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                                                                ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: Στην ανεργία 160 εργαζόμενοι στη Βοήθεια στο Σπίτι, μετά από 20 χρόνια 
δουλειάς 

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ/2020 που ανακοινώθηκαν πρόσφατα 
κατέστησαν άνεργους 160 πρώην εργαζόμενους στη Βοήθεια στο Σπίτι. Πρόκειται για 
έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, που στην πλειονότητά του ανήκει στην 
κατηγορία ΥΕ «οικιακοί βοηθοί». Να σημειωθεί ότι είναι εργαζόμενοι  που σε μεγάλη 
ηλικία (άνω των 50) βρίσκονται αιφνιδίως αντιμέτωποι με την ανεργία. Όχι γιατί δεν 
έχουν τα απαραίτητα προσόντα, αλλά διότι «προσπεράστηκαν» από άλλους 
υποψηφίους που διέθεταν περισσότερα μόρια λόγω κοινωνικών κριτηρίων.  

Οι άνθρωποι αυτοί έχουν εργαστεί αδιαλείπτως επί 20 χρόνια σε δύσκολες συνθήκες 
και έχουν  δημιουργήσει ιδιαίτερους ψυχοσυναισθηματικούς δεσμούς με τους 
εξυπηρετούμενους. Επιπλέον, μετά από χρόνια διάδρασης με τοπικούς φορείς, 
ασφαλιστικούς οργανισμούς, νοσοκομεία, ιατρεία, φαρμακεία κλπ, έχουν γίνει 
πολύτιμο και αναπόσπαστο μέρος της ζωής των ανθρώπων που φροντίζουν, αλλά και 
της τοπικής κοινωνίας. 

Όπως μας ενημερώνει το Πανελλήνιο Συντονιστικό `Οργανο Βοήθεια στο Σπίτι, το 
προσωπικό έχει ελαττωθεί (από 3800 εργαζόμενοι  το 2008 πανελλαδικώς, σε 2909 
σήμερα), κάτι που είναι αντιστρόφως ανάλογο με τις αυξανόμενες ανάγκες σε 
βοήθεια για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. 

Κρίνουμε ότι ο θεσμός Βοήθεια στο Σπίτι αξίζει να ενισχυθεί από την πολιτεία με την 
επαναφορά των 160 εργαζομένων. `Αλλωστε, το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει τη 
βέλτιστη παροχή κατ΄ οίκον φροντίδας προς τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
προκειμένου να συμβάλλει στην διατήρηση και στη  βελτίωση της ποιότητας ζωής 
τους.   
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Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, 

Ερωτάται ο υπουργός: 

 Πώς κρίνετε το γεγονός ότι ενώ οι ανάγκες για προσωπικό στη ΒΣΣ αυξάνονται 
διαρκώς, το προσωπικό ολοένα μειώνεται; 

 Πώς προτίθεστε να επαναφέρετε τους 160 εργαζόμενους στις θέσεις τους; 

 Θεωρείτε θεμιτό το γεγονός ότι για να προσληφθούν εργαζόμενοι με 
κοινωνικά κριτήρια, εξοβελίζονται  άλλοι εργαζόμενοι , ακόμα και μετά από 
20 χρόνια δουλειάς; 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

 
 




