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1. Εισαγωγή

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ
αποβλέπει στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων εγκύων, λεχώνων 
και γαλουχουσών. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία που ολοκληρώνει τη «δέσμη 
συνδιαλλαγής» της Επιτροπής αποτελεί μία από τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας.

Υποστηρίζεται η αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η
αναδιατύπωση που προτείνει η Επιτροπή απέχει από το επιθυμητό, είτε όσον αφορά τον
περιορισμό των ασυμμετριών μεταξύ ανδρών και γυναικών είτε όσον αφορά την προώθηση
ενός πραγματικού και ισορροπημένου συνδυασμού της επαγγελματικής ζωής με την
οικογενειακή και ιδιωτική ζωή, κυρίως, επειδή δεν προάγει τη γονεϊκότητα με 
καταμερισμένες ευθύνες.

Με την προσθήκη του άρθρου 141 της Συνθήκης ΕΚ στη νομική βάση της εν λόγω πρότασης, 
αυτή αποκτά μια συνδυασμένη νομική βάση –την παράγραφο 2 του άρθρου 137, όσον αφορά
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και την παράγραφο 3 του 
άρθρου 141 της ΣΕΚ, όσον αφορά την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών– η οποία προσδίδει στην οδηγία μεγαλύτερη εννοιολογική αρμονία. Αφετέρου, η
διεύρυνση της νομικής βάσης καθιστά δυνατή τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικά με την
προστασία της μητρότητας και της πατρότητας, ως κυρίαρχων κοινωνικών αξιών.

Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με την παρούσα πρόταση εστιάζουν, ειδικότερα, στην 
επέκταση του ελάχιστου διαστήματος άδειας μητρότητας, που από 14 μεταβάλλεται σε 18 
εβδομάδες, στην αρχή της αμοιβής στο ακέραιο, στην καθιέρωση των απαιτούμενων 
ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας και στην απαγόρευση της απόλυσης.

2. Γονεϊκότητα με καταμερισμένες ευθύνες.

Η κοινωνική ατζέντα της ΕΕ θέτει στις προτεραιότητές της την ανάγκη προώθησης πολιτικών
που αποβλέπουν στη διευκόλυνση του συνδυασμού της επαγγελματικής, της οικογενειακής
και της προσωπικής ζωής, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Η προσπάθεια
συνδυασμού της εργασίας με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή αποτελεί επίσης έναν από
τους έξι τομείς προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης, όπως ορίζονται στον χάρτη πορείας
για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών για το 2006-2010.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια δημογραφική πρόκληση, η οποία χαρακτηρίζεται
από χαμηλά επίπεδα γεννητικότητας και από αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων. Η
βελτίωση των διατάξεων που ευνοούν την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής συνιστά επίσης μέρος της απάντησης σε αυτή τη δημογραφική πτώση.

Επιβεβαιώνεται, επομένως, ότι τα φυλετικά στερεότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν στην
κοινωνία, αποτελώντας ένα εμπόδιο στην πρόσβαση των γυναικών στην εργασία και, κυρίως, 
στην ποιοτική απασχόληση. Οι γυναίκες, σε αντίθεση με τους άνδρες, εξακολουθούν να
θεωρούνται ως οι βασικές υπεύθυνες για τη φροντίδα των παιδιών και των υπόλοιπων
προστατευόμενων μελών, αντιμετωπίζοντας συχνά την ανάγκη να επιλέξουν ανάμεσα στη 
μητρότητα και στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Οι γυναίκες αξιολογούνται συχνά ως
εργαζόμενες «υψηλού κινδύνου», «δεύτερης επιλογής» ή «ασύμφορες», δεδομένης της 
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υψηλής πιθανότητας να εγκυμονήσουν και να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους για άδεια 
μητρότητας. Είναι, επομένως, θεμελιώδες, οι νέοι τύποι άδειας να μην αντανακλούν ή 
ενισχύουν τα στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία.

Η μητρότητα και η πατρότητα αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα, απαραίτητα για την ύπαρξη 
κοινωνικής ισορροπίας. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό η αναθεώρηση της οδηγίας
92/85/ΕΟΚ να ωφελεί τις εργαζόμενες γυναίκες, προστατεύοντας τη μητρότητα και την
πατρότητα, κυρίως με τη λήψη μέτρων που ενθαρρύνουν τους άνδρες να αναλαμβάνουν 
οικογενειακές ευθύνες.

Η παρουσία των γονέων στη ζωή του παιδιού, από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής του, 
αποδεικνύεται πολύ σημαντική για την υγιή σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική 
ανάπτυξη του παιδιού. Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται απαραίτητο να προβλέπει επίσης η
κοινοτική νομοθεσία μια ατομική άδεια πατρότητας, μη μεταβιβάσιμη και αμοιβόμενη,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον σύζυγο ταυτόχρονα με την άδεια μητρότητας. Σε
περίπτωση υιοθεσίας, θα έπρεπε επίσης να αναγνωρίζεται το δικαίωμα για μια περίοδο 
άδειας, το οποίο θα έπρεπε να κατανέμεται μεταξύ αμφότερων των μελών του ζεύγους.

3. Διάρκεια της άδειας μητρότητας

Η πρόταση παράτασης της άδειας μητρότητας στις 18 εβδομάδες, έξι από τις οποίες θα 
πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνονται μετά τον τοκετό, αντιστοιχεί στην περίοδο που 
αναφέρεται στη σύσταση της ΔΟΕ R 191, όσον αφορά την προστασία της μητρότητας, η 
οποία εγκρίθηκε το 2000.

Δεδομένου ότι η άδεια μητρότητας 18 εβδομάδων ήδη αποτελεί πραγματικότητα σε πολλά
κράτη μέλη, η προσθήκη 4 εβδομάδων (από τις τρέχουσες 14 σε 18 που προτείνονται) 
ερμηνεύεται ως μια μετριοπαθής τροποποίηση, με επιπτώσεις πιθανώς μικρής σημασίας για 
το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο των διαφόρων κρατών μελών. Σημειώνεται ότι η 
συμβουλευτική επιτροπή για την ισότητα ευκαιριών γυναικών και ανδρών προτείνει τη 
διεύρυνση σε 24 εβδομάδες.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν εισάγει διατάξεις όσον αφορά τη γαλουχία. Λαμβάνοντας
υπόψη τη σύσταση της ΠΟΥ A55/15 για τη σημασία της γαλουχίας κατά τους πρώτους μήνες
της ζωής και έχοντας επίσης υπόψη το άρθρο 10 της Σύμβασης αριθ. 183 της ΔΟΕ, του 2000, 
που προτείνει να δικαιούται η γυναίκα μία ή περισσότερες παύσεις καθημερινά ή καθημερινή 
μείωση του χρόνου εργασίας της για γαλουχία, η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι θα πρέπει να 
προβλέπεται το δικαίωμα σε μείωση του ωραρίου εργασίας για γαλουχία, χωρίς την απώλεια
οποιωνδήποτε προνομίων.

4. Αμοιβή

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει την πληρωμή στο εκατό τοις εκατό ενός μηνιαίου
μισθού κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, ίσου με τον τελευταίο μηνιαίο μισθό ή ίσου
με τον μέσο μηνιαίο μισθό. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική, καθώς η 
πληρωμή οριοθετείται από το κάθε κράτος μέλος, χωρίς να είναι ποτέ κατώτερη από το 
επίδομα ασθενείας.

Η εισηγήτρια συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής, δεδομένου ότι η καταβολή του
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μισθού στο ακέραιο κατά τη διάρκεια της άδειας συνιστά μια εγγύηση ότι οι γυναίκες δεν θα
ζημιώνονται οικονομικά εξαιτίας της απόφασής τους να αποκτήσουν παιδιά.

5. Απαγόρευση απόλυσης

Σε γενικές γραμμές, οι τροποποιήσεις που προτείνονται όσον αφορά την απαγόρευση 
απόλυσης και τα δικαιώματα των εργαζομένων εμφανίζονται θετικές. Δικαιώματα που θα 
πρέπει να επεκτείνονται στον πατέρα κατά τη διάρκεια της χρήσης της άδειας πατρότητας. 

Η πρόταση της Επιτροπής απαγορεύει την απόλυση στο διάστημα μεταξύ της έναρξης της
εγκυμοσύνης και έως 6 μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, διάστημα που θα έπρεπε 
να παραταθεί σε έναν χρόνο, δεδομένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η εργαζόμενη είναι 
υποχρεωμένη να προσαρμοστεί σε μια νέα εργασιακή κατάσταση, γεγονός που απαιτεί χρόνο.

Η εισηγήτρια θεωρεί θετικές τις τροποποιήσεις που εισάγονται σε αυτό το πλαίσιο, 
περιλαμβανομένου και του δικαιώματος επιστροφής στην ίδια ή σε ισοδύναμη θέση
εργασίας, κάνοντας χρήση τυχόν βελτιώσεων που θα επέλθουν κατά τη διάρκεια της 
απουσίας από την εργασία. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η θέση
εργασίας που χαρακτηρίζεται ως «ισοδύναμη» θα πρέπει να διατηρεί το ίδιο λειτουργικό 
περιεχόμενο, τόσο όσον αφορά το εισπρακτέο εισόδημα όσο και τα καθήκοντα που 
ασκούνται.

6. Ευελιξία στην οργάνωση της εργασίας

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει τη σημασία της καθιέρωσης της δυνατότητας της εργαζόμενης, 
κατά την επιστροφή της από την άδεια μητρότητας, να ζητήσει από τον εργοδότη της κάποιες 
αλλαγές στο ωράριο και στο καθεστώς εργασίας. Ο εργοδότης δεν θα πρέπει μόνο να λάβει 
υπόψη του τα αιτήματα αυτά, αλλά και να τα ικανοποιήσει εφόσον είναι δικαιολογημένα.

Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει επιπλέον να εκτείνεται στον πατέρα, λαμβάνοντας υπόψη την 
προώθηση του καταμερισμού των οικογενειακών ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το
γεγονός ότι είναι περισσότερες οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες που προσφεύγουν σε
αυτές τις διατάξεις δημιουργεί μια ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, που αντανακλάται 
αρνητικά στην κατάσταση των γυναικών στον τόπο εργασίας και στην οικονομική τους 
εξάρτηση.

Η εισηγήτρια εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε
τροποποιήσεις όσον αφορά τη νυχτερινή εργασία. Υποστηρίζεται η προσθήκη μιας νέας
διάταξης που να προβλέπει την εξαίρεση από νυχτερινή εργσία των εγκύων εργαζομένων, 
κάποιες εβδομάδες πριν και μετά τον τοκετό και καθ’ όλη τη διάρκεια της γαλουχίας.

Θεωρείται επίσης θεμελιώδης η δημιουργία μιας νέας διάταξης που να παραχωρεί στην
εργαζόμενη έγκυο, λεχώνα ή γαλουχούσα, καθώς και στον πατέρα που έκανε χρήση της 
άδειας πατρότητας, τη δυνατότητα να αρνηθεί την παροχή πρόσθετης εργασίας.

7. Υγεία και Ασφάλεια

Η αξιολόγηση του κινδύνου κατέχει κεντρικό ρόλο στην παρούσα πρόταση. Ωστόσο, δεν 
προσδιορίζεται κανένα προληπτικό μέτρο για την εξάλειψη όλων των ειδών κινδύνων για την 
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αναπαραγωγή. Οι διατάξεις δεν υποχρεώνουν τον εργοδότη να υιοθετήσει οποιαδήποτε μέτρα 
έως ότου ενημερωθεί για την εγκυμοσύνη της εργαζόμενης, γεγονός που συμβαίνει περίπου 
κατά την έβδομη ή όγδοη εβδομάδα. Μάλιστα, οι βασικοί κίνδυνοι για δυσπλασίες του 
εμβρύου συμβαίνουν κατά τις πρώτες εβδομάδες της κύησης.

Οι αιτιώδεις παράγοντες για γενετικές τροποποιήσεις και ανωμαλίες του εμβρύου που
προκαλούν στειρότητα, δυσπλασίες και χρωμοσωματικές αποκλίσεις, μπορούν να 
επηρεάσουν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες πριν από τη γονιμοποίηση και πλήττουν 
κυρίως το έμβρυο.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ανησυχία της όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα και θεωρεί ότι οι 
εργαζόμενες έγκυες, λεχώνες ή γαλουχούσες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
μεμονωμένες περιπτώσεις. 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.
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