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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-081  
κατάθεση: Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
 
Έκθεση 

Edite Estrela A7-0032/2010 

Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 
γαλουχουσών εργαζοµένων 
 
Πρόταση οδηγίας (COM(2008)0637 – C7-0340/2008 – 2008/0193(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Τίτλος της Οδηγίας 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζοµένων 

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζοµένων και για τη θέσπιση µέτρων 
προς υποστήριξη των εργαζοµένων στην 
εξισορρόπηση της εργασιακής και 
οικογενειακής ζωής 

Αιτιολόγηση 

Η συνδυασµένη νοµική βάση, που περιλαµβάνει το άρθρο 141 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ, 

επιτρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Η σφαιρική αυτή προσέγγιση επιτρέπει 

να σταλεί ένα ηχηρότερο µήνυµα προς τις επιχειρήσεις που θα επισηµαίνει ότι η αναπαραγωγή 

του ανθρώπου αφορά άνδρες και γυναίκες. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών αποτελεί θεµελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα 21 και 23 
του Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν 
οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου και 
απαιτούν την εξασφάλιση ισότητας µεταξύ 
ανδρών και γυναικών σε όλους τους 
τοµείς. 

(4) Η ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών αποτελεί θεµελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα 21 και 23 
του Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν 
οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου και 
απαιτούν την εξασφάλιση ισότητας µεταξύ 
ανδρών και γυναικών σε όλους τους 
τοµείς, περιλαµβανοµένης της επίτευξης 
ισορροπίας µεταξύ εργασιακής και 
οικογενειακής ζωής. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Με την απόφαση του ∆ικαστηρίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 26ης 
Φεβρουαρίου 2008 στην υπόθεση C-
506/06 Mayr κατά Flöckner1, το 
∆ικαστήριο έκρινε ότι άµεση διάκριση 
λόγω φύλου υφίσταται όταν εργαζόµενη 
περιέρχεται σε µειονεκτική θέση λόγω 
απουσίας που έχει σχέση µε την 
εξωσωµατική γονιµοποίηση. 

______________ 

 
1 Συλλογή2008, σ.  I-01017. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) Το δικαίωµα της γυναίκας που έχει 
λάβει άδεια µητρότητας να επιστρέφει, 
µετά το πέρας της άδειας αυτής, στην 
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εργασία της ή σε ισοδύναµη θέση 
καθορίζεται στο άρθρο 15 της οδηγίας 
2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2006 σχετικά µε την 
εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών σε θέµατα εργασίας και 
απασχόλησης (αναδιατύπωση)1. 

______________ 

 
1 ΕΕ L 204,  26.7.2006, σ. 23 

Αιτιολόγηση 

Στις προτάσεις της πράξης που τροποποιεί την οδηγία 92/85/ΕΟΚ δεν περιέχεται µνεία του 

άρθρου 15 της οδηγίας 2006/54/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που 

ρυθµίζει τα δικαιώµατα τα οποία πρέπει να αναγνωρίζονται σε µια γυναίκα που επιστρέφει στην 

εργασία µετά από άδεια µητρότητας. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Η αναθεωρηµένη συµφωνία-πλαίσιο 
για τη γονική άδεια που υπέγραψαν στις 
18 Ιουνίου 2009 οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί 
εταίροι δεν καλύπτει δεόντως ζητήµατα 
αµοιβής και επί µέρους τύπους άδειας για 
οικογενειακούς λόγους και, ως εκ τούτου, 
δεν πληροί τον ρόλο της ως σηµαντικό 
µέτρο για τη βελτίωση της ισορροπίας 
µεταξύ ιδιωτικής και εργασιακής ζωής 
για τους γονείς.  

Αιτιολόγηση 

Η συµφωνία – πλαίσιο για τη γονική άδεια µολονότι αποτελεί σηµαντική πτυχή της πολιτικής περί 

ισότητας των ευκαιριών υποστηρίζοντας το συνδυασµό επαγγελµατικής, ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής, ορίζει ωστόσο ελάχιστες µόνον απαιτήσεις οπότε µπορεί να θεωρηθεί µόνον 

πρώτο βήµα στη λήψη µέτρων. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Οι στόχοι που εξαγγέλθηκαν µε τα 
συµπεράσµατα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 
Βαρκελώνης, στις 15 και 16 Μαρτίου 
2002, ορίζουν ότι τα κράτη µέλη θα 
πρέπει να άρουν τα αντικίνητρα για τη 
συµµετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και να παρέχουν έως το 2010 
βρεφονηπιακή µέριµνα για το 90% των 
παιδιών µεταξύ της ηλικίας των τριών 
ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής 
σχολικής φοίτησης και για το 33% 
τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω 
των τριών ετών, τόσο στις πόλεις όσο και 
στις αγροτικές περιοχές. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6γ) Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 
4ης Ιουλίου 2006 «Προς µια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα δικαιώµατα του 
παιδιού», ορίζει ότι τα δικαιώµατα των 
παιδιών θα πρέπει να αποτελούν 
προτεραιότητα για την ΕΕ και ότι τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να τηρούν τη 
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού και τα 
πρόσθετα πρωτόκολλά της, καθώς και 
τους αναπτυξιακούς στόχους της 
Χιλιετηρίδας. 

Αιτιολόγηση 

Η ανακοίνωση θεωρεί τα δικαιώµατα των παιδιών προτεραιότητα για την ΕΕ και αναφέρει ότι τα 

κράτη µέλη θα πρέπει να τηρούν τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, καθώς και τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. 

Σε σχέση µε την παρούσα οδηγία, αυτό σηµαίνει εξασφάλιση σε όλα τα παιδιά της δυνατότητας να 
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τρέφονται µέσω του µητρικού θηλασµού και να έχουν κατάλληλη φροντίδα, ανάλογα µε τις 

ανάγκες ανάπτυξής τους και πρόσβαση σε κατάλληλη φροντίδα υψηλής ποιότητας. 

 
Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6δ) Η σύσταση του Παγκοσµίου 
Οργανισµού Υγείας της 16ης Απριλίου 
2002, σχετικά µε µια ολοκληρωµένη 
στρατηγική για τη διατροφή του βρέφους 
και του παιδιού, που εγκρίθηκε µε το 
ψήφισµα αριθ. 55.25 της 55ης 
Παγκόσµιας Συνέλευσης Υγείας, αναφέρει 
ότι ο αποκλειστικός µητρικός θηλασµός 
κατά τους έξι πρώτους µήνες της ζωής 
του παιδιού εξασφαλίζει βέλτιστη 
ανάπτυξη και εξέλιξη. Με βάση το εν 
λόγω ψήφισµα, τα κράτη µέλη θα πρέπει 
να ενθαρρύνουν τη χορήγηση άδειας µε 
σκοπό την εκπλήρωση του στόχου αυτού. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Όλοι οι γονείς έχουν δικαίωµα να 
φροντίζουν τα παιδιά τους. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 8β (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
όσον αφορά την άδεια µητρότητας δεν θα 
πρέπει να έρχονται σε αντίθεση προς τις 
λοιπές ρυθµίσεις των κρατών µελών όσον 
αφορά τη γονική άδεια και η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να υπονοµεύει τις εν 
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λόγω ρυθµίσεις. Η άδεια µητρότητας, η 
άδεια πατρότητας και η γονική άδεια 
είναι συµπληρωµατικές και, όταν 
χρησιµοποιούνται συνδυασµένα, µπορούν 
να προσφέρουν καλύτερη ισορροπία 
µεταξύ εργασιακής και οικογενειακής 
ζωής.  

Αιτιολόγηση 

Στην αιτιολογική έκθεσή της, η Επιτροπή πραγµατοποιεί µια τεχνητή διάκριση µεταξύ µητρικής 

και γονικής άδειας. Οι δύο αυτές άδειες είναι συµπληρωµατικές και, αν χρησιµοποιηθούν 

συνδυασµένα, µπορούν να προσφέρουν µια καλύτερη ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και 

οικογενειακής ζωής. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8γ) Η εργαζόµενη που έχει υιοθετήσει 
παιδί θα πρέπει να έχει τα ίδια 
δικαιώµατα µε τον βιολογικό γονέα και να 
µπορεί να παίρνει άδεια µητρότητας υπό 
τους ίδιους όρους. 

Αιτιολόγηση 

Μολονότι το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας αναφέρεται στη βιολογική µητρότητα, η 

ιδιότητα της µητέρας µέσω υιοθεσίας επιβάλλει το ίδιο εύρος καθηκόντων, ευθυνών και 

δυσκολιών στην εξισορρόπηση εργασίας και οικογενειακής ζωής. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 9  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόµενης 
καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται 
δικαίωµα άδειας µητρότητας τουλάχιστον 
18 συναπτών εβδοµάδων, που 
κατανέµονται πριν ή/και µετά τον τοκετό, 
και υποχρεωτική άδεια µητρότητας 
τουλάχιστον έξι εβδοµάδων, 

(9) Η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόµενης 
καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται 
δικαίωµα άδειας µητρότητας τουλάχιστον 
20 συναπτών εβδοµάδων, που 
κατανέµονται πριν ή/και µετά τον τοκετό, 
και υποχρεωτική άδεια µητρότητας 
τουλάχιστον έξι εβδοµάδων, 
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χορηγούµενων µετά τον τοκετό. χορηγούµενων µετά τον τοκετό. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Η φροντίδα παιδιών µε αναπηρία 
συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση για τις 
εργαζόµενες µητέρες που θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται από την κοινωνία. Η 
εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση των 
εργαζοµένων µητέρων που µεγαλώνουν 
παιδιά µε αναπηρία απαιτεί τη χορήγηση 
πρόσθετης άδειας µητρότητας της οποίας 
η ελάχιστη διάρκεια θα πρέπει να 
καθορίζεται µε την οδηγία. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(∆ΟΕ) συνιστά ελάχιστη διάρκεια 18 
εβδοµάδων για την άδεια µητρότητας, 
διάστηµα κατά το οποίο η αµοιβή της 
εργαζοµένης είναι ίδια µε τις 
προηγούµενες αποδοχές της. Η σύσταση 
για την προστασία της µητρότητας της 
∆ΟΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2000, 
προβλέπει υποχρεωτική άδεια έξι 
εβδοµάδων µετά τον τοκετό. 

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Προκειµένου η προβλεπόµενη σε 
εθνικό επίπεδο άδεια για οικογενειακούς 
λόγους να θεωρηθεί άδεια µητρότητας 
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κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να επεκταθεί πέραν των 
χρονικών διαστηµάτων που προβλέπονται 
µε την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου· 
θα πρέπει επίσης να αποζηµιώνεται όπως 
προβλέπει η παρούσα οδηγία και θα 
πρέπει να ισχύουν οι εγγυήσεις που 
ορίζονται µε την παρούσα οδηγία σχετικά 
µε την απόλυση, την επιστροφή στην ίδια 
εργασία ή σε αντίστοιχη θέση, καθώς και 
µε τις διακρίσεις.  

Αιτιολόγηση 

Πρέπει οπωσδήποτε τα κράτη µέλη που προβλέπουν ήδη µεγαλύτερες περιόδους γονικής άδειας 

και για τους δυο γονείς να µπορέσουν να διατηρήσουν τους γενναιόδωρους όρους τους, χωρίς 

αυτό να επηρεάζει άλλα κράτη µέλη ή να µειώνει το αποτέλεσµα της παρούσας πρότασης οδηγίας 

για παράταση της άδειας µητρότητας ανά την ΕΕ. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) «Ισοδύναµη» θέση σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ), θα 
πρέπει να σηµαίνει ότι η θέση είναι ίδια 
µε την προηγούµενη θέση, όσον αφορά 
τόσο το µισθό όσο και τα ασκούµενα 
καθήκοντα ή όταν τούτο είναι αδύνατο, 
παρόµοια θέση που αντιστοιχεί στα 
προσόντα της εργαζόµενης και στον 
καταβαλλόµενο µισθό. 

Αιτιολόγηση 

Ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επαναφέρει την εργαζόµενη στις 

προηγούµενες συνθήκες εργασίας αλλά σε περίπτωση που αυτό είναι αντικειµενικά αδύνατον 

πρέπει να επιδεικνύεται ευελιξία προστατεύοντας τα δικαιώµατα εργασίας. 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 12β (νέα)  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12β) Λόγω των δηµογραφικών τάσεων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αναγκαίο 
να προωθηθεί η αύξηση του ρυθµού 
γεννήσεων µε ειδικές νοµοθετικές 
ρυθµίσεις και µέτρα για τον 
αποτελεσµατικότερο συνδυασµό 
εργασιακής, ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής. 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 13  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Συνεπώς, οι γυναίκες πρέπει να 
προστατεύονται από τις διακρίσεις λόγω 
εγκυµοσύνης ή άδειας µητρότητας και να 
διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα έννοµης 
προστασίας. 

(13) Συνεπώς, οι γυναίκες πρέπει να 
προστατεύονται από τις διακρίσεις λόγω 
εγκυµοσύνης ή άδειας µητρότητας και να 
διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα έννοµης 
προστασίας, προκειµένου να 
διαφυλάσσονται τα δικαιώµατά τους για 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και 
καλύτερο συνδυασµό οικογενειακής και 
εργασιακής ζωής. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Με το ψήφισµα του Συµβουλίου και 
των Υπουργών απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής συνελθόντων στο 
πλαίσιο του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 
2000, σχετικά µε την ισόρροπη 
συµµετοχή γυναικών και ανδρών στην 
επαγγελµατική και οικογενειακή ζωή1, τα 
κράτη µέλη ενθαρρύνονται να προβούν σε 
εκτίµηση της δυνατότητας, για τα 
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αντίστοιχα νοµικά συστήµατα, να 
αναγνωρίσουν στους άνδρες 
εργαζοµένους ατοµικό και µη 
µεταβιβάσιµο δικαίωµα άδειας 
πατρότητας, χωρίς να θίγονται τα 
εργασιακά τους δικαιώµατα. 

_______________ 

 
1 ΕΕ C 218, 31.7.2000, σ. 5. 

Αιτιολόγηση 

Στο ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, της 

29ης Ιουνίου 2000, τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να προβούν σε εκτίµηση της δυνατότητας, για 

τα αντίστοιχα νοµικά συστήµατα, να αναγνωρίσουν στους άνδρες εργαζοµένους ατοµικό και µη 

µεταβιβάσιµο δικαίωµα άδειας πατρότητας χωρίς να θίγονται τα εργασιακά τους δικαιώµατα. Η 

πλειοψηφία των κρατών µελών αντέδρασε θετικά. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 13β (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13β) Προκειµένου να βοηθηθούν οι 
εργαζόµενοι στον συγκερασµό της 
επαγγελµατικής µε την οικογενειακή τους 
ζωή, είναι σηµαντικό να ληφθούν µέτρα 
για τη χρονική παράταση της άδειας 
µητρότητας και πατρότητας, 
περιλαµβανοµένης της περίπτωσης 
υιοθεσίας παιδιών ηλικίας κάτω των 12 
µηνών. Οι εργαζόµενοι που έχουν 
υιοθετήσει παιδιά ηλικίας κάτω των 12 
µηνών θα πρέπει να έχουν τα ίδια 
δικαιώµατα µε τους βιολογικούς γονείς 
και να µπορούν να λαµβάνουν άδεια 
µητρότητας και πατρότητας βάσει των 
ίδιων όρων που ισχύουν γι’ αυτούς. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 13γ (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13γ) Προκειµένου να βοηθηθούν οι 
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εργαζόµενοι στον συγκερασµό της 
επαγγελµατικής µε την οικογενειακή τους 
ζωή, και για να υπάρχει πραγµατική 
ισότητα ανδρών και γυναικών, είναι 
σηµαντικό να λαµβάνουν οι άνδρες 
αµειβόµενη άδεια πατρότητας η οποία να 
χορηγείται βάσει αντιστοίχων όρων – 
εξαιρουµένης της διάρκειας - µε εκείνους 
που ισχύουν για την άδεια µητρότητας, 
ώστε να δηµιουργηθούν σταδιακά οι 
αναγκαίες προϋποθέσεις. Το δικαίωµα 
αυτό θα πρέπει να δοθεί επίσης στα 
ανύπανδρα ζευγάρια. Τα κράτη µέλη 
ενθαρρύνονται να προβούν σε εκτίµηση 
της δυνατότητας, σύµφωνα µε τα 
αντίστοιχα νοµικά τους συστήµατα, 
αναγνώρισης στους άνδρες εργαζοµένους 
ατοµικού και µη µεταβιβάσιµου 
δικαιώµατος άδειας πατρότητας χωρίς 
να θίγονται τα εργασιακά τους 
δικαιώµατα. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13δ) ∆εδοµένων του φαινοµένου της 
γήρανσης του πληθυσµού στην ΕΕ και 
της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 
12ης Οκτωβρίου 2006 µε τίτλο «Το 
δηµογραφικό µέλλον της Ευρώπης, 
µετατροπή µιας πρόκλησης σε ευκαιρία», 
θα πρέπει να εξασφαλισθούν όλες οι 
προϋποθέσεις για την ουσιαστική 
προστασία της µητρότητας και της 
πατρότητας. 

Αιτιολόγηση 

∆εδοµένων των δηµογραφικών αλλαγών και της σηµασίας που έχει η απόκτηση περισσότερων 

παιδιών, πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για µια ουσιαστική άδεια µητρότητας και 

πατρότητας. 
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Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 13 ε (νέα) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13ε) Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής 
«Μπροστά στις δηµογραφικές αλλαγές: 
µία νέα αλληλεγγύη µεταξύ γενεών» 
αναφέρεται στο γεγονός ότι τα κράτη 
µέλη έχουν χαµηλούς δείκτες γονιµότητας 
οι οποίοι είναι ανεπαρκείς για την 
ανανέωση του πληθυσµού. Χρειάζονται, 
συνεπώς, µέτρα για τη βελτίωση των 
συνθηκών στο χώρο εργασίας για τις 
εργαζόµενες πριν, κατά τη διάρκεια και 
µετά την εγκυµοσύνη. Συνιστάται να 
ακολουθηθούν οι καλύτερες πρακτικές 
των κρατών µελών µε υψηλούς δείκτες 
γονιµότητας, οι οποίες να διασφαλίζουν 
τη συνεχιζόµενη συµµετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας  

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 13 στ (νέα)  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13στ) Με τα συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική 
Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» 
(EPSCO) του ∆εκεµβρίου 2007, σχετικά 
µε την ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και 
ανδρών στην επαγγελµατική ζωή, στην 
ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή, το 
Συµβούλιο αναγνώρισε ότι τα µέτρα για 
το συνδυασµό εργασιακής και 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής είναι 
θεµελιώδους σηµασίας για να 
εξασφαλισθεί η ισότητα ανδρών και 
γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Αιτιολόγηση 

Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου "Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και 

Καταναλωτές"(EPSCO) του ∆εκεµβρίου 2007, σχετικά µε την ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και 
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ανδρών στην επαγγελµατική ζωή, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, το Συµβούλιο 

αναγνωρίζει ότι τα µέτρα για το συνδυασµό εργασιακής και οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής 

είναι θεµελιώδους σηµασίας για να εξασφαλισθεί η ισότητα ανδρών και γυναικών στην αγορά 

εργασίας. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Οι διατάξεις περί αδείας 
µητρότητας θα έχουν πρόσφορα 
αποτελέσµατα εάν δεν συνοδεύονται από 
τη διατήρηση όλων των δικαιωµάτων 
σχετιζοµένων µε τη σύµβαση εργασίας 
και τη διατήρηση της πλήρους αµοιβής  
και το ευεργέτηµα ισοδυνάµου 
επιδόµατος. 

Αιτιολόγηση 

Οι γυναίκες θα πρέπει να µπορούν να αποζηµιώνονται µε πλήρη αµοιβή, ώστε να µην πλήττονται 

οικονοµικά επειδή είναι µητέρες. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Τα κράτη µέλη προτρέπονται να 
ενσωµατώσουν στα εθνικά νοµικά 
συστήµατά τους µέτρα που θα 
εξασφαλίζουν την πραγµατική και 
αποτελεσµατική αντιστάθµιση ή 
αποζηµίωση - ό,τι θεωρούν κατάλληλο - 
για κάθε βλάβη που προκαλείται σε 
εργαζόµενο λόγω παραβίασης των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την 
παρούσα οδηγία, κατά τρόπο 
αποτρεπτικό, αποτελεσµατικό και 
ανάλογο της βλάβης που έχει προκληθεί. 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Τα θύµατα διακρίσεων θα πρέπει 
να διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα νοµικής 
προστασίας. Για να είναι 
αποτελεσµατικότερη η προστασία, οι 
ενώσεις, οργανώσεις και λοιποί νόµιµοι 
φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να 
συµµετέχουν σε δίκες, µε τον τρόπο που 
κρίνουν κατάλληλο τα κράτη µέλη, εκ 
µέρους ή για την υποστήριξη των 
θυµάτων τέτοιων διακρίσεων, µε την 
επιφύλαξη των εθνικών κανονισµών όσον 
αφορά την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων. 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19β) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν και να προάγουν την ενεργή 
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, 
προκειµένου να εξασφαλίσουν καλύτερη 
πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων, και 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Μέσα 
από την ενθάρρυνση του διαλόγου µε 
τους προαναφερόµενους φορείς θα 
µπορέσουν τα κράτη µέλη να αποκτήσουν 
πληρέστερη γνώση και αντίληψη σχετικά 
µε την ουσιαστική εφαρµογή της οδηγίας 
καθώς και µε πιθανά προβλήµατα που 
µπορεί να προκύψουν, µε στόχο την 
πάταξη των διακρίσεων. 

Αιτιολόγηση 

Είναι πολύ σηµαντική η συµβολή των κοινωνικών εταίρων στον αγώνα πάταξης των διακρίσεων. 

Μέσα από τα δίκτυα πληροφόρησης που διαθέτουν µπορούν να γίνουν ένας ακόµα δίαυλος 

πληροφόρησης των εργαζοµένων για τα δικαιώµατά τους, και πηγή γνώσης για τα κράτη µέλη 

καθώς διαθέτουν µεγαλύτερη εµπειρία αναφορικά µε διαφορά προβλήµατα που πιθανόν 

ανακύπτουν. Για τους λόγους αυτούς θεωρούµε ότι είναι σηµαντική η ενεργή συµµετοχή τους και 
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ο ανοικτός διάλογος. 

 
 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 20  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Η παρούσα οδηγία καθορίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις, αφήνοντας στα 
κράτη µέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης ευνοϊκότερων διατάξεων. Η 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν 
πρέπει να χρησιµεύσει ως δικαιολογία για 
ενδεχόµενη οπισθοδρόµηση σε σχέση µε 
την σηµερινή κατάσταση στα κράτη µέλη. 

(20) Η παρούσα οδηγία καθορίζει κατ’ 
ελάχιστον απαιτήσεις, αφήνοντας στα 
κράτη µέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης ευνοϊκότερων διατάξεων. Η 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να χρησιµεύσει ως δικαιολογία για 
ενδεχόµενη οπισθοδρόµηση σε σχέση µε 
την σηµερινή κατάσταση στα κράτη µέλη, 
ιδίως στις εθνικές νοµοθεσίες, οι οποίες, 
µε το συνδυασµό της γονικής άδειας και 
της άδειας µητρότητας, παρέχουν το 
δικαίωµα στη µητέρα για τουλάχιστον 20 
εβδοµάδες άδειας που χορηγείται πριν 
και/ή µετά τον τοκετό και αµείβεται 
τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπει η 
παρούσα οδηγία.  

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε τη σύσταση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας της 16ης Απριλίου 2002 σχετικά µε 

µια ολοκληρωµένη στρατηγική για τη διατροφή του βρέφους και του παιδιού ο αποκλειστικός 

µητρικός θηλασµός κατά τους έξι πρώτους µήνες της ζωής ενός παιδιού εξασφαλίζει βέλτιστη 

ανάπτυξη και εξέλιξη. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θεσπίζεται ως ελάχιστη απαίτηση περίοδος 20 

εβδοµάδων. 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν το διάλογο µεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων και µε τις ΜΚΟ 
προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των 
διαφόρων µορφών διακρίσεων και να τις 
καταπολεµούν. 
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Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Στο πρώτο άρθρο παρεµβάλλεται η 
εξής παράγραφος 1α: 

 «1α. Η παρούσα οδηγία έχει επίσης ως 
στόχο να βελτιώσει για τις εγκύους ή τις 
λεχώνες εργαζόµενες τις συνθήκες 
παραµονής τους ή επιστροφής τους στην 
αγορά εργασίας και να εξασφαλίσει 
καλύτερο συνδυασµό της εργασιακής µε 
την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή.» 

Αιτιολόγηση 

Με δεδοµένη την ενσωµάτωση του άρθρου 141 της Συνθήκης ΕΚ στη νοµική βάση της υπό 

εξέταση πρότασης, η προστιθέµενη παράγραφος έχει ως στόχο να επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής 

της οδηγίας και επιτρέπει να περιληφθούν θέµατα όπως οι ευέλικτες συνθήκες εργασίας και η 

άδεια πατρότητας. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1α (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 2 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1α. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το 
εξής κείµενο: 

 «Άρθρο 2 

 Ορισµοί 

 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

νοούνται ως: 

 α) έγκυος εργαζοµένη, κάθε εργαζόµενη 

γυναίκα, µε οιασδήποτε µορφής σύµβαση 
εργασίας, περιλαµβανοµένης της 
οικιακής εργασίας, που είναι έγκυος και 
έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για 

την κατάστασή της, σύµφωνα µε την 
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εθνική νοµοθεσία ή/και πρακτική· 

 β) λεχώνα εργαζοµένη, κάθε εργαζόµενη 

γυναίκα που διανύει το στάδιο της 

λοχείας κατά την έννοια της εθνικής 

νοµοθεσίας ή/και πρακτικής και έχει 

πληροφορήσει τον εργοδότη της για την 

κατάστασή της, σύµφωνα µε την 

ανωτέρω νοµοθεσία ή/και πρακτική· για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
νοείται επίσης η  εργαζόµενη που 
πρόσφατα υιοθέτησε παιδί· 

 γ) γαλουχούσα εργαζοµένη, κάθε 

εργαζόµενη γυναίκα, µε οιασδήποτε 
µορφής σύµβαση εργασίας 
περιλαµβανοµένης της οικιακής 
εργασίας, που διανύει το στάδιο της 
γαλουχίας κατά την έννοια της εθνικής 

νοµοθεσίας ή/και πρακτικής και έχει 

πληροφορήσει τον εργοδότη της για την 

κατάστασή της, σύµφωνα µε την 

ανωτέρω νοµοθεσία ή/και πρακτική·» 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1β (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 3 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1β. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το 
εξής κείµενο: 

 «Άρθρο 3 

 Κατευθυντήριες γραµµές 

 1. Η Επιτροπή, συνεννοούµενη µε τα 

κράτη µέλη και επικουρούµενη από τη 

συµβουλευτική επιτροπή για την 

ασφάλεια, την υγιεινή και την 

προστασία της υγείας στον τόπο 

εργασίας, χαράζει τις κατευθυντήριες 

γραµµές σχετικά µε την εκτίµηση των 

χηµικών, φυσικών ή βιολογικών 

παραγόντων καθώς και των 

βιοµηχανικών µεθόδων παραγωγής που 

θεωρείται ότι ενέχουν κίνδυνο για την 
αναπαραγωγική υγεία των εργαζόµενων 
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ανδρών και γυναικών και για την 
ασφάλεια ή την υγεία των εργαζοµένων 
γυναικών κατά την έννοια του άρθρου 2. 
Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές 
επανεξετάζονται και, αρχής γενοµένης 
από το 2012, προσαρµόζονται στα 
πρόσφατα δεδοµένα ανά πενταετία 
τουλάχιστον. 

 Οι κατά το πρώτο εδάφιο 

κατευθυντήριες γραµµές αφορούν 

επίσης και τις κινήσεις και θέσεις του 

σώµατος, την πνευµατική και φυσική 

κόπωση και τις άλλες φυσικές και 

πνευµατικές καταπονήσεις που 

συνδέονται µε τη δραστηριότητα των 

εργαζοµένων γυναικών κατά την έννοια 

του άρθρου 2. 

 2. Οι κατά την παράγραφο 1 

κατευθυντήριες γραµµές έχουν στόχο να 

χρησιµεύσουν ως οδηγός για την κατά το 

άρθρο 4 παράγραφος 1 αξιολόγηση. 

 Προς τούτο, τα κράτη µέλη κοινοποιούν 

τις κατευθυντήριες αυτές γραµµές στους 

εργοδότες και στους άνδρες και γυναίκες 
εργαζοµένους ή/και στους εκπροσώπους 
τους, καθώς και στους κοινωνικούς 
εταίρους, στο οικείο κράτος µέλος. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να ενηµερώνονται οι κατευθυντήριες γραµµές µε βάση την εξέλιξη της 

κατάστασης και των γνώσεων. Επιπλέον, υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια τόσο 

των ανδρών όσο και των γυναικών· κατά συνέπεια, θα πρέπει να συνεκτιµώνται ευρύτερα 

δεδοµένου ότι έχουν σηµασία ακόµα και πριν από τη σύλληψη. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1γ (νέα) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 4 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1γ. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το 
εξής κείµενο: 

 «Άρθρο 4 
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 Αξιολόγηση, ενηµέρωση και 
διαβούλευση 

 1. Στην αξιολόγηση κινδύνου που 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την οδηγία 
89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης ενσωµατώνει 
αξιολόγηση των κινδύνων που 
αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι, άνδρες 
και γυναίκες, ως προς την αναπαραγωγή. 

 2. Όσον αφορά οιαδήποτε 

δραστηριότητα που ενδέχεται να 

εγκλείει συγκεκριµένο κίνδυνο έκθεσης 

στους παράγοντες, τις µεθόδους 

παραγωγής ή τις συνθήκες εργασίας, 

που περιλαµβάνονται στο µη 

εξαντλητικό κατάλογο του 

παραρτήµατος Ι, πρέπει να αξιολογείται, 

από τον εργοδότη, η φύση, ο βαθµός και 

η διάρκεια της έκθεσης των 

εργαζόµενων γυναικών κατά την έννοια 

του άρθρου 2 και των εργαζόµενων 
γυναικών που ενδέχεται να βρίσκονται σε 
µία από τις καταστάσεις που 
σηµειώνονται στο άρθρο 2, στη 
συγκεκριµένη επιχείρηση ή/και 

εγκατάσταση, είτε άµεσα είτε έµµεσα, 

µέσω των υπηρεσιών προστασίας και 

πρόληψης που προβλέπονται στο άρθρο 

7 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, 

προκειµένου: 

 - να εκτιµηθεί κάθε κίνδυνος που απειλεί 

την ασφάλεια ή την υγεία καθώς και 

κάθε αντίκτυπος στην εγκυµοσύνη ή 

γαλουχία των εργαζοµένων γυναικών 

κατά την έννοια του άρθρου 2 και των 
εργαζόµενων γυναικών που ενδέχεται να 
βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 2, 

 - να καθορισθούν τα µέτρα που πρέπει 

να ληφθούν. 

 3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, στην 

συγκεκριµένη επιχείρηση ή/και 

εγκατάσταση, οι εργαζόµενες γυναίκες 

κατά την έννοια του άρθρου 2 και οι 

εργαζόµενες γυναίκες που ενδέχεται να 

βρεθούν σε µία από τις καταστάσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 ή/και οι 

εκπρόσωποί τους, καθώς και οι οικείοι 
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κοινωνικοί εταίροι ενηµερώνονται 
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 καθώς και σχετικά µε κάθε 

µέτρο που αφορά την ασφάλεια και την 

υγεία κατά την εργασία. 

 4. Λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για 
να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόµενοι ή/και 
οι εκπρόσωποί τους στη συγκεκριµένη 
επιχείρηση ή/και εγκατάσταση µπορούν 
να παρακολουθούν την εφαρµογή της 
παρούσας οδηγίας ή να παρεµβαίνουν 
κατά την εφαρµογή της, ιδίως όσον 
αφορά τα µέτρα που αποφασίζονται από 
τον εργοδότη και τα οποία αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, µε την επιφύλαξη της 
ευθύνης του εργοδότη για την έγκριση 
των εν λόγω µέτρων. 

 5. Η διαβούλευση µε τους εργαζοµένους 
και η συµµετοχή των εργαζοµένων ή/και 
των εκπροσώπων τους σε θέµατα που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας πραγµατοποιούνται 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ.» 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντική η προώθηση µιας προληπτικής προσέγγισης που να διασφαλίζει τη διενέργεια 

κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση που απασχολούνται 

γυναίκες και άνδρες σε γόνιµη ηλικία. Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες µπορεί να εκτεθούν, πριν 

από τη γονιµοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν µεταλλάξεις και γενετικές 

ανωµαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές ανωµαλίες· ωστόσο, τις 

πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έµβρυο. Οι παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν διότι όλες 

οι άλλες οδηγίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια περιλαµβάνουν ειδικά άρθρα για την 

ενηµέρωση και τη διαβούλευση µε τους εργαζοµένους και τους εκπροσώπους τους. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1δ (νέα) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 5 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1δ. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: 
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 α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το εξής κείµενο: 

 «2. Εάν η προσαρµογή των συνθηκών 

εργασίας ή/και του χρόνου εργασίας 

είναι τεχνικά ή/και αντικειµενικά 

αδύνατη [...], ο εργοδότης λαµβάνει τα 

µέτρα που απαιτούνται ώστε να 

εξασφαλίσει για την εν λόγω εργαζοµένη 

αλλαγή θέσης.» 

 β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείµενο: 

 «3. Εάν η αλλαγή θέσης είναι τεχνικά 

ή/και αντικειµενικά αδύνατη [...] η εν 

λόγω εργαζοµένη απαλλάσσεται από την 

εργασία, σύµφωνα µε τις εθνικές 

νοµοθεσίες ή/και πρακτικές, επί όλο το 

διάστηµα που χρειάζεται για την 

προστασία της ασφάλειας ή της υγείας 

της.» 

Αιτιολόγηση 

Η σηµερινή διατύπωση των παραγράφων 2 και 3 αφήνει πολύ µεγάλη διακριτική ευχέρεια στους 

εργοδότες να ισχυρίζονται ότι δεν µπορούν να προσαρµόσουν τη θέση απασχόλησης ή να βρουν 

εναλλακτική θέση απασχόλησης. Η διαγραφή των όρων «ή αν για λόγους δεόντως 

αιτιολογηµένους δεν είναι εύλογο να απαιτηθεί,» επιτρέπει την ενίσχυση της προστασίας της 

απασχόλησης των γυναικών, δεδοµένου ότι γίνεται πιο δύσκολο για τους εργοδότες να 

ισχυρισθούν ότι δεν είναι τεχνικά ή αντικειµενικά εφικτό να προσφέρουν εναλλακτική 

απασχόληση. 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 ε (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 6 – σηµείο 2 α (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1ε. Στο άρθρο 6 προστίθεται το εξής 
σηµείο: 

 «2α. Επιπροσθέτως, δεν απαιτείται από 
τις εγκύους να εκτελούν καθήκοντα όπως 
µεταφορά και άρση βαρέων αντικειµένων 
ή καθήκοντα που είναι επικίνδυνα ή 
εξαντλητικά ή επιβλαβή για την υγεία.» 
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Αιτιολόγηση 

Οι έγκυοι πρέπει να απαλλάσσονται όχι µόνον από δραστηριότητες που τις εκθέτουν σε υψηλούς 

κινδύνους αλλά και από καθήκοντα που συνεπάγονται µεγάλη σωµατική προσπάθεια ή είναι 

επιβλαβή.  

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1στ (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 7 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1στ. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο:  

 «Άρθρο 7 

 Νυκτερινή εργασία και υπερωρίες 

 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα 

που απαιτούνται προκειµένου οι 

εργαζόµενες κατά την έννοια του άρθρου 

2 να µην υποχρεούνται να εκτελούν 

νυκτερινή εργασία ή υπερωρίες: 
 α) στη διάρκεια των δέκα εβδοµάδων που 

προηγούνται της αναµενόµενης 
ηµεροµηνίας τοκετού· 

 β) κατά τη διάρκεια του υπολοίπου της 
εγκυµοσύνης εφόσον είναι απαραίτητο 
για την υγεία της µητέρας ή του εµβρύου· 

 γ) κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
περιόδου γαλουχίας. 

 2. Τα µέτρα κατά την παράγραφο 1 

πρέπει να περιλαµβάνουν τη 

δυνατότητα, σύµφωνα µε τις εθνικές 

νοµοθεσίες ή/και πρακτικές: 
 α) µετακίνησης σε συµβατό ωράριο 

εργασίας ηµέρας ή 
 β) απαλλαγής από την εργασία ή 

παράτασης της άδειας µητρότητας, σε 

περίπτωση που αυτή η µετακίνηση είναι 

τεχνικά ή/και αντικειµενικά αδύνατη 

[...]. 
 3. Οι εργαζόµενες που επιθυµούν να 

εξαιρεθούν από τη νυκτερινή εργασία, 
σύµφωνα µε τους κανόνες που 
καθορίζουν τα κράτη µέλη, ενηµερώνουν 
τον εργοδότη τους και υποβάλλουν 
ιατρικό πιστοποιητικό, στην περίπτωση 
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που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β). 

 4. Σε περίπτωση µονογονεϊκών 
οικογενειών και γονέων µε παιδιά µε 
βαριά αναπηρία, οι περίοδοι στις οποίες 
αναφέρεται η παράγραφος 1 µπορούν να 
παρατείνονται σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που καθορίζουν τα κράτη 
µέλη.» 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα που 
απαιτούνται προκειµένου οι εργαζόµενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 να 
δικαιούνται άδεια µητρότητας διάρκειας 18 
συναπτών εβδοµάδων τουλάχιστον, που 
κατανέµονται πριν ή/και µετά τον τοκετό. 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα που 
απαιτούνται προκειµένου οι εργαζόµενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 να 
δικαιούνται άδεια µητρότητας διάρκειας 20 
συναπτών εβδοµάδων τουλάχιστον, που 
κατανέµονται πριν ή/και µετά τον τοκετό. 

Αιτιολόγηση 

Άδεια µητρότητας 20 εβδοµάδων είναι αρκετά µεγάλη περίοδος για να µπορούν οι γυναίκες να 

θηλάζουν µε άνεση - υπενθυµίζεται ότι ο θηλασµός σύµφωνα µε την ΠΟΥ πρέπει να είναι η µόνη 

µέθοδος παροχής τροφής - και παρέχει αρκετό χρόνο για να αναλαµβάνει η γυναίκα από τον 

τοκετό και να δηµιουργεί µια σταθερή σχέση µε το παιδί της. 

Πρέπει οπωσδήποτε τα κράτη µέλη που προβλέπουν ήδη µεγαλύτερες περιόδους γονικής άδειας 

και για τους δυο γονείς να µπορέσουν να διατηρήσουν τους γενναιόδωρους όρους τους, χωρίς 

αυτό να επηρεάζει άλλα κράτη µέλη ή να µειώνει το αποτέλεσµα της παρούσας πρότασης οδηγίας 

για παράταση της άδειας µητρότητας ανά την ΕΕ. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 8 – παράγραφος 1α (νέα) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Όσον αφορά τις τελευταίες τέσσερις 
εβδοµάδες της περιόδου στην οποία 



 

 
 PE441.989/ 24 

 EL 

αναφέρεται η παράγραφος 1, ένα ήδη 
ισχύον καθεστώς άδειας για 
οικογενειακούς λόγους που υπάρχει σε 
εθνικό επίπεδο µπορεί να θεωρηθεί άδεια 
µητρότητας για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι 
παρέχει γενική προστασία στις 
εργαζόµενες κατά την έννοια του άρθρου 
2 που είναι επαρκής σε σχέση µε το 
επίπεδο που προβλέπει η παρούσα οδηγία. 
Στην περίπτωση αυτή, η συνολική 
περίοδος άδειας πρέπει να υπερβαίνει την 
περίοδο της γονικής άδειας που 
προβλέπει η οδηγία 96/34/ΕΚ.  

Αιτιολόγηση 

Άδεια µητρότητας 20 εβδοµάδων είναι αρκετά µεγάλη περίοδος για να µπορούν οι γυναίκες να 

θηλάζουν µε άνεση - υπενθυµίζεται ότι ο θηλασµός σύµφωνα µε την ΠΟΥ πρέπει να είναι η µόνη 

µέθοδος παροχής τροφής - και παρέχει αρκετό χρόνο για να αναλαµβάνει η γυναίκα από τον 

τοκετό και να δηµιουργεί µια σταθερή σχέση µε το παιδί της. 

Πρέπει οπωσδήποτε τα κράτη µέλη που προβλέπουν ήδη µεγαλύτερες περιόδους γονικής άδειας 

και για τους δυο γονείς να µπορέσουν να διατηρήσουν τους γενναιόδωρους όρους τους, χωρίς 

αυτό να επηρεάζει άλλα κράτη µέλη ή να µειώνει το αποτέλεσµα της παρούσας πρότασης οδηγίας 

για παράταση της άδειας µητρότητας ανά την ΕΕ. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η άδεια µητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαµβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδοµάδων µετά τον τοκετό. Τα κράτη 
µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόµενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωµα να 
επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 
οποίο θα λάβουν το µη υποχρεωτικό τµήµα 
της άδειας µητρότητας, πριν ή µετά τον 
τοκετό. 

2. Η άδεια µητρότητας κατά την 
παράγραφο 1 περιλαµβάνει υποχρεωτική 
πλήρως αµειβόµενη άδεια µητρότητας έξι 
τουλάχιστον εβδοµάδων µετά τον τοκετό, 
µε την επιφύλαξη της υφισταµένης 
εθνικής νοµοθεσίας που προβλέπει 
περίοδο υποχρεωτικής άδειας 
µητρότητας πριν τον τοκετό. Τα κράτη 
µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόµενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωµα να 
επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 
οποίο θα λάβουν το µη υποχρεωτικό τµήµα 
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της άδειας µητρότητας, πριν ή µετά τον 
τοκετό. Η περίοδος των έξι εβδοµάδων 
υποχρεωτικής άδειας µητρότητας ισχύει 
για όλες τις εργαζόµενες ανεξάρτητα από 
τον αριθµό των ηµερών εργασίας πριν 
από τον τοκετό. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Την περίοδο αυτή µπορούν να 
µοιράζονται µητέρα και πατέρας, 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του οικείου 
κράτους µέλους µετά από συµφωνία και 
αίτηµα του ζεύγους. 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Προς το συµφέρον της προστασίας 
της υγείας της µητέρας και του παιδιού 
τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι 
εργαζόµενες µπορούν να αποφασίσουν 
ελεύθερα και χωρίς πίεση εάν θα κάνουν 
χρήση της µη υποχρεωτικής άδειας 
µητρότητας πριν από τον τοκετό. 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 γ (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ. Η εργαζόµενη πρέπει να δηλώσει την 
περίοδο που έχει επιλέξει για το µη 
υποχρεωτικό τµήµα της άδειας 
µητρότητας το αργότερο ένα µήνα πριν 
από την έναρξη της άδειας αυτής. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 δ (νέα) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2δ. Σε περίπτωση πολλαπλού τοκετού, η 
υποχρεωτική περίοδος άδειας 
µητρότητας κατά την παράγραφο 2 
αυξάνεται κατά ένα µήνα ανά επιπλέον 
βρέφος σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία. 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας 
νεογνού, γέννησης νεογνού µε αναπηρίες 
και πολλαπλού τοκετού χορηγείται 
πρόσθετη άδεια. Η διάρκεια της πρόσθετης 
άδειας πρέπει να είναι αναλογική και να 
εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες µητέρας και 
τέκνου/τέκνων. 

4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις ιατρικώς 
δικαιολογηµένες, όπως περίπτωση 
πρόωρου τοκετού, γέννησης νεογνού µε 
αναπηρίες, µητέρας µε αναπηρίες, έφηβης 
µητέρας, πολλαπλού τοκετού ή τοκετού 
εντός δέκα οκτώ µηνών από τον 
προηγούµενο τοκετό, χορηγείται πλήρως 
αµειβόµενη πρόσθετη άδεια µητρότητας. 
Η διάρκεια της πρόσθετης άδειας 
µητρότητας µετά τον τοκετό πρέπει να 
είναι αναλογική και να εξυπηρετεί τις 
ειδικές ανάγκες µητέρας και 
τέκνου/τέκνων. Όταν η εθνική νοµοθεσία 



 

 
 PE441.989/ 27 

 EL 

και/ή πρακτική προβλέπουν άδεια 
µητρότητας ή άδεια πατρότητας άνω των 
20 εβδοµάδων τούτο µπορεί να 
συνυπολογίζεται για οιεσδήποτε 
πρόσθετες περιόδους άδειας µητρότητας 
που προβλέπονται δυνάµει των 
παραγράφων 3 και 4. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τυχόν 
αναρρωτική άδεια, λόγω ασθένειας ή 
επιπλοκών που σχετίζονται µε την 
εγκυµοσύνη, που χορηγείται τέσσερις 
εβδοµάδες ή περισσότερο πριν από τον 
τοκετό, δεν έχει επίπτωση στη διάρκεια 
της άδειας µητρότητας. 

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 8 – παράγραφος 5α (νέα) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Τα κράτη µέλη προστατεύουν τα 
δικαιώµατα της µητέρας και του πατέρα 
διασφαλίζοντας ότι υπάρχουν ειδικές 
συνθήκες εργασίας, έτσι ώστε να 
βοηθούνται οι γονείς των παιδιών µε 
αναπηρίες. 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 β (νέα) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5β. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται 
επίσης στις αυτοαπασχολούµενες 
εργαζόµενες και τα κράτη µέλη επιφέρουν 
τις απαραίτητες προσαρµογές στη 
νοµοθεσία τους προκειµένου να 
διασφαλιστεί η ισότητα των δικαιωµάτων 
στην εργασία, σε σχέση µε την άδεια 
µητρότητας. 

Αιτιολόγηση 

Οι αυτοαπασχολούµενες δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται διαφορετικά ή να απολαύουν λιγότερων 

δικαιωµάτων σε σχέση µε τις εργαζόµενες για λογαριασµό τρίτου. 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 8 - παράγραφος 5 γ (νέα) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5γ. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
κατάλληλα µέτρα για την αναγνώριση της 
µεταγεννητικής κατάθλιψης ως σοβαρής 
ασθένειας και υποστηρίζουν τη 
διεξαγωγή εκστρατειών ενηµέρωσης που 
έχουν ως στόχο την διάδοση ορθών 
πληροφοριών σε σχέση µε την ασθένεια 
και την αντιµετώπιση των 
προκαταλήψεων και του ενδεχόµενου 
στιγµατισµού που εξακολουθεί ενίοτε να 
επιφέρει. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να συνειδητοποιηθεί στα κράτη µέλη η ανάγκη επίσηµης 

αναγνώρισης της µεταγεννητικής κατάθλιψης ως ασθένειας, η οποία αφορά το 10-15% των 

γυναικών και έχει σηµαντικές συνέπειες στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή τους. 
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Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 - σηµείο 1 α (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 8α (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Παρεµβάλλεται το εξής άρθρο 8α: 

 «Άρθρο 8α 

 Άδεια πατρότητας 

 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα προκειµένου να διασφαλίζουν ότι 
οι εργαζόµενοι των οποίων ο σύντροφος 
ζωής έχει πρόσφατα γεννήσει να 
δικαιούνται συνεχή περίοδο πλήρως 
αµειβόµενης και µη µεταβιβάσιµης 
άδειας πατρότητας διάρκειας 
τουλάχιστον δύο εβδοµάδων, η οποία 
λαµβάνεται µετά τον τοκετό της 
συζύγου/συντρόφου τους εντός της 
περιόδου άδειας µητρότητας. 

 Τα κράτη µέλη που δεν έχουν ήδη 
εισαγάγει µη µεταβιβάσιµη πλήρως 
αµειβόµενη άδεια πατρότητας η οποία θα 
λαµβάνεται εντός της περιόδου άδειας 
µητρότητας σε υποχρεωτική βάση για 
συνεχή περίοδο διάρκειας τουλάχιστον 
δύο εβδοµάδων µετά τον τοκετό της 
συζύγου/συντρόφου του εργαζόµενου, 
ενθαρρύνονται σοβαρά να το πράξουν µε 
σκοπό να προωθήσουν την ίση 
συµµετοχή και των δύο γονέων στην 
εξισορρόπηση οικογενειακών 
δικαιωµάτων και ευθυνών. 

 2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα προκειµένου να διασφαλίζουν ότι 
οι εργαζόµενοι των οποίων ο σύντροφος 
ζωής έχει πρόσφατα γεννήσει δικαιούνται 
να λαµβάνουν ειδική άδεια που 
περιλαµβάνει το τµήµα της άδειας 
µητρότητας του οποίου δεν έγινε χρήση 
σε περίπτωση θανάτου ή σωµατικής 
αδυναµίας της µητέρας.» 
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Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1β (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 8 β (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Παρεµβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 8β 

 Άδεια υιοθεσίας 

 Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 
διατάξεις της εν λόγω οδηγίας σχετικά µε 
την άδεια µητρότητας και την άδεια 
πατρότητας ισχύουν επίσης σε περίπτωση 
υιοθεσίας παιδιών ηλικίας κάτω των 12 
µηνών.» 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 10 – σηµείο 1 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα που 
απαιτούνται προκειµένου να απαγορευτεί η 
απόλυση και οποιαδήποτε προετοιµασία 
για την απόλυση των εργαζοµένων 
γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επί διάστηµα εκτεινόµενο από την αρχή 
της εγκυµοσύνης τους ως το τέλος της 
άδειας µητρότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
συνδέονται µε την κατάστασή τους και 
γίνονται δεκτές από τις εθνικές νοµοθεσίες 
ή/και πρακτικές και, ενδεχοµένως, εφόσον 
το εγκρίνει η αρµόδια αρχή. 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα που 
απαιτούνται προκειµένου να απαγορευτεί η 
απόλυση και οποιαδήποτε προετοιµασία 
για την απόλυση των εργαζοµένων 
γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επί διάστηµα εκτεινόµενο από την αρχή 
της εγκυµοσύνης τους ως τουλάχιστον έξι 
εβδοµάδες από το τέλος της άδειας 
µητρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1. Η απόλυση κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου πρέπει να 
είναι δεόντως και γραπτώς 
αιτιολογηµένη, εκτός από εξαιρετικές 
περιπτώσεις οι οποίες δεν συνδέονται µε 
την κατάστασή τους και οι οποίες γίνονται 
δεκτές από τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και 
πρακτικές και, ενδεχοµένως, εφόσον το 
εγκρίνει η αρµόδια αρχή. 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 10 – σηµείο 3α (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
αναγκαία µέτρα για την απαγόρευση των 
διακρίσεων κατά των εγκύων στην αγορά 
εργασίας µε τη δηµιουργία ίσων 
ευκαιριών πρόσληψης, εφόσον πληρούν 
όλες τις απαιτήσεις για τη θέση που 
ζητούν. 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη µέλη πρέπει να εγγυώνται την ίση πρόσβαση των εγκύων στην αγορά εργασίας, ούτως 

ώστε η εγκυµοσύνη να µην διακυβεύει τη σταδιοδροµία και τις πιθανότητες επαγγελµατικής 

ανέλιξης των γυναικών µόνο και µόνο επειδή η πρόσληψη µιας εγκύου συνιστά πρόσθετη 

επιβάρυνση του εργοδότη. 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 10 – σηµείο 4α (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ώστε οι εργαζόµενοι 
να απολαύουν, κατά τη διάρκεια της 
άδειας πατρότητας/συν-µητρότητας, της 
ίδιας προστασίας έναντι της απόλυσης µε 
αυτή που παρέχει το άρθρο 1 στους 
εργαζόµενους κατά την έννοια του 
άρθρου 2. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 10 – σηµείο 4 β (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να 
εγκρίνουν µέτρα που διασφαλίζουν ότι 
µια εργαζόµενη δύναται να επιλέξει να 
εργαστεί µε µερική απασχόληση για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, 
µε απόλυτη προστασία έναντι του 
ενδεχόµενου απόλυσης και µε πλήρη 
δικαιώµατα όσον αφορά την ανάκτηση 
της θέσης πλήρους απασχόλησης και της 
αµοιβής της µετά τη λήξη της εν λόγω 
περιόδου. 

Αιτιολόγηση 

Το µέτρο αυτό µπορεί να συµβάλει στην επιτυχέστερη συµφιλίωση ιδιωτικής, οικογενειακής και 

εργασιακής ζωής, επιτρέποντας στην εργαζόµενη να προσαρµοστεί καλύτερα και οµαλότερα στη 

νέα κατάστασή της. 

 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο -α (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 1 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -a) Το σηµείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 «1. στις περιπτώσεις που προβλέπονται 

στα άρθρα 5, 6 και 7, τα δικαιώµατα που 

σχετίζονται µε τη σύµβαση εργασίας, 

περιλαµβανοµένης της διατήρησης 

αµοιβής ή/και του ευεργετήµατος 

ισοδυνάµου επιδόµατος των 
εργαζοµένων γυναικών κατά την έννοια 

του άρθρου 2, πρέπει να εξασφαλίζονται 

σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και 

πρακτικές·» 

Αιτιολόγηση 

Οι γυναίκες θα πρέπει να µπορούν να αποζηµιώνονται µε πλήρη αµοιβή, ώστε να µην πλήττονται 

οικονοµικά επειδή είναι µητέρες. 
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Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο α 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 1 α 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1α. οι εργαζόµενες, κατά την έννοια του 
άρθρου 2, που αποκλείονται από την 
εργασία τους από τον εργοδότη που δεν 
τις θεωρεί κατάλληλες για εργασία χωρίς 
να έχουν προσκοµιστεί ιατρικά στοιχεία 
από την εργαζοµένη, λαµβάνουν αµοιβή 
ίση µε τον πλήρη µισθό τους έως την 
έναρξη της άδειας µητρότητας κατά την 
έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2. 

1α. η εργαζόµενη, κατά την έννοια του 
άρθρου 2, που αποκλείεται από την 
εργασία της από τον εργοδότη που δεν την 
θεωρεί κατάλληλη για εργασία χωρίς να 
έχουν προσκοµιστεί ιατρικά στοιχεία από 
την εργαζοµένη, µπορεί µε δική της 
πρωτοβουλία να συµβουλεύεται γιατρό. 
Εάν ο γιατρός πιστοποιεί την 
καταλληλότητα της γυναίκας για εργασία, 
είτε ο εργοδότης πρέπει να εξακολουθήσει 
να την απασχολεί όπως και πριν είτε η 
γυναίκα λαµβάνει αµοιβή ίση µε τον 
πλήρη µισθό της έως την έναρξη της 
άδειας µητρότητας κατά την έννοια του 
άρθρου 8 παράγραφος 2. 

Αιτιολόγηση 

Με την επίσκεψη του γιατρού της ελεύθερης επιλογής της γυναίκας διαπιστώνεται αν είναι 

πραγµατικά ή όχι ασθενής. Μόνο µε σαφή στοιχεία πρέπει να λαµβάνονται περαιτέρω µέτρα.  

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο α α (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 1 β (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 aa) Παρεµβάλλεται το εξής σηµείο 1β: 

 1β. Τα κράτη µέλη πρέπει να λάβουν τα 
κατάλληλα µέτρα για τη διαφύλαξη της 
υγείας και της ασφάλειας των εγκύων 
εργαζοµένων, όσον αφορά τις 
εργονοµικές συνθήκες, τον χρόνο 
εργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της 
νυκτερινής εργασίας και της αλλαγής 
εργασίας) και την ένταση της εργασίας, 
καθώς και την αυξηµένη προστασία 
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έναντι ειδικών µολυσµατικών 
παραγόντων και της ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας.  

Αιτιολόγηση 

Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εγκύων στην εργασία θα πρέπει να αποτελεί 

µείζον µέληµα της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο α β (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 2 - στοιχείο β 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αβ) Στο σηµείο 2, το στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: 

 «β) η διατήρηση αµοιβής ή/και το 

ευεργέτηµα ισοδυνάµου επιδόµατος στις 
εργαζόµενες κατά την έννοια του άρθρου 

2·» 

Αιτιολόγηση 

Οι γυναίκες θα πρέπει να µπορούν να αποζηµιώνονται µε πλήρη αµοιβή, ώστε να µην πλήττονται 

οικονοµικά επειδή είναι µητέρες. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο α γ (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 2 – στοιχείο βα) (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αγ) Στο σηµείο 2 παρεµβάλλεται το εξής 
στοιχείο βα): 

 «βα) το δικαίωµα των εργαζοµένων σε 
άδεια µητρότητας να λαµβάνουν 
αυτοµάτως κάθε µισθολογική αύξηση, 
κατά περίπτωση, χωρίς να πρέπει να 
διακόψουν προσωρινά την άδεια 
µητρότητας προκειµένου να 
επωφεληθούν της µισθολογικής 
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αυξήσεως.» 

Αιτιολόγηση 

Σε περίπτωση αύξησης µισθού για τη θέση εργαζοµένων σε άδεια µητρότητας, αυτή εφαρµόζεται 

αυτοµάτως και σε αυτές, έτσι, δεν είναι υποχρεωµένες να διακόψουν την άδεια µητρότητας για να 

λάβουν τον υψηλότερο µισθό και εν συνεχεία να συνεχίσουν την άδειά τους. Περιορίζεται επίσης 

και απλουστεύεται η διοικητική επιβάρυνση του εργοδότη επί του θέµατος αυτού. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο β 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 2 – στοιχείο γ 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«γ) το δικαίωµα των εργαζοµένων, κατά 
την έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν 
στις θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες 
θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν 
είναι λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές και να 
επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις 
συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα 
επωφελούνταν κατά την απουσία τους·» 

«γ) το δικαίωµα των εργαζοµένων, κατά 
την έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν 
στις θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες 
θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν 
είναι λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές, µε την 
ίδια αµοιβή, στην ίδια επαγγελµατική 
κατηγορία και καθήκοντα που είχαν πριν 
από την περίοδο άδειας µητρότητας, και 
να επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις 
στις συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα 
επωφελούνταν κατά την απουσία τους· και 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
αναδιάρθρωσης ή ριζικής 
αναδιοργάνωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας, εξασφαλίζεται στην 
εργαζόµενη η ευκαιρία να συζητήσει µε 
τον εργοδότη τις επιπτώσεις αυτών των 
αλλαγών στην επαγγελµατική της 
κατάσταση και, έµµεσα, στην προσωπική 
της κατάσταση·» 

Αιτιολόγηση 

Μια θέση που θεωρείται "ισοδύναµη" πρέπει να προσφέρει την ίδια αµοιβή, επαγγελµατική 

κατηγορία και καθήκοντα όπως πριν. 

Το σηµείο αυτό είναι σηµαντικό, διότι µπορεί να προκύψουν ειδικές περιστάσεις (όπως 

καταστάσεις χρηµατοοικονοµικής κρίσης) που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τη θέση της 

γυναίκας που βρίσκεται σε άδεια µητρότητας και να οδηγήσουν στην απώλεια δικαιωµάτων, σε 

περίπτωση που δεν µελετήσει µαζί µε τον εργοδότη τις συνέπειες της αναδιάρθρωσης, µε 

αποτέλεσµα να επηρεαστεί αρνητικά η επαγγελµατική της κατάσταση στην επιχείρηση. 
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Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο βα) (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 2 – στοιχείο γ α (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) Στο σηµείο 2 προστίθεται το εξής 
στοιχείο γα): 

 «γα) τη διατήρηση για τις εργαζόµενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 ευκαιριών 
επαγγελµατικής εξέλιξης µέσω της 
εκπαίδευσης παράλληλα µε τη 
συνεχιζόµενη επαγγελµατική και 
συµπληρωµατική κατάρτιση ενόψει της 
παγίωσης των προοπτικών 
σταδιοδροµίας τους·» 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποτραπεί το ενδεχόµενο γυναίκες που έγιναν µητέρες, λόγω του 

γεγονότος αυτού, να είναι θύµατα υποβιβασµού ως προς τις προοπτικές σταδιοδροµία τους· ο 

εργοδότης (σε διάλογο µε την εργαζόµενη) οφείλει να αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόµενες διατηρούν τις προοπτικές 

επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο β β (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 2 – στοιχείο γ β) (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ββ) Στο σηµείο 2 προστίθεται το εξής 
στοιχείο γβ): 

 «γβ) η περίοδος της άδειας µητρότητας 
δεν πρέπει να επηρεάζει τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των 
εργαζόµενων και πρέπει να υπολογίζεται 
ως συντάξιµος χρόνος για τους σκοπούς 
της συνταξιοδότησης και οι εργαζόµενες 
δεν πρέπει να υφίστανται µείωση των 
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων τους 
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εξαιτίας της άδειας µητρότητας.» 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό οι επιδοτήσεις που παρέχονται στις εργαζόµενες κατά τη διάρκεια της άδειας 

µητρότητας, να µην έχουν αρνητικές συνέπειες ως προς τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατά τους. Τα 

κράτη µέλη πρέπει να προλάβουν αυτό το ενδεχόµενο και να αντισταθµίσουν την πιθανή απώλεια 

συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο γ 
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 3 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. το επίδοµα που αναφέρεται στο σηµείο 2 
στοιχείο β) θεωρείται κατάλληλο εφόσον 
εγγυάται εισόδηµα ισοδύναµο µε τον 
τελευταίο µηνιαίο µισθό ή µέσο όρο 
µηνιαίου µισθού, µε την επιφύλαξη τυχόν 
ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από την 
εθνική νοµοθεσία. Αυτό το ανώτατο όριο 
δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από το 
επίδοµα που λαµβάνει η εργαζόµενη κατά 
την έννοια του άρθρου 2 σε περίπτωση 
διακοπής της δραστηριότητας για λόγους 
που συνδέονται µε την υγεία της 
εργαζοµένης. Τα κράτη µέλη δύνανται να 
καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας 
υπολογίζεται ο µέσος όρος του µηνιαίου 
µισθού. 

3. το επίδοµα κατά το σηµείο 2 στοιχείο β) 
θεωρείται ισοδύναµο εφόσον εγγυάται 
εισόδηµα ισοδύναµο µε τον τελευταίο 
µηνιαίο µισθό ή µέσο όρο µηνιαίου 
µισθού. Οι εργαζόµενες σε άδεια 
µητρότητας λαµβάνουν πλήρη µισθό και 
το επίδοµα είναι το 100% του τελευταίου 
µηνιαίου µισθού ή του µέσου µηνιαίου 
µισθού. Τα κράτη µέλη δύνανται να 
καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας 
υπολογίζεται ο µέσος όρος του µηνιαίου 
µισθού. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 3α (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) Παρεµβάλλεται το εξής σηµείο 3α: 

 «3α. το επίδοµα που λαµβάνουν οι 
εργαζόµενες κατά την έννοια του άρθρου 
2 δεν είναι χαµηλότερο από το επίδοµα 
που λαµβάνουν οι εργαζόµενες κατά την 
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έννοια του άρθρου 2 σε περίπτωση 
διακοπής της δραστηριότητας για λόγους 
που συνδέονται µε την υγεία των 
εργαζοµένων.» 

Αιτιολόγηση 

Η δήλωση ότι το επίδοµα δεν µπορεί να είναι µικρότερο του επιδόµατος υγείας διασφαλίζει ότι η 

οδηγία λαµβάνει υπόψη τις µητέρες µε πολύ χαµηλό µισθό, όπως συµβαίνει ιδίως στα νέα κράτη 

µέλη. 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο γ β (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 3 β (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γβ) Παρεµβάλλεται το εξής σηµείο 3β: 

 «3β. τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν το 
δικαίωµα των εργαζοµένων σε άδεια 
µητρότητας να λαµβάνουν αυτοµάτως 
κάθε µισθολογική αύξηση, κατά 
περίπτωση, χωρίς να πρέπει να 
διακόψουν προσωρινά την άδεια 
µητρότητας προκειµένου να 
επωφεληθούν της µισθολογικής 
αυξήσεως.» 

Αιτιολόγηση 

Σε περίπτωση αύξησης µισθού για τη θέση εργαζοµένων σε άδεια µητρότητας, αυτή εφαρµόζεται 

αυτοµάτως και σε αυτές, έτσι, δεν είναι υποχρεωµένες να διακόψουν την άδεια µητρότητας για να 

λάβουν τον υψηλότερο µισθό και εν συνεχεία να συνεχίσουν την άδειά τους. Περιορίζεται επίσης 

και απλουστεύεται η διοικητική επιβάρυνση του εργοδότη επί του θέµατος αυτού. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο γ γ (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 4 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γγ) Το σηµείο 4 καταργείται. 
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Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να αφαιρεθεί το κριτήριο επιλεξιµότητας του άρθρου 11, παράγραφος 4, της 

οδηγίας 92/85/ΕΟΚ εφόσον όλες οι γυναίκες πρόκειται να έχουν το ίδιο δικαίωµα για 

αµειβόµενη άδεια µητρότητας, κατά τρόπο ώστε να συµµορφώνεται µε την κινητικότητα των 

εργαζοµένων και τις κοινές αρχές της ΕΕ για "ευελιξία µε ασφάλεια".  

∆εν έχει νόηµα η πρόταση της Επιτροπής να αναγνωρίζει το δικαίωµα για άδεια µητρότητας και 

να επιτρέπεται στις γυναίκες να εγκαταλείπουν την εργασία τους και να χάνουν το εισόδηµά τους, 

εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αµειβόµενη άδεια µητρότητας σύµφωνα µε το εθνικό 

δίκαιο. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 5α (νέα) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) Παρεµβάλλεται το εξής σηµείο 5α: 

 «5α. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
αναγκαία µέτρα για να ενθαρρύνουν τους 
εργοδότες και να προωθήσουν το διάλογο 
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων για να 
προσφέρουν βοήθεια για την 
επαγγελµατική επανένταξη και την 
εκπαίδευση των εργαζοµένων που 
επιστρέφουν στην εργασία µετά την άδεια 
µητρότητας, εφόσον απαιτείται και/ή 
ζητείται από τους εργαζόµενους και 
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.» 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο δβ (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 5 β (νέα) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δβ) Παρεµβάλλεται το εξής σηµείο 5β: 

 «5β. Ο εργοδότης διασφαλίζει ότι το 
ωράριο εργασίας των εγκύων λαµβάνει 
υπόψη την ανάγκη τακτικών και 
έκτακτων προληπτικών ιατρικών 
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εξετάσεων.» 

Αιτιολόγηση 

Οι ιατρικοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί για τις εγκύους και εξαιρετικά σηµαντικοί για την 

κανονική ανάπτυξη του εµβρύου· εποµένως, ο εργοδότης πρέπει να το λαµβάνει υπόψη και να 

διασφαλίζει την ύπαρξη ευελιξίας όσον αφορά το ωράριο εργασίας των εγκύων. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο δ γ (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 – σηµείο 5 γ (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δγ) Παρεµβάλλεται το εξής σηµείο 5γ: 

 «5γ. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τους 
εργοδότες να δηµιουργήσουν νηπιακούς 
σταθµούς για τα παιδιά εργαζοµένων 
κάτω των τριών ετών.» 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναµφισβήτητη η έλλειψη παιδικών σταθµών στην ΕΕ. Η παρούσα διάταξη είναι 

ουσιαστική προκειµένου να µην εγκαταλείπουν οι γυναίκες την απασχόληση επειδή πρέπει να 

αναθρέψουν µικρά παιδιά. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3α (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11α (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3a. Παρεµβάλλεται το εξής άρθρο 11α: 

 «Άρθρο 11α 

 Απουσία για γαλουχία 

 1. Η µητέρα που θηλάζει το παιδί της 
δικαιούται αδείας για το σκοπό αυτό, η 
οποία λαµβάνεται σε δύο διακριτές 
περιόδους, µέγιστης διάρκειας µιας ώρας 
η κάθε µία, εκτός αν έχει συµφωνηθεί 
άλλη ρύθµιση µε τον εργοδότη, χωρίς να 
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χάνει κανένα από τα πλεονεκτήµατα που 
συνδέονται µε την απασχόλησή της. 

 2. Σε περίπτωση πολλαπλής γέννησης, η 
άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
αυξάνεται κατά τριάντα λεπτά ανά 
επιπλέον βρέφος. 

 3. Σε περίπτωση εργασίας µερικής 
απασχόλησης, η άδεια κατά την 
παράγραφο 1 µειώνεται κατ' αναλογίαν 
προς τον κανονικό χρόνο εργασίας, αλλά 
δεν είναι µικρότερη από τριάντα λεπτά. 

 4. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3, η άδεια λαµβάνεται για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τη µία ώρα 
και, ενδεχοµένως, δεύτερη περίοδο για 
την κάλυψη της υπολειπόµενης 
διάρκειας, εκτός αν έχει συµφωνηθεί 
άλλη ρύθµιση µε τον εργοδότη.» 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 β (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 11 β (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Παρεµβάλλεται το εξής άρθρο 11β: 

 «Άρθρο 11β 

 Πρόληψη των διακρίσεων και 
ενσωµάτωση της διάστασης της 
ισότητας των δύο φύλων 

 Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τους 
εργοδότες, µε συλλογικές συµβάσεις ή 
πρακτικές, να λάβουν αποτελεσµατικά 
µέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων 
εις βάρος των γυναικών λόγω 
εγκυµοσύνης, µητρότητας ή άδειας 
υιοθεσίας. 

 Τα κράτη µέλη λαµβάνουν ενεργά υπόψη 
το στόχο της ισότητας ανδρών και 
γυναικών κατά την κατάρτιση και την 
εφαρµογή νοµοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων, πολιτικών 
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και δράσεων στους τοµείς που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία.» 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 12α 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
12α: 

∆ιαγράφεται 

«Άρθρο 12α  

Βάρος απόδειξης  

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα, σύµφωνα µε το εθνικό δικαστικό 
τους σύστηµα, για να εξασφαλίζουν ότι, 
όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει 
παραβιαστεί δικαίωµα που του 
αναγνωρίζεται δυνάµει της παρούσας 
οδηγίας εκθέτει, ενώπιον δικαστηρίου ή 
άλλης αρµόδιας αρχής, πραγµατικά 
περιστατικά από τα οποία τεκµαίρεται η 
παραβίαση, εναπόκειται στον εναγόµενο 
να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση 
της οδηγίας.  

 

2. Η παράγραφος 1 δεν εµποδίζει τα 
κράτη µέλη να θεσπίζουν ευνοϊκότερους 
για τους ενάγοντες κανόνες σχετικά µε 
την απόδειξη. 

 

3. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις 
ποινικές διαδικασίες. 

 

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να µην 
εφαρµόζουν την παράγραφο 1 σε 
διαδικασίες στις οποίες το δικαστήριο ή 
άλλη αρµόδια αρχή διερευνά τα 
πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης. 

 

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν επίσης 
για νοµικές προσφυγές που έχουν κινηθεί 
σύµφωνα µε το άρθρο 12.» 
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Αιτιολόγηση 

Η διάκριση λόγω εγκυµοσύνης πληροί ήδη σήµερα τα κριτήρια της διάκρισης λόγω φύλου.  Ως εκ 

τούτου, η ισχύουσα αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, που προβλέπεται ήδη από την οδηγία 

2006/54/ΕΚ µπορεί να εφαρµοστεί εδώ. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 4α (νέα) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 12α α (νέο) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Παρεµβάλλεται το εξής άρθρο 12a a: 

 «Άρθρο 12α α 

 Πρόληψη των διακρίσεων 

 Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα δέοντα 
µέτρα, σύµφωνα µε τις εθνικές 
παραδόσεις και πρακτικές τους, για την 
προαγωγή του διαλόγου µεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων στα κατάλληλα 
επίπεδα, µε στόχο την εφαρµογή 
αποτελεσµατικών µέτρων για την 
πρόληψη των διακρίσεων εις βάρος των 
γυναικών λόγω άδειας εγκυµοσύνης, 
µητρότητας ή υιοθεσίας.» 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
 Άρθρο 12 β 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη εισάγουν στην έννοµη τάξη 
τους τα αναγκαία µέτρα για την προστασία 
των προσώπων από τυχόν δυσµενή 
µεταχείριση ή δυσµενή συνέπεια που 
υφίσταται λόγω καταγγελίας ή διαδικασίας 
τις οποίες έχουν κινήσει µε σκοπό να 
εξασφαλίσουν συµµόρφωση µε τα 
δικαιώµατα που παρέχει η παρούσα 
οδηγία. 

Τα κράτη µέλη εισάγουν στην έννοµη τάξη 
τους τα αναγκαία µέτρα για την προστασία 
των προσώπων ή/και µαρτύρων από τυχόν 
δυσµενή µεταχείριση ή δυσµενή συνέπεια 
που υφίσταται λόγω καταγγελίας ή 
διαδικασίας τις οποίες έχουν κινήσει µε 
σκοπό να εξασφαλίσουν συµµόρφωση µε 
τα δικαιώµατα που παρέχει η παρούσα 
οδηγία. 
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Αιτιολόγηση 

Η επέκταση της προστασίας έναντι αντιποίνων και στους µάρτυρες δύναται να διασφαλίσει την 

απρόσκοπτη και έγκυρη συµµετοχή τους στην εκδίκαση της καταγγελίας, δίχως το φόβο τυχόν 

δυσµενούς µεταχείρισης.  

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 12 γ 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης 
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται 
κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και 
λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την 
επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι 
κυρώσεις µπορούν να περιλαµβάνουν την 
καταβολή αποζηµίωσης, η οποία δεν 
δύναται να περιορίζεται από τον 
καθορισµό προηγούµενου ανώτατου 
ορίου, και πρέπει να είναι 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης 
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται 
κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και 
λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την 
επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι 
κυρώσεις µπορούν να περιλαµβάνουν την 
καταβολή αποζηµίωσης και πρέπει να είναι 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.  

Αιτιολόγηση 

Η απαγόρευση εκ µέρους της ΕΕ του περιορισµού των δικαιωµάτων για καταβολή αποζηµίωσης 

περιορίζει δυσανάλογα τα περιθώρια ελιγµών των κρατών µελών και τα υποχρεώνει να υιοθετούν 

λεπτοµερείς διατάξεις που δεν συµφωνούν µε τα δικαστικά τους νοµοθετικά µέτρα.  

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Άρθρο 12 δ 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο φορέας 
ή οι φορείς που ορίζονται στο άρθρο 20 
της οδηγίας 2002/73/ΕΚ, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την οδηγία 
2006/54/ΕΚ για την προώθηση, την 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο φορέας 
ή οι φορείς που ορίζονται στο άρθρο 20 
της οδηγίας 2002/73/ΕΚ, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την οδηγία 
2006/54/ΕΚ για την προώθηση, την 
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ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης µεταχείρισης όλων 
των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω 
φύλου, είναι αρµόδιοι για θέµατα που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας, όταν τα ζητήµατα αυτά 
αφορούν κατά κύριο λόγο την ίση 
µεταχείριση και όχι την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζοµένων. 

ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης µεταχείρισης όλων 
των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω 
φύλου, είναι αρµόδιοι για θέµατα που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας, όταν τα ζητήµατα αυτά 
αφορούν κατά κύριο λόγο την ίση 
µεταχείριση και όχι µόνο την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζοµένων. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη µέλη µπορούν να εγκρίνουν 
προληπτικά µέτρα και µέτρα 
παρακολούθησης για την προστασία και 
την ασφάλεια των εγκύων εργαζοµένων 
και των λεχώνων στο χώρο εργασίας 

Αιτιολόγηση 

Το άγχος κατά την εργασία µπορεί να έχει αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες για τις εγκύους και 

τις µητέρες νεογνών, αλλά και συνέπειες για τα έµβρυα και τα νεογνά. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Οι διατάξεις που θεσπίζονται µε την 
παρούσα οδηγία ενσωµατώνονται στο 
κείµενο των συλλογικών και ατοµικών 
συµβάσεων εργασίας στα κράτη µέλη.  

Αιτιολόγηση 

Οι εργαζόµενες γυναίκες συχνά αδυνατούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους διότι δεν γνωρίζουν 

ότι προστατεύονται από τη νοµοθεσία. Αν τα δικαιώµατα αυτά αναφέρονται στις συµβάσεις τους, 

η ισχύουσα νοµοθεσία θα καταστεί εµφανέστερη. 
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Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη και οι εθνικοί φορείς 
ισότητας ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το 
αργότερο έως [πέντε έτη µετά την έκδοση 
της οδηγίας] και εν συνεχεία ανά 
πενταετία, όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες ώστε η Επιτροπή να συντάξει 
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο σχετικά µε την 
εφαρµογή της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως 
αυτή τροποποιείται µε την παρούσα 
οδηγία. 

1. Τα κράτη µέλη και οι εθνικοί φορείς 
ισότητας ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το 
αργότερο έως [τρία έτη από την έκδοση 
της οδηγίας] και εν συνεχεία ανά τριετία, 
όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες ώστε η Επιτροπή να συντάξει 
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο σχετικά µε την 
εφαρµογή της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως 
αυτή τροποποιείται µε την παρούσα 
οδηγία. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαµβάνει 
δεόντως υπόψη τις απόψεις των 
κοινωνικών εταίρων και των οικείων µη 
κυβερνητικών οργανώσεων. Σύµφωνα µε 
την αρχή της ενσωµάτωσης της διάστασης 
της ισότητας των δύο φύλων, η έκθεση 
περιέχει, µεταξύ άλλων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που έχουν τα ληφθέντα µέτρα 
στους άνδρες και τις γυναίκες. Με βάση τα 
λαµβανόµενα στοιχεία, η εν λόγω έκθεση 
περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, προτάσεις 
για την επανεξέταση και την 
επικαιροποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, 
όπως αυτή τροποποιείται µε την παρούσα 
οδηγία. 

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαµβάνει 
δεόντως υπόψη τις απόψεις των 
κοινωνικών εταίρων και των οικείων µη 
κυβερνητικών οργανώσεων. Σύµφωνα µε 
την αρχή της ενσωµάτωσης της διάστασης 
της ισότητας των δύο φύλων, η έκθεση 
περιέχει, µεταξύ άλλων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που έχουν τα ληφθέντα µέτρα 
στους άνδρες και τις γυναίκες. 
Περιλαµβάνει επίσης µελέτη αντικτύπου 
που αναλύει τις κοινωνικές και 
οικονοµικές συνέπειες που θα είχε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της η 
περαιτέρω αύξηση της διάρκειας της 
άδειας µητρότητας και η εφαρµογή της 
άδειας πατρότητας. Με βάση τα 
λαµβανόµενα στοιχεία, η εν λόγω έκθεση 
περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, προτάσεις 
για την επανεξέταση και την προσαρµογή 
στα πρόσφατα δεδοµένα της οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται µε 
την παρούσα οδηγία. 
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Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να εκτιµηθούν µε ακρίβεια το κόστος και τα οφέλη µιας σηµαντικής 

επιµήκυνσης της άδειας µητρότητας, τόσο για τις γυναίκες όσο και για την κοινωνία. Η 

διευκόλυνση του µητρικού θηλασµού µπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόµηση δαπανών για την υγεία 

και να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών. 

 

 
 
 
 


