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Από το Μάιο του 2008 και µέχρι σήµερα, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχτεί
περισσότερες από 130 αναφορές εργαζόµενων µητέρων σχετικά µε τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης της ειδικής άδειας - παροχής προστασίας
µητρότητας.
Η νοµοθεσία (άρθρο 142 του ν. 3655/2008) αναγνωρίζει ειδική άδεια προστασίας
µητρότητας διαρκείας έξι µηνών, µετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης
προς το µειωµένο ωράριο άδειας, που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των
ετών 2004-2005. Κατά τη διάρκεια της άδειας, η εργαζόµενη λαµβάνει από τον
ΟΑΕ∆ µικτό µηνιαίο ποσό ίσο µε τον κατώτατο µισθό (ειδική παροχή). Την παροχή
αυτή δικαιούται η µητέρα που είναι ασφαλισµένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εργάζεται σε
επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις. Με απόφαση (υπ’ αριθµ. 33891/606/08/9-5-08) της
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκαν οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής της ρύθµισης.
Κατά τη διερεύνηση των αναφορών, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε µεγάλο
αριθµό προβληµάτων, που ανέκυψαν από:
•
•

•

Τον έλεγχο των διοικητικών διαδικασιών χορήγησης της εν λόγω παροχής
από τον ΟΑΕ∆
Την εξαίρεση ορισµένων κατηγοριών εργαζόµενων µητέρων από τις
δικαιούχους της παροχής, µε βάση ερµηνείες της διάταξης από τη
διοίκηση και
Την ύπαρξη νοµοθετικών κενών στη σχετική ρύθµιση του ν. 3655/2008.

Αρκετά από τα προβλήµατα διοικητικής διαδικασίας αντιµετωπίστηκαν επιτυχώς, µετά
και από δύο συναντήσεις εργασίας µεταξύ κλιµακίου του Συνηγόρου του Πολίτη και
εκπροσώπων των αρµοδίων υπηρεσιών (Μάρτιος 2009 και Ιούνιος 2010). Επίσης, µε
υπουργική απόφαση επεκτάθηκε το Σεπτέµβριο του 2009 η ειδική παροχή και στις
ασφαλισµένες στο πρώην Ταµείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, σε συνέχεια παρέµβασης του
Συνηγόρου του Πολίτη.
Τα υπόλοιπα προβλήµατα που εντοπίστηκαν παραµένουν σε εκκρεµότητα γιατί
απαιτούν νοµοθετικές παρεµβάσεις αλλά και επανεξέταση των θέσεων και των
νοµικών ερµηνειών που υιοθέτησε η διοίκηση µε την έκδοση σχετικών εγκυκλίων. Για
το λόγο αυτό, ο Συνήγορος προχώρησε στη σύνταξη ειδικής έκθεσης, την οποία
απέστειλε, στις 26.10.2010, στον Πρόεδρο της Βουλής, στο Γραφείο Πρωθυπουργού,
καθώς και στους καθ’ ύλην αρµόδιους υπουργούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συνέθεσε και
κατέγραψε τη συσσωρευµένη εµπειρία του για το θέµα.
Στην Ειδική Έκθεση οι κυριότερες προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη
ανακεφαλαιώνονται ως εξής:
 Για την εύρυθµη λειτουργία των κατά τόπον υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ και για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει
την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τη λήψη της ειδικής παροχής προστασίας
µητρότητας δύο µήνες πριν από την λήξη των προβλεπόµενων αδειών
(λοχείας-ισόχρονης του µειωµένου ωραρίου).
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 Αναφορικά µε τη χορήγηση της ειδικής παροχής στις εργαζόµενες σε
επιχειρήσεις προσώπων µε τα οποία συνδέονται µε βαθµό συγγένειας, ο
Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι δεν πρέπει να τυγχάνουν εξαίρεσης από την
παροχή, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νοµοθέτης, δικαιούνται
και λαµβάνουν τα επιδόµατα κυοφορίας-λοχείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τη
συµπληρωµατική παροχή µητρότητας από τον ΟΑΕ∆.
 Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι η εξαίρεση από τη χορήγηση της ειδικής
παροχής προστασίας µητρότητας των εργαζόµενων µητέρων, που υπάγονται
σε κλαδικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας µε
ευνοϊκότερες διατάξεις απ’ αυτές της ΕΓΣΣΕ 2004-2005 ως προς το θέµα του
µειωµένου ωραρίου, πρέπει να επανεξεταστεί. Ο Συνήγορος έχει ήδη
προτείνει, µε πόρισµά του, την υποβολή σχετικού ερωτήµατος από τη
∆ιοίκηση στο αρµόδιο Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
προκειµένου να αναζητηθεί η ορθή ερµηνεία της διάταξης.
 Ο αποκλεισµός των εργαζόµενων µητέρων σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από τις ρυθµίσεις του άρθρου 142 του
ν. 3655/2008 αποτελεί µία εκ πρώτης όψεως µη δικαιολογηµένη
διαφοροποίηση εργαζοµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Ο
προβληµατισµός αυτός εκτείνεται και στις περιπτώσεις εργαζόµενων µητέρων
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆. Το
θέµα θα µπορούσε πιθανώς να αντιµετωπιστεί µε αναλογική εφαρµογή του
ανωτέρω νόµου.
 Ο Συνήγορος προτείνει την προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης που θα
προβλέπει τον τρόπο ασφάλισης στον κλάδο ασθένειας των ασφαλισµένων
στο ΙΚΑ µητέρων, οι οποίες κάνουν χρήση της ειδικής άδειας προστασίας
µητρότητας και σήµερα αποκλείονται από τις παροχές του κλάδου αυτού.
Παράλληλα, ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει θετικά ότι αντίστοιχο
έλλειµµα ως προς την ασφάλιση στον κλάδο ανεργίας, για το διάστηµα κατά
το οποίο η εργαζόµενη τελεί σε εξάµηνη άδεια προστασίας µητρότητας,
ρυθµίστηκε το 2010 από τον ΟΑΕ∆.
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