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Πολίτες κατήγγειλαν ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σταµατούσε να χορηγεί επίδοµα τέκνου
ως προσαύξηση σε συντάξεις γονέων ή σύνταξη λόγω θανάτου του γονιού µε
τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού, παρά το γεγονός ότι
οι εν λόγω µαθητές συνέχιζαν να φοιτούν κανονικά στο λύκειο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η διακοπή αυτής της παροχής είχε
ως αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών των
εν λόγω µαθητών. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µάλιστα, κυρίως ορφανών
παιδιών που συντηρούνται από τη σύνταξη θανάτου του γονέα τους, το
δικαίωµά τους στην εκπαίδευση ουσιαστικά διακυβευόταν µέχρι και του
σηµείου της ακύρωσής του.
Επιπλέον, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εµφανιζόταν να µεταχειρίζεται διαφορετικά µαθητές
που είχαν γεννηθεί το ίδιο έτος. Συγκεκριµένα, στους δικαιούχους που
ενηλικιώνονταν µετά την αποφοίτησή τους από το λύκειο, η παροχή
επαναχορηγείτο αναδροµικά από την διακοπή της. Από την άλλη πλευρά, η
παροχή δεν χορηγείτο αναδροµικά σε αυτούς που συµπλήρωναν το 18ο έτος
της ηλικίας τους ενόσω φοιτούσαν στο λύκειο, ακόµη και εάν συνέχιζαν τις
σπουδές τους στα ΑΕΙ µέσα στο ίδιο έτος.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι η αδιατάρακτη συνέχιση της εν λόγω
παροχής αποτελεί προϋπόθεση για να µπορούν οι συγκεκριµένοι σπουδαστές
απερίσπαστοι να αφοσιωθούν στα κύρια καθήκοντα της φοίτησής τους. Η
ανεξάρτητη αρχή, διαπιστώνοντας το πρόβληµα και τις συνέπειες που έχει
στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στις
πλέον ευπαθείς οµάδες, εισηγήθηκε ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του
προβλήµατος.
Με επιστολή που απηύθυνε στα αρµόδια υπουργεία, πρότεινε την αδιάλειπτη
καταβολή της παροχής, εφόσον οι δικαιούχοι κατά τη συµπλήρωση του 18ου
έτους τους δεν έχουν ακόµη ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ακολουθήσει κανονικά η φοίτηση
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η παροχή πρέπει να χορηγείται αναδροµικά
από την ηµέρα της διακοπής της. Πλέον αυτού, ο Συνήγορος πρότεινε να
διερευνηθεί η πρακτική που ακολουθεί ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), κατά την οποία η καταβολή της παροχής
επεκτείνεται µέχρι και τη συµπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας των
δικαιούχων, εφόσον οι τελευταίοι δεν έχουν αποφοιτήσει από τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε, εν µέρει, δεκτή, αφού µε την
παρ.6 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011, προβλέφθηκε η αναδροµική
καταβολή της παροχής, µεταξύ του εποµένου της ενηλικίωσης µήνα και του
µήνα έναρξης του ακαδηµαϊκού έτους.
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