

ζύζηεκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή ειεθηξνληθώλ κεζόδσλ θαηαγξαθήο ηνπ 

ρξόλνπ εξγαζίαο, αλ πθίζηαηαη ζεζκηθά πεξηζώξην ξύζκηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο0, εθόζνλ 

δειαδή απηό δελ έρεη ξπζκηζηεί ήδε από λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ή ζπκθσλίεο ζπιινγηθώλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ. 

 

Σν BAG δελ εηζάγεη κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο 

θαηαγξαθήο θαη, γη' απηό, νη εξγνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνη, ήδε από ηε δεκνζίεπζε ηεο 

απόθαζεο, λα θαηαγξάθνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ ηνπο ρξόλνπο εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, 

ην ζύζηεκα θαηαγξαθήο πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζηελ εξγαζία. Απηό ζεκαίλεη όηη, επί παξαδείγκαηη, δελ αξθεί λα 

ζεκεησζεί κόλν ν αξηζκόο ησλ σξώλ θαη ην γεγνλόο όηη έγηλε δηάιεηκκα 30 ιεπηώλ.
4
 

Δπηβάιιεηαη ε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ησλ 

ρξόλσλ δηαιείκκαηνο.  

 

Ωζηόζν, ν ζρεηηθόο λόκνο (ArbSchG) δελ πξνβιέπεη εηδηθό έληππν, κε απνηέιεζκα ηόζν ηα 

ειεθηξνληθά δηαρεηξηδόκελα ζπζηήκαηα όζν θαη ηα ζπκβαηηθά (έγγξαθα) ζπζηήκαηα 

θαηαγξαθήο ρξόλνπ λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο θαη λα γίλνληαη απνδεθηά. Γίλεηαη επίζεο ε 

δπλαηόηεηα αλάζεζεο ηεο θαηαγξαθήο ησλ σξώλ εξγαζίαο ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδόκελνπο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ζεκαζία έρεη ε θαηαγξαθή λα είλαη επαιεζεύζηκε.  

 

Πάλησο, νη πξαθηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απόθαζεο ηνπ BAG παξακέλνπλ, ζε αξθεηά ζεκεία, ζνιέο 

θαη εθπξόζσπνη ηεο γ/λνκηθήο ζεσξίαο ηελ έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο «ρσξίο δόληηα». Σν δήηεκα 

εζηηάδεηαη, πξσηίζησο, ζηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 (2) ArbSchG, θαζώο απηό 

δελ πξνβιέπεη ξεηά ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ζηνπο παξαβαηηθνύο εξγνδόηεο.
5
 Κπξώζεηο ζηνπο 

εξγνδόηεο πξνβιέπνληαη κόλν αλ παξαβηαζηεί ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκόο (Anordnung) θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ ArbSchG. Γηα λα αιιάμεη ην ελ ιόγσ θαζεζηώο, ζα πξέπεη πξώηα ν 

(νκνζπνλδηαθόο) λνκνζέηεο λα αλαιάβεη δξάζε θαη λα ζεζπίζεη, ξεηά θαη ζπγθεθξηκέλα, ηελ 

ππνρξέσζε θαηαγξαθήο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο, ηηο ιεπηνκέξεηεο απηήο θαη ηηο θπξώζεηο ζε 

πεξίπησζε κε ηήξεζήο ηεο.
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 Σν πκβνύιην Γηαηηεζίαο (Einigungsstelle) απνηειεί ζεζκηθό όξγαλν ππεύζπλν γηα ηε δηαηηεζία δηαθνξώλ 

κεηαμύ ηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ή ηνπ ζπκβνπιίνπ πξνζσπηθνύ (Personalrat). 
3
 Όπσο εξκελεύζεθαλ νη ζρεηηθέο γ/λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο από ην BAG, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ην 

πκβνύιην ησλ Δξγαδνκέλσλ δελ έρεη δηθαίσκα Mitbestimmung σο πξνο ην «αλ» ζα εηζαρζεί ει. ζύζηεκα 

θαηαγξαθεί ππό ηελ έλλνηα όηη δελ κπνξεί λα ην επηβάιεη, αιιά έρεη δηθαίσκα Mitbestimmung σο πξνο ηνλ ηξόπν 

πινπνίεζήο ηνπ, δειαδή σο πξνο ην «πώο». 
4
 Ρεηά ην γ/Τπνπξγείν Δξγαζίαο παξαδέρεηαη όηη ην πθηζηάκελν θαζεζηώο θαηαγξαθήο σξώλ εξγαζίαο δελ 

πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο απόθαζεο ηνπ BAG, θαζώο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη όιεο νη ώξεο εξγαζίαο θαη όρη 

κόλν νη ππεξσξίεο. Βι. αλαιπηηθόηεξα: 

 https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Arbeitnehmerrechte/Arbeitszeitschutz/Fragen-und-Antworten/faq-arbeitszeiterfassung.html/.  
5
 Από ην ελ ιόγσ άξζξν ηνπ ArbSchG πξνθύπηεη ζπγθεθξηκέλα όηη ν εξγνδόηεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

θαηάιιειε νξγάλσζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαη λα παξέρεη ηα απαξαίηεηα 

θεθάιαηα γηα απηό. 
6
 ηελ παξνύζα θάζε, αλ θαη νη ζρεηηθνί εξγαηηθνί λόκνη έρνπλ ςεθηζζεί ζε νκνζπνλδηαθό επίπεδν, ε εθαξκνγή 

ηνπο έρεη αλαηεζεί ζηα νκόζπνλδα θξαηίδηα, ηα νπνία είλαη θαη αξκόδηα – καδί, θπζηθά, κε ηα θαηά ηόπνπο 

δηθαζηήξηα, αλ ε ππόζεζε θηάζεη ζε απηά – γηα ηε δηαπίζησζε θαη θνιαζκό ησλ παξαβάζεσλ. 

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Arbeitnehmerrechte/Arbeitszeitschutz/Fragen-und-Antworten/faq-arbeitszeiterfassung.html/


Αλ θαη ε ππνρξέσζε θαηαγξαθήο είλαη, θαηαξρήλ, θαζνιηθή γηα ηηο γ/εηαηξείεο, ν λνκνζέηεο 

κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην πεξηζώξην πνπ αθήλεη ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ ε απόθαζε ηνπ ΓΔΚ 

θαη λα πξνβιέςεη πεξηνξηζκνύο ή λα ξπζκίζεη εηδηθέο πεξηπηώζεηο
7
 αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη 

ηελ ηδηαίηεξε θύζε ησλ επηρεηξήζεσλ. ε ό,ηη αθνξά εηδηθόηεξα ηελ εξγαζία ρσξίο ζηαζεξό 

ηόπν απαζρόιεζεο (mobile Arbeit), πνπ δελ ηαπηίδεηαη απόιπηα κε ηελ ηειεξγαζία, ην 

γ/Τπνπξγείν Δξγαζίαο έρεη αλαθνηλώζεη όηη ζρεδηάδεη ηε λνκνζεηηθή ηεο ξύζκηζε εληόο ηνπ 

2023, πξνβιέπνληαο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ σξώλ απαζρόιεζεο. 

 

ε ό,ηη αθνξά ηε ζπλνιηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε ηνπ δεηήκαηνο, ην γ/Τπνπξγείν Δξγαζίαο δελ 

έρεη απνζαθελίζεη πιήξσο ηηο πξνζέζεηο ηνπ κεηά ηελ απόθαζε ηνπ BAG, αιιά έρεη 

πξνρσξήζεη ζε κηα πξώηε εθηίκεζε όηη, ελδερνκέλσο, εληόο ηνπ α’ ηξηκήλνπ ηξέρνληνο έηνπο 

δηαηππώζεη ηηο πξώηεο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ. εκεηώλεηαη όηη ζηε πκθσλία 

πλεξγαζίαο ησλ ηξηώλ θνκκάησλ ηνπ Κπβεξλεηηθνύ πλαζπηζκνύ (SPD, Πξάζηλσλ, FDP), 

πνπ θαηαξηίζηεθε κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ηνπ ΓΔΚ αιιά πξνηνύ γίλεη γλσζηή ε 

απόθαζε ηνπ BAG, αλαθεξόηαλ όηη «ζε διάλογο με ηοςρ κοινυνικούρ εηαίποςρ, εξεηάζοςμε ηην 

ανάγκη πποζαπμογήρ ηηρ ζσεηικήρ με ηο σπόνο επγαζίαρ νομοθεζίαρ ενότει ηηρ νομολογίαρ ηος 

Εςπυπαφκού Δικαζηηπίος». 

 

Πάλησο, ην γ/Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαιείηαη λα αλαδεηήζεη «έμππλεο» θαη εθαξκόζηκεο ιύζεηο, 

θαζώο ζε κεξίδα εξγαδνκέλσλ ε απόθαζε ηνπ BAG δεκηνπξγεί ηελ εληύπσζε όηη επηρεηξείηαη 

ε επαλαθνξά ελόο απεξραησκέλνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε «θάξηαο εξγαζίαο» (Stechuhr). 

Δθπξόζσπνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ, όπσο ν Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Δξγνδνηώλ (BDA), 

R. Dulger, αιιά θαη ν γ/Τπνπξγόο Δξγαζίαο, H. Heil, ηάζζνληαη ελαληίνλ ηεο επηζηξνθήο ηεο 

παξαδνζηαθήο «θάξηαο εξγαζίαο» θαη επηζεκαίλνπλ όηη, πιένλ, πθίζηαηαη κηα ζεηξά από 

ςεθηαθέο ιύζεηο, πνπ ζα πξέπεη λα πξνθξηζνύλ. Ο θ. Heil έρεη, ζπγθεθξηκέλα, δεζκεπηεί όηη ν 

– μεπεξαζκέλνο πηα – λόκνο πεξί σξαξίνπ εξγαζίαο (Arbeitszeitgesetz) ζα αληηθαηαζηαζεί κε 

ζύγρξνλεο θαη πξαθηηθέο ιύζεηο. 

 

 
Παξαδνζηαθό κεράλεκα θαηαγξαθήο ρξόλνπ εξγαζίαο (Stechuhr), πνπ πξνθαιεί αξλεηηθνύο ζπλεηξκνύο ζε 

κεξίδα εξγαδνκέλσλ, ηδίσο κεηά ηελ επίκαρε απόθαζε ηνπ BAG. 
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 Μηα ηέηνηα εηδηθή πεξίπησζε είλαη νη επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο, πνπ βαζίδνληαη ζηηο ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο 

κεηαμύ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ (Vertrauensarbeitszeit). Πξόθεηηαη γηα κηα επέιηθηε κνξθή εξγαζίαο, ζηελ 

νπνία ν εξγαδόκελνο κπνξεί λα απνθαζίδεη αλεμάξηεηα γηα ηελ ηνπνζεζία (θαζώο θαη γηα ηελ έλαξμε θαη ιήμε) 

ηνπ ζπκβαηηθά ζπκθσλεκέλνπ ρξόλνπ εξγαζίαο: Ο εξγνδόηεο «εκπηζηεύεηαη» όηη ν εξγαδόκελνο ζα εθπιεξώζεη 

ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο εξγαζίαο. Η απαίηεζε ηεθκεξίσζεο ησλ σξώλ εξγαζίαο δελ εκπνδίδεη κηα ηέηνηα 

ζπκθσλία. ε θάζε πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο δεκόζηνπ δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ λόκηκνπ ρξόλνπ εξγαζίαο 

(ηδίσο γηα ηνλ κέγηζην εκεξήζην ρξόλν εξγαζίαο θαη ηηο πεξηόδνπο αλάπαπζεο) εμππεξεηνύλ ηελ αζθάιεηα θαη ηεο 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξέπεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ηεξνύληαη, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρξόλνπ 

εξγαζίαο βάζεη εκπηζηνζύλεο.  

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1


Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζύκθσλα κε έξεπλα ηνπ Ιλζηηηνύηνπ BAuA (ζηνηρεία 2021), νη ώξεο 

εξγαζίαο θαηαγξάθνληαη από ηηο γ/εηαηξείεο γηα ην 47% ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεθκεξηώλνληαη 

από ηνπο ίδηνπο ζε επηπιένλ πνζνζηό 32%. πλεπώο, ζηε γ/αγνξά εξγαζίαο κόλν ην 21% ησλ 

εξγαδνκέλσλ δειώλνπλ όηη, εμ όζσλ γλσξίδνπλ, δελ θαηαγξάθνληαη νη ώξεο απαζρόιεζήο 

ηνπο. 

 

 

 


