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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1500/2012 των Monika Kavecka, Jozefina Sukenikova, Peter
Blasko, σλοβακικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των Zakladna odborova 
organizacia sestier a porodnych asistentiek pri FNsP Zilina, Zakladna 
Odborova organizacia FNsP Zilina και Slovenske lekarske odbory pri FNsP 
Zilina, συνοδευόμενη από 3 υπογραφές, σχετικά το ωράριο εργασίας και το 
εσωτερικό πρόγραμμα εργασίας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη Zilina

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες, οι οποίοι εκπροσωπούν τις συνδικαλιστικές ενώσεις νοσηλευτών, τη 
συνδικαλιστική ένωση θεμάτων υγείας και κοινωνικών θεμάτων καθώς και τη 
συνδικαλιστική ένωση γιατρών, διαμαρτύρονται για τη μονομερή απόφαση που έλαβε ο 
διευθυντής του νοσοκομείου στη Zilina, με την οποία τροποποιούνται οι εσωτερικοί 
κανονισμοί και το ωράριο εργασίας στα τμήματα του νοσοκομείου. Δεδομένου ότι η εν λόγω 
απόφαση τούς γνωστοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, τη θεωρούν άκυρη. 
Διαμαρτύρονται επίσης για την ανομοιόμορφη κατανομή των ωρών εργασίας, γεγονός που 
συνιστά παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Ζητούν την παρέμβαση του ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για τη μονομερή απόφαση που έλαβε στις 24 Οκτωβρίου 
2012 ο διευθυντής του νοσοκομείου στη Zilina, την οποία θεωρούν άκυρη δεδομένου ότι έχει 
ως στόχο να τροποποιήσει εσωτερικούς κανονισμούς, καθώς και την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας στα τμήματα του νοσοκομείου χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους 
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εκπροσώπους των εργαζομένων, αντιβαίνοντας με τον τρόπο αυτό τον εργατικό κώδικα της 
Σλοβακίας. Ειδικότερα, οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την ανομοιόμορφη κατανομή 
των ωρών εργασίας, για την τροποποίηση της συμφωνηθείσας διάταξης σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών για καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, και την τροποποίηση της 
συμφωνηθείσας διάταξης που ρυθμίζει τις υπερωρίες.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Σε επίπεδο ΕΕ, η οδηγία για το ωράριο εργασίας (2003/88/ΕΚ) ρυθμίζει ορισμένες πτυχές του 
ωραρίου εργασίας, περιλαμβανομένων των υπερωριών και των υπηρεσιών εφημερίας. Η 
οδηγία για το ωράριο εργασίας καθορίζει κοινά ελάχιστα πρότυπα για την προστασία της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στα κράτη μέλη, περιλαμβανομένου και του 
ορίου εβδομαδιαίου χρόνου υπηρεσίας (ο οποίος δεν υπερβαίνει, ανά επταήμερο, τις 48 ώρες, 
κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας) 
και της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης (ελάχιστης διάρκειας ένδεκα συναπτών ωρών ανά 
εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας), καθώς και της εβδομαδιαίας 
ανάπαυσης (ελάχιστη περίοδο συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων ωρών, στις οποίες 
προστίθενται οι ένδεκα ώρες ημερήσιας ανάπαυσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας). 
Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. υποθέσεις C-
303/98, SIMAP, C-151/02, Jaeger και C-14/04, Dellas), ο χρόνος εφημερίας που αναλώνεται 
στον χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου απαιτείται η φυσική παρουσία του 
εργαζομένου στον χώρο εργασίας, πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά στο σύνολό του χρόνο 
εργασίας και όχι περίοδο αναπαύσεως. Ο χρόνος στη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι 
πρέπει να διατηρούν δυνατότητα επικοινωνίας με την υπηρεσία τους χωρίς όμως να 
απαιτείται η φυσική παρουσία τους στον χώρο εργασίας, δεν πρέπει υποχρεωτικά να συνιστά 
στο σύνολό του χρόνο εργασίας. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όλος ο χρόνος που 
συνδέεται με την πραγματική παροχή υπηρεσιών για την ανταπόκριση σε κλήση επείγουσας 
ανάγκης, πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας.

Η οδηγία για το ωράριο εργασίας δεν περιέχει ωστόσο διατάξεις σχετικά με την 
ανομοιόμορφη κατανομή των ωρών εργασίας. Επίσης, η οδηγία για το ωράριο εργασίας δεν 
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ρυθμίζονται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων 
οι τροποποιήσεις σε θέματα κατανομής του ωραρίου εργασίας, υπερωριών ή παροχής 
υπηρεσιών για καταστάσεις επείγουσας ανάγκης. Συνεπώς, το δίκαιο της ΕΕ δεν αποκλείει 
τροποποιήσεις όπως αυτές μνεία των οποίων γίνεται στην αναφορά, αφ ης στιγμής τηρούνται 
πλήρως τα ανώτατα όρια χρόνου εργασίας και οι ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης όπως 
καθορίζονται στην οδηγία για το ωράριο εργασίας. Η αναφορά δεν περιέχει πληροφορίες 
όσον αφορά τις τροποποιήσεις στο ωράριο εργασίας ως αποτέλεσμα της απόφασης του 
διευθυντή και ως εκ τούτου οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν διαθέτουν τα απαραίτητα 
στοιχεία για να αξιολογήσουν εάν το ωράριο αυτό είναι συμβατό ή όχι με τις σχετικές 
διατάξεις της οδηγίας για το ωράριο εργασίας.

Πρέπει να προστεθεί ότι η οδηγία 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου 
ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα1 καθορίζει 
ότι ο εργοδότης πρέπει να παράσχει στους εκπροσώπους των εργαζομένων ενημέρωση και τη 
                                               
1 Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 περί 
θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
ΕΕ L 80, 23.3.2002, σελ. 29.
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διαβούλευση σχετικά με αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην 
οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας1. Η οδηγία αυτή έχει μεταφερθεί στο 
εσωτερικό δίκαιο της Σλοβακίας2. Εναπόκειται ως εκ τούτου στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
περιλαμβανομένων των δικαστηρίων, να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία για τη 
μεταφορά της οδηγίας εφαρμόζεται με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο από τον οικείο 
εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες καταστάσεις της κάθε περίπτωσης.

Συμπεράσματα

Η οδηγία 2003/88/ΕΚ για το ωράριο εργασίας δεν αποκλείει τροποποιήσεις όπως αυτές μνεία 
των οποίων γίνεται στην αναφορά, αφ ης στιγμής τηρούνται πλήρως τα ανώτατα όρια χρόνου 
εργασίας και οι ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης όπως καθορίζονται στην οδηγία. Η αναφορά 
δεν παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να είναι σε θέση οι υπηρεσίες της Επιτροπής να 
αξιολογήσουν εάν τηρούνται ή όχι τα ανωτέρω πρότυπα.

Η οδηγία 2002/14/ΕΚ σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων έχει 
μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο της Σλοβακίας και, ως εκ τούτου, εναπόκειται ως εκ τούτου 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές, περιλαμβανομένων των δικαστηρίων, να διασφαλίσουν ότι η 
εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας εφαρμόζεται με ορθό και αποτελεσματικό 
τρόπο από τον οικείο εργοδότη.

Εάν οι αναφέροντες αμφισβητούν την απόφαση του διευθυντή, θεωρώντας ότι αντιβαίνει το 
εθνικό δίκαιο της Σλοβακίας, θα πρέπει να απευθυνθούν στο εθνικό δικαστικό σύστημα 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

                                               
1 Άρθρο 4, παράγραφος 2, περίπτωση γ) της οδηγίας 2002/14/ΕΚ.
2 Βλ. εσωτερικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
επανεξέταση της εφαρμογή της οδηγίας 2002/14/ΕΚ στην ΕΕ (SEC/2008/0334 τελικό) το οποίο διατίθεται στην 
ιστοσελίδαhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:EN:NOT


