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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1231/2007, του R.G.S., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
κανονισμούς που διέπουν τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών στη Navarra 
και με τη μη συμμόρφωσή τους με το πνεύμα και το γράμμα της οδηγίας 
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι διατάξεις των κανονισμών που διέπουν τις συνθήκες 
εργασίας των αστυνομικών στη Navarra (RPCPN) δεν συνάδουν με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα 
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εβδομαδιαίες 
περιόδους ανάπαυσης. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι οι συνθήκες εργασίας των 
ισπανών αστυνομικών έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο μιας υπόθεσης ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση C-132/04 – Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
κατά Βασιλείου της Ισπανίας), στην οποία το Δικαστήριο δήλωσε ότι, με το να μην μεταφέρει 
στο σύνολό τους στην εθνική του νομοθεσία το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2, και το άρθρο 4 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, 
όσον αφορά το μη πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί σε δημόσιες αρχές, το Βασίλειο της 
Ισπανίας δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του δυνάμει της εν λόγω οδηγίας. Ο αναφέρων 
καλεί, κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι οι κανονισμοί οι οποίοι διέπουν τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών στη 
Navarra θα καταστούν συμβατοί με τις σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Η αναφορά
Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι κανονισμοί που ισχύουν για τους αστυνομικούς στη Navarra δεν 
εφαρμόζουν σωστά τις διατάξεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας1 όσον αφορά τις 
ελάχιστες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.

Εξηγεί ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κάθε αστυνομικός δικαιούται «εβδομαδιαία 
περίοδο ανάπαυσης» τουλάχιστον 24 συναπτών ωρών. Ωστόσο η περίοδος ανάπαυσης μπορεί 
να δοθεί σε διαφορετικούς χρόνους στη διάρκεια της εβδομάδας. Για παράδειγμα, εάν ο 
αστυνομικός λάβει μια εικοσιτετράωρη περίοδο ανάπαυσης τη Δευτέρα της εβδομάδας 1, 
μπορεί να μην λάβει περίοδο ανάπαυσης την εβδομάδα 2 έως την Κυριακή. Αυτό σημαίνει 
ότι ο αστυνομικός θα πρέπει να εργαστεί έως και 12 συνεχόμενες ημέρες μεταξύ 
εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.

(Αντίθετα, ο αναφέρων δεν κάνει λόγο για προβλήματα όσον αφορά τις ελάχιστες ημερήσιες 
περιόδους ανάπαυσης που κατοχυρώνονται στο άρθρο 3 της οδηγίας (11 συναπτές ώρες 
ανάπαυσης ανά εικοσιτετράωρο). Συνάγεται επομένως ότι αυτές λαμβάνονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας).

Ο αναφέρων υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας εφαρμόζεται, σύμφωνα με την 
πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις συνήθεις 
δραστηριότητες των αστυνομικών δυνάμεων και ισχυρίζεται ότι το ισχύον σύστημα 
κατανομής των υπηρεσιών παρερμηνεύει την πρόθεση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, 
και οδηγεί τους αστυνομικούς σε μια κατάσταση συσσωρευμένης κόπωσης μεταξύ 
εβδομαδιαίων αναπαύσεων που αντίκειται στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η σχετική κοινοτική νομοθεσία

Η εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης που προβλέπει το άρθρο 5 της οδηγίας για τον χρόνο 
εργασίας αποτελεί ελάχιστη απαίτηση, που έχει σχεδιαστεί για την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων.

Ο αναφέρων σωστά αναφέρει ότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας εφαρμόζεται στις συνήθεις 
δραστηριότητες των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα 
με το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μόνο σε εξαιρετικές καταστάσεις, και όταν 
η εφαρμογή των συνήθων κανόνων θα έθετε σε κίνδυνο την εφαρμογή αναγκαίων μέτρων για 
την προστασία της κοινότητας από σοβαρές απειλές, μπορούν να μην εφαρμόζονται οι 
συνήθεις κανόνες.2

                                               
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
2 Επιτροπή κατά Ισπανίας, Υπόθεση C-132/04, απόφαση της 12.01.2006· Personalrat der Feuerwehr Hamburg, 

Υπόθεση C-152/04, απόφαση της 14ης Ιουλίου 2005.
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Το άρθρο 5 της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας προβλέπει ότι:

«Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε εργαζόμενος να διαθέτει, ανά περίοδο 
επτά ημερών, μια ελάχιστη περίοδο συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων ωρών, στις οποίες 
προστίθενται οι ένδεκα ώρες ημερήσιας ανάπαυσης, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3.

Αν δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους ή από τις συνθήκες οργάνωσης της 
εργασίας, μπορεί να ορίζεται ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης 24 ωρών».

Το άρθρο 16 προβλέπει ότι:

«Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν:

a) για την εφαρμογή του άρθρου 5 (εβδομαδιαία ανάπαυση), περίοδο αναφοράς η οποία δεν 
υπερβαίνει τις 14 μέρες·…'

Το άρθρο 17, στις παραγράφους 2 και 3, προσθέτει ότι παρεκκλίσεις από τα άρθρα 5 και 16 
μπορούν να εγκρίνονται μέσω κανονισμών σε ορισμένες συγκεκριμένες δραστηριότητες, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες φύλαξης και επίβλεψης και οι δραστηριότητες 
που απαιτούν συνέχεια της υπηρεσίας. Ωστόσο, αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση 
τέτοιων παρεκκλίσεων ότι «στους οικείους εργαζομένους χορηγούνται ισοδύναμες περίοδοι 
αντισταθμιστικής ανάπαυσης ή ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου είναι αντικειμενικώς 
αδύνατη η χορήγηση ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής ανάπαυσης, παρέχεται κατάλληλη 
προστασία στους οικείους εργαζομένους».

Το Δικαστήριο εξέτασε τον χρόνο χορήγησης της ισοδύναμης περιόδου αντισταθμιστικής 
ανάπαυσης στο πλαίσιο της απόφασης Jaeger (Υπόθεση C-151/02), όπου αναφέρει ότι
«τέτοιες περίοδοι αναπαύσεως πρέπει να διαδέχονται άμεσα τον χρόνο εργασίας που υποτίθεται 
ότι πρέπει να αντισταθμίσουν, προκειμένου να αποφευχθεί η κόπωση ή η υπερφόρτιση του 
εργαζομένου λόγω της σωρεύσεως διαδοχικών περιόδων εργασίας»1. (Πρέπει, ωστόσο, να 
σημειωθεί ότι το Δικαστήριο αναφερόταν εδώ στις ελάχιστες ημερήσιες περιόδους 
ανάπαυσης που προβλέπει το άρθρο 3 της οδηγίας).

β) Εφαρμογή στα πραγματικά περιστατικά

Από το παράδειγμα που παραθέτει ο αναφέρων δεν προκύπτει σαφώς ότι οι κανονισμοί που 
εφαρμόζονται στους αστυνομικούς στη Navarra δεν είναι συμβατοί με την οδηγία για τον 
χρόνο εργασίας.

Οι κανονισμοί φαίνεται να προβλέπουν συνεχή ελάχιστη ημερήσια και εβδομαδιαία περίοδο 
ανάπαυσης της διάρκειας που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 5 της οδηγίας: οι ημερήσιες 
περίοδοι ανάπαυσης φαίνεται να παρέχονται χωρίς καθυστέρηση και η εβδομαδιαία 
ανάπαυση φαίνεται να είναι δύο ημέρες ανά δεκατέσσερις.

                                               
1 Jaeger, C-151/02, παρ. 94.
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Το ζήτημα είναι εάν η εβδομαδιαία ανάπαυση πρέπει να παρέχεται την ίδια ημέρα κάθε 
εβδομάδα, ή εάν μπορεί να παρέχεται αργότερα εντός της ίδιας εβδομάδας. Ωστόσο, πρέπει 
να ληφθεί υπόψη στο σημείο αυτό ότι το άρθρο 16, στοιχείο α της οδηγίας αναφέρει ρητά ότι 
η περίοδος αναφοράς για τη χορήγηση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να είναι έως και
14 ημέρες, εάν προβλέπεται από ένα κράτος μέλος.

Πράγματι, φαίνεται δυνατή η παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή βάσει των παραγράφων 2 και 
3 του άρθρου 17 με την πρόβλεψη περιόδου αναφοράς μεγαλύτερης των 14 ημερών, εφόσον 
παρέχεται στους εργαζόμενους ισοδύναμη αντισταθμιστική ανάπαυση. Στην περίπτωση αυτή, 
ωστόσο, η προσέγγιση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Jaeger, όσον αφορά τον χρόνο 
παροχής της αντισταθμιστικής ανάπαυσης αποκτά ενδεχομένως σημασία, ώστε όταν η 
εβδομαδιαία ανάπαυση καθυστερεί εκτός της περιόδου αναφοράς των 14 ημερών που 
προτείνει το άρθρο 16, στοιχείο α, η ισοδύναμη αντισταθμιστική εβδομαδιαία ανάπαυση να 
πρέπει να διαδέχεται άμεσα τον χρόνο εργασίας που υποτίθεται ότι πρέπει να αντισταθμίσει,
προκειμένου να τηρηθούν οι γενικές αρχές της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων.

Συμπεράσματα
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 16, στοιχείο α της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, δεν 
προκύπτει σαφώς από το παράδειγμα που παραθέτει ο αναφέρων ότι οι κανονισμοί που 
εφαρμόζονται στους αστυνομικούς στη Navarra δεν είναι συμβατοί με την οδηγία για τον 
χρόνο εργασίας.


