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Θέμα: Αναφορά 0452/2009, του M.A., βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με την έλλειψη 
δυνατότητας να εργάζεται ως γιατρός εργασίας με ιδιωτικό ιατρείο στο 
Βέλγιο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, που κατάγεται από το Eupen (τη γερμανόφωνη περιοχή του Βελγίου), 
διαμαρτύρεται διότι στο Βέλγιο, σε αντίθεση προς τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες, δεν 
υφίσταται η δυνατότητα να εγκαθίσταται κανείς ως γιατρός εργασίας με ιδιωτικό ιατρείο. Ο 
αναφέρων υπογραμμίζει επιπλέον ότι βέλγοι ιατροί με ειδικότητα στην ιατρική εργασίας 
έχουν μόνο τη δυνατότητα απασχόλησης ως ιατροί επιχείρησης και ότι οι ιατροί 
επιχειρήσεων πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στην περιφέρεια (Βαλλονία 
ή Φλάνδρα) όπου ασκούν το επάγγελμά τους. Ο αναφέρων θεωρεί παράλογη την κατάσταση 
αυτή και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει κατά πόσο οι βελγικοί κανόνες 
που αφορούν τους ιατρούς εργασίας συμβιβάζονται με τις ισχύουσες στον τομέα αυτόν 
διατάξεις της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

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

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Από τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν προκύπτει ότι ο αναφέρων είναι βέλγος υπήκοος 
που εργάζεται ως ιδιώτης γιατρός στις Κάτω Χώρες και δεν του επιτρέπεται να εγκατασταθεί 
ως γιατρός εργασίας με ιδιωτικό ιατρείο στο Βέλγιο. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι γιατροί 
εργασίας μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους στο Βέλγιο μόνο στο πλαίσιο μιας 
σχέσης εργασίας ως ιατροί επιχείρησης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε συγκεκριμένους 
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φορείς που ορίζονται από το βελγικό δίκαιο. Κατά συνέπεια, ο ίδιος δεν έχει προφανώς τη 
δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες ως ιδιώτης γιατρός εργασίας στο Βέλγιο.

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι κανόνες της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με την ελευθερία 
εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρα 43 και 49 ΣΕΚ). Οι εθνικοί 
κανόνες που απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή 
ως προϋπόθεση για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους έχουν ήδη θεωρηθεί περιορισμοί στην 
ελευθερία εγκατάστασης και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών δυνάμει των άρθρων 43 και 
49 της Συνθήκης από τη νομολογία του Δικαστηρίου. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις 
αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να δικαιολογηθούν και, συνεπώς, δεν είναι ασυμβίβαστοι με το 
κοινοτικό δίκαιο αν αποδειχθεί ότι είναι αναλογικοί.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο που 
ισχύει για τη δραστηριότητα των γιατρών εργασίας στο Βέλγιο και, συνεπώς, δεν είναι σε 
θέση, επί του παρόντος, να εκφράσει την άποψή της όσον αφορά τη συμβατότητα της 
βελγικής νομοθεσίας που ισχύει γι’ αυτές υπηρεσίες με το κοινοτικό δίκαιο.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ζήτησε από τις βελγικές αρχές πιο λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν όσον αφορά τη δραστηριότητα των γιατρών εργασίας 
στην εν λόγω χώρα, καθώς και για τους στόχους που επιδιώκουν αυτοί οι κανόνες.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Ο αναφέρων, βέλγος ιατρός που διαμένει στις Κάτω Χώρες και επιθυμεί να εγκατασταθεί στο 
Βέλγιο ως ιατρός εργασίας με ιδιωτικό ιατρείο, καταγγέλλει, ουσιαστικά, δύο πτυχές της 
νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής στο Βέλγιο, και ειδικότερα: α) την υποχρέωση 
άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού εργασίας υπό καθορισμένες συμβατικές μορφές, από 
όπου προκύπτει η απαγόρευση άσκησής του ως ελεύθερος επαγγελματίας· β) την αναγνώριση 
των ξένων πτυχίων των ιατρών εργασίας στη Βαλλονία και των απαιτούμενων γνώσεων 
γαλλικής γλώσσας.

Όσον αφορά την πρώτη από αυτές τις δύο πτυχές, η βελγική κυβέρνηση, με τις απαντήσεις 
της 28ης Οκτωβρίου 2009 και 4ης Φεβρουαρίου 2010 αντίστοιχα, διευκρίνισε ότι δυνάμει 
του άρθρου 42 του νόμου της 4ης Αυγούστου 1996,1 ένας ιατρός δύναται να ασκήσει το 
επάγγελμα του ιατρού εργασίας στο Βέλγιο μόνο υπό τις ακόλουθες δύο μορφές: α) είτε ως 
μισθωτός ενός εργοδότη ο χώρος εργασίας του οποίου υπόκειται σε έλεγχο για σκοπούς 
πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, β) είτε ως σύμβουλος πρόληψης στο πλαίσιο ενός 
ειδικευμένου οργανισμού στην ιατρική εργασίας. Η βελγική κυβέρνηση διευκρίνισε, στις 
ανωτέρω απαντήσεις, ότι προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα του ιατρού εργασίας εκτός 
επιχείρησης, ένας ιατρός πρέπει να είναι μισθωτός εξωτερικής υπηρεσίας πρόληψης και 
προστασίας της εργασίας, ή να συνάψει, ως ελεύθερος επαγγελματίας, μια σύμβαση εργασίας 
με μια τέτοια εξωτερική υπηρεσία ώστε να δημιουργηθεί διαρκής συνεργασία μεταξύ του 
εργοδότη και του συμβούλου πρόληψης.2 Συνάγεται ότι το επάγγελμα του ιατρού εργασίας 
δεν δύναται να ασκηθεί στο Βέλγιο υπό τη μορφή άμεσης σύμβασης μεταξύ ενός ιατρού με 
ιδιωτικό ιατρείο και ενός εργοδότη ο χώρος εργασίας του οποίου υπόκειται σε έλεγχο για 
                                               
1 Νόμος της 4ης Αυγούστου 1996 σχετικά με τις καλές συνθήκες για τους εργαζομένους κατά την 
εκτέλεση της εργασίας τους.
2 Άρθρο 42, εδάφιο 2, του νόμου της 4ης Αυγούστου 1996.
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σκοπούς πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων.

Η βελγική κυβέρνηση παραδέχτηκε στην απάντηση της 4ης Φεβρουαρίου 2010 ότι η 
απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού εργασίας ως ελεύθερου επαγγελματία 
συνιστά εμπόδιο στην ελευθερία της εγκατάστασης που διασφαλίζεται από το άρθρο 49 της 
ΣΛΕΕ. Εντούτοις, η βελγική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι το εν λόγω εμπόδιο αιτιολογείται 
από την ανάγκη προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Η κυβέρνηση 
υποστήριξε ότι το εν λόγω εμπόδιο είναι επαρκές και αναγκαίο, διότι οι ειδικευμένοι 
οργανισμοί στην ιατρική εργασίας αποτελούνται από πολλούς ειδικούς οι οποίοι μπορούν 
από καλύτερη θέση και κατά τρόπο ολοκληρωμένο και διεπιστημονικό να διενεργούν τόσο 
ιατρική εποπτεία όσο και διαχείριση των κινδύνων, προκειμένου να προσφέρεται διαρκής και 
ποιοτική πρόληψη. Το εν λόγω σύστημα συμμορφώνεται επίσης με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ 
σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία και τον στόχο 
αυτής να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων και διαρκή και 
ολοκληρωμένη πρόληψη των κινδύνων.1

Η Επιτροπή παρατηρεί καταρχάς ότι η σχετική νομολογία σε ό,τι αφορά την οδηγία
89/391/ΕΟΚ, η οποία μεταφέρθηκε στο Βέλγιο με την ανωτέρω νομοθεσία από τη βελγική 
κυβέρνηση, δεν παρέχει άμεσες υποδείξεις σε σχέση με το θέμα της παρούσας αναφοράς.
Εντούτοις, η εν λόγω οδηγία, σύμφωνα με την πρώτη αιτιολογική σκέψη αυτής, αποσκοπεί 
ρητά στην προώθηση της βελτίωσης ιδίως του περιβάλλοντος εργασίας, με στόχο την 
εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων.2 Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας, εναπόκειται στα κράτη μέλη να ορίσουν 
τις αναγκαίες ικανότητες και τα αναγκαία προσόντα για τις υπηρεσίες προστασίας και 
πρόληψης, που ανήκουν ή όχι σε επιχείρηση. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η οδηγία δεν 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα όπως αυτά που εγκρίθηκαν από το Βέλγιο στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η υγεία και η ζωή των 
ανθρώπων καταλέγονται μεταξύ των κυριότερων αγαθών ή συμφερόντων που 
προστατεύονται και απόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν το επίπεδο προστασίας της 
δημόσιας υγείας που προτίθενται να παρέχουν και τον τρόπο επίτευξης του επιπέδου αυτού.3
Η Επιτροπή εκτιμά ότι υπό το πρίσμα της εν λόγω νομολογίας, βάσει των πληροφοριών που 
έχει στη διάθεσή της και ενόψει του επιχειρήματος της βελγικής κυβέρνησης, που εξάγεται 
από την ανάγκη διασφάλισης της ποιοτικής πρόληψης των κινδύνων στον χώρο εργασίας 
κατά συνεχή, ολοκληρωμένο και διεπιστημονικό τρόπο, δεν διαπιστώνεται εν προκειμένω 
σαφής παραβίαση του άρθρου 49 της ΣΛΕΕ. Όσον αφορά τη δεύτερη πτυχή, η βελγική 
κυβέρνηση ενημέρωσε ουσιαστικά την Επιτροπή ότι δυνάμει του άρθρου 22 του βασιλικού 
διατάγματος της 27ης Μαρτίου 19984 η άσκηση της ιατρικής εργασίας επιφυλάσσεται στους 
κατόχους του πτυχίου που εξουσιοδοτεί την άσκηση της ιατρικής εργασίας, δηλαδή στους 
κατόχους τίτλου ειδίκευσης στην ιατρική εργασίας, δηλαδή σε κάθε άτομο που περατώνει τη 

                                               
1 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.
2 Βλ. αποφάσεις της 22ας Μαΐου 2003, Επιτροπή/Κάτω Χώρες, C-441/01, Συλλογή 2003, σ. I-5463· της 6ης 
Απριλίου 2006, Επιτροπή/Αυστρία, C-428/04, Συλλογή 2006, σ. I-3325· της 5ης Ιουνίου 2008, 
Επιτροπή/Γαλλία, C-226/06.
3 Απόφαση της 19ης Μαΐου 2009, Επιτροπή/Ιταλία, C-531/06, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή, 
σκέψη 36.
4 Βασιλικό διάταγμα της 27ης Μαρτίου 1998 σχετικά με τις εξωτερικές υπηρεσίες για την πρόληψη και 
την προστασία κατά την εργασία
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θεωρητική κατάρτιση –συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων που διδάσκονται στη βασική 
διεπιστημονική εκπαίδευση– προκειμένου να αποκτήσει τον τίτλο ειδίκευσης στην ιατρική 
εργασίας και  αποκτά τον εν λόγω τίτλο το αργότερο εντός των τριών επακόλουθων ετών. Η 
βελγική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι οι προϋποθέσεις άσκησης της ιατρικής εργασίας στο 
Βέλγιο ταυτίζονται για τους βέλγους υπηκόους και τους Ευρωπαίους. Για την αναγνώριση 
των προσόντων ενός ειδικευμένου ιατρού εργασίας που αποκτήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος, 
εφαρμόζεται καταρχήν το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης δυνάμει του άρθρου 44δ, 
παράγραφος 1, του βασιλικού διατάγματος της 27ης Μαρτίου 2008 που τροποποιεί το 
βασιλικό διάταγμα αριθ. 78 της 10ης Νοεμβρίου 1967 σχετικά με την άσκηση επαγγελμάτων 
υγειονομικής περίθαλψης.

Η βελγική κυβέρνηση ισχυρίστηκε επίσης ότι η απαίτηση γνώσης της γαλλικής γλώσσας για 
την άσκηση του επαγγέλματος του ιατρού εργασίας στη Βαλλονία αιτιολογείται για να 
διασφαλίζεται η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτό συνάδει με την οδηγία 
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Σύμφωνα με το 
άρθρο 53 της εν λόγω οδηγίας, ένας ιατρός με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα 
πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
στο κράτος μέλος υποδοχής. Επίσης, η Επιτροπή εκτιμά ότι δεδομένων των διακυβευμάτων 
που σχετίζονται με την προστασία της υγείας των εργαζομένων και εφόσον το επίπεδο των 
απαιτούμενων γλωσσικών γνώσεων δεν ξεπερνά αυτό που κρίνεται απαραίτητο και οι εν 
λόγω γνώσεις μπορούν να αποδειχθούν με κάθε επαρκές μέσο, η ανωτέρω απαίτηση δεν είναι 
εκ πρώτης όψεως δυσανάλογη.


