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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: Εργαζόμενοι της Βοήθειας στο Σπίτι μένουν στα αζήτητα, λόγω «παλαιότητας» 

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ/2020 βγάζουν στην ανεργία 164 εργαζόμενους σε όλη 

την Ελλάδα, με κριτήρια που κρίνουμε ότι είναι άδικα. Και αυτό γιατί τα εν λόγω κριτήρια 

εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να καλυφθούν από τους μεγαλύτερους σε ηλικία 

εργαζόμενους. Πρόκειται για ανθρώπους ηλικίας 50- 65 ετών, οι οποίοι εργάζονται 

αδιαλείπτως σε αυτό το πρόγραμμα επί 10-20 χρόνια, χωρίς να έχουν τα τυπικά προσόντα  

που τώρα τους ζητούνται, εφόσον δεν ήταν απαραίτητα όταν προσλήφθηκαν. Βεβαίως 

διαθέτουν πολύτιμη πολυετή εμπειρία στον κλάδο.  

Παραθέτουμε κάποια παραδείγματα προϋποθέσεων που μοριοδοτούνται για την 

πρόσληψη στη ΒΣΣ, καθώς και τις περιπτώσεις ασυμβατότητας με παλαιούς εργαζόμενους, 

όπως μας μεταφέρθηκαν από τους υπαλλήλους που τελούν υπό απόλυση. 

o Πτυχίο ηλεκτρολόγου ή μηχανικού αυτοκινήτου από ΕΠΑΛ ή Τεχνικό Λύκειο  για 

θέσεις οδηγού. Ουδέποτε ζητήθηκε από οδηγούς να προσκομίσουν πτυχίο 

ηλεκτρολόγου ή μηχανικού αυτοκινήτων κατά τα προηγούμενα χρόνια, επομένως 

δεν υπήρχε λόγος να αποκτηθεί. 

 

o Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  για τοποθέτηση ως οικογενειακή βοηθός . 

Όπως γνωρίζουμε, η Υποχρεωτική Εκπαίδευση σήμερα  συνιστά φοίτηση έως και 

την Γ Γυμνασίου, πράγμα που δεν  ίσχυε όταν οι παλαιοί υπάλληλοι τελείωσαν το 

σχολείο. Στη δεκαετία του 60 και του 70 «υποχρεωτική εκπαίδευση» νοείτο η 

ολοκλήρωση του 6ταξίου δημοτικού σχολείου. 

 

o Μικρά παιδιά ή προστατευόμενα μέλη για θέση προσωπικού καθαριότητας. Οι 

υπάλληλοι μέσης ηλικίας (50-60 ετών)κατά τεκμήριο  έχουν μεγάλα παιδιά.  

 

o Κάρτα ανεργίας. Οι παλαιοί εργαζόμενοι έχουν εργαστεί επί είκοσι συναπτά έτη 

αδιαλείπτως στην ΒΣΣ, άρα δεν δύνανται να προσκομίσουν κάρτα ανεργίας. 
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o Τέλος, ενώ το ΑΣΕΠ είχε διαβεβαιώσει ότι θα μοριοδοτείτο η προϋπηρεσία με 

δεκαεπτά μόρια Χ 24 μήνες, τελικά στην πράξη αυτά  δεν προσμετρήθηκαν. 

 

Είναι προφανές ότι τα κριτήρια για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ είναι ένα μέτρο λογικό και 

απαραίτητο. Ασφαλώς χρειάζεται να στελεχωθεί η υπηρεσία με νέους εργαζόμενους και να 

ληφθούν υπόψη κοινωνικοί παράγοντες. Ωστόσο, είναι φύσει αδύνατον να καλυφθούν 

αυτά τα κριτήρια από τους ηλικιωμένους εργαζόμενους, πράγμα που έχει ως συνέπεια 

αυτοί οι 164 άνθρωποι να μένουν στο δρόμο σε μεγάλη ηλικία και καθώς βρίσκονται πολύ 

κοντά στη συνταξιοδότησή τους. 

 

Ερωτάται ο υπουργός: 

 Είναι εν γνώσει του υπουργείου η περίπτωση αυτών των εργαζομένων; 

 Θεωρείτε δίκαιο τον εξοβελισμό ηλικιωμένου μεν πεπειραμένου δε, προσωπικού, 

μετά από δεκαετίες συνεχούς προσφοράς στο πρόγραμμα ΒΣΣ; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

 




