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Ασφαλισµένες στο ΙΚΑ µητέρες ζήτησαν τη µεσολάβηση του Συνηγόρου του 
Πολίτη διότι το ΙΚΑ αρνήθηκε να ανανεώσει το βιβλιάριο υγείας τους και να τους 
χορηγήσει επιδόµατα µητρότητας και ασθένειας. Οι µητέρες επεσήµαναν ότι το ΙΚΑ 
εσφαλµένα δεν υπολόγισε τον χρόνο κατά τον οποίο τελούσαν σε ειδική άδεια 
προστασίας µητρότητας, ως χρόνο ασφάλισης για τον κλάδο ασθένειας.  
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στη γενική γραµµατεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στον αρµόδιο υφυπουργό Εργασίας, 
επισηµαίνοντας τα εξής:  
 
• Αποτελεί άµεση διάκριση λόγω φύλου η µη πρόσβαση ασφαλισµένων σε 
παροχές ασθενείας, λόγω µη υπολογισµού ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου, κατά 
τον οποίο οι ασφαλισµένες έκαναν χρήση του δικαιώµατος στην ειδική άδεια/παροχή 
προστασίας µητρότητας. Η διάκριση αυτή απαγορεύεται από την ελληνική και την 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την προστασία της µητρότητας και έρχεται σε αντίθεση µε 
τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ).  
 
• Με την απώλεια ασφαλιστικών δικαιωµάτων λόγω της άσκησης του 
δικαιώµατος της ειδικής άδειας/παροχής προστασίας µητρότητας υπονοµεύεται 
ουσιαστικά ο σκοπός του νόµου που είναι η προστασία της µητρότητας και 
η ενίσχυση της οικογένειας. Ο αποκλεισµός αυτός είναι τόσο επαχθής για τις 
µητέρες εργαζόµενες που καταλήγει να τις θέτει προ του διλήµµατος εάν είναι 
συµφέρον γι’ αυτές να κάνουν χρήση της εξάµηνης άδειας.  
 
• Τέλος, η απουσία από την εργασία κατά τη χρήση της ειδικής άδειας/παροχής 
προστασίας µητρότητας αποτελεί νόµιµο λόγο αναστολής της σχέσης εργασίας, 
σύµφωνα µε τις αρχές του εργατικού δικαίου, αλλά και τη σχετική νοµοθεσία του 
ΙΚΑ, όπως έχει ερµηνευτεί και από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Ως εκ τούτου 
δεν επιτρέπεται η λύση του ασφαλιστικού δεσµού κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας 
προστασίας της µητρότητας, ακόµη και αν δεν καταβάλλονται εισφορές. 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης για 
τον κλάδο ασθένειας και κατά τη διάρκεια χρήσης της ειδικής εξάµηνης 
άδειας/παροχής προστασίας µητρότητας.  
 
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανταποκρίθηκε θετικά, 
µε νοµοθετική ρύθµιση (άρθρο 36 §3 του νόµου 3996/2011), σύµφωνα µε την 
οποία ο χρόνος που διανύεται κατά τη διάρκεια της εξάµηνης ειδικής άδειας 
προστασίας της µητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης -πέρα από τον κλάδο 
κύριας σύνταξης -  και για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στους 
φορείς επικουρικής ασφάλισης. Η διάταξη προβλέπει ακόµα ότι η προβλεπόµενη 
εισφορά εργοδότη βαρύνει τον ΟΑΕ∆ και καθορίζει τον τρόπο υπολογισµού, 
παρακράτησης και απόδοσης της εισφοράς της ασφαλισµένης. 


