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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: Παρακράτηση του 50% των αποδοχών αδείας σε εργαζόμενους που 

παραμένουν στο σπίτι για να φροντίσουν  νοσούντα από κορωνοϊό 

προστατευόμενα μέλη της οικογένειας 

Όπως πληροφορούμαστε από ειδησεογραφικά έντυπα, αποφασίσατε να τιμωρείτε 

με παρακράτηση του 50%  των αποδοχών , τους υπαλλήλους που αναγκάζονται να 

παίρνουν άδεια ειδικού σκοπού από την εργασία τους επειδή νοσούν 

προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, ήτοι,  βρέφη, προνήπια και νήπια, 

μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως τη Γ’ Γυμνασίου 

καθώς και παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και άτομα με 

αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές 

παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.  

Συγκεκριμένα, η τροπολογία που καταθέσατε αναφέρει: 

«Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των 

τέκνων τους, λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το οποίο 

κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες καταβάλλεται από τον εργοδότη και την τέταρτη 

(4η) ημέρα από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης». 

Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της 

άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν 

δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που 

προβλέπονται στην προτεινόμενη ρύθμιση. Τα παραπάνω ισχύουν έως τις 

15.4.2022. Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Κρίνουμε ότι αυτό το μέτρο είναι αντικοινωνικό και μισανθρωπικό. Μετά  από 

σχεδόν δυο χρόνια πανδημίας, όπου η κυβέρνησή σας δεν κατάφερε να 

χαλιναγωγήσει τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, μετά από σχεδόν δυο 

χρόνια που κάθε ελληνική οικογένεια έχει τουλάχιστον έναν νοσήσαντα, ενώ πολλές 

ελληνικές οικογένειες έχουν θρηνήσει νεκρούς από τον κορωνοϊό. Σήμερα που η 

ελληνική κοινωνία αγωνίζεται να αντέξει τα συνεχόμενα πλήγματα της ακρίβειας, 

της ανεργίας, της οικονομικής ασφυξίας, η κυβέρνησή σας βρίσκει ακόμα έναν 

τρόπο να ¨στραγγαλίσει¨ τον πολίτη. 
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Ερωτάται ο υπουργός: 

 Ποιο κοινωνικό κράτος τιμωρεί με παρακράτηση μισθού τους ανθρώπους 

που φροντίζουν τους ασθενείς τους; 

 

 Ανοίγοντας τα σχολεία εκθέσατε όλο τον μαθητικό πληθυσμό σε κίνδυνο 

νόσησης. Ηδη έχουμε δεκάδες χιλιάδες νοσούντων μαθητών, οι οποίοι 

μεταφράζονται σε δεκάδες χιλιάδες γονέων που θα χρειαστεί να 

απουσιάσουν από την εργασία τους. Πώς απαντάτε στις κατηγορίες όσων 

σας εγκαλούν για πονηρές μεθοδεύσεις με σκοπό την εισροή χρήματος στα 

ταμεία του κράτους; 

 

 

 Πώς νομίζετε ότι θα αντιδράσουν οι γονείς , οι οποίοι έχουν ήδη πληγεί 

βάναυσα από την αύξηση του κόστους όλων των αγαθών; Θα μείνουν στο 

σπίτι ή θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στην εργασία τους προκειμένου να μη 

χάσουν το μισό ημερομίσθιο, μεταδίδοντας έτσι τον ιό στο περιβάλλον τους; 

 

 Μήπως εν τέλει το ζητούμενο είναι η ανοσία της αγέλης με κάθε τρόπο και 

με έναν απώτερο στόχο την κερδοφορία του Κράτους; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

 




