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ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Θέμα: Η πριμοδότηση των νέων υποψηφίων για το πρόγραμμα "Βοηθεια στο Σπίτι", εκθέτει 

τους παλιούς εργαζόμενους στον κίνδυνο απόλυσης και ανεργίας 

 

Σε μια κοινωνία που χειμάζεται βάναυσα μετά από 10 χρόνια σκληρής λιτότητας, κάποιοι 

συνάνθρωποί μας είτε λόγω οικονομικής ένδειας είτε λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, δεν 

μπορούν να αντεπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. Εκεί, ευτυχώς, παρεμβαίνει η πολιτεία 

με κάποιους θεσμούς ανακούφισης για τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Ενας τέτοιος 

θεσμός είναι η "Βοήθεια στο Σπίτι". Ωστόσο, ακόμα και αυτος ο θεσμός, κινδυνεύει από 

υποβάθμιση, παρόλο που μέχρι σήμερα λειτουργεί αρκετά αποτελεσματικά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε από εργαζομένους στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι", 

η νέα προκήρυξη 4Κ/2020 ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος σε αυτό 

το εργατικό δυναμικό. Οι ήδη εργαζόμενοι σε αυτό το πρόγραμμα σε 875 δομές Δήμων 

αδικούνται κατάφωρα, διότι το σύστημα μοριοδότησης πριμοδοτεί τα νέα άτομα που 

υποβάλλουν αίτηση με μόρια που κάποιος από τους ήδη εργαζόμενους μπορεί να μην έχει, για 

παράδειγμα, πολυτεκνία ή κάρτα ανεργίας.  

Σας παραθέτω ένα παράδειγμα: 

Εργαζόμενος του "Βοήθεια στο σπίτι" κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), στην οποία 

ανήκουν πάνω από 1000 εργαζόμενοι. Με 15 χρόνια προϋπηρεσίας, χωρίς παιδιά και κάρτα 

ανεργίας μοριοδοτείται με 1428 μόρια (όπως όλοι όσοι έχουν 7+ χρόνια στο πρόγραμμα 

δηλαδή 17 μόρια ανά μήνα για τα πρώτα 7 χρόνια)'  

Αντίστοιχα, κάποιος χωρίς καμία προϋπηρεσία στο πρόγραμμα που προέρχεται από πολύτεκνη 

οικογένεια (300 μόρια) έχει κάρτα ανεργίας πάνω από δυο χρόνια (400 μόρια) και έχει 5 παιδιά 

(800 μόρια) συγκεντρώνει 1500 μόρια (συν επιπλέον μόρια από πιθανή προϋπηρεσία άσχετη 

με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι) και ξεπερνά την παραπάνω περίπτωση. 

Φαίνεται λοιπόν ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου ένας  εργαζόμενος που έχει υπηρετήσει 
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αδιαλείπτως το θεσμό της "Βοήθειας στο Σπίτι"  επί χρόνια, θα βρεθεί μπροστά στο 

ενδεχόμενο της απόλυσης και της ανεργίας. Κατά τη γνώμη μας είναι σημαντικό να δοθεί 

προτεραιότητα σε ανέργους ή ανήκοντες σε πολύτεκνες οικογένειες στις νέες προσλήψεις, 

χωρίς ωστόσο να καταστρατηγηθούν τα δικαιώματα των παλαιότερων εργαζομένων και χωρίς 

βεβαίως να δημιουργηθούν καινούριοι άνεργοι. 

Πιστεύουμε ότι το υπουργείο οφείλει να μεριμνήσει ώστε να μη χαθούν άλλες θέσεις εργασίας, 

και ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής προσφοράς σε ανθρώπους που χρειάζονται 

τη βοήθεια της πολιτείας. 

 

Ερωτάται ο Υπουργός: 

 Θα επιτρέψετε να υποβαθμιστεί ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα βοήθειας και 

συμπαράστασης σε ανθρώπους που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην κάλυψη 

βασικών αναγκών της καθημερινότητας; 

 Συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"  εκτός από καινούριο προσωπικό 

χρειάζεται την πείρα και την τεχνογνωσία των παλιών και έμπειρων εργαζομένων για 

να συνεχίσει την επιτυχημένη λειτουργία του και να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο; 

 Πώς προτίθεστε να διασφαλίσετε την παραμονή των υπαρχόντων εργαζομένων στις 

δομές του "Βοήθεια στο Σπίτι", ενισχύοντάς το παράλληλα με νέο προσωπικό; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

Μαρία Απατζίδη 

 




