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Θέμα: Αναφορά 0002/2008, του Marc Sasiek, γαλλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 100 υπογραφές, σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τον 
χρόνο εργασίας και τον μισθό των τραυματιοφορέων στη Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τον υπολογισμό του χρόνου εργασίας και των ωριαίων αποδοχών 
για τους τραυματιοφορείς. Θεωρεί ότι η γαλλική νομοθεσία στον τομέα αυτόν συγκρούεται 
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αναφέρεται εν προκειμένω στην οδηγία 2003/88/EΚ της 4ης 
Νοεμβρίου 2003 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και στην 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 για την υπόθεση C-14/04 
(υπόθεση Dellas). Θεωρεί ότι, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στα προβλήματα που αφορούν 
τον χρόνο εργασίας, ο οποίος επηρεάζει την ασφάλεια, το ηθικό και τον μισθό των 
τραυματιοφορέων, η γαλλική νομοθεσία (διάταγμα 2001-679 της 30ής Ιουλίου 2001) θα 
πρέπει να καταργηθεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων επικρίνει τον τρόπο υπολογισμού του χρόνου εργασίας ή/και της αμοιβής των 
οδηγών ασθενοφόρων στον ιδιωτικό τομέα στη Γαλλία, τον οποίο θεωρεί αντίθετο προς την 
οδηγία για τον χρόνο εργασίας1.  

                                               
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
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Δηλώνει ότι από το 2001 ο χρόνος εργασίας των εργαζομένων σε ασθενοφόρα στον ιδιωτικό 
τομέα δεν υπολογίζεται ώρα προς ώρα, όπως θα έπρεπε, αλλά κάθε ώρα υπολογίζεται 
αναλογικά, ισοδυναμούσα με το 75% έως 90% της ώρας (système d'équivalence). Αυτό 
σημαίνει, κατά την άποψή του, ότι ενώ η κοινοτική νομοθεσία θέτει ως όριο τις 48 ώρες 
εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, οι εργαζόμενοι αυτοί υποχρεώνονται να εργάζονται 64 ώρες
(βάσει μιας equivalence 75%) για να φτάσουν αυτό το όριο. Αυτή η προσέγγιση, κατά την 
άποψή του, αντιβαίνει στην απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του
20051 σύμφωνα με την οποία το σύστημα ισοδυναμίας βάσει του διατάγματος (décret) 2001-
1384 αντέβαινε στην κοινοτική νομοθεσία. 

Ο αναφέρων ζητεί να σταματήσει να εφαρμόζεται το σύστημα της ισοδυναμίας στους 
οδηγούς ασθενοφόρων στη Γαλλία.  

Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας θέτει όρια στον χρόνο εργασίας (όχι περισσότερες από 48 
ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένης της υπερωριακής εργασίας). Το 
Δικαστήριο έχει αποφανθεί σε αποφάσεις του, όπως στις υποθέσεις SIMAP2 και Dellas3, ότι ο 
χρόνος εφημερίας στον χώρο εργασίας πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας για τον σκοπό 
αυτόν, και ότι ο χρόνος αυτός πρέπει να υπολογίζεται ώρα προς ώρα, και όχι κατ’ αναλογία 
προς την αναμενόμενη (ή την πραγματική) ένταση της ζήτησης. 

Η Επιτροπή πιστεύει ότι πριν από την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Dellas, ήταν 
πολύ σύνηθες στη Γαλλία ο χρόνος εφημερίας στον χώρο εργασίας, που θεωρούνταν ότι 
περιλάμβανε σημαντικές περιόδους αδράνειας, να υπολογίζεται βάσει ενός συστήματος 
ισοδυναμίας («système d'équivalence»), ως ποσοστό του συνήθους χρόνου εργασίας. Το 
άρθρο L.212-4 του γαλλικού εργατικού κώδικα επιτρέπει την εφαρμογή του συστήματος 
αυτού βάσει ενός διατάγματος που βασίζεται σε μια κλαδική συλλογική συμφωνία. Το άρθρο
L.212-4 αποτέλεσε τη βάση του διατάγματος 2001/1384 περί ενός «système d'équivalence»
για τον χρόνο νυκτερινής εφημερίας του διδακτικού ή του νοσηλευτικού προσωπικού σε 
θεραπευτικά ιδρύματα, το οποίο αποτελούσε το αντικείμενο της υπόθεσης Dellas. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το «système d'équivalence» μπορεί να εφαρμόζεται τόσο στις 
μισθολογικές κλίμακες όσο και στον υπολογισμό του χρόνου εργασίας για τους σκοπούς της 
οδηγίας για τον χρόνο εργασίας. 

Σε συνέχεια της απόφασης Dellas, το Conseil d'Etat ακύρωσε τις διατάξεις του διατάγματος
2001/1384 τον Απρίλιο του 2006.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή, οι εθνικές αρχές 
θεωρούν ότι η απόφαση Dellas δεν πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ακυρώνει το
«système d'équivalence» καθαυτό, αλλά ότι ανατρέπει τη χρήση του «système d'équivalence»
το οποίο οδήγησε στην παραβίαση των απαιτήσεων της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας όσον 
αφορά τον συνολικό χρόνο εργασίας4. Κατά συνέπεια, το διάταγμα αριθ. 2007-106 της 29ης
Ιανουαρίου 2007 τροποποίησε τον κοινωνικό και οικογενειακό κώδικα, ώστε να προβλέπει 
                                               
1 Πρόκειται για την απόφαση στην υπόθεση Dellas, υπόθεση C-14/04, απόφαση του Δικαστηρίου με 

ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου 2005. 
2 SIMAP, υπόθεση C-303/98.
3 Dellas, υπόθεση C-14/04, ανωτέρω.  
4 Βλέπε παράγραφο 64 της απόφασης του Δικαστηρίου. 
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ότι το «système d'équivalence» πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
μη υπέρβαση των ορίων του χρόνου εργασίας που θεσπίζει η οδηγία. 

Οι εθνικές αρχές αναφέρουν ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτής της αρχής θεωρείται 
καταρχάς ευθύνη των κοινωνικών εταίρων του κλάδου, και ότι η κυβέρνηση έχει καλέσει 
όλους αυτούς τους εταίρους να αναθεωρήσουν τις συλλογικές συμφωνίες τους, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι είναι απολύτως σύμφωνες με την οδηγία. 

Ο αναφέρων δεν παρέχει αρκετές πληροφορίες, ώστε να καταστεί δυνατή η τεκμηριωμένη 
ανάλυση της συμμόρφωσης της τρέχουσας εθνικής νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας 
των οδηγών ασθενοφόρων στον ιδιωτικό τομέα: 

α) Από την αναφορά δεν καθίσταται σαφές εάν ο αναφέρων κάνει λόγο για τον υπολογισμό 
της αμοιβής ή των ορίων του χρόνου εργασίας. Αναφέρει, για παράδειγμα, ότι οι εργαζόμενοι 
σε ασθενοφόρα επιθυμούν να αμείβονται για μία ώρα για εργασία μίας ώρας. Η οδηγία για 
τον χρόνο εργασίας αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και δεν καλύπτει τις 
μισθολογικές κλίμακες για κανονική εργασία, εφημερία ή υπερωριακή εργασία1.

β) Ο αναφέρων δεν επισημαίνει συγκεκριμένα τα εθνικά μέτρα στα οποία αναφέρεται. Από 
τη σύνοψη που συνοδεύει την αναφορά προκύπτει ότι το σχετικό μέτρο μπορεί να είναι το 
διάταγμα (décret) 2001/679. Το μέτρο αυτό προβλέπει πράγματι στα άρθρα 2-4 ότι η 
διάρκεια του χρόνου εργασίας («durée du travail effectif») των μετακινούμενων εργαζομένων 
σε ασθενοφόρα θα υπολογίζεται σε αναλογική βάση από το 2001 «προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι αδράνειας». Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν αυτό αναφέρεται 
στον υπολογισμό των ορίων του χρόνου εργασίας ή στην αμοιβή της υπερωριακής εργασίας.  

γ) Επίσης, από το διάταγμα 2001/679 δεν καθίσταται σαφές ποιο είδος υπηρεσίας
υπολογίζεται αναλογικά. Για παράδειγμα, αναφέρεται στον χρόνο εφημερίας, κατά τον οποίο 
ο εργαζόμενος υποχρεώνεται να παραμένει στον χώρο εργασίας, ή περιλαμβάνει και τον 
χρόνο κατ’ οίκον επιφυλακής, κατά τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να μπορεί να ειδοποιηθεί 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένος να παραμένει στον χώρο 
εργασίας; Σύμφωνα με το Δικαστήριο2, ο χρόνος εφημερίας πρέπει να υπολογίζεται στο 
σύνολό του ως χρόνος εργασίας, ενώ στην περίπτωση του χρόνου επιφυλακής, μόνον ο 
χρόνος πραγματικής παροχής υπηρεσιών υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας. 

Το διάταγμα αναφέρεται σε μια συλλογική συμφωνία πλαίσιο («accord-cadre») της 4ης
Μαΐου 2000 που μπορεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των ζητημάτων αυτών. Ωστόσο, δεν 
παρέχεται αντίγραφό της. 

Ο αναφέρων δεν έχει παράσχει μέχρι στιγμής επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου η 
Επιτροπή να μπορεί να αναλύσει σωστά τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας για τον χρόνο 
εργασίας. Επομένως, θα ήταν χρήσιμο να παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με 
τα ζητήματα που επισημαίνονται ανωτέρω.

                                               
1 Vovel, υπόθεση C-437/05, απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2007.

2 SIMAP, Dellas, ανωτέρω.


