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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1103/2007, του Laurent Hermoye, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης για την προστασία των δικαιωμάτων των ειδικευόμενων ιατρών, 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών στο Βέλγιο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τις παράλογες συνθήκες εργασίας των 
ειδικευόμενων ιατρών στο σύστημα υγείας του Βελγίου, καθώς συχνά απαιτείται από αυτούς 
να εργάζονται επί 36 συνεχείς ώρες. Ο αναφέρων θεωρεί ότι με τη σημερινή πολιτική για τις 
ώρες εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών, οι βελγικές υγειονομικές αρχές παραβιάζουν τόσο 
την οδηγία 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας όσο και την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Ζητεί ως εκ 
τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των βέλγων ειδικευόμενων ιατρών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Ο αναφέρων δηλώνει ότι οι ειδικευόμενοι ιατροί στα βελγικά νοσοκομεία υποχρεώνονται να 
εργάζονται τακτικά για πολλές ώρες συνεχώς, μεταξύ άλλων να πραγματοποιούν βάρδιες 
διάρκειας έως και 36 συναπτών ωρών (περιλαμβανομένου χρόνου νυκτερινής εφημερίας) και 
ασυνεχείς βάρδιες έως και 80 ωρών (εντός περιόδου που δεν προσδιορίζεται). Θεωρεί ότι 
αυτές οι συνθήκες εργασίας έχουν ως αποτέλεσμα απαράδεκτα επίπεδα κόπωσης για τους 



PE416.428v02-00 2/7 CM\800205EL.doc

EL

ειδικευόμενους ιατρούς, και αντίκεινται στις απαιτήσεις των οδηγιών 93/104/ΕΚ, 
2000/34/ΕΚ και 2003/88/ΕΚ για τον χρόνο εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το βελγικό μέτρο μεταφοράς των απαιτήσεων της κοινοτικής 
νομοθεσίας στον τομέα αυτό (βασιλικό διάταγμα της 16ης Ιουνίου 2003) ακυρώθηκε με 
απόφαση του βελγικού Conseil d'Etat (Συμβούλιο της Επικρατείας) (απόφαση αριθ. 127 της 
9ης Φεβρουαρίου 2004) και έκτοτε δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την εκ νέου μεταφορά των 
σχετικών κοινοτικών απαιτήσεων στην εθνική νομοθεσία.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η σχετική κοινοτική νομοθεσία

Ο χρόνος εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών ρυθμίζεται σε κοινοτικό επίπεδο από την 
οδηγία για τον χρόνο εργασίας1, που ενοποιεί και αντικαθιστά τις προηγούμενες οδηγίες
93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ.

Αρχικά, οι ειδικευόμενοι ιατροί είχαν αποκλειστεί ρητά από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
93/104/ΕΚ. Ωστόσο, αυτό άλλαξε με την οδηγία 2000/34/ΕΚ, η οποία επέκτεινε το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας ώστε να καλύψει τους ειδικευόμενους ιατρούς. Η απαίτηση αυτή 
έπρεπε να είχε μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία έως την 1η Αυγούστου 2004 το αργότερο.

Οι διατάξεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας εφαρμόζονται επομένως πλέον στους 
ειδικευόμενους ιατρούς όπως εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους γενικά. Οι κύριες 
σχετικές διατάξεις είναι οι εξής:

α) το όριο στον μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας

Βάσει της οδηγίας, ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (περιλαμβανομένης τυχόν υπερωριακής 
εργασίας) δεν μπορεί, κατά μέσο όρο, να υπερβαίνει ένα μέγιστο όριο. Το όριο είναι συνήθως 
48 ώρες την εβδομάδα. Για τους ειδικευόμενους ιατρούς το όριο επί του παρόντος είναι 56 
ώρες την εβδομάδα, καθώς ισχύουν ακόμη μεταβατικές διατάξεις2.

β) η ελάχιστη ημερήσια και εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης

Η οδηγία προβλέπει ελάχιστη ημερήσια περίοδο ανάπαυσης 11 συναπτών ωρών ανά 
εικοσιτετράωρο και ελάχιστη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης 24 συναπτών ωρών ανά 
περίοδο επτά ημερών.

Παρεκκλίσεις είναι δυνατές στην περίπτωση δραστηριοτήτων που απαιτούν συνέχεια της 
υπηρεσίας όπως σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων των ειδικευόμενων ιατρών, υπό την 
                                               
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
2 Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, το όριο στον εβδομαδιαίο χρόνο 

εργασίας των ασκούμενων ιατρών είναι επί του παρόντος 56 ώρες, σε περίοδο αναφοράς το πολύ έξι μηνών.
Από την 1η Αυγούστου 2009, το όριο είναι 48 ώρες. Η Επιτροπή έχει περιορισμένες δυνατότητες για 
δικαιολογημένες περαιτέρω παρεκκλίσεις μετά την 31η Ιουλίου 2009: σε κάθε περίπτωση, όπου εξασφαλίζεται 
παρέκκλιση, ο χρόνος εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 52 ώρες την εβδομάδα, σε περίοδο αναφοράς που 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.



CM\800205EL.doc 3/7 PE416.428v02-00

EL

προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ισοδύναμες περιόδους αντισταθμιστικής 
ανάπαυσης. Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στην υπόθεση Jaeger (υπόθεση αριθ. C-151/02), η περίοδος αντισταθμιστικής 
ανάπαυσης πρέπει να ακολουθεί αμέσως μετά την περίοδο εργασίας.

Εφαρμογή

Το Βέλγιο ενημέρωσε την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2003 ότι είχε μεταφέρει την οδηγία 
2000/34/ΕΚ για τον χρόνο εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών με το βασιλικό διάταγμα της 
16ης Ιουνίου 2003, και ότι το μέτρο αυτό τροποποιούσε τη νομοθεσία σχετικά με την εργασία 
(Loi sur le Travail) της 16ης Μαρτίου 1971, ώστε ο χρόνος εργασίας των ειδικευόμενων 
ιατρών να μην μπορεί να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις 48 ώρες την εβδομάδα, 
υπολογιζόμενες βάσει περιόδου αναφοράς 8 εβδομάδων το πολύ.

Ωστόσο, φαίνεται ότι πράγματι το βασιλικό διάταγμα ακυρώθηκε στη συνέχεια με απόφαση
του Conseil d'Etat (Συμβούλιο της Επικρατείας) με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2004.

Η Επιτροπή απέστειλε στις εθνικές αρχές επιστολή για να αποσαφηνίσει τη θέση και 
ενημερώθηκε ότι δεν έχει τεθεί σε ισχύ άλλο μέτρο μεταφοράς, και ακόμη ότι, ως 
αποτέλεσμα της ακύρωσης του βασιλικού διατάγματος, ο χρόνος εργασίας των ειδικευόμενων 
ιατρών ρυθμίζεται επί του παρόντος από υπουργική απόφαση της 30ής Απριλίου 1999 για την 
επίβλεψη των ειδικευόμενων ιατρών.

Πρώτον, φαίνεται να τίθεται ένα ερώτημα όσον αφορά το εάν ένας ειδικευόμενος ιατρός 
μπορεί να επικαλεστεί τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης στην πράξη, ώστε αυτές να 
συνιστούν αποτελεσματική μεταφορά της οδηγίας.

Δεύτερον, η εν λόγω υπουργική απόφαση ορίζει ορισμένους κανόνες για τα όρια του χρόνου 
εργασίας: ο επιβλέπων οφείλει να διασφαλίσει ότι ο χρόνος εργασίας των ειδικευόμενων 
ιατρών δεν υπερβαίνει τις 9 ώρες ημερησίως και τις 48 ώρες εβδομαδιαίως, σε περίοδο 
αναφοράς 8 εβδομάδων. Ωστόσο, τα όρια αυτά δεν ισχύουν για τον χρόνο εφημερίας. Οι 
ειδικευόμενοι ιατροί μπορεί να κληθούν να πραγματοποιήσουν μία νυχτερινή εφημερία στον 
χώρο εργασίας ανά πενθήμερο, και το πολύ μία εφημερία σαββατοκύριακου στον χώρο 
εργασίας (από το Σάββατο το μεσημέρι έως τη Δευτέρα το πρωί) ανά τρία σαββατοκύριακα.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις υποθέσεις 
SIMAP και Jaeger, ο χρόνος εφημερίας στον χώρο εργασίας πρέπει να μετρά ώρα προς ώρα 
ως χρόνος εργασίας για τους σκοπούς της οδηγίας. Επομένως, η εξαίρεση του χρόνου 
εφημερίας στον χώρο εργασίας κατά τον υπολογισμό των ορίων του χρόνου εργασίας, δεν 
είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις στις υποθέσεις SIMAP και Jaeger.

Τρίτον, όταν ένας ειδικευόμενος ιατρός υποχρεώνεται να εργαστεί συνεχώς 
(συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εφημερίας στον χώρο εργασίας) για 36 ώρες, στερείται 
την ελάχιστη ημερήσια περίοδο ανάπαυσης που προβλέπει η οδηγία, χωρίς να λαμβάνει 
ισοδύναμη αντισταθμιστική ανάπαυση εντός της αμέσως ακολουθούσας περιόδου, όπως 
απαιτεί η απόφαση Jaeger.
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Η αναφορά αυτή φαίνεται να εγείρει ζητήματα που άπτονται τόσο της μη συμμόρφωσης προς 
τις αποφάσεις του ΔΕΚ στις υποθέσεις SIMAP και Jaeger, όσο και της υποχρέωσης των 
κρατών μελών να μεταφέρουν την οδηγία 2000/34/ΕΚ.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις ανησυχίες που εκφράζει ο αναφέρων για τη μη μεταφορά 
στο Βέλγιο της οδηγίας 2003/88/ΕΚ (πρώην οδηγία 2000/34/ΕΚ) για τον χρόνο εργασίας των 
ειδικευόμενων ιατρών, και έχει ήδη επικοινωνήσει με το κράτος μέλος σχετικά με το ζήτημα 
αυτό.

Η Επιτροπή ολοκληρώνει την ανάλυσή της σχετικά με τη συμμόρφωση της κατάστασης στο 
Βέλγιο και θα ενημερώσει σχετικά το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του 
δικαιώματός της να λάβει περαιτέρω μέτρα εάν κρίνεται σκόπιμο.

Τα πλήρη στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των ειδικευόμενων ιατρών σε όλα τα κράτη 
μέλη θα περιληφθούν επίσης στην επικείμενη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την
εφαρμογή της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, που πρόκειται να εγκριθεί πριν από το τέλος 
του 2008.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τα όρια στον εβδομαδιαίο 
χρόνο εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών. Το άρθρο 17, παράγραφος 5, της οδηγίας για τον 
χρόνο εργασίας ορίζει μεταβατικές ρυθμίσεις για τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των 
ειδικευόμενων ιατρών. Σύμφωνα με τις εν λόγω ρυθμίσεις, τα όρια στον εβδομαδιαίο χρόνο 
εργασίας ορίστηκαν στις 56 ώρες εβδομαδιαίως (σε περίοδο αναφοράς που δεν υπερβαίνει 
τους 6 μήνες) από την 1η Αυγούστου 2007 έως την 31η Ιουλίου 2009. Από την 1η 
Αυγούστου 2009, τα συνήθη όρια, σύμφωνα με την οδηγία (όχι περισσότερες από 48 ώρες 
εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο), ισχύουν και για τους ειδικευόμενους ιατρούς όπως και για 
τους λοιπούς εργαζομένους.

Η οδηγία αφήνει περιθώρια για ενδεχόμενες εξαιρέσεις. Το άρθρο 17, παράγραφος 5, 
προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος το οποίο αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς την τήρηση του 
ορίου των 48 ωρών από την 1η Αυγούστου 2009 σε ό,τι αφορά τις ευθύνες του για την 
οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγείας θα μπορούσε να εφαρμόσει ένα περαιτέρω 
μεταβατικό όριο (52 ώρες κατά μέσο όρο αντί για 48) έως την 31η Ιουλίου 2011. Εντούτοις, 
προκειμένου να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής, το κράτος μέλος θα έπρεπε να έχει 
ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή πριν από την 31η Ιανουαρίου 2009. Το Βέλγιο δεν έκανε 
κάτι τέτοιο. 

Ως εκ τούτου, ο χρόνος εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών στο Βέλγιο δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 56 ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο από την 1η Αυγούστου 2007 έως την
31η Ιουλίου 2009, και τις 48 ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο από την 1η Αυγούστου 2009.
Όλες οι λοιπές διατάξεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεών της σχετικά με τις ελάχιστες ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, 
ήδη ισχύουν πλήρως για τους ειδικευόμενους ιατρούς από την 1η Αυγούστου 2004.
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Αυτή η συμπληρωματική ανακοίνωση παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέρχονται από 
την περαιτέρω ανάλυση της Επιτροπής όσον αφορά τη συμμόρφωση της κατάστασης στο 
Βέλγιο, βάσει περαιτέρω πληροφοριών που έλαβε η Επιτροπή, καθώς και βάσει του 
επιπρόσθετου υλικού που παρέσχε ο αναφέρων τον Φεβρουάριο του 2009. 

Περαιτέρω εξελίξεις και αξιολόγηση της Επιτροπής

Η υπουργική απόφαση της 30ής Απριλίου 19991 ορίζει κανόνες για τον διορισμό και τα 
καθήκοντα των maîtres de stage (των συμβούλων ιατρών που επιβλέπουν τους 
ειδικευόμενους ιατρούς). Το άρθρο 5, εδάφια 17 έως 23, της απόφασης ορίζει διάφορους 
κανόνες, τους οποίους οφείλουν να τηρούν οι επιβλέποντες κατά την οργάνωση μιας τέτοιας 
ιατρικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα: 

- ο επιβλέπων οφείλει να διασφαλίζει ότι ο χρόνος εργασίας ενός ειδικευόμενου ιατρού δεν
υπερβαίνει τις 9 ώρες ημερησίως και τις 48 ώρες εβδομαδιαίως (σε περίοδο αναφοράς οκτώ 
εβδομάδων). 

- εντούτοις, το σύνολο του χρόνου εφημεριών (που ορίζονται ως περίοδοι αδιάλειπτης 
διαθεσιμότητας, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ιατρός παρέχει κανονικά ιατρικές υπηρεσίες) 
εξαιρείται ρητά από αυτούς τους συνολικούς χρόνους εργασίας. 

- επιπλέον των ωρών που αναφέρθηκαν ήδη, ένας ειδικευόμενος ιατρός μπορεί να κληθεί να 
πραγματοποιήσει μία νυχτερινή εφημερία ανά πενθήμερο, και το πολύ μία συνεχόμενη εφημερία 
σαββατοκύριακου (από το Σάββατο το μεσημέρι έως τη Δευτέρα το πρωί) στον χώρο εργασίας, 
ανά τρία σαββατοκύριακα. 

- έπειτα από την εφημερία στον χώρο εργασίας, ο ειδικευόμενος ιατρός δικαιούται πάντοτε
12ωρη ανάπαυση (δεν ορίζεται εάν αυτός ο χρόνος ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενος ή 
πότε πρέπει να παρέχεται)

- υπό την επιφύλαξη των λοιπών κανόνων που ήδη αναφέρθηκαν, ο ειδικευόμενος ιατρός δεν 
θα πρέπει να υποχρεώνεται να εργάζεται αδιάλειπτα για περισσότερες από 24 συνεχόμενες 
ώρες, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εφημερίας

- δεν υπάρχουν σαφείς διατάξεις για την ισοδύναμη περίοδο αντισταθμιστικής ανάπαυσης, όπως 
απαιτεί η οδηγία, εάν ο ειδικευόμενος ιατρός αναγκαστεί να καθυστερήσει εν μέρει ή στο 
σύνολό της την ελάχιστη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.   
Πρώτον, καθίσταται σαφές από το σύνολο των πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή ότι η 
υπουργική απόφαση δεν μπορεί να εκτελείται νόμιμα από έναν ειδικευόμενο ιατρό, ο 
επιβλέπων του οποίου επιτρέπει σε αυτόν/ αυτήν να εγγραφεί για ώρες εργασίας, οι οποίες 
υπερβαίνουν τον αριθμό των ωρών που επιτρέπει η οδηγία, ή να παραλείπει τις ελάχιστες 
περιόδους ανάπαυσης που εγγυάται η οδηγία. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, η μη ορθή μεταφορά της οδηγίας στερεί τον ειδικευόμενο ιατρό 
από αποτελεσματικά μέσα της εθνικής νομοθεσίας για την άσκηση των δικαιωμάτων του/της 
                                               
1 Υπουργική απόφαση της 30ής Απριλίου 1999, Moniteur Belge, 29 Μαΐου 1999 (γνωστή και 
ως η «απόφαση Colla»).
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που προβλέπει η οδηγία, είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω της υποβολής καταγγελίας στις αρχές 
που είναι αρμόδιες για την εργατική νομοθεσία.

Δεύτερον, καθίσταται σαφές από τις διάφορες πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην 
Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων στις οποίες προέβησαν οι εθνικές αρχές, ότι 
στην πράξη ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων χρειάζονται πράγματι ιατρούς 
ειδικευόμενους σε ορισμένες ειδικότητες, οι οποίοι θα εργάζονται για ένα σύνολο ωρών που 
δεν φαίνεται να συνάδει με την οδηγία. 

Υπάρχουν αναφορές για πολύ μεγάλες συνεχόμενες βάρδιες στον χώρο εργασίας (έως και 38 
ώρες συνεχόμενης ενεργού εργασίας, ορισμένες φορές έως και 84 ώρες συνεχόμενης 
εργασίας χωρίς περίοδο ανάπαυσης), καθώς και για υπερβολικά μεγάλους χρόνους εργασίας
(έως και 130 ώρες εβδομαδιαίως ορισμένες εβδομάδες). Κάτι τέτοιο υπερβαίνει σαφώς τις 
ώρες που προβλέπει η υπουργική απόφαση. 

Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή εξακολουθούν να μην είναι ακριβείς όσον 
αφορά τα γενικότερα μοντέλα εργασίας και, για τον λόγο αυτόν, είναι δύσκολο να 
αξιολογηθεί η πλήρης έκταση της μη συμμόρφωσης. Δεν είναι σαφές, για παράδειγμα, ποιες 
ρυθμίσεις γίνονται (αν γίνονται) στην πράξη για την ισοδύναμη περίοδο αντισταθμιστικής 
ανάπαυσης έπειτα από μια εκτεταμένη βάρδια· ή ποιος είναι ο μέσος αριθμός ωρών 
εβδομαδιαίως που προκύπτει κατά την περίοδο αναφοράς που προβλέπει η οδηγία, εάν ένας 
ειδικευόμενος ιατρός ορισμένες εβδομάδες εργάζεται 130 ώρες. Εντούτοις, υπάρχουν αρκετές 
ενδείξεις, ώστε να συμπεράνει κανείς ότι, σε έναν σημαντικό αριθμό περιπτώσεων σε 
διάφορα δημόσια νοσοκομεία, η οργάνωση των ωρών εργασίας και των ελάχιστων περιόδων 
ανάπαυσης δεν φαίνεται να συνάδει με τις απαιτήσεις της οδηγίας. 

Τρίτον, η ρητή εξαίρεση του χρόνου εφημερίας στον χώρο εργασίας από τον υπολογισμό του 
χρόνου εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών δεν συνάδει με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου σε μια σειρά υποθέσεων1. Η Επιτροπή έχει επίγνωση των δυσκολιών που 
ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών υγείας με επαρκές προσωπικό σε 24ωρη βάση στην προσπάθειά τους να 
εφαρμόσουν πλήρως τις εν λόγω αποφάσεις. Εντούτοις, οι ώρες εργασίας που απαιτούνται 
στην πραγματικότητα από τους ειδικευόμενους ιατρούς φαίνεται να υπερβαίνουν τα 
επιτρεπόμενα από την οδηγία όρια, ακόμη και αν λαμβανόταν υπόψη μόνον ο λεγόμενος
«ενεργός» χρόνος εργασίας. Επιπλέον, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις για 
την υγεία και την ασφάλεια των συγκεκριμένων εργαζομένων. 

Συμπεράσματα

Από τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή φαίνεται ότι: 

- το Βέλγιο δεν έχει μεταφέρει τις διατάξεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας όσον αφορά 
τους ειδικευόμενους ιατρούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου,

- υπάρχουν αρκετές ενδείξεις, ώστε να συμπεράνει κανείς ότι η γενικότερη πρακτική των 
                                               
1 SIMAP, υπόθεση C-303/98· Jaeger, υπόθεση C-151/02: Pfeiffer, υπόθεση C-398/01· Dellas, 
υπόθεση C-14/04. 
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δημόσιων νοσοκομείων αναφορικά με τον χρόνο εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους 
ανάπαυσης των ειδικευόμενων ιατρών δεν φαίνεται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας, 

- υπάρχουν αρκετές ενδείξεις, ώστε να συμπεράνει κανείς ότι οι ώρες εργασίας που 
απαιτούνται στην πραγματικότητα από τους ειδικευόμενους ιατρούς φαίνεται να εγείρουν 
σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
συγκεκριμένων εργαζομένων, 

- στην πράξη, οι ειδικευόμενοι ιατροί δεν διαθέτουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
κανένα έννομο δικαίωμα για την οριοθέτηση των ωρών εργασίας τους, 

- στην πράξη, οι ειδικευόμενοι ιατροί δεν διαθέτουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
κανένα έννομο δικαίωμα να απολαύουν των ελάχιστων ημερήσιων ή εβδομαδιαίων περιόδων 
ανάπαυσης που απαιτούνται από την οδηγία,  

- ο χρόνος εφημερίας στον χώρο εργασίας δεν υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας, όπως 
απαιτείται από τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

Η Επιτροπή πραγματοποιεί ενεργά επαφές με τις βελγικές αρχές για την επανόρθωση της εν 
λόγω κατάστασης και θα κρατά ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις.


