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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΖΑΧΟΥ
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ΘΕΜΑ: «Επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες
και στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο»
ΣΧΕΤ: τα με αριθ. πρωτ. α) Φ80000/οικ/52666/2084/22-12-2017
β)Φ40021/28427/877/1-12-2015 έγγραφα του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ)Φ10060/15858/606/7-10-2014 κ.υ.α, δ)Φ40035/41931/1653/23-1-2015 κ.υ.α
Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 137/τ.Α`/13-9-2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος
4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις,
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και
άλλες διατάξεις», όπου στις διατάξεις του άρθρου 44 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις
σχετικά με την παρένθετη μητρότητα.
Συγκεκριμένα:
1.Σε συνέχεια της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 4097/2012(Α’235)ορίζεται ότι το επίδομα
μητρότητας

που

χορηγείται

στις

αυτοαπασχολούμενες

εργαζόμενες

γυναίκες

επιτρέποντας την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή
μητρότητας, για χρονικό διάστημα 14 εβδομάδων επεκτείνεται στις κυοφορούσες
(φέρουσες/παρένθετες)

αυτοαπασχολούμενες

γυναίκες

και

στις

τεκμαιρόμενες

(αποκτώσες) αυτοαπασχολούμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα
καθώς και στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας
έως δυο ετών (παρ.1 αρθ.44 του Ν.4488/2017).
Για την απόδοση του παραπάνω επιδόματος απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση
της δικαστικής άδειας παρένθετης μητρότητας και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του
τέκνου.
Στην περίπτωση υιοθεσίας απαιτείται η προσκόμιση της τελεσίδικης δικαστικής πράξης
υιοθεσίας και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
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2.Στην τεκμαιρόμενη (αποκτώσα) εργαζόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του
Αστικού Κώδικα

που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας

παρέχεται το δικαίωμα του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (δηλ.
εννέα (9) εβδομάδες άδεια λοχείας από την ημερομηνία τοκετού), που ορίζεται από
τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 1993 και του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 20002001, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2874/2000. (παρ.2 αρθ.44 του
ν.4488/2017) Επίσης, ορίζεται ότι η ως άνω τεκμαιρόμενη μητέρα κατά το
μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας δικαιούται τις πάσης φύσεως αποδοχές
και επιδόματα που συνδέονται με τη μητρότητα, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής της,
όπως και οι φυσικές μητέρες. (παρ.2 του αρθ.44 του ν.4488/2017)
Για την απόδοση του παραπάνω επιδόματος απαιτείται επιπλέον η δικαστική
άδεια παρένθετης μητρότητας, η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου καθώς και
βεβαίωση

αποχής

από την εργασία της για 63 ημέρες από την ημερομηνία

τοκετού.
3.Στην τεκμαιρόμενη μητέρα του αρθ.1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτά τέκνο
με την διαδικασία της παρένθετης μητρότητας δίνεται το δικαίωμα της ειδικής
παροχής προστασίας μητρότητας. Η ανωτέρω παροχή δίδεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο αρθ.142 και την αριθ.33891/606 (Β` 833/2008) Υπουργική
Απόφαση που ισχύει για τις φυσικές μητέρες, ασφαλισμένες του π.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω άδειας η μητέρα λαμβάνει αποδοχές από τον ΟΑΕΔ
σύμφωνα με το αρθ.142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει. Ο χρόνος της ειδικής
άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους
σύνταξης, ασθένειας του ΕΦΚΑ και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,
συνεπώς

επί

των

προαναφερόμενων

αποδοχών

παρακρατούνται

οι

προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και για τη φυσική μητέρα
ασφαλισμένη του π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. (παρ.3 αρθ.44 του ν.4488/2017)
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