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Θέµα: Καταγραφή του χρόνου που καταναλώνεται σε πορθµείο ή σιδηρόδροµο όπου ο
οδηγός έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα.
Άρθρο: 9 (1) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006.
Προσέγγιση που πρέπει να ακολουθείται: Σύµφωνα µε το άρθρο 4 (στ), κατά τη διάρκεια
της ανάπαυσης, γενικά, ο οδηγός πρέπει να µπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Ωστόσο, ο οδηγός έχει το δικαίωµα διαλείµµατος ή ανάπαυσης, ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας,
όταν ταξιδεύει µε πορθµείο ή σιδηρόδροµο, υπό τον όρο ότι έχει στη διάθεσή του κλίνη ή
κουκέτα. Τούτο προκύπτει από τη διατύπωση του άρθρου 9 (2) όπου ορίζεται ότι κάθε χρόνος
ο οποίος καταναλώνεται από οδηγό για µετάβαση «δεν υπολογίζεται ως ανάπαυση ή ως
διάλειµµα, εκτός εάν ο οδηγός βρίσκεται σε πορθµείο ή τρένο και έχει στη διάθεσή του
κλίνη ή κουκέτα».
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 9(1), κανονική περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης
τουλάχιστον 11 ωρών σε πορθµείο ή τρένο (εφόσον ο οδηγός έχει στη διάθεσή του κλίνη ή
κουκέτα) επιτρέπεται να διακόπτεται µέχρι δύο φορές από άλλες δραστηριότητες (λόγου
χάρη, επιβίβαση ή αποβίβαση από πορθµείο ή τρένο). Η συνολική διάρκεια των δύο αυτών
διακοπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει µια ώρα και επ’ ουδενί λόγω δεν επιτρέπεται να έχει
ως αποτέλεσµα µείωση της κανονικής περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης.
Σε περίπτωση που η κανονική ηµερήσια ανάπαυση ληφθεί σε δύο περιόδους, η πρώτη εκ των
οποίων πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3 ώρες και η δεύτερη τουλάχιστον 9 ώρες (όπως
ορίζεται στο άρθρο 4(ζ)), ο αριθµός των διακοπών (δύο το πολύ) αφορά τη συνολική
διάρκεια ηµερήσιας ανάπαυσης και όχι το κάθε τµήµα της κανονικής ηµερήσιας ανάπαυσης
που κατανέµεται σε δύο περιόδους.
Η παρέκκλιση κατά το άρθρο 9 (1) δεν εφαρµόζεται στη, µειωµένη ή κανονική, περίοδο
εβδοµαδιαίας ανάπαυσης.

