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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ 92/85 /ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Οκτωβρίου 1992

σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 118 A,
την πρόταση της Επιτροπής, που υποβλήθηκε μετά από
διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφά
λεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο
εργασίας C1 ),
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 1 18 A της συνθήκης προβλέπει ότι το Συμβούλιο
θεσπίζει, με οδηγίες, τις ελάχιστες προδιαγραφές για να
προωθήσει την καλυτέρευση ιδίως του χώρου της εργασίας,
για να προστατεύσει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζο
μένων*

ότι η παρούσα οδηγία δεν μπορεί να δικαιολογήσει ενδεχό
μενη μείωση των επιπέδων προστασίας που έχουν ήδη
επιτευχθεί σε κάθε κράτος μέλος, δεδομένου ότι τα κράτη
μέλη επιδιώκουν, δυνάμει της συνθήκης, να προάγουν τη
βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν σε αυτόν τον τομέα
και θέτουν ως στόχο την εναρμόνισή τους προς το καλύ
τερο -

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 18 A της συνθήκης, με τις οδηγίες
αυτές αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και
νομικών εξαναγκασμών που θα εμπόδιζαν τη δημιουργία και
την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
C) ΕΕ
ΕΕ
(2) ΕΕ
ΕΕ
C) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
C
C
C

281 της 9 . 11 . 1990, σ . 3 και
25 της 1 . 2. 1991 , σ . 9.
19 της 28 . 1 . 1991 , σ . 177 και
150 της 15 . 6. 1992 , σ . 99 .
41 της 18 . 2. 1991 , σ . 29.

ότι, δυνάμει της απόφασης 74/325 /EOK (4), οπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1985 , η
Επιτροπή ζητάει τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για
την ασφάλεια , την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον

τόπο εργασίας, ενόψει της εκπόνησης προτάσεων σ' αυτόν
τον τομέα·

ότι, στον κοινοτικό χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων, που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊ
κό Συμβούλιο του Στρασβούργου στις 9 Δεκεμβρίου 1989 από
τους Αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένδεκα κρατών
μελών, διακηρύσσεται, ιδίως στο σημείο 19:
«Κάθε εργαζόμενος πρέπει να απολαύει ικανοποιητικών
συνθηκών προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς του
στο χώρο εργασίας. Πρέπει να λαμβάνονται τα απαιτού
μενα μέτρα με σκοπό να συνεχιστεί η προοδευτική
εναρμόνιση των συνθηκών που επικρατούν στον τομέα
αυτόν»·

ότι η Επιτροπή , στο πρόγραμμα δράσης της για την εφαρμο
γή του κοινοτικού χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαι
ωμάτων των εργαζομένων, έχει θέσει, μεταξύ άλλων, ως
στόχο, την έκδοση από το Συμβούλιο οδηγίας περί της
προστασίας των εγκύων κατά την εργασία *
ότι η οδηγία 89/391 /EOK του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου

1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση
της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομέ
νων κατά την εργασία (5) προβλέπει, στο άρθρο 15 , ότι οι
ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες κινδύνου πρέπει να προστα
τεύονται από τους κινδύνους που τις αφορούν ειδικότερα *
ότι οι έγκυοι, λεχώνες ή γαλουχούσες εργαζόμενες πρέπει
να θεωρούνται, από πολλές απόψεις, ως ομάδα ειδικών κιν
(«) ΕΕ αριθ . L 185 της 9 . 7. 1974, σ . 15 .
(S) ΕΕ αριθ. L 183 της 29. 6. 1989, σ . 1 .
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δύνων και ότι πρεπει να ληφθούν μέτρα όσον αφορα την υγεία
και την ασφάλειά τους·

ότι η προστασία των εγκύων, των λεχώνων και των γαλου
χουσών εργαζομένων δεν πρέπει να καθιστά μειονεκτική τη
θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και δεν πρέπει να
θίγει τις οδηγίες περί ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναι
κών*

ότι ορισμένες δραστηριότητες είναι δυνατόν να αποτελούν
ειδικό κίνδυνο έκθεσης σε επικίνδυνους παράγοντες, μεθό
δους παραγωγής ή συνθήκες εργασίας των εγκύων, λεχώνων
ή γαλουχουσών εργαζομένων, και ότι, επομένως, οι κίνδυνοι
αυτοί πρέπει να αξιολογούνται και το αποτέλεσμα της εν
λόγω αξιολόγησης να ανακοινώνεται στις εργαζόμενες γυναί
κες ή/και στους εκπροσώπους τους·
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σίας και τη διατήρηση αμοιβής ή/και το ευεργέτημα κατάλ
ληλου επιδόματος·
ότι η έννοια του κατάλληλου επιδόματος σε περίπτωση
άδειας μητρότητος πρέπει να θεωρηθεί ως τεχνικό σημείο
αναφοράς με σκοπό τον καθορισμό του ελάχιστου επιπέδου
προστασίας και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να
ερμηνεύεται ως εισάγουσα αναλογία μεταξύ εγκυμοσύνης
και ασθενείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΤΜΗΜΑ I

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ότι, εξάλλου, εάν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής
δείξει κινδύνους για την ασφάλεια ή την υγεία της εργαζόμε
νης γυναίκας, πρέπει να προβλεφθεί ένα σύστημα για την

Άρθρο 1

προστασία της·

Στόχος

1.
ότι οι έγκυες και γαλουχουσες εργαζόμενες δεν πρέπει να
εκτελούν εργασίες για τις οποίες η αξιολόγηση έδειξε κίνδυνο
έκθεσης, επικίνδυνης για την υγεία ή την ασφάλεια , σε
ορισμένους ιδιαίτερα επικίνδυνους παράγοντες ή συνθήκες
εργασίας·

ότι πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις ώστε οι έγκυοι, λεχώνες
ή γαλουχούσες εργαζόμενες, να μην υποχρεούνται να εκτε
λούν νυκτερινή εργασία εφόσον τούτο επιβάλλεται από
άποψη υγείας ή ασφάλειας·

ότι η εύθραυστη υγεία της εγκυου , γαλουχούσας η λεχώνας
εργαζόμενης καθιστά αναγκαίο δικαίωμα άδειας μητρότη
τας τουλάχιστον 14 συναπτών εβδομάδων, που κατανέμο
νται πριν ή/και μετά τον τοκετό, και υποχρεωτική άδεια
μητρότητας τουλάχιστον δύο εβδομάδων, που κατανέμονται
πριν ή / και μετά τον τοκετό -

H παρούσα οδηγία, η οποία είναι η δέκατη ειδική οδηγία

σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/
391 /EOK, έχει ως στόχο την εφαρμογή μέτρων που αποβλέ
πουν στην βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την
εργασία των εγκύων, λεχώνων ή γαλουχουσών εργαζομέ
νων .

2. Οι διατάξεις της οδηγίας 89/391 /ΕΟΚ, εξαιρέσει του
άρθρου 2 παράγραφος 2, εφαρμόζονται πλήρως σε όλον τον
τομέα της παραγράφου 1 , υπό την επιφύλαξη των τυχόν
δεσμευτικότερών ή/και ειδικότερων διατάξεων της παρού
σας οδηγίας.
3.
H παρούσα οδηγία δεν μπορεί να έχει ως στόχο τη
μείωση των επιπέδων προστασίας των εγκύων, λεχώνων ή
γαλουχουσών εργαζομένων σε σχέση με την κατάσταση που
επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος την ημερομηνία της έκδοσής
της .

Άρθρο 2

ότι o κίνδυνος απόλυσης για λόγους , που σχετίζονται με την
κατάστασή τους μπορεί να έχει ζημιογόνες επιπτώσεις στη
ψυχική και φυσική κατάσταση των εγκύων, λεχωνών ή
γαλουχουσών εργαζομένων και ότι πρέπει να προβλεφθεί
απαγόρευση απόλυσης·

ότι τα. μέτρα οργάνωσης της εργασίας που αποβλέπουν στην
προστασία της υγείας των εγκύων, λεχώνων ή γαλουχουσών
εργαζομένων δεν θα έχουν πρόσφορα αποτελέσματα εάν δεν
συνοδεύονται από τη διατήρηση δικαιωμάτων σχετιζομένων
με τη σύμβαση εργασίας, σϋμπεριλαμβανομένης της διατή
ρησης αμοιβής ή/και του ευεργετήματος κατάλληλου επιδό

Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) έγκυος εργαζομένη, κάθε εργαζόμενη γυναίκα που είναι
έγκυος και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την
κατάστασή της, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και
πρακτική·
β) λεχώνα εργαζομένη, καθε εργαζόμενη γυναίκα που δια
νύει 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·

ματος·

ότι, εξάλλου, ούτε οι διατάξεις περί αδείας μητρότητας θα
έχουν πρόσφορα αποτελέσματα εάν δεν συνοδεύονται από τη
διατήρηση δικαιωμάτων σχετιζομένων με τη σύμβαση εργα

γ) γαλουχούσα εργαζομένη, κάθε εργαζόμενη γυναίκα που
διανύει το στάδιο της γαλουχίας κατά την έννοια της
εθνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής και έχει πληροφο
ρήσει τον εργοδότη της για την κατάστασή της, σύμφωνα
με την ανωτέρω νομοθεσία ή / και πρακτική .
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ΤΜΗΜΑ II

Άρθρο 5

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνέπειες των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

Άρθρο 3
Κατευθυντήριες γραμμές
1 . H 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 παρα
γόντων καθώς και τών βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής
που θεωρείται ότι ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή την
ασφάλεια των εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια του
άρθρου 2.

Οι αναφερόμενες στο 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 δραστη
ριότητα των εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια του
άρθρου 2.
2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 κατευθυντήριες
γραμμές έχουν στόχο να χρησιμεύσουν ως οδηγός για την
προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 1 αξιολόγηση .

1 . Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 6 της οδηγίας 89/
391 /EOK, εάν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, που
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 , δείξουν κίνδυνο για
την ασφάλεια ή την υγεία, ή αν δείξουν αντίκτυπο στην
εκγυμοσύνη ή τη γαλουχία της εργαζομένης κατά την έννοια
του άρθρου 2, o εργοδότης λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα
προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση της εν λόγω εργαζομέ
νης σ' αυτόν τον κίνδυνο, με προσωρινή προσαρμογή των
συνθηκών εργασίας ή/και του χρόνου εργασίας της.
2.
Εάν η προσαρμογή των συνθηκών εργασίας ή/και του
χρόνου εργασίας είναι τεχνικά ή/και αντικειμενικά αδύνατη
ή αν για λόγους δεόντως αιτιολογημένους δεν είναι εύλογο να
απαιτηθεί, o εργοδότης λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται
ώστε να εξασφαλίσει για την εν λόγω εργαζομένη αλλαγή
θέσης.

3 . Εάν η αλλαγή θέσης είναι τεχνικά ή/και αντικειμενικά
αδύνατη , ή αν για λόγους δεόντως αιτιολογημένους δεν είναι
εύλογο να απαιτηθεί, 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.

Προς τούτο, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις κατευθυντήριες
αυτές γραμμές στους εργοδότες και τις εργαζόμενες γυναίκες
ή/και στους εκπροσώπους τους στο Οικείο κράτος μέλος.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται,
τηρουμένων των αναλογιών, στην περίπτωση κατά την οποία
η εργαζομένη που ασκεί δραστηριότητα απαγορευόμενη
δυνάμει του άρθρου 6, μείνει έγκυος ή αρχίσει να γαλουχεί,
και πληροφορήσει σχετικά τον εργοδότη της.

Άρθρο 4

Άρθρο 6

Αξιολόγηση και ενημέρωση

Απαγόρευση έκθεσης

1 . Όσον αφορά οιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται
να εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσης στους παράγο
ντες, τις μεθόδους παραγωγής ή τις συνθήκες εργασίας, που
περιλαμβάνονται στο μη εξαντλητικό κατάλογο του παραρ
τήματος I, πρέπει να αξιολογείται, από τον εργοδότη , η φύση ,
o βαθμός και η διάρκεια της έκθεσης των εργαζόμενων
γυναικών κατά την έννοια του άρθρου 2, στη συγκεκριμένη

Εκτός από τις γενικές διατάξεις σχετικά με την προστασία
των εργαζομένων, και ιδίως τις διατάξεις σχετικά με τις
οριακές τιμές της έκθεσης κατά την εργασία :

επιχείρηση ή/και εγκατάσταση , είτέ άμεσα είτε έμμεσα ,
μέσω των υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης που προ

βλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 8^/391 /ΕΟΚ, προκειμέ

νου :

— να εκτιμηθεί κάθε κίνδυνος που απειλεί την ασφάλεια ή
την υγεία καθώς και κάθε αντίκτυπος στην εγκύμοσύνη ή
γαλουχία των εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια του
άρθρου 2 ,
— να καθορισθούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν .

2.
Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 της οδηγίας 89/
391 /EOK, στην συγκεκριμένη επιχείρηση ή / και εγκατάστα
ση , 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
εκπρόσωποι τους, ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέ
σματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1
καθώς και σχετικά με κάθε μέτρο που αφορά την ασφάλεια
και την υγεία κατά την εργασία .

1 , οι έγκυοι εργαζόμενες, κατά την έννοια του άρθρου 2
στοιχείο α), δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπο
χρεωθούν να εκτελέσουν δραστηριότητα της οποίας η
αξιολόγηση έχει δείξει ότι συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης
επικίνδυνης για την ασφάλεια ή την υγεία, στους παρά
γοντες ή τις συνθήκες εργασίας που αναφέρονται στο
παράρτημα II τμήμα A·
2 , οι γαλουχούσες εργαζόμενες , κατά την έννοια του άρ
θρου 2 στοιχείο γ), δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να
υποχρεωθούν να εκτελέσουν δραστηριότητα της οποίας η
αξιολόγηση έχει δείξει ότι συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης,
επικίνδυνης για την ασφάλεια ή την υγεία, στους παρά
γοντες ή τις συνθήκες εργασίας που αναφέρονται στο
παράρτημα II τμήμα B.

Άρθρο 7

Νυκτερινή εργασία
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται
προκειμένου οι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 να
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μην υποχεούνται να εκτελούν νυκτερινή εργασία κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, καθώς και επί ένα χρονικό
διάστημα μετά τον τοκετό, το οποίο ορίζεται από την εθνική
αρχή που είναι αρμόδια για την ασφάλεια και την υγεία, με
την επιφύλαξη της υποβολής, σύμφωνα με τεχνικές λεπτομέ
ρειες που ορίζουν τα κράτη μέλη , ιατρικού πιστοποιητικού
που βεβαιώνει την ανάγκη αυτού του μέτρου όσον αφορά την
ασφάλεια και την υγεία της εν λόγω εργαζομένης.
2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρέπει
να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με τις εθνικές
νομοθεσίες ή/και πρακτικές:
α) μετακίνησης σε θέση 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 , ή που για λόγους
δεόντως αιτιολογημένους δεν είναι εύλογο να απαιτηθεί
λογικά .

1 , τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται
προκειμένου να απαγορευθεί η απόλυση των εργαζομέ
νων γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, επί διά
στημα εκτεινόμενο από την αρχή της εγκυμοσύνης τους
ως το τέλος της άδειας μητρότητας που προβλέπεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 1 , εκτός από εξαιρετικές περιπτώ
σεις που δεν συνδέονται με την κατάστασή τους και
γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρα
κτικές και, ενδεχομένως, εφόσον το εγκρίνει η αρμόδια
αρχή·
2, σε περίπτωση που απολυθεί εργαζόμενη γυναίκα, κατά
την έννοια του άρθρου 2, κατά το διάστημα που προβλέ
πεται στο σημείο 1 , o εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει
δεόντως την απόλυση γραπτώς·
3 , τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για
να προστατευθούν οι εργαζόμενες γυναίκες , κατά την
έννοια του άρθρου 2, από τις επιπτώσεις απόλυσης, η
οποία είναι παράνομη δυνάμει του σημείου 1 .

Άρθρο 11

Άρθρο 8

Δικαιώματα συναφή προς τη σύμβαση εργασίας
Άδεια μητρότητας
1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται
προκειμένου οι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2
να δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 14 συναπτών
εβδομάδων τουλάχιστον, που κατανέμονται πριν ή/και μετά
τον τοκετό, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρα
κτικές .
2.
H άδεια μητρότητας που προβλέπεται στην παράγρα
φο 1 πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτική άδεια μητρότητας

δύο εβδομάδων τουλάχιστον, που κατανέμονται πριν ή/και
μετά τον τοκετό, σύμφωνα μΐε τις εθνικές νομοθεσίες ή/και
πρακτικές.
I

Προκειμένου να εξασφαλισθεί στις εργαζόμενες εγκύους,
κατά την έννοια του άρθρου 2, η άσκηση των δικαιωμάτων
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας της, τα οποία
αναγνωρίζονται στο παρόν άρθρο, προβλέπονται τα ακό
λουθα :

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 κατάλληλου επιδόματος των εργαζομέ

νων γυναικών κατά την έννοια του άρθρου i, πρέπει να

εξασφαλίζονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και
πρακτικές·
2, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 , πρέπει να
εξασφαλίζονται:

Άρθρο 9

Απαλλαγή από την εργασία για προγεννητικές εξετάσεις
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται προ
κειμένου οι έγκυοι εργαζόμενες, κατά την έννοια του άρ
θρου 2 στοιχείο α), να απολαύουν, σύμφανα με την εθνική
νομοθεσία ή/και πρακτική , απαλλαγής από την εργασία,
χωρίς απώλεια αποδοχών για να υποβάλλονται σε εξετάσεις
προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να

γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Άρθρο 10
Απαγόρευση απόλυσης

Προκειμένου να εξασφαλισθεί στις εργαζόμενες γυναίκες,
κατά την έννοια του άρθρου 2, η άσκηση των δικαιωμάτων
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας της, τα οποία
αναγνωρίζονται στο παρόν άρθρο, προβλέπεται ότι:

α) τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη σύμβαση εργα
σίας των εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια του
άρθρου 2, εκτός από τα δικαιώματα που αναφέρονται
στο κατωτέρων στοιχείο β)·

β) η διατήρηση αμοιβής ή/και το ευεργέτημα κατάλλη
λου επιδόματος στις εργαζόμενες κατά την έννοια
του άρθρου 2·

3 , το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο β)
κρίνεται κατάλληλο εφόσον εξασφαλίζει αμοιβή ισοδύ
ναμη τουλάχιστον προς εκείνη που θα εισέπραττε η
ενδιαφερόμενη εργαζομένη σε περίπτωση διακοπής των
δραστηριοτήτων της για λόγους συνδεδεμένους με την
κατάσταση της υγείας . της, εντός ενός ενδεχομένου
ανωτάτου ορίου καθοριζομένου από τις εθνικές νομοθε
σίες *
4, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξαρτούν το
δικαίωμα αμοιβής ή επιδόματος που αναφέρεται στο
σημείο 1 και στο σημείο 2 στοιχείο β) από την προϋπόθεση

ότι η ενδιαφερόμενη εργαζομένη πληροί τους προβλεπό
μενους από τις εθνικές νομοθεσίες όρους πρόσβασης σ'
αυτά τα ευεργετήματα .
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Οι προαναφερόμενοι οροι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να προβλέπουν περιόδους προηγούμενης εργασίας,
μεγαλύτερες των δώδεκα μηνών, αμέσως πριν από την
πιθανή ημερομηνία του τοκετού.

* Άρθρο 12

οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την
επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την
αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη .

3 . Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο
των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που έχουν ήδη
εκδώσει ή που εκδίδουν στον τομέα o οποίος διέπεται από την
παρούσα οδηγία.

Υπεράσπιση των δικαιωμάτων

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην εσωτερική τους έννομη τάξη τα
αναγκαία μέτρα, προκειμένου να καταστεί δυνατό σε κάθε
εργαζομένη που θεωρεί ότι θίγεται από τη μη τήρηση των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παρούσα οδηγία να

4. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά πεντα
ετία έκθεση για την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας, αναφέροντας τις απόψεις των κοινωνι
κών εταίρων .

διεκδικεί τα δικαιώματά της διά της δικαστικής οδού ή/και,
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές, διά της
προσφυγής σε άλλες αρμόδιες αρχές.

Ωστόσο , τα κράτη μέλη υποβάλλουν για πρώτη φορά στην
Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή στην πράξη των διατά
ξεων της παρούσας οδηγίας, αναφέροντας τις απόψεις των
κοινωνικών εταίρων, τέσσερα έτη μετά την έκδόση της.

Άρθρο 13

H Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και
τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια , την υγιεινή και
την προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας.

Τροποποίηση των παραρτημάτων
1 . Οι καθαρά τεχνικές προσαρμογές του παραρτήματος I
αναλόγως τεχνικής προόδου, της εξελίξεως των διεθνών
κανόνων ή προδιαγραφών και των γνώσεων στον τομέα που
καλύπτει η παρούσα οδηγία, αποφασίζονται με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 17 της οδηγίας 89/391 /EOK.

5 . H Επιτροπή υποβάλλει, σε περιοδική βάση, στο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή , έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 1 ,
2 και 3 .

2. Το παράρτημα II μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σύμφω
να με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 118 A της
συνθήκης.

Άρθρο 14

6. Το Συμβούλιο θα επανεξετάσει την παρούσα οδηγία , με
βάση εκτίμηση η οποία θα πραγματοποιηθεί βάσει των
εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο
εδάφιο και, ενδεχομένως βάσει προτάσεως, την οποία θα
υποβάλει η Επιτροπή, το αργότερο πέντε έτη μετά τηνέκδοσή
της .

Τελικές διατάξεις
1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο δύο έτη
μετά την έκδοσή της ή βεβαιώνονται το αργότερο δύο έτη
μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας ότι οι κοινωνικοί
εταίροι εφαρμόζουν τις αναγκαίες διατάξεις κατόπιν συμφω
νίας, οφείλοντας να θεσπίσουν κάθε αναγκαία διάταξη ώστε
να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να εγγυηθούν τα επιβαλ
λόμενα από την παρούσα οδηγία αποτελέσματα . Τα κράτη
μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 , όταν
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη , αναφέρονται στην παρούσα

Άρθρο 15
H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Λουξεμβούργο, 19 Οκτωβρίου 1992.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
D. CURRΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΜΗ ΕΗΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΏΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ , ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

A. Παράγοντες
1 . Φυσικοί παράγοντες, εφόσον οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται ως παράγοντες που συνεπάγονται οργανικές
βλάβες του εμβρύου ή/και υπάρχει φόβος να προκαλέσουν αποκόλληση του πλακούντα,. ιδίως δε:
α) προσκρούσεις, δονήσεις ή κινήσεις·

β) χειρωνακτική μετακίνηση βαρέων φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους, ιδίως οσφυοσπονδυλικούς·
γ) θόρυβος·
δ) ιοντίζουσες αντινοβολίες (*)·

ε) μη ιοντίζουσες αντινοβολίες·
στ) ακραίες συνθήκες ψύχους ή ζέστης·

ζ) κινήσεις και θέσεις του σώματος, μετακινήσεις —είτε εντός είτε εκτός των καταστάσεων— ψυχική και
φυσική κόπωση και άλλες φυσικές καταπονήσεις συνδεδεμένες με τη δραστηριότητα της εργαζομένης
κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας.
2. Βιολογικοί παράγοντες

Βιολογικοί παράγοντες των ομάδων κινδύνου 2 έως 4 κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) σημεία 2 έως
4 της οδηγίας 90/679/EOK (>), στο βαθμό που είναι γνωστό ότι οι παράγοντες αυτοί ή τα θεραπευτικά μέτρα
τα οποία επέβαλαν οι εν λόγω παράγοντες, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εγκύων και του κυοφορουμένου
και εφόσον δεν περιλαμβάνονται ακόμα στο παράρτημα II.
3 . Χημικοί παράγοντες

Οι ακόλουθοι χημικοί παράγοντες , στο βαθμό που είναι γνωστό ότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εγκύων
και του κυοφορουμένου και εφόσον δεν περιλαμβάνονται ακόμα στο παράρτημα II :
α) οι ουσίες με την επισήμανση R 40, R 45 , R 46 και R 47 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EOK (2) εφόσον
δεν περιλαμβάνονται ακόμα στο παράρτημα II·

β) χημικοί παράγοντες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 90/394/EOK (3)·
γ) υδράργυρος και τα παράγωγά του·
δ) αντιμιτωτικά φάρμακα*
ε)

μονοξείδιο του άνθρακα-

ζ) επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες με αποδεδειγμένη επιδερμική διείσδυση .

B. Μέθοδοι παραγωγής

— Βιομηχανικές μέθοδοι παραγωγής που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 90/394/EOK.

Γ. Συνθήκες εργασίας
— Υπόγειες εργασίες σε ορυχεία .

(*) Π.υ. Οδηγία 80/836/Eυρατόμ (ΕΕ αριθ . L 246 της 17 . 9. 1980, σ . 1 ).
(>) ΕΕ αριθ . L 374 της 31 . 12. 1990, σ . 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 196 της 16. 8 . 1967, σ . 1 . (Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/517/EOK) (ΕΕ αριθ. L 287 της
19. 10. 1990, σ . 37).
P) ΕΕ αριθ . L 196 της 26 . 7 . 1990, σ . 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΗ ΕΗΑΝΤΛΗΉΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6

A. Έγκυοι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α)
1 . Παράγοντες

α) Φυσικοί παράγοντες
— Εργασία σε περιβάλλον υπερπίεσης, παραδείγματος χάριν σε θαλάμους πίεσης, καταδύσεις.
β) Βιολογικοί παράγοντες
Οι ακόλουθοι βιολογικοί παράγοντες:
— Τοξόπλασμα,
— Ιός της ερυθράς,

εκτός εάν υπάρχει απόδειξη του ότι η εργαζομένη έγκυος είναι επαρκώς προστατευμένη έναντι αυτών
των παραγόντων από την κατάσταση του ανοσοποιητικού της συστήματος.
γ) Χημικοί παράγοντες

— Μόλυβδος και τα παράγωγά του, στο βαθμό που οι παράγοντες αυτοί υπάρχει κίνδυνος να
απορροφώνται από τον ανθρώπινο οργανισμό .
2. Συνθήκες εργασίας

— Υπόγειες εργασίες σε ορυχεία .

B. Γαλουχούσες εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο γ)
1 . Παράγοντες

α) Χημικοί παράγοντες
— Μόλυβδος και τα παράγωγά του, στο βαθμό που οι παράγοντες αυτοί υπάρχει κίνδυνος να
απορροφώνται από τον ανθρώπινο οργανισμό .
2. Συνθήκες εργασίας

— Υπόγειες εργασίες σε ορυχεία .

