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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1071/2016 του André Goretti, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers professionnels et 
des personnels administratifs, techniques et spécialisés (αυτόνομη 
ομοσπονδία επαγγελματιών πυροσβεστών και διοικητικού, τεχνικού και 
ειδικού προσωπικού), σχετικά με τον χρόνο εργασίας των επαγγελματιών 
πυροσβεστών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στην προηγούμενη αναφορά του για το ίδιο θέμα, η οποία 
περατώθηκε τον Μάρτιο του 2015 με την παραλαβή της θέσης της Επιτροπής, σύμφωνα με 
την οποία η τροποποίηση μέσω διατάγματος της επίμαχης γαλλικής νομοθεσίας είχε 
αποκαταστήσει την κατάσταση του συγκεκριμένου κράτους μέλους σε σχέση με τη 
νομοθεσία της ΕΕ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Ωστόσο, ο αναφέρων υποστηρίζει 
ότι, στο μεταξύ, η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-180/14, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, έρχεται σε αντίθεση με τη θέση της Επιτροπής. Κατά 
συνέπεια, η θέση πρέπει να αναθεωρηθεί και πρέπει να κινηθεί νέα διαδικασία κατά της 
Γαλλίας για μη συμμόρφωση με την οδηγία 2003/88/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιανουαρίου 2017. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2017

Μια πρώτη αναφορά από το ίδιο πρόσωπο και για το ίδιο θέμα (762/2011) συμπεριλήφθηκε 
στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Γαλλίας (καταχωρίστηκε με κωδικό 
αναφοράς NIF 2006/4581) σχετικά με τον χρόνο εργασίας των επαγγελματιών πυροσβεστών. 
Μετά τη διαδικασία επί παραβάσει, οι γαλλικές αρχές τροποποίησαν την ισχύουσα νομοθεσία 
(διάταγμα αριθ. 2013-1186 της 18ης Δεκεμβρίου 2013, με το οποίο τροποποιήθηκε το 
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διάταγμα αριθ. 2001-1382). Η τροποποιημένη νομοθεσία κρίθηκε σύμφωνη με το δίκαιο της 
ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή περάτωσε τη σχετική διαδικασία επί παραβάσει στις 20 
Φεβρουαρίου 2014.

Ωστόσο, ο αναφέρων τώρα υποστηρίζει ότι, στο μεταξύ, η απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-180/14 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής 
Δημοκρατίας) έρχεται σε αντίθεση με τη θέση της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, η θέση πρέπει 
να αναθεωρηθεί και πρέπει να κινηθεί νέα διαδικασία κατά της Γαλλίας για μη συμμόρφωση 
με την οδηγία 2003/88/ΕΚ. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αξιολόγησαν τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στη 
συμμόρφωση της επίμαχης νομοθεσίας η απόφαση στην υπόθεση C-180/14 (Επιτροπή κατά 
Ελληνικής Δημοκρατίας). Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία που 
θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν επανάληψη της διαδικασίας επί παραβάσει, η οποία έχει 
ήδη κλείσει λόγω τροποποίησης της επίμαχης νομοθεσίας.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 21 Μαΐου 2019

Ως απάντηση στις πρώτες παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά, οι οποίες 
διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο τον Αύγουστο του 2017, ο αναφέρων προσκόμισε 
συμπληρωματικές πληροφορίες και εξηγήσεις. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι οι επαγγελματίες 
πυροσβέστες στη Γαλλία βρίσκονται σε εικοσιτετράωρη επιφυλακή, γεγονός που αποτελεί 
παραβίαση του δικαιώματος στην ημερήσια ανάπαυση, την αντισταθμιστική ανάπαυση, την 
ανάπαυση που συνδέεται με τη νυχτερινή εργασία και στην εβδομαδιαία ανάπαυση που 
διασφαλίζεται από την οδηγία για τον χρόνο εργασίας1.

Συμπέρασμα

Επί του παρόντος, η Επιτροπή εξετάζει τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τον 
αναφέροντα και αναλύει τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για τους 
επαγγελματίες πυροσβέστες στη Γαλλία, οι οποίοι πραγματοποιούν εικοσιτετράωρες βάρδιες. 
Αφού ολοκληρώσει την ανάλυσή της, θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα 
πορίσματα και τα συμπεράσματά της 

1 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με 
ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9-19.


