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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1616/2008, του Dominique Achispon, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Εθνικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων (SNOP), η οποία 
συνοδεύεται από υπογραφές, σχετικά με τις ώρες εργασίας των αστυνομικών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι, μετά τις τροποποιήσεις των όρων απασχόλησης των αξιωματικών 
της εθνικής αστυνομίας, που τέθηκαν σε ισχύ την 1 Απριλίου 2008, οι ισχύοντες κανόνες στη 
Γαλλία παραβιάζουν την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας. Από την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπάρχουν πλέον νομικοί περιορισμοί 
στον χρόνο εργασίας, είτε υπολογίζεται σε εβδομαδιαία, μηνιαία είτε σε ετήσια βάση. Αυτό 
έχει αντίκτυπο στην υγεία και την ασφάλεια των ενδιαφερόμενων εργαζομένων. Οι 
υπογράφοντες απευθύνουν έκκληση για τη συμμόρφωση της γαλλικής νομοθεσίας για τον 
χρόνο εργασίας των αστυνομικών με την οδηγία 2003/88/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η γαλλική νομοθεσία που διέπει τον χρόνο εργασίας ορισμένων 
αξιωματικών (του «corps de commandement») της Police Nationale δεν είναι σύμμορφη προς 
την οδηγία για τον χρόνο εργασίας1.
                                               
1 Πρώην οδηγία 93/104/ΕΚ· νυν οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του 
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Συγκεκριμένα, ο αναφέρων επισημαίνει τις αλλαγές στην εθνική νομοθεσία και πρακτική που 
τέθηκαν σε ισχύ τον Απρίλιο του 2008. Στην αναφορά υποστηρίζεται ότι ως αποτέλεσμα των 
αλλαγών αυτών, οι υπερωρίες που απαιτείται να εργάζονται οι εν λόγω αξιωματικοί:

- δεν καταγράφονται ούτε υπολογίζονται·
- συχνά δεν αντισταθμίζονται με ισοδύναμες περιόδους αντισταθμιστικής ανάπαυσης·
- δεν διασφαλίζεται ότι αμείβονται ως υπερωριακή εργασία.

Σύμφωνα με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, προς όφελος 
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ότι:

- κάθε εργαζόμενος δικαιούται ανώτατο όριο εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας·
- η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών) δεν υπερβαίνει, 
κατά μέσο όρο, τις 48 ώρες·
- κάθε εργαζόμενος δικαιούται συγκεκριμένες ελάχιστες περιόδους ημερήσιας και 
εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Η οδηγία προβλέπει επίσης ορισμένες παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις στις απαιτήσεις αυτές, οι 
οποίες εξετάζονται λεπτομερέστερα παρακάτω.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

α) Εφαρμογή της οδηγίας στις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις

Η αναφορά έχει ως αντικείμενο τις συνθήκες εργασίας ορισμένων αξιωματικών της Police 
Nationale 1 , μιας ένοπλης μη στρατιωτικής δύναμης που υπάγεται στον τομέα δημόσιων 
υπηρεσιών της Γαλλίας.

Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας αναφέρει σαφώς ότι εφαρμόζεται στον δημόσιο τομέα2.
Προβλέπεται μια περιορισμένη εξαίρεση αναφορικά με συγκεκριμένες δραστηριότητες της 
αστυνομίας:

«Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται όταν δεν το επιτρέπουν εγγενείς ιδιαιτερότητες ορισμένων 
δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα, π.χ. στις ένοπλες δυνάμεις ή στην αστυνομία, ή ορισμένων 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εξασφαλίζεται, όσον αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η 
υγεία των εργαζομένων, έχοντας υπόψη τους στόχους της παρούσας οδηγίας. »3

                                                                                                                                                  
χρόνου εργασίας, ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9.
1 Στη Γαλλία, η Police Nationale είναι η εθνική αστυνομική δύναμη που είναι αρμόδια για 
την καταπολέμηση του εγκλήματος και τη διατήρηση του νόμου και της τάξης σε αστικές
περιοχές, ενώ η Gendarmerie είναι η εθνική δύναμη με αντίστοιχες αρμοδιότητες σε 
αγροτικές περιοχές: και οι δύο λογοδοτούν στον υπουργό Εσωτερικών.
2 Το άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας προβλέπει ότι η οδηγία 
εφαρμόζεται σε «όλους τους ιδιωτικούς ή δημόσιους τομείς δραστηριοτήτων, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ…» [«οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια»].
3 Η συγκεκριμένη εξαίρεση, που περιέχεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, της οδηγίας πλαίσιο 
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Ωστόσο, σε μια σειρά υποθέσεων που αφορούσαν δυνάμεις ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης 
του δημόσιου τομέα 1 , περιλαμβανομένης μιας υπόθεσης σχετικά με μια στρατιωτική 
αστυνομική δύναμη 2 , το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η εν λόγω εξαίρεση πρέπει να 
ερμηνευθεί περιοριστικά, κατά τρόπο που να την «περιορίζει στο απολύτως αναγκαίο για τη 
διαφύλαξη των συμφερόντων των οποίων την προστασία καθιστά δυνατή για τα κράτη μέλη». 3

Η ορθή ερμηνεία, σύμφωνα με το Δικαστήριο, έγκειται στο ότι οι κανονικές δραστηριότητες 
των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών υπηρεσιών, εξακολουθούν 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν η 
σχετική υπηρεσία «πρέπει να αντιμετωπίζει συμβάντα τα οποία, εξ ορισμού, δεν μπορούν να 
προβλεφθούν», καθώς «οι δραστηριότητες, τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες συνεπάγεται…, 
δεν είναι λιγότερο δυνατόν να οργανωθούν εκ των προτέρων, περιλαμβανομένης της 
οργανώσεως των ωραρίων εργασίας του προσωπικού ως προς την πρόληψη των κινδύνων για 
την ασφάλεια και για την υγεία». 4

Η εξαίρεση πρέπει ακόμη να ερμηνευθεί ως αναφερόμενη μόνο στην περίπτωση «έκτακτων 
συμβάντων, κατόπιν των οποίων η εύρυθμη εφαρμογή μέτρων σκοπούντων στην προστασία του 
πληθυσμού υπό συνθήκες σοβαρού συλλογικού κινδύνου επιβάλλει στο προσωπικό, το οποίο 
καλείται να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους συμβάν, να δώσει απόλυτη προτεραιότητα στον 
επιδιωκόμενο με αυτά τα μέτρα σκοπό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξή του. Το 
ανωτέρω ισχύει σε περιπτώσεις φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, επιθέσεων, σοβαρών 
ατυχημάτων ή άλλων τέτοιας φύσεως συμβάντων, των οποίων η βαρύτητα και η έκταση 
επιβάλλουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ζωής, της υγείας καθώς και 
της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, η δε ορθή εκτέλεση των μέτρων αυτών θα 
διακυβευόταν εάν τηρούνταν το σύνολο των κανόνων που τίθενται [με την οδηγία πλαίσιο για 
την υγεία και την ασφάλεια και την οδηγία για τον χρόνο εργασίας]. 5 Το Δικαστήριο 
υπογράμμισε ότι «ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το άρθρο 2, παράγραφος 2, 
δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ επιβάλλει στις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίζουν “όσο 
αυτό είναι δυνατόν” την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων». 6

Κατά συνέπεια, η οργάνωση του κανονικού χρόνου εργασίας στις εθνικές αστυνομικές 
δυνάμεις εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας.

β) Όρια του χρόνου εργασίας: οι απαιτήσεις της οδηγίας
                                                                                                                                                  
για την υγεία και την ασφάλεια, ισχύει επίσης για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
χρόνο εργασίας, βάσει των διατάξεων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη υποσημείωση.
1 Βλ. για παράδειγμα Pfeiffer, υπόθεση C-398/01, απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 2004 
(υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών)· Personalrat der Feuerwehr Hamburg, υπόθεση C-
52/04, διάταξη του Δικαστηρίου της 14ης Ιουλίου 2005 (πυροσβέστες του δημόσιου τομέα).
2 Επιτροπή κατά Ισπανίας, υπόθεση C-132/04, απόφαση της 12ης Ιανουαρίου 2006 
(σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην Guardia 
Civil στην Ισπανία).
3 Επιτροπή κατά Ισπανίας, αιτ. σκέψη 23· Feuerwehr Hamburg, αιτ. σκέψη 42.
4 Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 25· Feuerwehr Hamburg, αιτ. σκέψη 52.
5 Feuerwehr Hamburg, αιτ. σκέψεις 53-54.
6 Feuerwehr Hamburg, αιτ. σκέψη 56.
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Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 137, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο προβλέπει κοινοτικά μέτρα για τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος εργασίας μέσω της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων1.
Ο βασικός σκοπός της οδηγίας είναι να καθορίσει τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας2.

Το άρθρο 6 της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας προβλέπει ότι:
«Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, σε συνάρτηση με τις επιταγές προστασίας 
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων:
α) η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας να περιορίζεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις ή με συλλογικές συμβάσεις ή συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων·
β) ο χρόνος εργασίας να μην υπερβαίνει, ανά επταήμερο, τις 48 ώρες, κατά μέσο όρο, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών».

Το Δικαστήριο έχει κρίνει επανειλημμένα ότι «τόσο σύμφωνα με το γράμμα του άρθρου 6, 
σημείο 2… όσο και σύμφωνα με τον σκοπό και την οικονομία της οδηγίας, το ανώτατο όριο 
των 48 ωρών όσον αφορά τη μέση εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, περιλαμβανομένων των 
υπερωριών, αποτελεί κανόνα του κοινοτικού κοινωνικού δικαίου ιδιαίτερης σπουδαιότητας, ο 
οποίος πρέπει να ισχύει για κάθε εργαζόμενο ως ελάχιστη αναγκαία προδιαγραφή προς 
διασφάλιση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας του»3.

Ομοίως, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει στο 
άρθρο 31, παράγραφος 2, ότι «Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε ένα όριο μέγιστης 
διάρκειας εργασίας…». 4

Το Δικαστήριο διευκρίνισε επίσης ότι το άρθρο 6, παράγραφος 2, «πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παραγωγή αμέσου αποτελέσματος». 5 Συνεπώς, 
προβλέπει δικαίωμα που απορρέει από την κοινοτική νομοθεσία για πρόσωπα των οποίων το 
ελάχιστο επίπεδο προστασίας μπορεί να ενισχυθεί έναντι των δημόσιων αρχών.

γ) Όρια του χρόνου εργασίας: η θέση δυνάμει του εθνικού δικαίου όπως περιγράφεται από τον 
αναφέροντα

Συνοπτικά, ο αναφέρων περιγράφει ως εξής τη θέση δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας σχετικά 
με τα όρια του χρόνου εργασίας για το corps de commandement της Police Nationale:

                                               
1 Ηνωμένο Βασίλειο κατά Συμβουλίου της ΕΕ, υπόθεση C-84/94, απόφαση της 12ης 
Νοεμβρίου 1996, Συλλογή 1996, σ. I-05755.
2 Μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, ο χρόνος εργασίας στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνει το σύνολο του χρόνου ετοιμότητας στον χώρο εργασίας.
3 Pfeiffer, αιτ. σκέψη 100· Dellas, αιτ. σκέψη 49· Vorel, αιτ. σκέψη 23.
4 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 2000 C 364, σ. 
1.
5 Pfeiffer, αιτ. σκέψη 106.
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Το Décret 2000-815 της 25ης Αυγούστου 2000 σχετικά με τον χρόνο εργασίας στον τομέα 
των δημόσιων υπηρεσιών (περιλαμβανομένης της Police Nationale) προβλέπει στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1, ότι ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες εβδομαδιαίως ή τις 44 ώρες ανά εβδομάδα κατά μέσο 
όρο σε διάστημα δώδεκα συναπτών εβδομάδων. (Τα όρια αυτά είναι κατά πολύ μικρότερα 
από το όριο των 48 ωρών εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των 
υπερωριών, που απαιτείται από την οδηγία).

Ωστόσο, το άρθρο 3, παράγραφος 2, του Décret 2000-815 προβλέπει παρεκκλίσεις από τα 
όρια αυτά σε δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να διαθέτουν προσωπικό σε συνεχή βάση 
προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προσώπων και των αγαθών. Στην περίπτωση 
της Police Nationale, το άρθρο 1 του Décret 2002-1279 της 23ης Οκτωβρίου 2002 προβλέπει 
ρητά παρεκκλίσεις αυτού του είδους όσον αφορά υπηρετούντες αξιωματικούς των οποίων τα 
καθήκοντα ως προς τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, την πληροφόρηση ή τη δικαστική 
αστυνόμευση απαιτούν κάτι τέτοιο.

Στην περίπτωση αυτή, διάφορα νομοθετικά μέτρα προβλέπουν αντιστάθμιση των υπερωριών, 
είτε μέσω της χορήγησης αντισταθμιστικής άδειας είτε μέσω της καταβολής αποζημίωσης 
υπερωριακής εργασίας. Σχετικά με τον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών γενικά, το άρθρο 4 
του Décret 2000-815 προβλέπει ότι:

«… pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, 
celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a un dépassement des bornes horaires définies par 
le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par 
arrêté… . A default, elles sont indemnisées».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Police Nationale, τα άρθρα 2 και 7 του Décret 2002-1279 
ορίζουν ότι οι υπερωρίες που εργάζονται οι αξιωματικοί της αστυνομίας πρέπει να 
αντισταθμίζονται είτε μέσω αποζημίωσης της υπερωριακής εργασίας (compensation 
indemnitaire) είτε μέσω ίσης ή ισοδύναμης περιόδου αντισταθμιστικής ανάπαυσης1. Μια 
απόφαση (arrêté) του Ιουνίου του 2006 θέσπισε λεπτομερείς κανόνες 2 σχετικά με την 
αντιστάθμιση. Προέβλεπε ακόμη ότι τα ανώτερα στελέχη της Police Nationale (το «corps de 
conception et de direction») εξαιρούνταν από αντιστάθμιση αυτού του είδους. Ωστόσο, το
corps de commandement δεν εξαιρέθηκε, και επωφελήθηκε από αυτά τα είδη αντιστάθμισης.

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι τον Απρίλιο του 20083, ο υπουργός Εσωτερικών άλλαξε 
                                               
1 Φαίνεται ότι ως ίση περίοδος αντισταθμιστικής ανάπαυσης πρέπει να νοείται η μία ώρα 
αντισταθμιστικής ανάπαυσης για κάθε ώρα υπερωριακής εργασίας, ενώ η ισοδύναμη περίοδος 
αντισταθμιστικής ανάπαυσης πρέπει να νοείται υπό την έννοια ότι μία ώρα υπερωριακής 
εργασίας στην οποία αντιστοιχεί, για παράδειγμα, αποζημίωση 150% θα μπορούσε 
εναλλακτικά να αντισταθμιστεί με περίοδο αντισταθμιστικής ανάπαυσης μιάμισης ώρας.
2 Οι κανόνες ορίζονται στον reglement generale de l'emploi de la Police Nationale (arrêté του 
υπουργού Εσωτερικών της 6ης Ιουνίου 2006, η οποία τροποποιήθηκε στη συνέχεια από μια 
arrêté της 30ής Ιανουαρίου 2008). Η arrêté του 2006 παραπέμπει επίσης στο Décret 2000-194, 
το οποίο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αποζημιώσεις υπερωριακής 
εργασίας.
3  Μέσω της arrêté της 15ης Απριλίου 2008, που τροποποιεί την arrêté της 6ης Ιουνίου 
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τους κανόνες, με αποτέλεσμα, από 1ης Απριλίου 2008, το corps de commandement να μην 
δικαιούται πλέον αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ή χρονική αντιστάθμιση για μεγάλο 
μέρος της υπερωριακής εργασίας του.

Παρεμπιπτόντως, η αναφορά περιγράφει ότι, σύμφωνα με το Décret 2000-815 σχετικά με τον 
χρόνο εργασίας στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, ο χρόνος εργασίας των αξιωματικών 
της αστυνομίας οργανώθηκε βάσει ενός εκ των δύο εξής καθεστώτων: το καθεστώς του 
«άρθρου 10», όπου ο αξιωματικός διαχειρίζεται τον χρόνο του αυτόνομα, ή το καθεστώς του 
«άρθρου 8», όπου ο αξιωματικός εργάζεται με σταθερό ωράριο εργασίας και πρέπει να μετρά 
(décompter) τον χρόνο εργασίας του. Η αναφορά επισημαίνει ότι το 96% περίπου των 
αξιωματικών της αστυνομίας εργάζονταν υπό το τελευταίο καθεστώς.

Η arrêté της 15ης Απριλίου 2008 και η instruction της 17ης Απριλίου 2008 ορίζουν κανόνες 
προς αντικατάσταση των κανόνων που εφαρμόζονταν πρωτύτερα για την αντιστάθμιση της 
υπερωριακής εργασίας των μελών του corps de commandement:

- Οι αξιωματικοί που απαιτείται να εργάζονται υπό καθεστώς permanence (σε συνεχή βάρδια) 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας (κατά τη διάρκεια της νύκτας, των διακοπών, τις 
ώρες αντισταθμιστικής ανάπαυσης ή τις Κυριακές) δικαιούνται χρονική αντιστάθμιση. Ο 
χρόνος αντιστάθμισης πρέπει να έχει ίση διάρκεια με την επισήμως καθορισθείσα διάρκεια 
της permanence, αλλά οι ώρες που υπερβαίνουν το διάστημα αυτό δεν θα αντισταθμίζονται 
με χρόνο ανάπαυσης ή αμοιβή.

- Οι αξιωματικοί που καλούνται να εργαστούν εκτός του κανονικού ωραρίου (rappel de 
service) δεν δικαιούνται κανένα είδος αντιστάθμισης σε χρόνο ανάπαυσης ή αμοιβή για τις 
υπερωρίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα.

- Οι αξιωματικοί που εργάζονται υπερωρίες παραμένοντας στην υπηρεσία μετά το σταθερό 
ωράριο εργασίας τους ή τον χρόνο φυσικής παρουσίας τους (dépassement horaire de la 
journée de travail ou de vacation) δεν δικαιούνται κανένα είδος αντιστάθμισης σε χρόνο 
ανάπαυσης ή αμοιβή για τις υπερωρίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα.

- Οι αξιωματικοί που απαιτείται να παραμένουν σε ετοιμότητα (astreinte) 1 δικαιούνται, σε 
                                                                                                                                                  
2006· και μέσω της instruction NOR INTC0800092C της 17ης Απριλίου 2008, που 
συμπληρώνει και εν μέρει αντικαθιστά τους κανόνες που περιείχε η προηγούμενη instruction 
της 18ης Οκτωβρίου 2002 NTC0200190C σχετικά με την οργάνωση της εργασίας στην 
Police Nationale.
1  Η astreinte (ετοιμότητα) αφορά περίοδο κατά την οποία ο εργαζόμενος απαιτείται να 
παραμένει διαθέσιμος προς εργασία εάν κληθεί, αλλά κατά την οποία μπορεί να βρίσκεται 
στον χώρο επιλογής του μέχρι να κληθεί. Στην υπόθεση SIMAP, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι 
εφημερίες (περίοδοι ετοιμότητας) κατά τις οποίες ο εργαζόμενος πρέπει να παραμένει 
διαθέσιμος στον χώρο εργασίας πρέπει να θεωρούνται στο σύνολό τους χρόνος εργασίας 
δυνάμει της οδηγίας: ωστόσο, οι περίοδοι ετοιμότητας κατά τις οποίες ο εργαζόμενος μπορεί 
να επιλέξει πού θα βρίσκεται μέχρι να κληθεί προς εργασία δεν πρέπει να θεωρούνται στο 
σύνολό τους χρόνος εργασίας. Στην τελευταία περίπτωση, μόνο οι ώρες που συνδέονται με 
πραγματική παροχή υπηρεσιών ως απάντηση σε κλήση προς εργασία πρέπει να 
υπολογίζονται ως χρόνος εργασίας.
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γενικές γραμμές, αμοιβή για την περίοδο ετοιμότητας. Εναλλακτικά, μπορεί να παρέχεται 
χρονική αντιστάθμιση, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού. Η χρονική 
αντιστάθμιση μπορεί να είναι (σταθερός) αριθμός ωρών (compensation horaire) ή περίοδος 
αντισταθμιστικής ανάπαυσης (repos compensateur). Ωστόσο, οι αξιωματικοί που λαμβάνουν 
επίδομα υπηρεσίας (allocation de service) ή στους οποίους παρέχεται στέγαση (concession de 
logement) δεν δικαιούνται αμοιβή για τον χρόνο ετοιμότητας. [Δεν δηλώνεται συγκεκριμένα 
εάν οι εν λόγω αξιωματικοί δικαιούνται εναλλακτικά χρονική αντιστάθμιση].

Επιπλέον, στην αναφορά υποστηρίζεται ότι οι αλλαγές που έγιναν το 2008 κατέστησαν πιο 
δύσκολη τη λήψη από τους αξιωματικούς της αστυνομίας τυχόν χρόνου αντισταθμιστικής 
ανάπαυσης που δικαιούνται, καθώς τροποποιήθηκε το διάστημα κατά το οποίο μπορούν να 
λαμβάνουν τον χρόνο αντισταθμιστικής ανάπαυσης. Κατά το παρελθόν, όλα τα δικαιώματα 
αντισταθμιστικής ανάπαυσης έπρεπε να ασκηθούν εντός ενός ημερολογιακού έτους από την 
ημερομηνία απόκτησής τους: εάν αυτό ήταν αδύνατο λόγω εργασιακών αναγκών, παρέμεναν 
σε οφειλή1. Ωστόσο, η arrêté της 15ης Απριλίου 2008 εξαιρεί το corps de commandement 
από τον κανόνα αυτόν. Για τους συγκεκριμένους αξιωματικούς, τα δικαιώματα 
αντισταθμιστικής ανάπαυσης πρέπει πλέον να ασκούνται εντός επτά ημερών ή (εάν 
εργασιακές ανάγκες (nécessités de service) δεν το επιτρέπουν αυτό) σε μέγιστο διάστημα 
οκτώ εβδομάδων. Η παροχή αντισταθμιστικής ανάπαυσης που δεν λαμβάνεται εντός 
μέγιστου διαστήματος οκτώ εβδομάδων χάνεται.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι σχετικές διατάξεις της arrêté και της instruction του 
2008 αναφέρονται επίσης σε δικαιώματα βάσει των συστημάτων ARTT (ευέλικτο ωράριο 
εργασίας) και λογαριασμών χρόνου εργασίας (compte épargne-temps), τα οποία, προφανώς, 
δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές αυτές. Δεν καθίσταται σαφές από την αναφορά πώς 
εφαρμόζονται τα συστήματα αυτά σε σχέση με τα καθήκοντα υπερωριακής εργασίας των 
αναφερόντων, και θα ήταν χρήσιμο να παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες επί του 
σημείου αυτού.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι κατ’°ουσίαν τα μέλη του corps de commandement είναι πλέον 
υποχρεωμένα να εργάζονται υπερωρίες ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να 
τίθενται όρια στον συνολικό αριθμό ωρών (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) που 
επιτρέπεται να εργάζονται, χωρίς να υπόκεινται σε καμία απαίτηση βάσει της οποίας οι 
υπερωρίες αντισταθμίζονται από ισοδύναμες περιόδους ανάπαυσης, και υπό συνθήκες που 
καθιστούν εντέλει δύσκολη την άσκηση δικαιωμάτων αντισταθμιστικής ανάπαυσης στην 
πράξη.

Στην αναφορά υποστηρίζεται επιπλέον ότι, λόγω των αλλαγών στο εθνικό δίκαιο, οι ώρες 
υπερωριακής εργασίας του corps de commandement πλέον ούτε καταγράφονται ούτε 
υπολογίζονται από την Police Nationale. Παραπέμπει στις επιστολές του γενικού διευθυντή 
της Police Nationale της 16ης Απριλίου 2008 και της 14ης Αυγούστου 2008, οι οποίες 
φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι πράγματι συμβαίνει αυτό. Η αναφορά υποστηρίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση καθιστά αδύνατο τον έλεγχο του πραγματικού χρόνου εργασίας των μελών του 
corps de commandement για σκοπούς που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.

                                               
1 Décret 2000-815 σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, που εφαρμόστηκε στην Police 
Nationale με την arrêté της 3ης Μαΐου 2002.
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Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, λόγω των αλλαγών αυτών στην εθνική νομοθεσία, το γαλλικό 
δίκαιο δεν συμμορφώνεται πλέον προς τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με τα όρια του 
χρόνου εργασίας, όσον αφορά το corps de commandement της Police Nationale.

δ) Εφαρμοστέο των παρεκκλίσεων που περιέχονται στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας

Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας προβλέπει δύο δυνατότητες παρέκκλισης από τα όρια του 
χρόνου εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 6. Η παρέκκλιση που περιέχεται στο άρθρο 22 
(η αποκαλούμενη «ρήτρα εξαίρεσης») δεν φαίνεται να είναι σχετική εδώ, καθώς η Γαλλία, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, δεν προβλέπει τη χρήση 
της στις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις ασφαλείας. Η άλλη σχετική διάταξη, το 
άρθρο 17, παράγραφος 1, της οδηγίας ορίζει ότι:

«Άρθρο 17
Παρεκκλίσεις
1. Τα κράτη μέλη, τηρώντας τις γενικές αρχές για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων, μπορούν να παρεκκλίνουν από τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 8 και 16, εφόσον η διάρκεια του χρόνου 
εργασίας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ασκούμενης δραστηριότητας, δεν υπολογίζεται ή/και δεν 
προκαθορίζεται ή μπορεί να καθορίζεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους, ιδίως δε εφόσον πρόκειται για:

α) διευθυντικά στελέχη ή άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα· …» 1

Αυτή η διάταξη εξετάστηκε στην υπόθεση C-484/04 Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 
όπου το Δικαστήριο έκρινε (αιτ. σκέψεις 16-21) ότι οι εθνικοί κανόνες που εφάρμοσαν την 
παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 17, παράγραφος 1, σε εργαζόμενους των οποίων η 
εργασία υπολογίζεται μερικώς ή καθορίζεται μόνο μερικώς από τους ιδίους υπερέβησαν τα 
επιτρεπόμενα βάσει της οδηγίας.

Είναι σκόπιμο να επισημανθούν επίσης οι παρατηρήσεις στην ίδια υπόθεση της γενικής 
εισαγγελέως Kokott, στη γνώμη της οποίας υπογραμμίστηκε (αιτ. σκέψεις 29-31) ότι η 
παρέκκλιση αυτή πρέπει, δεδομένης της σημασίας των κοινωνικών κανόνων που ορίζει η 
οδηγία για τον χρόνο εργασίας, να ερμηνευθεί περιοριστικά, και κατά τρόπο ο οποίος 
λαμβάνει υπόψη τον συνολικό στόχο της οδηγίας για προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων.

Οι νομοθετικές αλλαγές που παρατίθενται στην αναφορά εντάσσονται σε μια γενική 
μεταρρύθμιση της Police Nationale που σχετίζεται με τη θέσπιση ενός «regime d' emploi 
cadre» (συνθήκες απασχόλησης για διευθυντικά στελέχη) για το corps de commandement. Η 
επιστολή του γενικού διευθυντή της Police Nationale της 14ης Αυγούστου 2008, για 
παράδειγμα, αναφέρει ότι, καθώς οι αξιωματικοί του corps de commandement θεωρούνται 
πλέον διευθυντικά στελέχη, πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνουν τον χρόνο εργασίας τους 
οι ίδιοι κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η τακτική υπέρβαση της διάρκειας της μέσης 
εργάσιμης ημέρας.
Ωστόσο, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι το «corps de commandement» της Police 
Nationale φαίνεται να αποτελείται αποκλειστικά από αξιωματικούς κατώτερων και μέσων 

                                               
1 Οι άλλες ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 1, (οικογενειακό προσωπικό 
και εργαζόμενοι στον τελετουργικό τομέα) δεν είναι σχετικές με την αναφορά.
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διοικητικών βαθμίδων της αστυνομίας 1 . Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι τακτικές 
ανάγκες για υπερωριακή εργασία που μπορούν να ανακύψουν από σημαντικές αποστολές που 
ανατίθενται στις εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες, καθώς και το εύρος των αναγκών 
υπερωριακής εργασίας που προκύπτουν στην πράξη, τα οποία επισημαίνονται στην αναφορά.

Δεν είναι απολύτως σαφές εάν οι αξιωματικοί του συγκεκριμένου επιπέδου διαθέτουν στην 
πράξη πραγματική και αποτελεσματική αυτονομία ως προς τη διάρκεια καθώς και την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας τους. Πρέπει επίσης να εξεταστεί κατά πόσον οι αξιωματικοί 
αυτοί, στον βαθμό που μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα τον χρόνο εργασίας τους, μπορούν 
να τον καθορίζουν εν όλω ή μόνο εν μέρει.

Επιπλέον, ακόμη και εάν το corps de commandement απολάμβανε επαρκή αυτονομία ώστε 
να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης του άρθρου 17, παράγραφος 1, εγείρεται 
το ερώτημα εάν οι αλλαγές στην εθνική νομοθεσία το 2008 ισοδυναμούν, γενικά, με μείωση 
του επιπέδου προστασίας που παρεχόταν κατά το παρελθόν στους συγκεκριμένους 
εργαζόμενους.

ε) Εφαρμογή της οδηγίας στην καταβολή των υπερωριών

Στην αναφορά καταγγέλλεται ότι, μετά τις αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, οι οποίες 
παρατίθενται λεπτομερώς, τα μέλη του corps de commandement δεν δικαιούνται πλέον, από 
την 1η Απριλίου 2008, αμοιβή για υπερωριακή εργασία βάσει υπερωριακών αποδοχών και 
μπορεί να αμείβονται με σταθερές αποδοχές χαμηλότερες από τις συνήθεις αποδοχές για 
κανονικές ώρες εργασίας.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας δεν περιέχει διατάξεις 
σχετικά με τις αποδοχές (αμοιβές ή αποζημίωση υπερωριακής εργασίας), εκτός από την 
απαίτηση η ετήσια άδεια να αμείβεται βάσει των κανονικών αποδοχών (προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος μπορεί από οικονομικής άποψης να ασκεί πλήρως τα 
δικαιώματα ετήσιας άδειάς του).

Όπως δήλωσε το Δικαστήριο στην υπόθεση Dellas:
«πρέπει εξαρχής να διευκρινιστεί ότι, όπως προκύπτει τόσο από τον σκοπό όσο και από το 

γράμμα των διατάξεών της, [η οδηγία για τον χρόνο εργασίας] δεν έχει εφαρμογή στις αμοιβές 
των εργαζομένων. Άλλωστε, η ερμηνεία αυτή προκύπτει πλέον χωρίς αμφιβολία από το άρθρο 
137, παράγραφος 6, ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο οι ελάχιστες προδιαγραφές που το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως δύναται να θεσπίζει, εκδίδοντας οδηγίες, προς προστασία της υγείας και 

                                               
1 Το Décret αριθ. 2005-716 (Décret portant statut particulier du corps de commandement de la 
Police Nationale), το οποίο αναφέρεται στη σελίδα 5 του παραρτήματος VI της αναφοράς, 
προβλέπει στο άρθρο 3 ότι το «corps de commandement» της Police Nationale αποτελείται 
από τρεις ειδικές βαθμίδες: lieutenant de police, capitaine de police και commandant de 
police. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Υπουργείου 
Εσωτερικών της Γαλλίας, η Police Nationale περιλαμβάνει επίσης το «corps de conception et 
de direction», το οποίο αποτελείται από αξιωματικούς ανώτερης βαθμίδας, όπως 
commissaires de police και commissaires divisionnaires, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα 
στρατηγικής διαχείρισης.
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της ασφάλειας των εργαζομένων, δεν εφαρμόζονται στις αμοιβές». 1

Συνεπώς, μια εθνική πρακτική σύμφωνα με την οποία οι υπερωρίες αμείβονται διαφορετικά 
από τις κανονικές ώρες εργασίας ή δεν αμείβονται ως υπερωριακή εργασία δεν φαίνεται να 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας. Το ζήτημα αυτό αφορά την 
εθνική νομοθεσία.

Συμπεράσματα

Τα ζητήματα που εγείρει η αναφορά σχετικά με τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας 
φαίνεται να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας.

Ωστόσο, τα ζητήματα που θέτει η αναφορά σχετικά με τον συνολικό χρόνο εργασίας των 
αξιωματικών της αστυνομίας φαίνεται να εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη συμβατότητα 
της εθνικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τον χρόνο εργασίας των μελών του corps de 
commandement της Police Nationale με το άρθρο 6 της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας.

Δεν καθίσταται σαφές, δεδομένων των αλλαγών στην εθνική νομοθεσία και πρακτική που 
παρατίθενται στην αναφορά, εάν ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (συμπεριλαμβανομένων 
των υπερωριών) των εν λόγω εργαζομένων υπόκειται σε ουσιαστικό όριο, ή εάν μπορεί να 
υπερβεί το μέγιστο όριο των 48 ωρών εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο (συμπεριλαμβανομένων 
των υπερωριών).

Ούτε είναι σαφές εάν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
κάποιας από τις διαθέσιμες παρεκκλίσεις, συγκεκριμένα της παρέκκλισης του άρθρου 17, 
παράγραφος 1, της οδηγίας.

Η Επιτροπή επιθυμεί αρχικά να ακούσει τις εξηγήσεις των εθνικών αρχών επί των σημείων 
που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Η Επιτροπή έχει καταχωρίσει μια καταγγελία, βάσει της συγκεκριμένης αναφοράς, σύμφωνα 
με την οποία η γαλλική νομοθεσία που διέπει τον χρόνο εργασίας των αξιωματικών μέσης 
βαθμίδας (του «corps de commandement») στην εθνική αστυνομική δύναμη για αστικές 
περιοχές (Police Nationale) δεν συμμορφώνεται προς την οδηγία για τον χρόνο εργασίας
(οδηγία 2033/88/ΕΚ).

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινωνούν γραπτώς με τις εθνικές αρχές ζητώντας τις 
εξηγήσεις τους σχετικά με το πώς θεωρούν ότι οι εν λόγω νόμοι μεταφέρουν ορθά την οδηγία. 
Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις επί της 
παρούσας αναφοράς.

                                               
1 Dellas, αιτ. σκέψεις 38-39: ομοίως Vorel, υπόθεση C-437/05, διάταξη του 
Δικαστηρίου της 11ης Ιανουαρίου 2007, αιτ. σκέψεις 32 και 35.
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