ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 41/2003
Τροποποίηση του π.δ. 176/97 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία
92/85/EOK" (150/A)
(ΦEK 44/A/21-02-2003)
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, και 3) 3 και 4 του ν. 1338/83 "Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου"
(34/A) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του ν. 1440/84 "Συµµετοχή της Eλλάδας στο
κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Eυρωπαϊκής Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισµού Eφοδιασµού
EURATOM" (70/A), µε το άρθρο 65 του ν. 1892/90 "Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις" (101/A), µε το άρθρο 19 του ν.2367/95 (261/Α) και µε το άρθρο 22 του ν. 2789/2000
(21/Α).
β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/92 "Kύρωση της συνθήκης για την Eυρωπαϊκή
Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη"
(136/A).
2. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1568/85 "Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (177/A) .
3. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/A).
4. Tη µε αριθµό 6/29-06-2001 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (ΣΥΑΕ).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (137/Α), που
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων κλπ." (154/Α) και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 2469/97 (38/Α).
6. Το γεγονός ότι η πρόσθετη δαπάνη η οποία προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ή του
προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να προσδιορισθεί διότι αφενός µεν δεν
µπορεί να προσδιορισθεί ο αριθµός των ατόµων που πιθανόν θα κάνουν χρήση των σχετικών διατάξεων
αφετέρου δε για τα άτοµα αυτά µέρος µόνο της δαπάνης που θα προκληθεί θα είναι πρόσθετο διότι το
υπόλοιπο καλύπτεται από τις ήδη υφιστάµενες διατάξεις που αφορούν τις περιπτώσεις καταβολής
επιδοµάτων σε περιπτώσεις κοινής ασθένειας.
7. Tη µε αριθµό 217/30-04-2002 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση των
Yπουργών Oικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Eσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Aποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Yγείας και Πρόνοιας, Εµπορικής
Ναυτιλίας και ∆ηµόσιας Τάξης αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η συµπλήρωση των διατάξεων για τη προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/85/EOK της 19ης Oκτωβρίου 1992 "Σχετικά
µε την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία
των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων".
Άρθρο 2
Τροποποίηση του π.δ. 176/97
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 αντικαθίστανται ως εξής:
"5. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων
δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. "
2. Οι περιπτώσεις (α), (β) και (γ) του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
"α. Έγκυος εργαζόµενη: Kάθε εργαζόµενη γυναίκα που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυµοσύνης και έχει
πληροφορήσει τον εργοδότη της για την κατάστασή της εφ' όσον τούτο απαιτείται για τη λήψη θετικού
µέτρου υπέρ της εγκύου.
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β. Λεχώνα εργαζόµενη: Kάθε εργαζόµενη γυναίκα που διανύει το στάδιο µετά τον τοκετό, για χρονικό
διάστηµα µέχρι δύο µηνών και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την κατάστασή της εφ' όσον
τούτο απαιτείται για τη λήψη θετικού µέτρου υπέρ της λεχώνας.
γ. Γαλουχούσα εργαζόµενη: Kάθε εργαζόµενη γυναίκα που γαλουχεί για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα
έτος από τον τοκετό και έχει πληροφορήσει σχετικά τον εργοδότη της εφ' όσον τούτο απαιτείται για τη
λήψη θετικού µέτρου υπέρ της γαλουχούσας."
3. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 8
Άδεια µητρότητας
1. Oι εργαζόµενες γυναίκες κατά την έννοια του άρθρου 2 (παράγραφος α) δικαιούνται να λάβουν άδεια
µητρότητας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µε την προσκόµιση ιατρικού πιστοποιητικού που να
βεβαιώνει την πιθανή ηµεροµηνία του τοκετού.
2. H συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα έξι (16)
εβδοµάδων. Oκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία
τοκετού και οι υπόλοιπες µετά τον τοκετό.
3. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά
πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να
εξασφαλίζεται ο προβλεπόµενος χρόνος συνολικής άδειας των 16 εβδοµάδων σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. O χρόνος αυτής της άδειας αµοίβεται σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις."
4. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 11
∆ικαιώµατα συναφή προς τη σύµβαση εργασίας
1. Η προσαρµογή των συνθηκών εργασίας ή/και του χρόνου εργασίας, η µετακίνηση από νυκτερινή
εργασία σε θέση εργασίας ηµέρας και η αλλαγή θέσης εργασίας, που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και
7 του παρόντος διατάγµατος σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγεται απώλεια των πάσης φύσεως
αποδοχών ή άλλων δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση ή από τη σχέση εργασίας.
2. Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την εργασία, όπως αυτή προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 7 του
παρόντος διατάγµατος, ο φορέας ασθένειας καταβάλλει στην ασφαλισµένη, εφόσον προβλέπεται από
τη νοµοθεσία του η χορήγηση επιδοµάτων λόγω αποχής από την εργασία, "ειδικό επίδοµα µητρότητας"
για όλο το διάστηµα της απουσίας της.
Εάν από την νοµοθεσία που διέπει τον φορέα ασθένειας δεν προβλέπεται η χορήγηση επιδοµάτων
λόγω αποχής από την εργασία "ειδικό επίδοµα µητρότητας" καταβάλει στην εργαζόµενη ο ίδιος ο
εργοδότης.
3. Η χορήγηση της άδειας µητρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 δεν συνεπάγεται απώλεια των
πάσης φύσεως δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση ή από τη σχέση εργασίας.
Κατά το χρόνο της άδειας µητρότητας καταβάλλεται στην εργαζόµενη "επίδοµα µητρότητας".
4. Το ειδικό επίδοµα µητρότητας και το επίδοµα µητρότητας των παραγράφων 2 και 3 εξασφαλίζει στην
εργαζόµενη αποδοχές τουλάχιστον ίσες µε αυτές που θα ελάµβανε η εργαζόµενη σε περίπτωση
αποχής της από την εργασία λόγω αναρρωτικής αδείας.
Εφ' όσον σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, η χορήγηση του επιδόµατος µητρότητας
και του ειδικού επιδόµατος µητρότητας εξαρτάται από προηγούµενη εργασία, η διάρκεια της εργασίας
αυτής δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών.
Ειδικά για τις περιπτώσεις εργαζοµένων γυναικών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που το ειδικό
επίδοµα µητρότητας καταβάλλεται από τον φορέα ασθένειας, κατά τον πρώτο µήνα απαλλαγής από την
εργασία ο εργοδότης καταβάλει το ήµισυ του επιδόµατος αυτού.
5. Για την καταβολή του ειδικού επιδόµατος µητρότητας από τους φορείς ασθένειας προβλέπονται τα εξής:
α. Η ασφαλισµένη να έχει συµπληρώσει στην ασφάλιση του φορέα 200 ηµέρες εργασίας κατά τα δύο
έτη που προηγούνται της ηµεροµηνίας έναρξης απαλλαγής από την εργασία.
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β. Το ποσό του ειδικού επιδόµατος µητρότητας ισούται µε το ποσό του επιδόµατος ασθένειας του κάθε
φορέα, χωρίς τους περιορισµούς των ανωτάτων ορίων που τυχόν προβλέπονται από τη νοµοθεσία
του.
γ. Προκειµένου οι ασφαλιστικοί οργανισµοί να καταβάλλουν το ειδικό επίδοµα µητρότητας, πρέπει ο
εργοδότης να υποβάλλει στον ασφαλιστικό οργανισµό την προβλεπόµενη από το άρθρο 3 του
παρόντος γραπτή εκτίµηση κινδύνου, από την οποία να προκύπτουν οι συγκεκριµένοι κίνδυνοι
καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι η αλλαγή θέσης είναι τεχνικά και αντικειµενικά αδύνατη.
δ. Για τη διαπίστωση όλων των παραπάνω οι ασφαλιστικοί οργανισµοί διατηρούν το δικαίωµα ελέγχου.
Για το σκοπό αυτό στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) µε απόφαση της ∆ιοίκησής του
συνιστώνται 3µελείς επιτροπές στις οποίες συµµετέχουν ο διευθυντής του περιφερειακού ή τοπικού
υποκαταστήµατος του νοµού, ο προϊστάµενος εσόδων και ένας γιατρός της οικείας µονάδας υγείας.
Στους λοιπούς φορείς συνιστώνται τριµελείς επιτροπές µε ευθύνη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων
τους, στις οποίες συµµετέχει απαραίτητα ένας γιατρός.
ε. Προκειµένου να καταβληθεί στην εργαζόµενη το ανωτέρω επίδοµα κατά τη διάρκεια της γαλουχίας
εκτός από τα προβλεπόµενα στην περίπτωση (γ) του παρόντος δικαιολογητικά απαιτείται βεβαίωση
από αρµόδιο γιατρό του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι η εργαζόµενη
γαλουχεί."
5. Στο άρθρο 12, Παράρτηµα Ι (εδάφιο Α 3 α) η επισήµανση R62 αντικαθίσταται µε R64.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγµατος.
Aθήνα 17 Φεβρουαρίου 2003

