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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0709/2007, της Paulina Sikorska-Radek, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης των πολωνών γιατρών που εργάζονται 
στον τομέα της δημόσιας υγείας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για τις παράλογες συνθήκες απασχόλησης και τις αμοιβές των 
πολωνών γιατρών που εργάζονται στον τομέα της δημόσιας υγείας. Οι εν λόγω συνθήκες 
οδήγησαν σε εκτεταμένες απεργίες κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2007, οι οποίες δεν 
απέφεραν κανένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι, όσον αφορά 
την εφαρμογή της ισχύουσας πολιτικής για τις αμοιβές και την απασχόληση των γιατρών, οι 
αρμόδιες πολωνικές υγειονομικές αρχές ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις τόσο της 
οδηγίας 93/104/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας, όσο και της οδηγίας 2003/88/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Καλεί, 
συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της μελλοντικής 
κατάστασης απασχόλησης των πολωνών γιατρών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

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

I. Η αναφορά

Η αναφέρουσα επισημαίνει τρία συναφή ζητήματα:
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 τις συνθήκες απασχόλησης των πολωνών γιατρών που εργάζονται σε δημόσια 
ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης στην Πολωνία, και συγκεκριμένα τους χαμηλούς 
μισθούς και τη συμμόρφωση με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας (οδηγία 
2003/88/ΕΚ)·

 την επάρκεια της χρηματοδότησης του συστήματος δημόσιας υγείας στην Πολωνία·

 την κατάσταση του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των δημόσιων αρχών και της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των ιατρών, όσον αφορά τα προαναφερθέντα ζητήματα.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Τα περισσότερα από τα θέματα που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη αναφορά δεν 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2.1 Χρηματοδότηση και διαχείριση των συστημάτων δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ, η διαχείριση των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης παραμένει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

2.2 Πτυχές του κοινωνικού διαλόγου

Η αναφέρουσα, εξ ονόματος της DTUP (συνδικαλιστική οργάνωση γιατρών της Πολωνίας), 
επισημαίνει ότι από την εν λόγω οργάνωση αφαιρέθηκε το δικαίωμα να διαπραγματευτεί 
ανεξάρτητα τους μισθούς των γιατρών, ότι εξαπολύθηκε δυσφημιστική εκστρατεία κατά των 
γιατρών και ότι δεν δόθηκε συγκατάθεση για την υπογραφή μιας συλλογικής σύμβασης.

Η Επιτροπή οφείλει να υπενθυμίσει ότι η Κοινότητα δεν έχει καμία αρμοδιότητα να εκδίδει 
νομικά δεσμευτικά μέτρα, καθώς το άρθρο 137, παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ρητά 
σχετικά με τις «κοινωνικές διατάξεις» ότι «οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 
εφαρμόζονται στις αμοιβές, στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, στο δικαίωμα απεργίας ή στο 
δικαίωμα ανταπεργίας (λοκ άουτ)».

Ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 138 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή διευκολύνει τον ευρωπαϊκό 
κοινωνικό διάλογο και το 2007 συγκρότησε επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τον 
νοσοκομειακό τομέα, στην οποία συμμετέχουν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών και 
εργαζομένων HOSPEEM και EPSU. Οι οργανώσεις αυτές έχουν λάβει το καθεστώς των 
«ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων» για τον τομέα τους, ενώ και οι ίδιες απαρτίζονται από 
εθνικές οργανώσεις που έχουν αναγνωριστεί ως κοινωνικοί εταίροι σε αρκετές χώρες.

Ως εκ τούτου, η DTUP πρέπει να απευθυνθεί για την κατάσταση αυτή στην ευρωπαϊκή 
επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τον νοσοκομειακό τομέα.

2.3. Συνθήκες απασχόλησης των γιατρών που εργάζονται σε δημόσια ιδρύματα υγειονομικής 
περίθαλψης

Οι μισθολογικές αποδοχές, περιλαμβανομένων των γιατρών που εργάζονται σε δημόσια 
ιδρύματα, διέπονται από το εθνικό δίκαιο. Η εργατική νομοθεσία της ΕΕ δεν καλύπτει το 



CM\800202EL.doc 3/12 PE416.408v01-00

EL

συγκεκριμένο ζήτημα. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί επανειλημμένα1 ότι η 
οδηγία για τον χρόνο εργασίας (οδηγία 2003/88/ΕΚ)2 είναι μια οδηγία που σχετίζεται με την 
υγεία και την ασφάλεια, και ως εκ τούτου, δεν καλύπτει τις μισθολογικές αποδοχές.

Το βασικό ζήτημα που θίγει η αναφέρουσα και το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της 
Ένωσης είναι το ζήτημα της συμμόρφωσης με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας.

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι η Πολωνία δεν έχει μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία της την 
οδηγία για τον χρόνο εργασίας όσον αφορά τους γιατρούς που εργάζονται στα δημόσια 
ιδρύματα υγείας, παρά την έκδοση απόφασης από πολωνικό δικαστήριο που αναγνωρίζει την 
υποχρεωτική εφαρμογή της οδηγίας.

Πράγματι, από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς μέχρι σήμερα, έχουν σημειωθεί 
ορισμένες σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο χρόνος εργασίας των γιατρών που εργάζονται σε δημόσια ιδρύματα υγείας στην Πολωνία 
διέπεται από ειδική νομοθεσία, τον νόμο περί των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης 
(«ZOZ») 91/1991. Έως την 1η Ιανουαρίου 2008, ο ZOZ δεν ήταν συμβατός με τις απαιτήσεις 
της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας. Τα βασικά ζητήματα ήταν τα εξής:

- ο χρόνος εφημερίας στον χώρο εργασίας δεν θεωρούταν χρόνος εργασίας (όπως απαιτείται 
βάσει των αποφάσεων του Δικαστηρίου στις υποθέσεις SIMAP (C-303/98) και Jaeger (C-
151/02))·

- δεν χορηγούταν χρόνος αντισταθμιστικής ανάπαυσης στους γιατρούς για τον χρόνο εφημερίας 
κατά τη διάρκεια των ελάχιστων περιόδων ανάπαυσης, όπως ορίζει η οδηγία·

- οι ώρες εργασίας των γιατρών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εφημερίας) υπερέβαιναν 
σημαντικά τα ανώτατα όρια του μέσου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας (48 ώρες την εβδομάδα 
περιλαμβανομένων των υπερωριών) που ορίζει η οδηγία.

Η Επιτροπή απευθύνθηκε γραπτώς στις εθνικές αρχές σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα. 
Όπως επισημαίνει η αναφέρουσα, έχουν εκδοθεί και άλλες αποφάσεις από τα πολωνικά 
δικαστήρια σχετικά με τη συμμόρφωση του νόμου ZOZ με την οδηγία3.

Οι εθνικές αρχές τροποποίησαν τον ZOZ, μέσω της τροποποιητικής πράξης της 27ης 
Αυγούστου 2007, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008. Μετά την τροποποιητική 
νομοθεσία, ο νόμος στην Πολωνία φαίνεται πλέον να ορίζει τα εξής:

                                               
1 Βλ. για παράδειγμα τη διάταξη της 11ης Ιανουαρίου 2007 στην υπόθεση Vorel, C-437/05.

2 ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σελ. 9. Η συγκεκριμένη οδηγία ενοποιεί και αντικαθιστά (με ισχύ από 2 
Αυγούστου 2004) την προηγούμενη οδηγία για τον χρόνο εργασίας, την 93/104/ΕΚ, στην οποία επίσης 
παραπέμπει η αναφέρουσα.

3 Απόφαση IV Pa 445/06 της 29ης Δεκεμβρίου 2006 του Περιφερειακού Δικαστηρίου, μετά την απόφαση I 
PK 265/05 της 06.06.2005 του Ανώτατου Δικαστηρίου.
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- ο συνολικός χρόνος εφημερίας στον χώρο εργασίας πρέπει να υπολογίζεται ως χρόνος 
εργασίας·

- η χορήγηση ισοδύναμης αντισταθμιστικής ανάπαυσης όταν ένας γιατρός χάνει τις ελάχιστες 
ημερήσιες ή εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, όπως αυτές απαιτούνται από την οδηγία, είναι 
υποχρεωτική·

- ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των γιατρών (περιλαμβανομένων των υπερωριών και του 
χρόνου εφημερίας) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, εκτός 
εάν ο μεμονωμένος εργαζόμενος συναινεί στην εφαρμογή της ρήτρας εξαίρεσης (opt-out)1, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας.

Οι εθνικές αρχές επισημαίνουν ότι η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου στον 
τομέα αυτόν θα δημιουργήσουν σημαντικές προκλήσεις αναφορικά με τη χρηματοδότηση και 
την οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών και, μαζί με την τροπολογία για τον χρόνο 
εφημερίας, θέσπισαν μια ρήτρα «εξαίρεσης» για τον τομέα της υγείας.

Η νέα εξαίρεση προβλέπεται στην τροποποιητική πράξη του 2007 και ισχύει για τους 
γιατρούς και για άλλους εργαζομένους ανώτερης εκπαίδευσης που ασκούν επαγγέλματα 
υγείας και εργάζονται σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης οι οποίες απευθύνονται σε 
ανθρώπους των οποίων η κατάσταση υγείας απαιτεί 24ωρη φροντίδα.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι μπορούν να υποχρεωθούν να κάνουν εφημερίες, εφόσον 
προηγουμένως έχουν δώσει εγγράφως την προαιρετική συγκατάθεσή τους· στην περίπτωση 
αυτή, ο μέσος εβδομαδιαίος συνολικός χρόνος εργασίας τους μπορεί να ξεπεράσει τις 48 
ώρες εντός περιόδου 4 μηνών. Δεν υπάρχει σαφές ανώτατο όριο στις ώρες εργασίας των 
εργαζομένων για τους οποίους ισχύει η ρήτρα εξαίρεσης. Οι προϋποθέσεις προστασίας που 
απαιτούνται από την οδηγία φαίνεται, σε γενικές γραμμές, να έχουν μεταφερθεί στην εθνική 
νομοθεσία. Απομένει να αποσαφηνιστούν περαιτέρω ορισμένες λεπτομέρειες.

III. Συμπεράσματα

Ορισμένα από τα ζητήματα που έθιξε η αναφέρουσα, περιλαμβανομένων των μισθολογικών 
αποδοχών των γιατρών που εργάζονται σε δημόσια συστήματα υγείας, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής εργατικής νομοθεσίας.

Το βασικό ζήτημα που άπτεται της κοινοτικής εργατικής νομοθεσίας και το οποίο έθιξε η 
αναφέρουσα είναι η συμμόρφωση των συνθηκών εργασίας των γιατρών στην Πολωνία με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας. Στο παρελθόν, η σχετική εθνική νομοθεσία 

                                               
1 Σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει, κατά 

παρέκκλιση, να μην εφαρμόσει το μέγιστο όριο του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 48 ωρών κατά μέσο 
όρο, περιλαμβανομένων των υπερωριών. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο βάσει συγκεκριμένων μέτρων προστασίας 
και με την ελεύθερη και την εκ των προτέρων συγκατάθεση, κατόπιν ενημέρωσης, του εν λόγω μεμονωμένου 
εργαζομένου. Συγκεκριμένα, η οδηγία προβλέπει στο άρθρο 22, παράγραφος 1, σημείο β, ότι ο εργαζόμενος 
δεν υφίσταται καμία ζημία εάν δεν δεχθεί να εκτελέσει εργασία άνω των 48 ωρών την εβδομάδα ή εάν 
αποσύρει τη συγκατάθεσή του για τη συγκεκριμένη εργασία.
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δεν ήταν συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο. Η Επιτροπή απευθύνθηκε γραπτώς στις εθνικές 
αρχές για το εν λόγω ζήτημα.

Οι εθνικές αρχές τροποποίησαν τη νομοθεσία, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 
2008. Ως εκ τούτου, η εθνική νομοθεσία φαίνεται τώρα να συμμορφώνεται σε γενικές 
γραμμές με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Προς το παρόν, η Επιτροπή ολοκληρώνει τη 
λεπτομερή ανάλυσή της σχετικά με τις νομικές τροποποιήσεις που θεσπίστηκαν. Ορισμένες 
λεπτομέρειες, κυρίως ο χρόνος της χορήγησης υποχρεωτικής ημερήσιας ανάπαυσης και 
πτυχές των όρων προστασίας έναντι της ρήτρας εξαίρεσης, δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί. 
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί επισταμένως την υπόθεση, και θα τηρεί το Κοινοβούλιο 
ενήμερο για τις ενδεχόμενες νέες εξελίξεις.

4. Απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 709/2007 και 885/2007, που ελήφθη στις 
17 Δεκεμβρίου 2009.

Οι εν λόγω αναφορές ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό ως προς το περιεχόμενό τους. Θεωρούν1

ότι οι συνθήκες απασχόλησης των γιατρών που εργάζονται σε δημόσια ιδρύματα 
υγειονομικής περίθαλψης στην Πολωνία δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τον 
χρόνο εργασίας (οδηγία 2003/88/ΕΕ)2.

Στην αναφορά 0885/2007, ο αναφέρων, σε επιστολή του της 31ης Μαρτίου 2008, δήλωνε 
επίσης ότι οι δημόσιες αρχές είχαν επιβάλει αντίποινα στους γιατρούς, σε αντίθεση με την 
οδηγία για τον χρόνο εργασίας, στο πλαίσιο συγκεκριμένων περιστατικών σε νοσοκομείο που 
κατονομαζόταν, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2008.

Η Επιτροπή είχε αποστείλει ανακοινώσεις για τις δύο αυτές αναφορές ήδη από τον Νοέμβριο 
του 2008. Στις ανακοινώσεις αναφέρονταν τα εξής:

 Κατά την ημερομηνία υποβολής των αναφορών, οι συνθήκες απασχόλησης των 
γιατρών που εργάζονταν σε δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην 
Πολωνία δεν ήταν, σε αρκετά σημεία, σύμμορφες προς τις απαιτήσεις της οδηγίας για 
τον χρόνο εργασίας. Η Επιτροπή είχε απευθυνθεί γραπτώς στις εθνικές αρχές για το εν 
λόγω ζήτημα.

 Οι εθνικές αρχές τροποποίησαν εκτενώς τη σχετική νομοθεσία, με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2008 (παρέχονται λεπτομέρειες). Ως εκ τούτου, η εθνική νομοθεσία 
συμμορφωνόταν πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό με την οδηγία για τον χρόνο 
εργασίας.

 Η Επιτροπή ολοκλήρωνε τη λεπτομερή ανάλυσή της σχετικά με τις νομικές αλλαγές 
που σημειώθηκαν. Ορισμένες λεπτομέρειες, κυρίως ο χρόνος της χορήγησης 
υποχρεωτικής ημερήσιας ανάπαυσης και πτυχές των όρων προστασίας έναντι της 
ρήτρας εξαίρεσης, δεν είχαν ακόμη αποσαφηνιστεί.

                                               
1 Οι αναφορές θίγουν επίσης ζητήματα που αφορούν την επάρκεια της χρηματοδότησης του συστήματος 
δημόσιας υγείας και την κατάσταση του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των δημόσιων αρχών και της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των γιατρών. Η Επιτροπή, στην προηγούμενη κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε, 
διευκρίνισε ότι τα εν λόγω ζητήματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής εργατικής νομοθεσίας.
2 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, σελ. 9.
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 Η ανακοίνωση σχετικά με την αναφορά 0885/2007 πρόσθετε ότι η Επιτροπή έλαβε 
πολύ σοβαρά υπόψη τα εικαζόμενα περιστατικά αντιποίνων κατά των γιατρών που 
περιέγραφε ο αναφέρων και είχε αποστείλει επιστολή στις εθνικές αρχές ζητώντας τα 
σχόλιά τους. Αν και οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας είχαν πλέον μεταφερθεί στο 
εθνικό δίκαιο, οι εν λόγω γιατροί είχαν δικαιώματα βάσει της εθνικής νομοθεσίας, τα 
οποία μπορούσαν να επιβληθούν απευθείας από τα εθνικά δικαστήρια.

 Η Επιτροπή θα παρακολουθούσε επισταμένως την υπόθεση, και θα τηρούσε το 
Κοινοβούλιο ενήμερο για τις ενδεχόμενες νέες εξελίξεις.

Σκοπός της συμπληρωματικής αυτής ανακοίνωσης είναι να παράσχει στο Κοινοβούλιο τα 
αποτελέσματα των πρόσθετων ερευνών που έχει διεξαγάγει έως σήμερα η Επιτροπή σε σχέση 
με τις δύο αναφορές.

Περαιτέρω εξελίξεις και αξιολόγηση της Επιτροπής

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνέχισαν να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή στην πράξη 
των αλλαγών στην εθνική νομοθεσία που αναφέρθηκαν στις πρόσφατες ανακοινώσεις μας.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν λάβει καταγγελίες σχετικά με τα ζητήματα που εγείρονται 
στις αναφορές και ήρθαν σε απευθείας επικοινωνία με την οργάνωση που εκπροσωπεί τους 
αναφέροντες, με πλέον πρόσφατη τον Μάιο του 2009, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς 
αξιολογεί, σε αυτό το στάδιο, την εφαρμογή στην πράξη της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας 
σε γιατρούς που εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας της Πολωνίας.

Η συμπληρωματική αυτή ανακοίνωση λαμβάνει υπόψη τις λεπτομερείς απαντήσεις που 
ελήφθησαν έως τα τέλη Ιουνίου του 2009. Αρχικά εξετάζουμε τη γενική συμμόρφωση προς
την οδηγία για τον χρόνο εργασίας (σημείο α) κατωτέρω) και εν συνεχεία τους 
συγκεκριμένους ισχυρισμούς περί αντιποίνων (σημείο β) κατωτέρω).

α) Γενική συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της οδηγίας

Σε γενικές γραμμές, η εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων που απαιτούνται από την οδηγία 
για τον χρόνο εργασίας σε ό,τι αφορά τον χρόνο εργασίας των γιατρών που εργάζονται σε 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά στην πράξη, μετά τις 
αλλαγές στην εθνική νομοθεσία που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008.

Προκύπτει ότι, όπως απαιτείται από την τροποποιητική νομοθεσία,
- ο χρόνος εφημερίας στον χώρο εργασίας υπολογίζεται πλέον ως χρόνος εργασίας για τους 
γιατρούς που εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις SIMAP1 και Jaeger2·
- ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των γιατρών (περιλαμβανομένων των υπερωριών και του 
χρόνου εφημερίας στον χώρο εργασίας) δεν πρέπει πλέον να υπερβαίνει τις 48 ώρες την 
εβδομάδα κατά μέσο όρο, εκτός εάν ο μεμονωμένος γιατρός συναινεί να εργαστεί περισσότερες 
ώρες (η αποκαλούμενη ρήτρα εξαίρεσης (opt-out) που προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφος 
                                               
1 SIMAP, υπόθεση C-303/98, απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2000.
2 Jaeger, υπόθεση C-151/02, απόφαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2003.



CM\800202EL.doc 7/12 PE416.408v01-00

EL

1 της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας)·
- η χορήγηση άμεσης αντισταθμιστικής ανάπαυσης όταν ένας γιατρός χάνει προσωρινά τις 
ελάχιστες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, όπως αυτές απαιτούνται από την 
οδηγία, είναι πλέον υποχρεωτική.

Επίσης προκύπτει ότι η επιθεώρηση εργασίας προέβη σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις δημόσιων 
νοσοκομείων κατά τη διάρκεια του 2008 προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των 
αλλαγών που επήλθαν στην εθνική νομοθεσία. Από το σύνολο των πληροφοριών 
καταδεικνύεται ότι σε πολλά νοσοκομεία, οι τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία έχουν 
οδηγήσει σε πολύ σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και ότι ο βαθμός 
συμμόρφωσης με την οδηγία έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Μέχρι τη στιγμή που εκδόθηκε η τελευταία μας ανακοίνωση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
εξακολουθούσαν να διατηρούν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τη σαφήνεια των εθνικών 
διατάξεων που διέπουν τον χρόνο χορήγησης των ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής 
ανάπαυσης, καθώς και σχετικά με την απουσία ενός σαφούς ανώτατου ορίου στις ώρες 
εργασίας ενός γιατρού ο οποίος συναινεί στην εφαρμογή της ρήτρας εξαίρεσης. Προς το 
παρόν, όμως, δεν έχουμε λάβει καμία καταγγελία για προβλήματα που προκύπτουν στην 
πράξη σε σχέση με τα ζητήματα αυτά.

Τα προβλήματα που εγείρονται στο παρόν στάδιο από τους αναφέροντες σχετικά με την 
εφαρμογή στην πράξη είναι εκείνα τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας. Τα βασικά σημεία που επισημάνθηκαν είναι τα εξής:

- διάρθρωση των αμοιβών:
Πριν από τις πρόσφατες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, ο χρόνος εφημερίας στον χώρο 
εργασίας γενικά δεν αμειβόταν στην Πολωνία. Μετά τις πρόσφατες αλλαγές, ο χρόνος 
εφημερίας αμείβεται πλέον ως υπερωρία. Οι αναφέροντες θεωρούν ότι οι χαμηλές αμοιβές 
για τον κανονικό χρόνο εργασίας, σε συνδυασμό με τις σχετικά υψηλές τιμές των υπερωριών, 
τείνουν να αποτελούν κίνητρο για τους γιατρούς ώστε να εργάζονται περισσότερες από 48 
ώρες την εβδομάδα. Εντούτοις, οι αμοιβές για την κανονική εργασία, τις υπερωρίες ή τις 
εφημερίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας: αυτό 
επιβεβαιώνεται από το Δικαστήριο σε αρκετές αποφάσεις1 του.

- διαρθρωτικά προβλήματα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και έλλειψη ειδικά εκπαιδευμένων 
γιατρών:
Οι αναφέροντες επέστησαν την προσοχή στην έλλειψη ειδικά εκπαιδευμένων γιατρών στις 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Πολωνία, υποστηρίζοντας ότι ασκείται, ως εκ τούτου, 
μεγάλη ηθική πίεση στους γιατρούς ώστε να εργάζονται υπερβολικές ώρες, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η παροχή βασικών ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς.
Εντούτοις, η χρηματοδότηση και η οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας αποτελεί 
διαρθρωτικό ζήτημα το οποίο παραμένει στη σφαίρα αρμοδιότητας των κρατών μελών. Τα 
ζητήματα αυτά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής εργατικής νομοθεσίας.

- χρόνος εφημερίας μακριά από τον χώρο εργασίας:

                                               
1 Vorel, υπόθεση C-437/05, διάταξη της 11ης Ιανουαρίου 2007, και λοιπές υποθέσεις που εξετάστηκαν στη 
διάταξη.
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Οι αναφέροντες εκφράζουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι το καθεστώς που διέπει τον 
χρόνο εφημερίας μακριά από τον χώρο εργασίας δεν καθορίζεται σαφώς βάσει της 
τροποποιηθείσας εθνικής νομοθεσίας.

Το Δικαστήριο έχει ήδη διευκρινίσει τη θέση που ισχύει, δυνάμει του κοινοτικού δικαίου, 
σχετικά με τον χρόνο εφημερίας μακριά από τον χώρο εργασίας στην υπόθεση SIMAP1.

Το Δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί ότι ο χρόνος εφημερίας κατά τον οποίο οι γιατροί 
υποχρεούνται να είναι παρόντες στον χώρο εργασίας πρέπει να θεωρείται στο σύνολό του ως 
χρόνος εργασίας υπό την έννοια της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας. Αντιθέτως, το 
Δικαστήριο πρόσθεσε ότι ο χρόνος εφημερίας κατά τον οποίο οι γιατροί υποχρεούνται να 
τελούν υπό το καθεστώς της δυνατότητας συνεχούς επικοινωνίας μαζί τους, αλλά δεν 
υποχρεούνται να είναι παρόντες στον χώρο εργασίας, δεν πρέπει να θεωρείται ως χρόνος 
εργασίας, εξαιρουμένων των περιόδων εκείνων κατά τις οποίες παρασχέθηκαν πραγματικές 
ιατρικές υπηρεσίες κατόπιν κλήσεως:

«τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία οι ιατροί των ομάδων πρώτων βοηθειών 
πραγματοποιούν τις εφημερίες υπό καθεστώς που προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
συνεχούς επικοινωνίας μαζί τους, αλλά δεν τους επιβάλλει την υποχρέωση παρουσίας στο 
κέντρο υγείας. Στην περίπτωση αυτή οι ιατροί, μολονότι είναι στη διάθεση του εργοδότη τους, 
αφού πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, υπόκεινται σε λιγότερους 
περιορισμούς κατά τη διαχείριση του χρόνου τους και μπορούν να ασχοληθούν με τα 
ενδιαφέροντά τους. Υπό τις συνθήκες αυτές, μόνον ο χρόνος της πραγματικής παροχής πρώτων 
βοηθειών πρέπει να θεωρηθεί χρόνος εργασίας υπό την έννοια της [οδηγίας για τον χρόνο 
εργασίας]»2.
Το πολωνικό Ανώτατο Δικαστήριο παρέπεμψε στην προσέγγιση αυτή στο πλαίσιο της 
απόφασης που εξέδωσε τον Μάρτιο του 20083 και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 
απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου αντικατοπτρίζονται ήδη στην εθνική νομοθεσία.

- μη καταβολή αναδρομικής αμοιβής για πρόσθετες ώρες εργασίας:
Μεταξύ της 1ης Μαΐου 2004, όταν η Πολωνία προσχώρησε στην ΕΕ, και της 1ης Ιανουαρίου 
2008, όταν τέθηκαν σε ισχύ οι αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, εθνική νομοθεσία και 
πρακτική δεν βρίσκονταν σε συμμόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο σε ό,τι αφορά τη μέγιστη 
διάρκεια του χρόνου εργασίας ή τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης των νοσοκομειακών 
γιατρών. Οι αναφέροντες θεωρούν ότι οι γιατροί πρέπει να αμειφθούν αναδρομικά για τις 
πρόσθετες ώρες εργασίας τις οποίες υποχρεώθηκαν να εργαστούν κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου.

Το πολωνικό Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τον Μάρτιο του 20084 ότι οι γιατροί δικαιούνταν 
να λάβουν ικανοποιητική αποζημίωση, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, λόγω παραβίασης 
των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την οδηγία για τον χρόνο εργασίας, αλλά ότι δεν 
δικαιούνταν, δυνάμει του κοινοτικού δικαίου, να αμειφθούν αναδρομικά για τις ώρες 
ανάπαυσης κατά τις οποίες υποχρεώθηκαν να εργαστούν. Η απόφαση φαίνεται ότι εφαρμόζει 
                                               
1 SIMAP, υπόθεση C-303/98, Συλλογή 2000, σελ. I-07963, απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2000.
2 SIMAP, παράγραφος 50.
3 Ανώτατο Δικαστήριο της Πολωνίας, απόφαση της 13ης Μαρτίου 2008, υπόθεση αριθ. 1 PZP 11/07.
4 Ανώτατο Δικαστήριο της Πολωνίας, απόφαση της 13ης Μαρτίου 2008, υπόθεση αριθ. 1 PZP 11/07.
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ορθά το κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα τη διάταξη του Δικαστηρίου στην υπόθεση Vorel1, 
στο σημείο αυτό.

- χρήση πολλαπλών συμβάσεων:
Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να εγείρει ανησυχίες αφορά το γεγονός ότι, σύμφωνα με 
τους ισχυρισμούς των αναφερόντων, ορισμένα (μη κατονομαζόμενα) νοσοκομεία επιχειρούν 
να παρακάμπτουν τις απαιτήσεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας προσλαμβάνοντας 
γιατρούς βάσει περισσότερων της μίας ταυτόχρονων συμβάσεων εργασίας.

Η Επιτροπή έχει ήδη υπογραμμίσει τη θέση της, σύμφωνα με την οποία η οδηγία για τον 
χρόνο εργασίας πρέπει να ερμηνεύεται στο πλαίσιο αυτό ως εφαρμοστέα ανά εργαζόμενο, και 
όχι ανά σύμβαση. Οι απαιτήσεις της δεν μπορούν, συνεπώς, να παρακαμφθούν με 
εγκυρότητα μέσω της πρόσληψης εργαζομένων υπό το καθεστώς πολλαπλών συμβάσεων.

β) Το ζήτημα των αντιποίνων

Τα εικαζόμενα περιστατικά αντιποίνων κατά των γιατρών που περιγράφονται από τον 
αναφέροντα στην αναφορά 0885/2007 αφορούσαν γιατρούς σε νοσοκομείο που 
κατονομάζεται, οι οποίοι δεν είχαν συναινέσει στην εφαρμογή της ρήτρας εξαίρεσης, κοινώς 
να παρέχουν εργασία υπερβαίνουσα τη μέγιστη διάρκεια των 48 ωρών την εβδομάδα (κατά 
μέσο όρο) δυνάμει της οδηγίας.

Το άρθρο 22, παράγραφος 1, σημείο β) της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας προβλέπει ρητά 
ότι ο εργαζόμενος δεν υφίσταται καμία ζημία από τον εργοδότη του αν δεν δεχθεί να 
εργαστεί πέρα από το όριο των ωρών εργασίας που ορίζει η οδηγία. Το Δικαστήριο τόνισε 
επίσης ότι η υπέρβαση της μέγιστης διάρκειας εργασίας είναι νόμιμη μόνον εάν ο 
εργαζόμενος παράσχει συγκεκριμένη, ελεύθερη και ενημερωμένη συναίνεση2.
Μετά την ενημέρωση της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο σχετικά με τις ανησυχίες του 
αναφέροντα, ο αρμόδιος γενικός διευθυντής των υπηρεσιών της Επιτροπής απέστειλε 
επιστολή στον αναφέροντα, καθώς και στις εθνικές αρχές, υπογραμμίζοντας τις απαιτήσεις 
της οδηγίας σύμφωνα με τις οποίες η συναίνεση για την εφαρμογή της ρήτρας εξαίρεσης
πρέπει να παρέχεται ελεύθερα. Στις επιστολές τονίστηκε ότι η Επιτροπή έκρινε πως το εν 
λόγω ζήτημα έθιγε εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα και ζήτησε από αμφότερες τις πλευρές να 
παράσχουν πλήρεις και λεπτομερείς παρατηρήσεις επί των περιστατικών που αναφέρονται.

Οι εθνικές αρχές και ο αναφέρων απέστειλαν λεπτομερείς απαντήσεις, οι οποίες εξετάστηκαν 
προσεχτικά από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Οι εθνικές αρχές υπογραμμίζουν ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας, σύμφωνα με τις οποίες η 
συναίνεση του εργαζομένου για την εφαρμογή της ρήτρας εξαίρεσης πρέπει να παρέχεται 
ελεύθερα και ότι ο εργαζόμενος δεν υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση σε περίπτωση 
μη συναίνεσης, έχουν μεταφερθεί επακριβώς στο εθνικό δίκαιο. Αντίθετη προς τις απαιτήσεις 
αυτές είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων του εργαζομένου, για την οποία είναι δυνατή η 
επιβολή προστίμου ύψους 30 000 PLN, και η εθνική επιθεώρηση εργασίας διαθέτει 
αρμοδιότητα εποπτείας και επιβολής της συμμόρφωσης.
                                               
1 Vorel, υπόθεση C-437/05, διάταξη της 11ης Ιανουαρίου 2007.
2 Pfeiffer, υπόθεση C-398/01, απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 2004, παράγραφοι 82-86.
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Σύμφωνα με τις εθνικές αρχές, η απόφαση για την παύση λειτουργίας δύο χειρουργικών 
τμημάτων του περιφερειακού ειδικού νοσοκομείου Radom ελήφθη λόγω της αδυναμίας τους 
να αποκτήσουν αρκετό ειδικά εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό που θα επέτρεπε τη σωστή 
λειτουργία τους τον απαιτούμενο αριθμό ωρών.

Οι εθνικές αρχές αναφέρουν ότι ούτε η διοίκηση του νοσοκομείου Radom ούτε ο ιδρυτικός 
φορέας του νοσοκομείου, ούτε καμία άλλη κυβερνητική αρχή ή οργανισμός δεν προέβησαν 
σε ενέργειες με σκοπό να ασκηθεί πίεση στους γιατρούς οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν 
τη ρήτρα εξαίρεσης ή να τύχουν, ως εκ τούτου, λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης.

Οι αναφέροντες παρέσχαν αντίγραφο μιας έκθεσης της επιθεώρησης εργασίας, με ημερομηνία 
30 Απριλίου 2008, σχετικά με τα περιστατικά που έλαβαν χώρα στο Radom. Στην έκθεση 
αναφέρεται ότι:

- στις 18 Μαρτίου 2008, ο διευθυντής του νοσοκομείου Radom απέστειλε επιστολή στον 
κυβερνήτη του βοεβοδάτου του Mazowieckie, αιτούμενος την προσωρινή παύση λειτουργίας 
8 τμημάτων του νοσοκομείου λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού για την παροχή 24ωρης 
ιατρικής περίθαλψης στους ασθενείς. Στην επιστολή αναφερόταν ότι αυτό προέκυψε, διότι οι 
εμπλεκόμενοι γιατροί δεν συναίνεσαν στην υπογραφή των ρητρών εξαίρεσης·
- στις 20 Μαρτίου 2008, ο διευθυντής του δημόσιου κέντρου υγείας Mazowsze εξέδωσε 
αποφάσεις για τη διαγραφή δύο τμημάτων του νοσοκομείου Radom από το μητρώο 
εγκεκριμένων τμημάτων. Ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν η διακοπή της λειτουργίας των 
τμημάτων λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού·
- συνεπεία των ανωτέρω αποφάσεων, το νοσοκομείο ως εργοδότης παρέδωσε, στο διάστημα 
του Μαρτίου 2008, προειδοποιήσεις για τη λύση των συμβάσεων εργασίας σε όλους τους 
γιατρούς που εργάζονταν σε αυτά τα δύο τμήματα. Στις προειδοποιήσεις αναφερόταν ότι η 
λύση των συμβάσεων εργασίας οφειλόταν στη διακοπή των δραστηριοτήτων στο εν λόγω 
τμήμα. Η έκθεση της επιθεώρησης εργασίας αναφέρει ότι ο εν λόγω φορέας δεν είναι 
αρμόδιος για τη διευθέτηση αξιώσεων που αφορούν απολύσεις και ότι, όπως προέκυπτε, 
κανείς από τους εμπλεκόμενους γιατρούς δεν προσέφυγε ενώπιον του εργατοδικείου κατά 
των απολύσεων έως την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης·
- εκ των 199 γιατρών που εργάζονταν στο νοσοκομείο Radom, 118 είχαν υπογράψει 
συμφωνία εξαίρεσης έως την 19η Απριλίου 2008. Οι συμφωνίες αυτές, στην πλειονότητά 
τους, υπεγράφησαν μετά την 20ή Μαρτίου 2008, όταν τα δύο τμήματα ήταν κλειστά·
- η επιθεώρηση εργασίας συναντήθηκε με αρκετούς γιατρούς για να συζητήσει μαζί τους την 
υπογραφή των ρητρών εξαίρεσης, παρουσία της συνδικαλιστικής οργάνωσης των γιατρών. 
Σύμφωνα με την έκθεση, οι γιατροί τόνισαν ότι είχαν υπογράψει, διότι ήθελαν να 
διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας των τμημάτων του νοσοκομείου, καθώς και την 
επαναλειτουργία των δύο τμημάτων που είχαν κλείσει. Από κανέναν γιατρό δεν αναφέρθηκε 
ότι η υπογραφή ήταν αποτέλεσμα σχολίων εκ μέρους της διοίκησης ή δημοσίων προσώπων 
(βλ. κατωτέρω)·
- η επιθεώρηση εργασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που είχε στη 
διάθεσή της δεν της επέτρεπαν να συναγάγει ότι οι γιατροί υπέστησαν αντίποινα ή ζημία. Οι 
γιατροί που θεωρούσαν ότι ίσχυε κάτι τέτοιο μπορούσαν να προσφύγουν ενώπιον του 
εργατοδικείου, που ήταν το αρμόδιο όργανο·
- η επιθεώρηση εργασίας επισήμανε επίσης ότι δεν ήταν αρμόδια να αποφανθεί επί δηλώσεων 
δημοσίων προσώπων ή αναφορών στα μέσα ενημέρωσης για τις οποίες γινόταν λόγος στην 
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καταγγελία. Όποιοι γιατροί θεωρούσαν ότι υπήρξε παραβίαση των δικαιωμάτων τους από 
τυχόν ανάλογες δηλώσεις μπορούσαν να προσφύγουν ενώπιον των αστικών ή ποινικών 
δικαστηρίων.

Οι αναφέροντες δηλώνουν ότι:
- παρότι οι αρνήσεις των γιατρών να υπογράψουν τη ρήτρα εξαίρεσης δεν αναφέρεται 
ανοιχτά ως η αιτία των απολύσεών τους, είναι κοινός τόπος ότι περί αυτού πρόκειται·
- οι δημόσιες αρχές δεν απείλησαν ευθέως με επιπτώσεις τους γιατρούς που αρνήθηκαν να 
υπογράψουν τη ρήτρα εξαίρεσης. Εντούτοις, υπήρξε μια σειρά δημοσίων δηλώσεων, οι 
οποίες έλαβαν εκτενή δημοσιότητα στον Τύπο και την τηλεόραση, σχετικά με το γεγονός ότι 
οι γιατροί που αρνήθηκαν να εργαστούν πρόσθετες ώρες εξέθεταν σε κίνδυνο την υγεία και 
τη ζωή των ασθενών. Συγκεκριμένα παραδείγματα παρατίθενται στην έκθεση που 
κατατέθηκε από τους αναφέροντες στην εισαγγελία, στα οποία περιλαμβάνεται δήλωση του 
προέδρου του εθνικού ταμείου υγείας που δημοσιεύθηκε από το πολωνικό πρακτορείο Τύπου 
στις 21 Μαρτίου 2008, δήλωση του υφυπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε από το πολωνικό 
πρακτορείο Τύπου την ίδια ημερομηνία, καθώς και δήλωση μη κατονομαζόμενου μέλους της 
διοίκησης του βοεβοδάτου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Dziennik στις 21 Μαρτίου 
2008·
- μετά την απόφαση που έλαβαν οι γιατροί στις 20 Μαρτίου 2008 να υπογράψουν τη ρήτρα 
εξαίρεσης, το Υπουργείο Υγείας έλαβε στις 30 Μαρτίου 2008 απόφαση για την 
επαναλειτουργία των κλειστών τμημάτων. Ως εκ τούτου, οι προειδοποιήσεις για τη λύση των 
συμβάσεων εργασίας που είχαν αποσταλεί σε γιατρούς ανακλήθηκαν·
- κατά την άποψη των αναφερόντων, η απόφαση για την επαναλειτουργία των τμημάτων και 
την εκ νέου πρόσληψη των γιατρών συνδεόταν με το γεγονός της υποβολής καταγγελίας στην 
Επιτροπή·
- κατά την άποψη των αναφερόντων, ο κυβερνήτης του βοεβοδάτου Mazowieckie αποφάσισε 
με ασυνήθιστη ταχύτητα να κλείσει τα δύο αυτά τμήματα, ενόψει και της αρνητικής 
γνωμοδότησης που έλαβε από τον περιφερειακό ειδικό σύμβουλο σχετικά με την πρόταση για 
την παύση λειτουργίας ενός εκ των τμημάτων αυτών·
- οι εμπλεκόμενοι γιατροί, παρότι αρνήθηκαν να υπογράψουν τη ρήτρα εξαίρεσης, είχαν 
προσφερθεί να καλύψουν εφημερίες στα εν λόγω τμήματα άνευ αποδοχών σε προσωρινή 
βάση, εμμένοντας σαφώς στο δικαίωμά τους να μην υποχρεούνται να εργάζονται πάνω από 
το όριο των 48 ωρών·
- σε γενικές γραμμές, το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι γιατροί δεν δήλωσαν ανοικτά στην 
επιθεώρηση εργασίας ότι είχαν υπογράψει τη ρήτρα εξαίρεσης υπό το καθεστώς απειλών δεν 
θα μπορούσε να εκληφθεί ως καθοριστικό.

Συμπεράσματα

Συνολικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι, συνεπεία των αλλαγών στην εθνική νομοθεσία οι οποίες 
τέθηκαν σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2008, η Πολωνία συμμορφώνεται σε γενικές γραμμές 
προς την οδηγία για τον χρόνο εργασίας σε ό,τι αφορά τον χρόνο εργασίας των γιατρών που 
εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, ορισμένα ζητήματα που εγείρονται και στις δύο αναφορές δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας.

Τόσο οι αναφέροντες όσο και οι εθνικές αρχές επισήμαναν μια σειρά από δυσκολίες σχετικά 
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με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, κυρίως σε ό,τι 
αφορά την έλλειψη ειδικά εκπαιδευμένου ιατρικού προσωπικού. Η Επιτροπή έχει επίγνωση 
των επιπτώσεων αυτών των δυσκολιών σε όλα τα μέρη, και ευελπιστεί στη σταδιακή 
εξεύρεση λύσεων οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των ανησυχιών τους, μεταξύ 
άλλων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου. Η οργάνωση και η χρηματοδότηση, ωστόσο, των 
υπηρεσιών υγείας αποτελεί εν τέλει ζήτημα των κρατών μελών, το οποίο δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής εργατικής νομοθεσίας.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να έχει ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τα περιστατικά που έλαβαν 
χώρα στο νοσοκομείο Radom μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2008, κυρίως σε ό,τι αφορά 
ορισμένα σχόλια που δημοσιεύθηκαν και τα οποία αποδίδονται σε δημόσιους εκπροσώπους
και δημόσιες υγειονομικές αρχές. Η Επιτροπή θα επιληφθεί των εν λόγω ανησυχιών σε 
απευθείας συνεννόηση με τις εθνικές αρχές, στο πλαίσιο της καταγγελίας που έχει 
καταχωρηθεί.

Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης για την καταγγελλόμενη πρακτική ορισμένων νοσοκομείων να 
προσχωρούν σε πολλαπλές συμβάσεις με γιατρούς προκειμένου να αποφύγουν την εφαρμογή 
της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει εκ νέου με τις εθνικές 
αρχές για να διευκρινιστεί το εν λόγω ζήτημα, στο πλαίσιο της καταγγελίας που έχει 
καταχωρηθεί.


