
CM\756211EL.doc PE416.423v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

25.11.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0885/2007, του Krzysztof Bukiel, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «OZZL» (Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Ιατρών), η οποία συνοδεύεται από 
6 770 υπογραφές, σχετικά τις συνθήκες εργασίας των πολωνών γιατρών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή στα παράλογα επίπεδα των αμοιβών και στις συνθήκες 
εργασίας των πολωνών γιατρών οι οποίοι εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Οι 
συνθήκες αυτές οδήγησαν σε πολλές απεργίες στις αρχές του 2007, οι οποίες δεν έχουν 
αποφέρει ακόμη ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο αναφέρων δηλώνει ότι, με τις τρέχουσες 
πολιτικές αμοιβών και εργασίας που αφορούν τους γιατρούς, οι αρμόδιες πολωνικές 
υγειονομικές αρχές είναι υπαίτιες για σοβαρή παραβίαση τόσο της οδηγίας 94/104/ΕΚ του 
Συμβουλίου όσο και της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας, και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των πολωνών γιατρών στο μέλλον.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

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

1. Η αναφορά
Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης αναφοράς είναι ουσιαστικά ταυτόσημο με αυτό της 
αναφοράς 709/2007 που υποβλήθηκε πρωτύτερα, εξ ονόματος της ίδιας συνδικαλιστικής 
ένωσης, και αφορά τρία συναφή θέματα: 

- τις συνθήκες απασχόλησης των πολωνών γιατρών που εργάζονται σε δημόσια 
ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης στην Πολωνία, και συγκεκριμένα τους χαμηλούς 
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μισθούς και τη συμμόρφωση με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας (οδηγία 
2003/88/ΕΚ)1

- την επάρκεια της χρηματοδότησης του συστήματος δημόσιας υγείας στην Πολωνία·

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

Στην αναφορά 885/2007, προκύπτουν επιπλέον ζητήματα, καθώς στη συμπληρωματική του 
επιστολή της 31ης Μαρτίου 2008 ο αναφέρων δηλώνει ότι οι δημόσιες αρχές επέβαλαν 
αντίποινα στους γιατρούς, σε αντίθεση με την οδηγία για τον χρόνο οδηγίας, στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων περιστατικών σε νοσοκομείο που κατονομάζεται, κατά τη διάρκεια του 
πρώτου τριμήνου του 2008.

2. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Ορισμένα από τα θέματα που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη αναφορά δεν εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2.1 Χρηματοδότηση και διαχείριση των συστημάτων δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η 
κοινοτική δράση πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την 
οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης. Ως εκ 
τούτου, εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν την οργάνωση 
και τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας τους.

2.2 Πτυχές του κοινωνικού διαλόγου

Η DTUP (Συνδικαλιστική Ένωση Ιατρών της Πολωνίας), εξηγεί ότι της 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 συλλογικής σύμβασης.

Σχετικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Κοινότητα δεν έχει 
καμία νομική αρμοδιότητα, καθώς ορίζεται ρητά στο άρθρο 137, παράγραφος 5, της 
Συνθήκης ΕΚ 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, 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 εν λόγω οργανώσεις έχουν λάβει το καθεστώς 
«ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων» για τον τομέα τους, και με τη σειρά τους απαρτίζονται από 

                                               
1 ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9.
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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 
ζήτημα αυτό. 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 αφορά τις μισθολογικές αποδοχές.  

Το βασικό ζήτημα που θίγει ο αναφέρων και το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής είναι το ζήτημα της συμμόρφωσης με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας.  

Ο αναφέρων 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 σύμφωνος με την οδηγία 
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 όρια του μέσου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας (48 ώρες την εβδομάδα 
περιλαμβανομένων των υπερωριών) που ορίζει η οδηγία.  

                                               
1 Βλ. για παράδειγμα τη διάταξη της 11ης Ιανουαρίου 2007 στην υπόθεση Vorel, C-437/05.
2 Η συγκεκριμένη οδηγία ενοποιεί και αντικαθιστά (με ισχύ από 2 Αυγούστου 2004) την προηγούμενη οδηγία 

για τον χρόνο εργασίας 93/104/ΕΚ, στην οποία επίσης παραπέμπει ο αναφέρων.  



CM\756211EL.doc PE416.423v01-004/6CM\756211EL.doc

EL

Η Επιτροπή απευθύνθηκε γραπτώς στις εθνικές αρχές σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα. 
Όπως επισημαίνει ο αναφέρων, έχουν εκδοθεί και αρκετές άλλες αποφάσεις από τα πολωνικά 
δικαστήρια σχετικά με τη συμμόρφωση του νόμου ZOZ με την οδηγία1. 

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:

- 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)2,
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 αυτό 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. 

                                               
1 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. 
2 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 όρων 
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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2.4 Εικαζόμενα αντίποινα

Η συμπληρωματική επιστολή στην αναφορά 0885/2007 περιγράφει τις αλλαγές στην 
πολωνική νομοθεσία από την 1η Ιανουαρίου 2008, και επισημαίνει ότι, βάσει του 
τροποποιηθέντος νόμου, οι γιατροί δεν επιτρέπεται πλέον να εργάζονται εβδομαδιαίως κατά 
μέσο όρο πάνω από 48 ώρες, περιλαμβανομένων των υπερωριών και του χρόνου εφημερίας 
στον χώρο εργασίας. Πρόσθετες ώρες εργασίας επιτρέπονται μόνο κατόπιν της εκούσιας
ρητής συγκατάθεσης του γιατρού, ο οποίος δεν πρέπει να υφίσταται κυρώσεις σε περίπτωση 
που αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεση αυτή. 

Ωστόσο, ο αναφέρων δηλώνει ότι στο περιφερειακό ειδικό νοσοκομείο στο Radom, κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2008, υπήρξαν περιπτώσεις που ανώτεροι υπάλληλοι των εθνικών αρχών
απείλησαν ουσιαστικά με αρνητικές επιπτώσεις τους γιατρούς που δεν υπέγραψαν τη 
συμφωνία για την εφαρμογή της ρήτρας εξαίρεσης και απέλυσαν ορισμένους γιατρούς που 
εξακολουθούσαν να μην υπογράφουν. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι είναι ο πρόεδρος της 
περιφέρειας της Mazovia, ο πρόεδρος του εθνικού ταμείου υγείας (NFZ), μέλη του
εκτελεστικού περιφερειακού συμβουλίου της Mazovia και αναπληρωτές υπουργοί Υγείας. 

Τα συγκεκριμένα περιστατικά που αναφέρονται είναι τα εξής : 
- απειλές ότι οι γιατροί που αρνήθηκαν να συναινέσουν για εφαρμογή της ρήτρας εξαίρεσης 
θα έχαναν τις δουλειές τους·
- η απόλυση γιατρών από δύο ειδικά τμήματα του νοσοκομείου που δεν έδωσαν τη 
συγκατάθεσή τους·
- σχόλια των συγκεκριμένων υπαλλήλων, που κατεγράφησαν από τον εθνικό Τύπο και στα
οποία οι γιατροί που δεν συμφώνησαν να υπογράψουν την συμφωνία για τη ρήτρα εξαίρεσης 
χαρακτηρίζονται ως κακοί άνθρωποι που παραμελούν τη ζωή και την υγεία των ασθενών 
τους. 

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι εξαιτίας αυτών των ενεργειών οι γιατροί στο νοσοκομείο του 
Radom αναγκάστηκαν τελικά να υπογράψουν τη συμφωνία για εφαρμογή της ρήτρας 
εξαίρεσης.

To 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 εάν δεν δεχτεί να 
εργαστεί πέρα από το όριο των ωρών εργασίας που ορίζει η οδηγία. 

Καθώς το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα, η Επιτροπή σκοπεύει να 
αποστείλει επιστολή απευθείας στον αναφέροντα ζητώντας του πλήρεις λεπτομέρειες που θα 
τεκμηριώνουν περαιτέρω τα εικαζόμενα περιστατικά, αλλά και στις εθνικές αρχές ζητώντας 
τα σχόλιά τους ενώ διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει περαιτέρω ενέργειες που ενδεχομένως 
χρειαστούν, ανάλογα με τις απαντήσεις τους. Αν και η οδηγία δεν έχει μεταφερθεί πλήρως 
στο εθνικό δίκαιο, οι συγκεκριμένοι γιατροί έχουν επίσης δικαιώματα βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας, τα οποία μπορούν να επιβληθούν απευθείας από τα εθνικά δικαστήρια. 
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3. Συμπεράσματα

Ορισμένα από τα ζητήματα που έθιξε ο αναφέρων, 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 ο 
αναφέρων 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  
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 συμμορφώνεται πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 
με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Η Επιτροπή ολοκληρώνει τη λεπτομερή ανάλυσή της 
για τις νομικές αλλαγές που σημειώθηκαν. Ορισμένες λεπτομέρειες, συγκεκριμένα ο χρόνος 
της χορήγησης υποχρεωτικής ημερήσιας ανάπαυσης και πτυχές των όρων προστασίας έναντι 
της ρήτρας εξαίρεσης, δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί. 

Η Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τα εικαζόμενα περιστατικά αντιποίνων κατά των 
γιατρών που περιγράφει ο αναφέρων και προτίθεται να αποστείλει επιστολή απευθείας στον 
αναφέροντα ζητώντας του τις πλήρεις λεπτομέρειες που θα τεκμηριώνουν περαιτέρω τα 
εικαζόμενα περιστατικά, αλλά και στις εθνικές αρχές ζητώντας τα σχόλιά τους. Αν και οι 
σχετικές διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν πλέον μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, οι εν λόγω 
γιατροί έχουν δικαιώματα βάσει της εθνικής νομοθεσίας, τα οποία μπορούν να επιβληθούν 
απευθείας από τα εθνικά δικαστήρια. 

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


