
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου για την επικύρωση τής Διεθνούς Συμ- 
βάσεως ’Εργασίας άριθ. 103/1952 για την προστασία 
τής μητρότητας.

ΙΙρός τ/y Βοχ'λή ιών 'Ελλήνων 
Α'. Γενικά.

Μέ τήν επικύρωση τής Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας 
άριθ. 103/1952 επιδιώκεται ή βελτίωση τής, προστασίας 
τής μητρότητας. Είναι άλήθεια δτι στη Χώρα μας άπό 
αρκετά νωρίς θεσπίσθηκαν μέτρα για τήν προστασία τής 
εργαζόμενης γυναίκας κατά την περίοδο τής κυοφορίας της 
καί τής λοχείας. Μέ τό άρθρα 13 Ν.ΔΚΘ/1912 «περί εργα
σίας γυναικών καί ανηλίκων» καί τό άρθρο 4 τού Β.Δ. - 
άπό 14/26 Λύγθύστου 1913 ^ού έκδόθηκε μέ έξουσιοδό- 
τηση τού άρθρου 24 τού παραπάνω "νόμου~γίά την έκτέ- 
λεσή του. άπαγορεύτηκε ή^πασ-ζόληση /εργατριών έπί 
(8) έβδομάδες συνολικά, πριν από τον τοκετό τους καί 
ύστερα άπό -αυτόν, άπό τις όποιες οί (4) έπρεπε νά άνή- 
κουν υποχρεωτικά-στην περίοδο, πού άκολουθεϊ τόν τοκε
τό. Τό άρθρο 4 τοϋ Β.Δ. άπό 14/26-8-1913 μιλάει βέβαιά 
γενικά γ.ά εργαζόμενες γυναίκες. Τό Διάταγμα όμως αυτό, 
ώς έκτε-εττικό τοϋ Ν. ΔΚΘ/1912, δ? μπορούσε νά επε
κτείνει τόν κύκλο των προστατευόμενωων γυναικών πέρα 
άπό τό όριο αυτού τοϋ Νόμου, ό όποιος περιόριζε την προ
στασία στις εργάτριες. Τό ίδιο άρθρο*13 τοϋ Ν. ΔΚΘ/1912, 
εξάλλου, πρότπεσε σ’ αυτήν τήν προστασία τήν άπαγόρευση 
τής οριστικής αντικατάστασης κατά τό παραπάνω χρο
νικό διάστημα τών (8) εβδομάδων τών εργατριών, πού 
άπουσίαζαν. Καί τό κενό - όμως αυτό τοϋ. Ν. ΔΚΘ/1912 
δεν μπορεί νά θεωρηθεί ότι έχει καλυφθεί γιά τις γυναίκες 
υπαλλήλους παρά μόνό~μερικά άπό την παρ. 3, άρθρο 5 
τοϋ Ν. 2112/1920, πού προέβλεψε ότι ή άποχή τής υπαλ
λήλου γυναίκας άπό τήν εργασία της, εφόσον όφείλεται σέ 
λοχεία δέν θεωρείται σαν λύση τής σύμβασης, πού προέρ- 

-χέταιάπ’ αυτήν.' " " · ' . /ή' Τ ' ......
-'ή,Πληρέστερη προστασία δόθηκε, γιά πρώτη φορά στην 
'Ελλάδα, μέ τήν επικύρωση καί τή θέση σέ ισχύ, μέ τό 
Ν. 2274/1920, ’ τής διεθνούς σύμβασης εργασίας άριθ. 
3/1919, πού άφορά «τήν άπασχόληση τών γυναικών πριν 
καί μετά τόν τοκετό». Ή διεθνής αυτή σύμβαση περιέ-^ 
λαβε στο πεδίο εφαρμογής της όλες τις γυναίκες (άνε- 
ξάρτητα άπό τήν ηλικία καί τήν ιδιότητα υπαλλήλου ή 
εργάτριας, τήν ιθαγένεια ή τήν οικογενειακή τους κατάστα
ση, δηλ. άπό τό άν είναι έγγαμες ή άγαμες καί άνεξάρ- 
τητα άπό τό άν τό παιδί, πού άπέκτησαν είναι νόμιμο ή 
έξώγαμο), πού άπασχολοϋνται σέ βιομηχανικές ή σέ έμ- 
πο’ρικές έπιχειρήσεις, ίδιοιτικές ή δημόσιες, ή στά παραρ- 
τήματά τους, μέ εξαίρεση τις επιχειρήσεις, πού έχουν άπο- 
κλειστικά οικογενειακό χαρακτήρα. Γιά τις γυναίκες αυτές 
.όρίστηκε ότι : · - ? ... .. .
ένα) Δεν επιτρέπεται νά εργάζονται έπί· εξι εβδομάδες 
μετά τόν τοκετό, β) δικαιούνται νά διακόψουν τήν εργασία 
τους καί πριν άπό τόν τοκετό, έπίσης έπί έξι έβδομάδες, 
μέ τήν προσκόμιση ίατρικοϋ πιστοποιητικού, πού νά βε
βαιώνει τήν πιθανή πραγματοποίηση τοϋ τοκετού μέσα 
στό παραπάνω χρονικό διάστημα (κατά τήν έφαρμογή 
τής σχετικής διατάξεως έγινε δεκτό πώς, άν μιά γυναίκα 
δέν κάνει χρήση αύτοΰ τοϋ δικαιώματος, έχει δικαίωμα νά 
άπουσιάσει, ύστερα άπό τόν τοκετό, έπί οκτώ (8) έβδο
μάδες συνολικά, τούλάχιστο έφόσον πρόκειται γιά εργά
τρια, σύμφωνα μέ τό άρθρο 13 τοϋ Ν. ΔΚΘ/1912)· γ) 
δέν επιτρέπεται ή άπόλυσή τους, άπό τόν έργοδότη τους, 
καθ’ όλο τό διάστημα τής άποχής άπό τήν έργασία τους 
γιά τούς παραπάνω λόγους ή καί πέρα άπό αυτό τό διά
στημα (γιά χρονική περίοδο πού τό άνώτατο όριό της προ- 
βλέπεται νά ορίζεται άπό τήν άρμόδια άρχή κάθε χώρας), 
έφόσον έξαναγκάζονται νά μήν έργασθοϋν λόγω άσθενείας 
πού, σύμφωνα μέ ιατρική βεβαίωση, όφείλεται στήν κύηση 
ή τόν τοκετό καί συνεπάγεται άνικανότητα γιά έπανάληψη 
τής έργασίας Τό άνώτατο όριο άποχής άπό τήν έργασία 
γιά λόγους άσθενείας, πού δέν θεωρείται ώς ' λύση τής

σχέσης έργασίας με πρωτοβουλία τού μισθωτού, τό όποιο 
έγινε δεκτό καί ώς άνώτατο όριο γιά τόν άποκλεισμό τής 
άπόλυσης τής έργαζόμενης γυναίκας άπό τόν έργοδότη 
της, άν ή απουσία της οφείλεται -σέ άσθένεια, πού έχει 
τήν αιτία της στήν κύηση ή τόν τοκετό, καθορίζεται σύμφωνα 
μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν'. 4558/1930). δ) δι
καιούνται, έάν θηλάζουν, νά ζητούν νά τούς παρέχονται 
δύο διακοπές έργασίας κάθε μέρα, άπό μισή ώρα ή καθεμιά, 
γιά τό θηλασμό χωρίς περικοπή τών άποδοχών τους καί ε) 
δικαιούνται, γιά όλο τό χρονικό διάστημα τής άπουσίας 
άπό τήν έργασία τους λόγω κυήσεως καί λοχείας, νά λάβουν 
άποζημίωση πού νά έπαρκεΐ'γιά τή συντήρηση τών ίδιων 
καί τοϋ παιδιού τους σέ καλή κατάσταση υγείας καί πού 

“ τό ύψος της προβλέπεται νά ορίζεται άπό τήν άρμόδια 
άρχή κάθε χώρας, καταβαλλόμενη άπό τό Δημόσιο Ταμείο 
ή διά μέσου ενός συστήματος άσφάλισης, καθώς καί δωρεάν 
φροντίδες γιατρού ή μαίας.

Ή έφαρμογή τής Δ.Σ.Ε. άριθ. 3/1919 συνάντησε στήν 
πράξη πολλές δυσκολίες, ιδίως δσο.ν άφορά τό σκέλος της 

, τό άναφερόμενο στις κοινωνικές παροχές (άποζημίωση - 
ιατρικές φροντίδες), τών οποίων προβλέπει —ή χορήγηση 
κατά τό διάστημα τής άπουσίας τής έργαζόμενης γυναίκας 
άπό τήν έργασία της λόγω κύησης ή λοχείας.

Ή χορήγηση αυτών τών παροχών^ συνδέθηκε τπή Χώρα 
μας μέ τή λειτουργία τοϋ θεσμού τής κοινωνικής άσφάλισης. 
Έτσι, έπί πολλά χρόνια καί έως δτου άρχίσει νά λειτουργεί 
ό βασικός άσφαλιστικός φορέας τού Ιδρύματος- Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων, οί παροχές αύτές έμειναν βασικά άπραγματο- 
ποίητες. ’Αλλά καί μετά τήν έναρξη τής λειτουργίας τού 

' Ι.Κ.Α., άκόμη καί έως σήμερα, νόμος πού νά καθορίζει 
γενικά τήν καταβολή έπιδόματος μητρότητας σέ όλες 
τις περιπτώσεις έργαζόμενων γυναικών, πού υπάγονται στήν 
προστασία τής παραπάνω Δ.Σ.Ε. δέν έχει θεσπισθεΐ. Έτσι, 
ή προστασία σ’ αυτόν τόν τομέα περιορίστηκε κατάρχήν',·’ 
μόνο'στις περιπτώσεις γυναικών, πού υπάγονται/ σέ_άσιφα- 
λιστικό φορέα, ό οποίος προβλέπει τή χορήγησή 'τέτοιου 
έπιδόματος καί κατεξοχήν στις άσφαλισμένες τοϋ Ι.Κ.Α., 
γιά τις όποιες ό βασικός νόμος αυτού τοϋ /Οργανισμού (άρθρ. 
39 παρ. 1 καί 2 Α.Ν. 1846/51) προβλέπει ότι, έφόσον 
άπέχουν (δικαιωματικά) άπό τήν έργασία τους —καί τέ
τοιες είναι οί υπαγόμενες στήν προστασία τής Δ.Σ.Ε. άριθ. 
3/1919 — καί έχουν πραγματοποιήσει τούλάχιστο 200 
ήμέρες έργασίας κατά τά δύο τελευταία έτη πριν άπό τόν 
τοκετό, δικαιούνται, έπί 42 ήμέρες πριν άπό τήν πιθανή 
ήμέρα τοϋ τοκετού καί έπί ίσο χρονικό διάστημα ύστερα 
άπό αυτόν, έπίδομα κυοφορίας καί λοχείας, πού ίσοϋταΐ 
μέ τό έπίδομα άσθένειας, αλλά χωρίς τούς περιορισμούς 
πού ισχύουν γι’ αυτό (άρθρο 38 σέ συνδυασμό μέ 37 Α.Ν. 
1846/1951) δηλαδή ίσο προς τό 50 % τοϋ τεκμαρτού ήμερο- 
μίσθιου τής άσφαλιστικής κλάσης, στήν οποία άνήκει ό 
δικαιούχος, αύξανόμενο μέ τις τυχόν προσαυξήσεις λόγω 
οικογενειακών βαρών). Σχετική μέ τις άποδοχές - μητρό-' 
τητας είναι καί ή Δ.Σ.Ε. άριθ. 102/52 (άρθρ. 46-52 σέ 
συνδυασμό μέ άρθρ. 65 καί 66), πού άφορά τά κατώτατα 
όρια κοινωνικής άσφάλειας καί πού έπικυρώθηκε μέ τό
Ν. 3251/1955. V, . ‘ή ·.'

Τό παραπάνω έπίδομα συμπληρώνεται έως τό ύψος τών 
προηγουμένων πραγματικών άποδοχών τής έργαζομένης, 
γιά μέν τό χρονικό διάστημα πού προβλέπεται άπό τό άρθρο 
658 Α.Κ. (15 ή 30 ημέρες, άνάλογα μέ τήν περίπτωση) 
άπό τό μισθό πού οφείλει νά τής καταβάλλει (μειωμένο 
κατά τό έπίδομα) γιά τό διάστημα αυτό ό έργοδότής της 
σύμφωνα μέ τό άρθρο 657 Α.Κ. καί, γιά τό υπόλοιπο χρο
νικό διάστημα, μέ έπιδότηση τοϋ ’Οργανισμού Άπασχο- 
λήσεως ’Εργατικού Δυναμικού ;ΐ(^ρθρό““4 Ν. 54β/1977 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων 
τής έργατικής νομοθεσίας καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» 
καί Π.Δ. 776/77 «περί κυρώσεως συμπληρωματικών παρο
χών μητρότητας άπό τόν ΟΑΕΔ»). Είναι αυτονόητο πώς 
οί έργαζόμενες, πού δέν έπιδοτούνται άπό άσφαλιστικό φορέα, 
παίρνουν γιά τό χρονικό διάστημάγπού ορίζεται.στό άρθρο
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658 Α.Κ. ολόκληρο τό μισθό τούς άπό τόν έργο δότη τους, 
σύμφωνα Η* τδ άρθρο 657 Α.Κ. ·*ν * ' J
r Όσο για τις δωρεάν ιατρικές φροντίδες πού προβλέπονται 

άπό τη ΔΣΕ άριθ. 3/1919, ή παροχή τους, συνδέθηκε καί 
πάλι, στη χώρα μας καταρχήν · μέ την υπαγωγή σέ 
ορισμένο ασφαλιστικό φορέα. Για τις άσφαλισμένες τοϋ 
ΙΚΑ (άμεσες καί έμμεσες) ειδικότερα ή διάταξη της παρ. 7· 
έδάφ. τοϋ άρθρ. 31 τοϋ A. Ν. 1846/1951 ορίζει ότι, σέ περί
πτωση τοκετού τους, ή ιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει 
« τήν δέουσαν μαιευτικήν περίθαλψιν κατ’ οίκον έν μαιευτήριο) 
τήν παροχήν φαρμάκων κλπ. κατά τους διαγραφομένους παρά 
των κανονισμών όρους» (σχετ. άποφ. *Τπ. Εργασίας άριθ. 
42080/Σ. 298 της 15 Σεπτ. /1 ’Οκτωβρίου 1952 «περί 
έγκρίσεο)ς κανονισμού παροχής μαιευτικής περιθάλψεως w 
τοϋ ΙΚΑ», πού στο άρθρο 3 παρ. 2 προβλέπει τή δυνατότητα* 
εισαγωγής τής επιτόκου καί σέ κλινική ή μαιευτήριο τής 
έκλογής της, μέ καταβολή, στήν περίπτωσή αυτή, άπό 
τό ΙΚΑ, τώ&ύ*οαηλείων πού θά κατέβαλε σέ μιά άπό τις 
μαιευτικές κλινικές μέ τις όποιες συνδέεται συμβατικά). Καί 
παραπέρα τδ β εδάφιο τής παρ. 7 τοϋ ίδιου άρθρου 31 ( όπως 
άντικάταστάθςκε άπό τήν παρ. 10 τοϋ άρθρου 5 Ν. 825/1978) 
προβλέπεται ότι είναι δυνατό μέ απόφαση τοϋ ΔΣ τοϋ ιδρύ
ματος νά ορίζεται, άντί τής μαιευτικής περιθάλψεως πού 
θεσπίζει τό προηγούμενο έδάφιο τής ίδιας παραγράφου ή 
καταβολή στήν ασφαλισμένη- έφ’ -άπαξ χρηματικού βοηθή
ματος τοκετού ίσου μέ τό τριακονταπλάσιο τοϋ έκάστοτε 
ήμερομισθίου άνειδίκευτου εργάτη. "Αν όμως ό τοκετός δέν 
εΐνσι φυσιολογικός παρέχεται εκτός άπό τό χρηματικό αυτό 
βοήθημα καί νοσοκομειακή περίθαλψή { βλ.'καί άρθρ. 6 
παρ. 1 τοϋ παρα: ίνω κανονισμού παροχής μαιευτικής περί-' 
θάλψεως τοϋ ΙΚι ).,>·.·>s;»·*·»·; ν,ιπ,; ρ.'τ
' .Για _ τις γυναίκες ‘ πού είναι Δημόσιοί υπάλληλοι 
ΝΠΔΔ ή υπάλληλοί ' ./’Οργανισμών Τοπικής Αύτο- 
διόίκήσέώς ισχύουν' ειδικές' ρυθμίσεις τών' άρθρ. 76 πάρ.'
4 καί 105 τοϋ Π. Δ/τός 611/1977 «περί κώδίκοποίήσεως 
είς ένίαίον κείμενον ύπό τον τίτλον «υπαλληλικός κώδιξ», 
τών ίσχυόυσών διατάξεων τών άναφέρομένων είς τήν κατά- 
στασιν τών υπαλλήλων δημοσίου καί τών ΝΠΔΔ», άρθρ.
5 Π. Δ/τος 665/1962 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ
στερα ) « περί υγειονομικής περιθάλψεως τών τακτικών 
δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, τών πολιτικών καί στρα
τιωτικών συνταξιούχων, τών μελών τών οικογενειών αύτών 
κλπ», άρθρ. 4 ν. 854/1978 «περί ιατροφαρμακευτικής καί 
νοσοκομειακής περιθάλψεως τών τακτικών ύπαλλήλων ΝΠΔΔ 
έν ένέργεία καί συντάξει κλπ» καί άρθρ. 43 καί 49 ν. 1140/72 
«περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί κωδικοποιή- 
σεως είς ένιαΐον κείμενον τών περί καταστάσεως δημοτικών 
καί κοινοτικών ύπαλλήλων διατάξεων.
ι Ή Διεθνής Σύμβαση εργασίας άριθ. 3/1919 άναθεωρή- 
θηκε άπό τή Γενική Διάσκεψη τής Διεθνούς ’Οργάνωσης 
’Εργασίας τό 1952 μέ τή ΔΣΕ άριθ. 103/52 «γιά τήν προ
στασία τής μητρότητας».

Β* Χαρακτηριστικό τής προστασίας πού παρέχεται άπό 
τή Δ.Σ.Ε. 103/52

1. Ή προστασία πού παρέχεται στή μητρότητα άπό τή 
ΔΣΕ άριθ. 103/52 παρουσιάζει τά άκόλουθα γενικά χαρακτη
ριστικά γνωρίσματα πού σέ άρκετά σημεία της τή διαφορο
ποιούν άπό τήν προστασία τής ΔΣΕ άριθ. 3/1919. Ειδικό
τερα μέ τή διεθνή σύμβαση άριθ. 103/52 :

α) Διευρύνεται σημαντικά ό κύκλος τών προστατευο- 
μενων προσώπων, άφοϋ, πέρα άπό τις γυναίκες πού άπα- 
σχολοϋνται σέ βιομηχανικές ή εμπορικές έπιχειρήσεις, 
προστατεύονται καί οΐ γυναίκες πού άπασχολοΰνται σέ 
μια σειρά άπό άλλες κατηγορίες εργασιών καί επί πλέον 
καί οί άπασχολούμενες σέ γεωργικές έργασίες ( άρθρ. 1 
παρ. 1-4) καί, επιπλέον; έκτος άπό τις γυναίκες πού παρέ
χουν έξαρτημένη έργασία στήν κυριολεξία, προστατεύονται 
και εκείνες πού έργάζονται στο σπίτι μέ άμοιβή έκτελώντος 
παραγγελίες έργοδοτών τών παραπάνω κατηγοριών (εργα
ζόμενες «κατ’ οίκον»). Παρέχεται όμως τό δικαίωμα στά

κράτη μέλη νά έξαιροϋν άπό τήν έφαρμογή τής Δ. Σύμβασης^ 
μέ δήλωσή τους κατά την έπικύρωση ορισμένες κατηγορίες 
έργασιών ( άρθρ. 7 παρ. 1)

β) Καθορίζεται γιά τήν άδεια μητρότητας κατώτατο όριο 
υποχρεωτικής διάρκειας τό διάστημα τών δώδεκα (12) 
έβδομάδων άπό τις όποιες ή εθνική νομοθεσία οφείλει νά 
ορίζει ότι τούλάχιστο οί έξι (6) πρέπει νά λαμβάνονται υπο
χρεωτικά μετά τον τοκετό. Θεσπίζεται έπίσης ύποχρέωση τής 
έθνικής νομοθεσίας νά προβλέπει τή χορήγηση καί συμπλη
ρωματικής προγενέθλιας ή μεταγενέθλιας άδειας σέ περίπτωση 
άσθένειας όφειλόμενης στήν κύηση ή στον τοκετό (άρθρ. 3 
παρ. 5 καί 6)ν , _ .ή, ........ ^ ^

γ) Προβλέπεται έπίδομα μητρότητος-πού πρέπει, όχι 
απλώς νά έπαρκεΐ, γιά τή συντήρηση τής γυναίκας καί τοϋ 
παιδιού της σέ καλή κατάσταση ύγείας, όπως προβλεπόταν 
στή ΔΣΕ/3/1949, άλλά νά είναι άρκετό γιά την πλήρη καί 
υγιεινή συντήρησή τους « σύμφωνα μέ τις άπαιτήσεις ένδς 
ικανοποιητικού επιπέδου ζωής». ’Επί πλέον ορίζεται ότι 
τό έπίδομα αΰτ^ χορηγείται μέσω ενός συστήματος ύπο- 
χρεωτικής κοινωνικής άσφάλειας, βάσει τών προηγουμένων 
άπολαβών τήε ^έργαΓόμενηε γυναίκας, δέν έπιτρέπεται νά 
είναι κατώτερο άπό τά δύο τρίτα (2/3) τών άπολαβών αύτών 
(άρθρα 4 παρ. 2 καί 6). Αυτό σημαίνει πώς μέ τήν έπικύρωσή 
θά προκύψει. ελάφρυνση τών έργοδοτών (γιά τήν περίοδο 
πού δφείλουν, αύτοί νά καλύπτουν, δυνάμει τών . άρθρων 
657- 658 ΑΚ, τό ύπόλοιπο μέχρι τό ύψος τών πραγματικών 
άποδοχών τής έργαζομένης): ■ τ · 0Ν.·ν

δ) ΈπεκτείνεΓάι ή ιατρική περίθαλψη πού διευκρινίζεται 
ότι θά άφορα όχι μόνο τόν τοκετό καθαυτόν άλλά καί τήν 
περίοδο πριν καί μετά άπ’ αύτόν έκτος άπό τις φροντίδες γία.- 
τρού ή ( διπλωματούχου) μαίας καί στήν νοσοκομειάκή 
περίθαλψη ' καί καθιερώνεται ελευθερία ' επιλογής ' τόσο 
τού γιατρού όσο καί τού νοσηλευτικού ιδρύματος ή " τής 
κλινικής ( άρθρ._ 4 παρ. 3). __ . "6
, ε) Μέ βασικό στόχο τήν άποτροπή' τού κινδύνου, ; νά 
άποφεύγουν οί έργοδότες, σέ περίπτωση πού ή ειδική προ1 
στασία τής μητρότητος θά τούς έπιβάρυνε άτομικά μέ 
μεγαλύτερες ύποχρεώσεις νά άπασχολοϋν γυναίκες μέ 
άποτέλεσμα νά ύφίστανται οί τελευταίες, άνιση μεταχείριση, 
έπαναλαμβάνεται μέ μεγαλύτερη σαφήνεια- ή άρχή τής 
κάλυψης όλων τών κοινωνικών παροχών μητρότητας πού 
θεσπίζονται άπό τή ΔΣΕ 103/52 ( έπίδομα μητρότητας 
Ιατρικές φροντίδες καί νοσοκομειακή περίθαλψη), καταρχήν 
μέσω ενός συστήματος ύποχρεωτικής κοινωνικής άσφά- 
λειας ή άπό τόν Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρ. 4 παρ. 4). 
’Επίσης προβλέπεται γιά τόν ίδιο λόγο, ή χορήγηση άκόμη 
καί σ’ εκείνες τις γυναίκες πού παρόλο ότι ή κατηγορία τους 
υπάγεται στήν προστασία τής Διεθνούς Σύμβασης, δέν συγκεν
τρώνουν οί ίδιες τις προϋποθέσεις γιά τή λήψη τών θεσπιζό
μενων παροχών άπό τόν άσφαλιστικό τους φορέα ή είναι 
άνασφάλιστες, χρηματικού βοηθήματος άπό τό κονδύλ'.ο 
τής κοινωνικής άντίληψης τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού, 
εφόσον δέν διαθέτουν επαρκή μέσα συντήρησης άπό άλλες 
πηγές ( άρθρ. 4 παρ. 5).

στ) Μέ βάση τον ίδιο παραπάνω στόχο ( δηλ. τήν άπο
τροπή τού κινδύνου, νά άποφεύγουν οί έργοδότες ν’ άπα
σχολοϋν γυναίκες) καθιερώνονται, γιά πρώτη φορά ρητά, οί 
άρχές πώς, γιά τό κόστος τών κοινωνικών παροχών, πού 
προβλέπονται άπό τή διεθνή σύμβαση, δέν πρέπει σέ καμιά 
περίπτωση νά επιβαρύνεται προσωπικά ό συγκεκριμένος 
εργοδότης, πού συμβαίνει νά άπασχολεΐ γυναίκες πού δι
καιούνται αύτές τις παροχές. Σέ περίπτωση πού επιβάλλονται, 
γιά τήν κάλυψη αύτής τής δαπάνης, άσφαλιστικές εισφορές ή 
άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις ή φόροι υπολογιζόμενοι βάσει 
τοϋ ύψους τής μισθοδοσίας τοϋ άπασχολούμενου προσωπικού, 
πρέπει οπωσδήποτε αύτές οί εισφορές ή οί επιβαρύνσεις 
νά καταβάλλονται βάσει τοϋ συνολικού άριθμοΰ τών 
άνδρών καί τών γυναικών πού άπασχολοϋν όλες μαζί οί 
επιχειρήσεις, στις οποίες άναφέρεται ή διεθνής σύμβαση χωρίς 
καμιά διάκριση ( άρθρ. 4 ττα;ρ. 7 καί 8).η
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ζ) Τροποποιείται πρός τό ελαστικότερο καί ταυτόχρονα κα
τοχυρώνεται το δικαίωμα τής έργαζόμενης μητέρας να 
διακόπτει τήν εργασία της για τό θηλασμό τοϋ παιδιού της, 
μέ τήν ευχέρεια που παρέχεται στην εθνική νομοθεσία νά 
καθορίζει τον αριθμό αυτών τών διακοπών καί τή διάρκεια 
τους καί νά ορίζεται, παράλληλα, ότι ό χρόνος τους υπο
λογίζεται καί αμείβεται ώς χρόνος εργασίας (άρθρο 5).

η) ’Επαναλαμβάνεται, τέλος, ή άπαγόρευση τής καταγ
γελίας της σύμβασης εργασίας, άπό τόν εργοδότη, για όλο 
το χρονικό διάστημα, πού ή εργαζόμενη γυναίκα δικαιούται 
νά άπουσεάζει άπό τήν εργασία της γιά λόγους μητρότητας 
( άρθρο 6), ή όποια ήδη έχει προβλεφθεΐ καί στο άρθρο 25 
τοϋ Ν. 1082/80, «περί τροποποιήσεως, άντικαταστάσεως καί 
συμπΤηρώσεως διάταξεών τινων ένίων εργατικών νόμων 
καί ρυθμίσεις συνα^ώΤ^εμάτων».

2. Μέ τήν επικύρωση τής ΔτΣτΕ. 103/1952 αύτή Οά 
καταστή, σύμφωνα _με τό άρθρο 28 παρ. 1 τοϋ ΐσχύοντος 
Συντάγματος, άναπόσπαστο μέρος τοϋ εσωτερικού δικαίου 
καί* θά είναι, μάλιστα, ισχυρότερη άπό κάθε άντίθετη διά 
ταςη νόμου. Στη ρύμβαση αύτή, όμως, προβλέπεται υπο
χρέωση γιά τήν θέσπιση νομοθετικών μέτρων καί τή λήψη 
διοικητικών μέτρων γιά τήν εφαρμογή της.
—F- Ειδικότερα στίςέπί μέρους διατάξεις προβλέπονταί τά 
άκόλουθα :
- aj στις διατάξεις τοϋ σχεδίου νόμου
* 1. Στο άρθρο πρώτο. Μέ τό άρθρο αυτό γίνεται ή έπικύ- 
ρωση τής διεθνούς σύμβασης άριθ. 103/1952. Παράλληλα 
καταχωρίζεται σ’ αυτό ολόκληρο τό κείμενο τής σύμβασης πού 
επικυρώνεται.
- · 2. Στο άρθρο δεύτερο. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τών 
παρ. 1, 2 καί 3 τοϋ άρθρου 3 τής ΔΣΕ 103/52, ή χρονική 
διάρκεια τής άδειας μητρότητας πρέπει νά είναι τουλάχιστο, 
ίση μέ δώδεκα (12) έβδομάδες συνολικά. Ή διάρκεια τής 
άδειας μετά τόν γοκετό '( άδεια λοχείας) ορίζεται άπό τήν 
Εθνική Νομοθεσία άλλά δέν μπορεί νά είναι μικρότερη άπό 
εξι (6 έβδομάδες, |νώ τό υπόλοιπο διάστημα θά μπορεί νά 
χορηγείται είτε πριν άπό τήν πιθανολογούμενη ήμερομήνία 
τοκετού, είτε μετά τή λήξη τής υποχρεωτικής (μετά τόν 
τοκετό, άδειας, είτε κατά ένα μέρος πριν άπό τήν πιθανολογού
μενη ημερομηνία τοκετού καί κατά τό υπόλοιπο μέρος μετά 
τη λήςη τής υποχρεωτικής άδειας. '

Σέ εφαρμογή τών ανωτέρω, μέ τις διατάξεις αυτού τοϋ 
άρθρου τού σχεδίου νόμου «γιά τήν επικύρωση τής ΔΣΕ 
103/1952 γιά τήν προστασία,τής μητρότητας», ή συνολική 
διάρκεια τής άδειας μητρότητας ορίζεται σέ δώδεκα (12)

ται 
τόν

.. τή
οιαφύλαςη τής υγείας τής εγκύου καί τού κυοφορούμενου 
παιδιού της.
,-Μέ τις διατάξεις αύτές προβλέπεται μέν άδεια μητρότητας 

για χρόνο ίσο μέ έκεϊνο πού προβλεπόταν στη Α.Σ.Ε.

Την άποψη τού κύκλου τών γυναικών πού δικαιούνται τήν 
αδεια μητρότητας, άφοΰ τήν άδεια αύτή θά λαμβάνουν όχι 
μονο γυναίκες πού απασχολούνται σέ βιομηχανικές, εμπορικές 
επιχειρήσεις, άλλά καί γυναίκες πού άπασνολοϋνται καί

ραγυελιες εργοδοτών (εργαζόμενες «κατ’ οίκον»),
-Μέ 

ΡόΎ2 πριν

είναι γνωστό ότι καθόλη αύτή.τήν περίοδο (καί όχι μόνο

μετά τόν τοκετό) ή γυναίκα έχει ανάγκη άπό περισσότερη 
ανάπαυση καί ιδιαίτερη φροντίδα.

Στήν παρ. 4 τού άρθρου 3 τής Δ.Σ.Ε. 103/52 άντιμε- 
τωπίζεται ή περίπτωση πού ό τοκετός πραγματοποιείται 
τελικά, σέ χρόνο μεταγενέστερο άπό αύτόν πού είχε πι
θανολογηθεί, δέν αντιμετωπίζεται όμως, ρητά, ή περίπτωση 
πού ό τοκετός πραγματοποιείται πριν άπό τήν πιθανολογού
μενη ήμερομήνία ( πρόωρος τοκετός). Αύτό μπορεί νά έχει 
σάν άποτέλεσμα νά χάσει ή γυναίκα ολόκληρη ή ένα μέρος τής 
άδειας πού χορηγείται πριν άπό τόν τοκετό (άδειας κυή- 
σεως).

Γιά τήν άντιμετώπιση τοϋ θέματος αυτού καί μέ σκοπό 
τήν εξασφάλιση δώδεκα (12) εβδομάδων άδειας μητρότητας 
στή’ γυναίκα στο άρθρο δεύτερο τού άρθρου αυτού τού 
σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι σέ περίπτωση πρόωρου 
τοκετού τό ύπόλοιπο τής άδειάς'ΐίύοφορίας θά χορηγείται 
ύποχρεωτικά μετά τόν τοκετό, ώστε νά εξασφαλίζεται χρόνος 
συνολικής άδειας δώδεκα (12) εβδομάδων.

3. Στο άρθρο τρίτο."Οσον άφορα τις διακοπές, πού πρέπει
νά παρέχονται στή γυναίκα γιά τό θηλασμό τού
παιδιού της στο άρθρο 5 τής ΔΣΕ προβλέπεται ότι ή 
χρονική διάρκεια αύτής θά καθορίζεται άπό τήν εθνική νο
μοθεσία. Μέ βάση τις διατάξεις αύτές στο άρθρο τρίτο 
αύτοΰ τού σχεδίου νόμου ορίζεται ότι ή γυναίκα γιά τό 
θηλασμό άλλά καί γενικά γιά τις φροντίδες τού παιδιού της 
δικαιούται γιά ένα χρόνο, άπό τόν τοκετό μιας (1) ώρας 
διακοπή κάθε ημέρα. Τήν ώρα αύτή μπορεί ή νά έρχεται άργό- 
τερα στήν εργασία της ή νά άποχωρεΐ ένωρίτερα είτε νά 
διακόπτει ενδιάμεσα στήν εργασία της. Ό χρόνος αύτός είναι 
ό ίδιος πού προβλεπόταν καί άπό τήν άριθ. 3/1919 Δ.Σ.Ε. 
άλλά μέ τή νέα αύτή ρύθμιση ορίζεται ρητά ότι ή διακοπή τής 
μιας (1) ώρας θά χορηγείται επί ένα (1) χρόνο μετά τόν 
τοκετό ( καί όχι αόριστα έφόσον θηλάζει τό παιδί τ ^ όπως 
άναφέρεται στή Δ.Σ.Ε. 3/1919)καί έπί πλέον ή διακοπή αύτή 
χορηγείται όχι μόνο γιά τό θηλασμό, άλλά γενικά γιά τις 
φροντίδες τού παιδιού πού τούλάχιστο τόν πρώτο χρόνο 
είναι αύξημένες. "Ετσι καλύπτονται τά κενά τής νομοθεσίας 
στά σημεία αυτά καί προβλέπεται έπίσης ρητά ή δυνατότητα 
τής βραδείας έπί μία (1) ώρα προσέλευσης τής μητέρας 
ή τής άποχωρήσεως ένωρίτερα, ένώ μέχρι τώρα αύτό ήταν 
δυνητικό δηλαδή έναπόκειτο στή διακριτ κή εύχέρεια τού 
έργοδότη, νά τό δεχθεί ή όχι.

Ό χρόνος αύτός υπολογίζεται καί άμείβεται σάν χρόνος 
έργασίας.

4. Στο άρθρο τέταρτο. Τέλος στό άρθρο τέταρτο προ-
βλέπεται ότι μέ τις διατάξεις αυτού τοϋ σχεδίου νόμου δέν 
θίγονται τυχόν εύνοϊκότερες ρυθμίσεις πού άφοροΰν τήν 
άδεια μητρότητας καί τις διακοπές έργασίας γιά θηλασμό 
πού προβλέπονταί είτε άπό διατάξεις έσωτερικών κανονισμών 
είτε άπό άτομικές συμβάσεις. ..........

5. Στό άρθρο πέμπτοι Στό άρθρο αύτό προβλέπεται ή
διαδικασία γιά τήν άρση τής τυχόν άμφισβήτησης γιά τήν 
έφαρμογή τής Διεθνούς αύτής Σύμβασης σέ μία έπιχείρηση, 
σ’ ένα κλάδο έπιχείρησης ή σέ μία έργασία, μέ τή συμμετοχή 
έκπροσώπων τών ένδιαφερομένων, άντιπροσωπευτίκών, ερ- 
γοδοτικών καί έργατικών όργανώσεων. - -

6. Στό άρθρο έκτο. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ 
παρέχεται έξουσιοδότηση γιά τήν έπέκταση μέ Π.Δ/τα 
τής έφαρμογής αύτής τής Σύμβασης σέ όποιαδήποτε άλλη 
έργασία, πού δέν είναι βιομηχανική, πέρα άπό εκείνες, που 
άναφέρονται στό άρθρο 1 παρ. 3 αύτής.

7. Στό άρθρο έβδομο. Μέ τό άρθρο αύτό ορίζεται ότι οί 
διατάξεις τοϋ κυρωτικού νόμου καί επομένως καί τής Διε
θνούς Σύμβασης, πού έπικυρώνεται, θά άρχίσουν νά ισχύουν 
άπό τήν πρώτη ’Ιανουάριου 1983.

β) Στις διατάξεις τής Διεθνούς Σύμβασης 103/1952.
1. Στό άρθρο 1. Μέ τό άρθρο 1 τής Δ.Σ.Ε. 103/1952 

καθορίζεται τό πεδίο έφαρμογής της. ·■ 1 ·-
• Ή πρώτη παράγραφος περιέχει άπλή άπαρίθμιση τών
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κατηγοριών επιχειρήσεων ή εργασιών, πού το γυναικείο της 
προσωπικό υπάγεται στην προστασία της Α.Σ.Ε. 103/ 
1952. Πρόκειται για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις,; τις 
έργασίες,’ πού δέν είναι βιομηχανικές κα'ι τις γεωργικές 
εργασίες, πού οί έννοιές τους άναλύονται στις παραγράφους 
πού., ακολουθούν. Έτσι τό πεδίο έφαρμογής της Α.Σ.Ε. 
103/1952, είναι ευρύτερο άπό τό πεδίο έφαρμογης της Α.Σ.Ε. 
3/191, πού αφορούσε μόνο τις γυναίκες, πού απασχο
λούνταν σέ βιομηχανικές ή σέ εμπορικές επιχειρήσεις. ’Από 
τη διατύπωση αύτής της διάταξης άλλα και άπό ολόκληρη 
τή δομή της Διεθνούς Σύμβασης συνάγεται, πώς ή προστασία 
άφορα καταρχήν τίς γυναίκες, πού εργάζονται στις παρα
πάνω επιχειρήσεις ή έργασίες μέ σχέση έξαρτημένης έργα- 
σίας. *Η σχέση αύτή πάντως —όπως προκύπτει άλλωστε 
καί άπό τη ρητή διατύπωση τών άμέσως έπόμενων παρ. 
2 καί 3— μπορεί νά είναι καί δημοσίου δικαίου. 1 ·
Α Άλλα καί πέρα άπό τίς περιπτώσεις παροχής έξαρτη
μένης έργασίας μέ τήν αύστηρή έννοια τού όρου ή Α.Σ.Ε. 
103/1952 χαρακτηρίζεται"' άπό τήν καινοτομία ότι επε
κτείνει τό πεδίο έφαρμογης της καί στην κατηγορία τών 
γυναικών πού ή άπασχόλησή τους στις επιχειρήσεις ή τίς 
εργασίες, πού μνημονεύονται στήν παρ. 1, συνίσταται στο 
νά παίρνουν παραγγελίες για εκτέλεση έργασίας στό σπίτι 
(κατ οίκον) μέ άμοιβή. Ή κατηγορία αύτή τών έργαζό- 
μενων γυναικών υπάγεται στή ρύθμιση τής Αιεθνούς αυτής 
Σύμβασης,' γιατί αν καί δέν βρίσκονται σέ προσωπική 
έξάρτηση άπό τον έργοδότη (γιατί δέν καταρτίζεται σύμ- 

' βάση έργασίας ή άπλή έργασιακή σχέση, άλλα καί δέν 
πρόκειται για σύμβαση έργου), έχουν όμως οικονομική 
έξάρτηση άπό κάποια έπιχείρηση ή άπό κάποιον έργοδότη.

-.'.-“Ενα μέρος άπό τό παραπάνω χρονι; ό διάστημα πρέπει,
σύμφωνα μέ αύτή τή διάταξη, νά συμπίπτει ύποχρεωτικά
με τή χρονική περίοδο, πού άκολουθεΐ άμέσως μετά τόν
τοκετό. . Λ ,γ , ...ι.τ ο '. Α- ι ι .- ν -ν.,..- .·*:;· . - · :. · ς·· '<·■_/ · -· - 1 .···/·· · ;
i Ή τρίτη παράγραφος διευκρινίζει, σχετικά μέ τη χρονική 
διάρκεια τής άδειας, πού πρέπει νά λαμβάνεταί, υποχρεω
τικά μετά τον τοκετό, πώς τή διάρκεια αύτή μπορούν νά 
τήν ορίζουν οί έθνικές νομοθεσίες, μέ τόν περιορισμό όμως, 
καί έδώ, πώς δέν μπορεί νά είναι μικρότερη άπό έξι (6) 
εβδομάδες. "Οσον άφορά τό υπόλοιπο τής άδειας, έως τή 
συμπλήρωση τού συνολικού χρόνου τών δώδεκα (12) 
έβδομάδων, αφήνεται στή διάκριση τών έθνικών νομοθε
σιών νά καθορίσουν, πότε θά δικαιούται ή γυναίκα νά τό 
λαβει (πριν άπό τήν πιθανολογ-ούμενη ημερομηνία τού το
κετού, μετά τή λήξη τής υποχρεωτικής μετά τόν τοκετό 
άδειας ή έν μέρει πριν καί έν μέρει μετά τόν τοκετό).
' Στήν τέταρτη παράγραφο άντιμετωπίζεται ή περίπτωση 
που ό τοκετός πραγματοποιείται τελικά σέ χρόνο μεταγ'ε- 
νεστερο άπό αύτόν, πού είχε πιθανολογηθεί αρχικά, καί 
ορίζεται, ότι ή άδεια πού είχε τυχόν ληφθεΐ πριν άπό τόν 
τοκετό παρατείνεται, σέ κάθε περίπτωση, ώς τήν πραγ'μα/π- 
κη ημερομηνία τού τελευταίου, χωρίς αύτή ή παράταση νά 
συνεπάγεται τήν άντίστοιχη μείωση τού χρόνου τής άδειας 
που πρέπει, σύμφωνα μέ τήν έθνική νομοθεσία νά λαμβά- 
νεται_ μετά τόν τοκετό.

Στις παραγράφους πέμπτη καί έκτη άντιμετουπίζονται 
οι περιπτώσεις, πού παρουσιάζεται στή γυναίκα, είτε κατά 
την περίοδο τής έγκυμοσύνης της είτε ύστερα άπό τόν το
κετό της, άσθένεια πού. σύμφωνα μέ ιατρική βεβαίωση, 
οφείλεται, άντίστοιχα, στήν κύηση ή στον τοκετό, καί καθο
ρίζεται στήν περίπτωση μέν τής ασθένειας, πού οφείλεται 
στήν κύηση, πώς «ή έθνική νομοθεσία οφείλει νά προβλέπει 
τή χορήγηση στή γυναίκα συμπληρωματικής προγενέθλιας 
άδειας», στήν περίπτωση δέ τής ασθένειας πού οφείλεται 
στον τοκετό, πώς «ή γυναίκα έχει δικαίωμα σέ παράταση 
τής μεταγενέθλιας άδειάς της». Καί γιά τίς δύο αύτές περι
πτώσεις, εξάλλου, ορίζεται πώς ή άρμόδια άρχή κάθε 
κράτους - μέλους έχει δικαίωμα νά ορίζει ένα ανώτατο όριο 
γιά τή διάρκεια αύτής τής συμπληρωματικής άδειας. Ζή
τημα γ-εννήθηκε άν, γιά τή συμμόρφωσε, τών έθνικών νομο

θεσιών σύ αύτές τίς διατάξεις, είναι άπαραίτητη ή ρητή 
πρόβλεψη στις νομοθεσίες αύτές τής χορήγησης, στις 
περιπτώσεις πού παρουσιάζεται στή γυναίκα πριν άπό τήν 
έναρξη τής προγενέθλιας άδειάς της άσθένεια όφειλόμενη 
στήν κύηση ή ύστερα άπό τή λήξη τής μεταγενέθλιας 
άδειάς της άσθένεια όφειλόμενη στον τοκετό, συμπληρωμα
τικής άδειας μητρότητας ή μήπως άρκεί ή άντιμετώπιση 
αύτών τών περιπτώσεων στο πλαίσιο τής ρύθμισης τών 
άδειών άπουσίας γιά ασθένεια. Τό Αιεθνές Γραφείο Έρ
γασίας διατύπωσε στό σημείο αύτό τήν άποψη ότι, άφού 
ή συμπληρωματική αύτή άδεια δέν είναι στό σύνολό της 
παρά μιά «συμπληρωματική άδεια άσθένειας», χορηγού
μενη ειδικά γιά τήν περίπτωση, δέν απαιτείται ό καθορισμός 
άνώτατης διάρκειας προγ'ενέθλιας ή μεταγενέθλιας άδειας'.

4. Στό άρθρο 4. ;
Μέ τήν πρώτη παράγραφο αύτού τού άρθρου διατυπώ

νεται ή άρχή ότι ή γυναίκα πού βρίσκεται σέ κατάσταση 
μητρότητας δικαιοΰτάι,' "καθ’ ‘ όλο τό διάστημα πού απου
σιάζει άπό τήν έργασία της δικαιωματικά έξαιτίας αύτής 
τής κατάστασής της, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τού άρθρ. 
3, νά λάβει χρηματικές παροχές καί νά τής παρασχεθούν 
ιατρικές ύπηρεσίες. Έτσι, ή χορήγηση όλων αύτών τών 
παροχών μητρότητος συνδέεται μέ τό χρονικό διάστημα τής 
άδειας, πού χορηγείται γιά τόν ίδιο λόγο. ' < .'-ν-Ί-.τ

Ή δεύτερη παράγραφος άφήνεΓτόν καθορισμό τού ύψους 
τών χρηματικών παροχών στις έπιμέρους εθνικές νομο
θεσίες, θέτει όμως, τόν κανόνα, ότι οί παροχής αύτές πρέπει 
νά είναι τέτοιες, ώστε νά έξασφαλίζουν στή γυναίκα επαρ
κείς πόρους γιά τήν πλήρη καί ύγιεινή συντήρηση τής 
ίδιας καί τού παιδιού της, μέ γνώμονα τίς άπαιτήσεις ενός 
ικανοποιητικού επιπέδου ζωής. "Ετσι μέ τή χρησιμοποίηση, 
άπό τή διεθνή σύμβαση, αύτής τής άόριστης έννοιας, άφήρ· 
νεται στις έθνικές νομοθεσίες μεγάλη ελευθερία στό θέμα 
τού καθορισμού τού ύψους τών χρηματικών παροχών, .πού 
πρέπει νά εισπράττει ή γυναίκα κατά τήν περίοδο τής δί- 
καιωματικής άποχής άπό τήν έργ'ασίχ τής γιά λόγους 
μητρότητας. Στήν περίπτωση, πάντως, πού οί παροχές 
αύτές χορηγούνται μέσω ενός συστήματος υποχρεωτικής 
άσφάλισης καί καθορίζονται μέ βάση τίς·προηγούμενες απο
λαβές τής γυναίκας, προβλέπεται άπό τήν πάρ. 6 τού άρθρ. 4, 
πώς δέν μπορεί νά είναι κατώτερες άπό τά 2/3 τών προη
γουμένων αύτών άπολαβών. · :

Ή τρίτη παράγραφος καθορίζει τό είδος καί τήν έκταση 
τών ιατρικών υπηρεσιών πού πρέπει νά παρέχονται στή γυ
ναίκα, κατά τήν περίοδο τής μητρότητάς, σύμφωνα μέ τό 
πνεύμα τής Α.Σ.Ε. 103/1952, εντελώς δωρεάν. Αύτές 
περιλαμβάνουν τίς φροντίδες διπλωματούχου μαίας ή για
τρού πριν άπό τόν τοκετό, στον τοκετό καί μετά άπό αύτόν 
καθώς καί νοσοκομειακή περίθαλψη, άν είναι άναγ-καια. 
Κατά τό πνεύμα τής διεθνούς σύμβασης ή παροχή τών 
υπηρεσιών αύτών στή γυναίκα πρέπει νά γίνεται κατά τρόπο 
ώστε νά μή συνεπάγεται, καταρχήν. δική της επιβάρυνση. 
Στήν ίδια αύτή παράγφαφο καθιερώνεται ή άρχή τής ελευ
θερίας επιλογής, άπό τή γυναίκα, τού γιατρού της και του 
νοσηλευτικού ιδρύματος (Αημοσίου ή Ιδιωτικού) ή τής 
κλινικήε, πού θά τής παράσχουν ,τίς άπαιτούμενες υπηρε
σίες. Ή εφαρμογή ώστόσο αύτής τής άρχής στήν άπολυτη 
μορφή της παρουσιάζει άρκετές δυσκολίες στήν πραςη, 
ένόψει τού ότι συνδέεται άναγν.αστικά — γ'ΐά τήν αποφυγή 
καταχρήσεων — μέ ένα σύστημα χρηματικών επιδοτήσεων 
όριζόμενον κατ’ αποκοπή, γιά τήν περίπτωση, που η γυ
ναίκα θά έπέλεγε ιδιώτη γιατρό ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο 
ή κλινική, πού κ.ατα/.ήγ'ει τελικά σέ μερική επιβάρυνση 
τής ίδιας.

’Εκδήλωση τής άρχής τής προστασίας τών γυναικών απο 
τόν κίνδυνο νά μή βρίσκουν έργασία λόγω τών συνεπειών, 
πού μπορεί νά έχουν σέ βάρος των επιχειρήσεων, πού απασχο
λούν γυναίκες, τό μέτρο γιά τή μητρότητα καί νά ύφίστανται 
έτσι άνιση μεταχείριση, προβλέπονται. άπό μία σειρά δια
τάξεων (παρ. 4-8) στο άρθρο Δ τής διεθνούς σύμβασης. ρυθ
μίσεις, σχετικά μέ τόν τρόπο χορήγησης καί τή χρηματοδο-
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έηση τών παροχών μητρότητας, πού οδηγούν ακριβώς στον 
άποκλισμό της άτομικής επιβαρύνσεως των εργοδοτών μέ 
αυτές τις παροχές. Έτσι στην τέταρτη παράγραφο ορίζεται 
ότι τόσο οι χρηματικές παροχές όσο καί οί ιατρικές φροντίδες, 
πού προβλέπονται άπό τις προηγούμενες παραγράφους, χο
ρηγούνται στις γυναίκες πού τις δικαιούνται είτε μέσω ένός 
συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης είτε μέσω ενός συ
στήματος χρηματοδοτουμένου άπό τον Κρατικό Προϋπο
λογισμό. Έπισημαίνεται, πάντως, ότι τά κράτη πού έχουν 
επικυρώσει την Δ.Σ.Ε. άριθ. 102/1952 πού αφορά τήν κοι
νωνική άνφάλιση (όπως ή Χουρα μας) δεσμεύονται άπό αυτή 
(μέρος VIII) νά οργανώσουν την χορήγηση των παραπάνω 
παροχών μέσω ένός συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης. 
Προβλέπεται, εξάλλου, υπό τήν ίδια παράγραφο, ότι οί πα
ροχές χορηγούνται αυτοδικαίως σέ όλες τις γυναίκες πού 
συγκεντρώνουν τις άπαιτούμενες προϋποθέσεις. Τέτοιες προϋ
ποθέσεις, αναπόφευκτες σέ ένα σύστημα κμινωχικής άσφά- 
λισης για τήν αποφυγή καταχρήσεων, είναι συνήθως ή προϋ
πόθεση ορισμένης προϋπηρεσίας στον ίδιο ή καί σέ άλλο 
εργοδότη, ή συμπλήρωση ορισμένου χρόνου ασφάλισης, ή πρα
γματοποίηση ορισμένου αριθμού ημερομισθίων κλπ.

’Ακριβώς για τό λόγο ότι, μέ τή θέσπιση ορισμένων προϋ
ποθέσεων για τή χορήγηση τών παροχών μητρότητας (χρη- 
ματικού έπιδόματος καί ιατρικών υπηρεσιών); είναι δυνατό 
νά αποκλεισθούν άπό αυτές ορισμένες γυναίκες, παρόλο πού 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τής διεθνούς σύμβασης, 
ή πέμπτη παράγραφος τού άρθρου 4 τής διεθνούς σύμβασης 
προβλέπει τή χορήγηση καί στις γυναίκες, πού δέν πληρούν 
τις προϋποθέσεις για τή χορήγηση παροχών μητρότητας μέ
σω ένός συστήματος υποχρεωτικής κοινωνικής άσφάλειας, 
επαρκών χρηματικών βοηθημάτων άπό τά κεφάλαια τής δη
μόσιας άντίληψης τού κρατικού προϋπολογισμού, εφόσον 
συγκεντρώνουν, άπό τήν άποψη τών μέσων συντήρησης, τις 
προϋποθέσεις πού άπαιτούνται για τή χορήγηση τέτοιας βο
ήθειας. Ή διάταξη αυτή έχει σέ σχέση μέ τήν προοηγού- 
μενη τής παρ. 4, επικουρικό χορακτήρα, Αυτό συμβαίνει 
στις περιπτώσεις όπου για λόγους πού συνδέονται μέ τή φύση 
καί τή λειτουργία τού συστήματος ή μεταβατικούς (π.χ. 
μη συμπλήρωση τής άπαιτούμενης προϋπηρεσίας ή τών 
απαιτουμένων ήμερομισθίων, τόπος εργασίας σέ περιοχή 
εςαιρούμενη άπό τήν άσφάλιση, έκπτωση άπό τό δικαίωμα 
λόγω μή συμμόρφωσης στις ιατρικές ύποδείξεις κλπ.) μια 
γυναίκα δέν δικαιούται νά πάρει τις παροχές πού προβλέ- 
πονται άπό τις προηγούμενες παραγράφους. Προϋπόθηση 
γιά τή χορήγηση αυτών τών βοηθημάτων είναι, σύμφωνα 
μέ τήν ίδια αύτή διάταξη, νά μή διαθέτει ή γυναίκα τά μέσα 
συντήρησης στό ύψος πού όρίζεται άπό τήν εθνική νομοθε
σία ώς άνώτατο όριο γιά τή χορήγηση αύτή. Στήν εθνική 
νομοθεσία εναπόκειται, εξάλλου, νά καθορίζει τό ύψος τού 
βοηθήματος. Έτσι καί στό ζήτημα αυτό θά χειασθεΐ, μετά 
τήν επικύρωση τής διεθνούς σύμβασης, ή λήψη νομοθετικού
μέτρου.

Ή έκτη παράγραφος επανέρχεται στό ύψος τών χρημα
τικών παροχών μητρότητας, γιά τήν περίπτωση ειδικότερα 
πού αυτές καταβάλλονται μέσω ένός συστήματος ύποχρεω- 
τικής κοινωνικής άσφάλισης καί ορίζει ότι, εφόσον ό καθο
ρισμός αυτός γίνεται μέ βάση τις προηγούμενες άπολ.αβές 
τής γυναίκας άπό τήν εργασία της, τό ύψος τών παραπάνω 
παροχών δέν μπορεί νά είναι κατώτερο άπό τά 2/3 τών προ
ηγούμενων άπολαβών της.

Γιά χάρη τής ίδιας άρχής τής προστασίας τής γυναίκας 
απο τον κίνδυνο, νά μή βρίσκει εργασία έξαιτίας τών επι
βαρύνσεων πού συνεπάγονται γιά τούς εργοδότες τά μέτρα 
γιά τήν μητρότητα, ορίζεται άπό τήν έβδομη παράγραφο, 
πως όποιαδήποτε (άσφαλιστική) εισφορά όφειλόμενη στό 
πλαίσιο ένός συστήματος υποχρεωτικής κοινωνικής άσφάλι- 
σης πού προβλέπει παροχ'άς μητρότητας, καθώς καί όποια
δήποτε οικονομική επιβάρυνση πού έπιβάμεται μέ σκοπό τή 
χορήγηση τέτοιων παροχών καί πού υπολογίζεται βάσει 
τού ύψους τής μισθοδοσίας τού προσωπικού, θά καταβάλεται 
άνεςάρτητα άπό τό άν ή καταβολή του γίνεται άποκλειστικά 
από τούς έργοδότες ή]άπό κοινού μέ αύτούς καί τούς εργα

ζόμενους μέ βάση τό συνολικό άριθμό τών άνδρών καί τών 
γυναικών πού άπασχολούν οί επιχειρήσεις, στις όποιες άνα- 
φέρεται-ή Δ.Σ.Ε., χωρίς καμιά διάκριση φύλου.

Γιά χάψη τής ίδιας άρχής, τέλος, τής προστασίας τής γυ
ναίκας κατά τής δυσμενούς μεταχείρισης, ή όγδοη παράγρα
φος περιέχει τον κανόνα ότι σέ καμμιά περίπτωση δέν επι
τρέπεται νά επιβαρύνεται προσωπικά ό εργοδότης μέ τό κό
στος τών παροχών, πού προβλέπονται άπό τις διατάξεις 
τού άρθρ. 4 γιά τις γυναίκες πού άπασχολεΐ.

5. Στο άρθρο 5.
Μέ τή διάταξη αύτή καθιερώνεται τό δικαίωμα τής γυ

ναίκας, πού θηλάζει τό παιδί της, νά διακόπτει γιά τό σκοπό 
αυτό τήν εργασία της γιά ένα ή περισσότερα χρονικά διαστή
ματα τήν ήμέρα, πού ό καθορισμός τής διάρκειάς τους άφή- 
νεται στις έπί μέρους εθνικές νομοθεσίες (παρ.1). 'Ορίζεται, 
έξαλλου, ότι οί διακοπές αύτές ύπολογίζονται καί άμείβονται 
ώς χρόνος εργασίας εφόσονκάτι τέτοιο προβλέπεται άπό τήν 
εθνική νομοθεσία είτε εύθέως είτε μέ διάταξη πού στηρίζεται 
σ’ αύτή, είτε, τέλος, μέ συλλογική σύμβαση εργασίας πού 
μπορεί νά καθορίζει καί τούς σχετικούς όρους (παρ.2).

6. Στό άρθρο 6.
Μέ τή διάταξη αύτή προστατεύεται ή γυναίκα, πού απου

σιάζει άπό τήν εργασία της μέ άδεια μητρότητας, άπό τον 
κίνδυνο νά χάσει τήν έργασία της καθ’ όλο τό διάστημα, πού 
διαρκεί αύτή ή άδειά της. 'Η προστασία ύλοποιείται μέ τήν 
άπαγόρευση στον εργοδότη νά τήν άπολύσει, γιά όποιοδήποτε 
λόγο, κατά τό διάστημα αυτό. 'Η άπαγόρευση είναι άπόλυτη. 
“Ηδη άπαγόρευση τής άπόλυσης τής εγκύου γυναίκας κατά 
τή διάρκεια τής έγκυμοσύνης προβλέπεται άπό τήν εθνική 
μας νομοθεσία μέ τό άρθρο 25 τού Ν. 1082/80, ενώ γιά τήν 
περίοδο μετά τή λήψη τής άδειας λοχείας (έξι (6) εβδομά
δων) δέν υπάρχει μέν ρητή διάταξη πού νά ορίζει ότι άπα- 
γορεύεται ή άπόλ.υσή της, πλήν όμως υπάρχει δυνατότητα 
στήν περίπτωση αύτή νά προσφύγει ή ένδιαφερομένη στό 
δικαστήριο καί νά προσβάλει τήν άπόλυση ώς καταχρηστική, 
βάσει τών διατάξεων τού άρθρ. 281 Α.Κ.

7. ' Στό όρθό 7. '· ' . ,
Μέ τή διάταξη αύτή παρέχεται ή εύχέρεια στά κράση - 

μέλη τής Δ.Ο.Ε. πού επικυρώνεται τή ΔΣΕ 103/1952 νά ε
ξαιρούν, μέ δήλωσή τους πού συνοδεύει τήν επικύρωση, άπό 
τήν έφαρμογή αύτής τής σύμβασις ορισμένες κατηγορίες 
εργασιών, πού άναφέρονται στήν πρώτη παράγραφο (ορι
σμένες άπό τις μή βιομηχανικές εργασίες, τις εργασίες πού 
έκτελούνται σέ γεουργικές επιχειρήσεις έκτος άπό τις φυ
τείες, τήν οικιακή έργασία σέ ιδιωτικό νυκοκυριά, τήν περί
πτωση τών γυναικών πού παίρνουν παραγγελίες γιά έργα
σία στό σπίτι «κατ’ οίκον», καί τις επιχειρήσεις θαλασσίων 
μεταφορών επιβατών ή εμπορευμάτων). Στη σχετική δή- 
λ.ωση θά πρέπει νά γίνεται ειδικός προσδιορισμός τών περι- 
πτούσεων, πού τό κράτος - μέλος επιθυμεί νά εξαιρέσει. Ή 
δήλωση είναι άνακλητή. Τά κράτη - μέλη πού κάνουν τέτοια 
δήλωση έχουν τήν ύποχρέωση, στήν έκθεση τους πού θά 
ύποβάλουν στό Δ.Γ.Ε. γιά τήν έφαρμογή τής διεθνούς σύμ
βασης, νά άναφέρουν ορισμένα στοιχεία πού μνημονεύονται 
στήν τέταρτη παράγραφο. Προβλέπεται, τέλος, ύποχρέωση 
τού Δ.Σ. τού Δ.Γ.Ε. νά ύποβάλει, μέ τή λήξη τής πρώτης 
πενταετίας άπό τήν έναρξη τής ισχύος τής σύμβασης, στη 
Γενική Συνδιάσκεψη ειδική έκθεση σχετικά μέ τήν έφαρμογή 
αύτών τών έξαιρέσεων.

8. Στά άρθρα 8 καί 9.
Μέ τις διατάξεις αύτές ορίζονται ότι οί έπικυρώσεις τών 

κρατών - μελών κοινοποιούνται στό Γενικό Διευθυντή τού 
Δ.Γ.Ε. γιά τήν έπίσημη καταχώρισή τους (άρθρο 8), ότι ή 
σύμβαση δεσμεύει έκείνα μόνο τά κράτη - μέλη, πού οί έπι- 
κυρώσεις τους έχουν καταχωρισθεΐ άπό τό Γενικό Γιευθυντή 
(άρθρο 9 παρ. 1 ), ότι ή ισχύς τής σύμβασης αύτής γενικά, 
άφού περάσουν δώδεκα (12) μήνες άπό τήν καταχούριση 
τών έπικυρώσεων δύο κρατών - μελών (άρθρο 9 παρ. 2) και 
ότι ειδικά γιά κάθε μέλος πού έπικυρώνει τή σύμβαση, ή
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ισχύς της άρχίζετ δώδεκα (12) μήνες ύστερα_ άπό την επί
σημη καταχώριση τής έπικύρ’ώσεώς της άπό αύτό (άρθρο 9 
παρ. 3). ·'· ·" ;Λ · - ’ ί·

9. Στά άρθρα 10 καί 11. -
Οί διατάξεις αυτές άναφέρονται στην εφαρμογή τής διε

θνούς σύμβασης σέ μη μητροπολιτικά εδάφη των κρατών - 
μελών καί, για το λόγο αύτό, δέν ενδιαφέρουν την Χώρα μας.

10. Στό άρθρο 12.
Ή διάταξη αυτή προβλέπει τή δυνατότητα καταγγελίας 

της σύμβασης, άφοϋ περάσουν δέκα (10) χρόνια άπδ τήν 
έναρξη τής ισχύος της, πού γίνεται μέ πράξη πού κοινοποιεί
ται στό Γενικό Διευθυντή τοϋ Δ.Γ.Ε. καί καταχωρίζεται 
άπό αυτόν καί πού αρχίζει να ενεργεί ένα (1) χρόνο ύστερα 
άπό τήν καταχώρισή της. Εφόσον τό δικαίωμά αύτό τής 
καταγγελίας δέν άσκηθεΐ μέσα σέ ένα (1 ) χρόνο άπό τής 
συμπλήρωση τής παραπάνω δεκαετίάς, τό κράτος - μέλος 
δεσμεύεται γιά μια νέα περίοδο δέκα (10) ετών κ.ο.κ. ...·

11. Στά άρθρα 13 καί 14..
Μέ τις διατάξεις αύτές επιβάλλονται στόν Γενικό Διευντή 

τοϋ Δ.Γ.Ε. ορισμένες ύποχρεώσεις : α) Να ανακοινώνει σέ 
όλα τα κράτη - μέλη τίς καταχωρίσεις τών επικυρώσεων, 
τών δηλώσεων καί τών καταγγελιών πού τοϋ κοινοποιούν
ται (13 παρ. 1), β) Νά έπισύρει μαζί μέ τήν ανακοίνωση 
στά κράτη - μέλη τής- δεύτερης επικύρωσης πού τοϋ κοινο
ποιήθηκε τήν παροχή του σχετικά μέ τήν ήμερομηνία άπό 
τήν οποία άρχίζει νά ισχύει ή σύμβαση (13 παρ. 2) καί γ) 
Νά ανακοινώνει στόν Γενικό Γραμματέα τοϋ Ο.Η.Ε. πλήρη 
στοιχεία σχετικά μέ τίς επικυρώσεις, τίς δηλώσεις καί .τίς 
πράξεις καταγγελιών πού έχει ό, ίδιος καταχωρίσει, ωσ~ νά 
καταχωρίζονται καί άπό τον Γενικό Γραμματέα (άρθρο -4).

12. Στά άρθρα 15' καί 16; ./ "'' " ·' ';· Λ ■*'* .‘ Τ ' V'~fv ;· * · ·” - ‘- .·· · · ··'· ;·; :· ··· ··
λ Μέ τίς διατάξεις αύτές καθορίζεται ή διαδικασία.τής άνα-

θεώρησης τής διεθνούς σύμβασης. Τήν πρωτοβουλία' τής 
αναθεώρησης έχει τό Δ.Σ. τοϋ Δ.Γ.Ε. πού όφείλει, κάθε φορά 
πού κρίνει άναγκαΐο,'νά ύποβάλει στήν Συνδιάσκεψη έκθεσή 
σχετική μέ τήν έφαρμογή αύτής τής σύμβασης καί νά έξε- 
τάζει τήν σκοπιμότητα τής έγγραφής, στήν ήμερήσια διά
ταξη τής Συνδιάσκεψης, τοϋ θέματος τής ολικής ή τής με
ρικής άναθεώρησής της (άρθρο 15). Σέ περίπτωση πού ή 
Συνδιάσκεψη υιοθετήσει τό κείμενο μιας νέας σύμβασης, 
πού θά περιέχει ολική ή μερική άναθεώρηση τής Δ.Σ.Ε. 
103/52, τότε καί εφόσον δέν θά ορίζεται διαφορετικά άπό 
τή νέα σύμβαση : α) Ή έπικύρωση τής νέας σύμβασης άπό 
ένα μέλος θά συνεπάγεται αύτοδικαίως, εφόσον ή νέα σύμβαση 
θά έχει σέ ισχύ, τήν άμεση καταγγελία άπό αύτό τής Δ.Σ.Ε; 
103/1952 καί β) Άπό τήν ήμέρα πού θά άρχίσει νά ισχύει 
ή νέα σύμβαση, τά κράτη - μέλη δέν θά έχουν τήν δυνατότητα 
νά επικυρώνουν τήν ΔΣΕ 103/52 (άρθρο 16 παρ. 1). 'Ο
ρίζεται, πάντως (άρθρο 16 παρ. 2), πώς ή ΔΣΕ 103/52 θά 
παραμένει σέ ισχύ μέ τή μορφή καί τό περιεχόμενο πού τής 
δόθηκαν κατά τήν ψήφιση της, γιά εκείνο τά μέλη, πού θα 
τήν έχουν επικυρώσει καί δέν θά έχουν επικυρώσει τήν άνα3 
θεωρητική σύμβαση. 1 - ■ ' “'•ΤΥ

13. Στό άρθρο. 17.
■ Ή διάταξη αύτή ορίζει, τέλος, πώς τόσο τό γαλλικό όσο 

καί .τό άγγλικό κείμενο," στό όποιο έχει συντ-αχθεΐ-ή διεθνής-
σύμδάση έργατίας άρι$. 103/1952 είναι έξίαου αΰ·5εντ*αάο, 

-ο · . ’Αθήνα, 22 ’Απριλίου 1982 υέτί',τ
ι . . .

■ » ··
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