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Πολίτες κατήγγειλαν στον Συνήγορο ότι οι ∆ιευθύνσεις Προσωπικού πολλών
υπηρεσιών αφαιρούν από την 9µηνη άδεια ανατροφής τέκνου που δικαιούνται οι
πατέρες υπάλληλοι (ν. 3528/2007, άρθρο 53 παρ. 2) την 6µηνη άδεια µητρότητας
που έχουν λάβει οι µητέρες των παιδιών από τον ΟΑΕ∆ (ν. 3655/20008, άρθρο 142).
Πολλές υπηρεσίες είχαν απευθύνει ερώτηµα για το συγκεκριµένο θέµα στο
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Υ∆ΜΗ∆).
Το υπουργείο, µε σχετική εγκύκλιό του, είχε εκφράσει την άποψη ότι πρόκειται για
όµοιες διευκολύνσεις, συνεπώς πρέπει να αφαιρείται η µια από την άλλη.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ωστόσο, είχε επανειληµµένα διατυπώσει και εγγράφως την
άποψη ότι:
α) πρόκειται για άδεια µητρότητας, την οποία δικαιούνται µόνο µητέρες εργαζόµενες,
ενώ οι άδειες ανατροφής είναι ατοµικό δικαίωµα ενός εκάστου γονέα
β) το θέµα πρέπει να λυθεί κατόπιν συνεννόησης µεταξύ του Υ∆ΜΗ∆ και του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Το θέµα αυτό διαβιβάστηκε και στην Μονάδα Νοµοθεσίας Ισότητας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, προς διερεύνηση τυχόν παραβίασης διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου.
Μετά από διαβουλεύσεις που ακολούθησαν µεταξύ των δύο Υπουργείων, το Υ∆ΜΗ∆
µετέβαλε την άποψη του. Αποδέχθηκε την άποψη του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Συνηγόρου του Πολίτη, σύµφωνα µε την
οποία:
•

Η εξάµηνη άδεια προστασίας µητρότητας του ΟΑΕ∆ είναι άδεια µητρότητας,
χορηγούµενη αποκλειστικά στις µητέρες εργαζόµενες σε επιχειρήσεις και
εκµεταλλεύσεις του ιδιωτικού τοµέα, ασφαλισµένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

•

∆εν αποτελεί όµοια διευκόλυνση µε την 9µηνη άδεια ανατροφής τέκνου που
δικαιούνται οι δηµόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως φύλου.

•

Εάν η µητέρα έχει κάνει χρήση της αδείας αυτής, δεν πρέπει να αφαιρείται
από το 9µηνο το οποίο δικαιούται ο πατέρας.
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