
 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τους  κ.κ. Υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών 

Θέμα:    Αίτημα για κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου για την 

απόφαση ακύρωσης της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για το «Βοήθεια στο Σπίτι» 

που έλαβε το Συμβούλιο της Επικράτειας 

 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά επιστολή του  Δήμαρχου Νεάπολης – Συκεών, Συμεών Δανιηλίδη. 

 

Η επιστολή αναφέρει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ 

για το “Βοήθεια στο Σπίτι”, απαιτούν την άμεση συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ και 

την λήψη απόφασης για έντονη διαμαρτυρία προς τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να 

επιτευχθεί η ανατροπή των συνεπειών της απόφασης του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. 

 Πριν από λίγες ημέρες με απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ 

αριθμ. 1548/2022 Απόφαση του, ακυρώνει την 4Κ/2020/13.5.2020 προκήρυξη του 

Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού (ΑΣΕΠ), κατά το μέρος που προβλέπει 

ότι η “ειδική εμπειρία”… λαμβάνεται υπόψη και για τις θέσεις για τις οποίες η 

εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης». Στην ουσία η απόφαση 

καταργεί τη μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας για το 50% των θέσεων!  

 

Επισυνάπτεται η επιστολή. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 3/10/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

27

Ημερομ. Κατάθεσης:

7/10/2022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Συκιές, 27/09/2022
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση :Γωνία οδών Στρ.Σαράφη & Ι.Μιχαήλ 1
Ταχ. Κώδικας :566 25, Συκιές - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο :2313.313200-1
E-mail :dimarhos.sykies@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Τον Πρόεδρο και τα Μέλη ΔΣ της ΚΕΔΕ
Κοινοποίηση:

1. ΠΕΔ της Χώρας
2. Δημάρχους της Χώρας
3. Βουλευτές

Θέμα: Αίτημα για κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου για την 
απόφαση ακύρωσης της προκήρυξης  του ΑΣΕΠ για το «Βοήθεια στο Σπίτι» 
που έλαβε το Συμβούλιο της Επικράτειας 

Κύριε Πρόεδρε,

Πιστεύουμε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ για το 
“Βοήθεια στο Σπίτι”, απαιτούν την άμεση συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ και την λήψη 
απόφασης για έντονη διαμαρτυρία προς τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να επιτευχθεί 
η ανατροπή των συνεπειών της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Όπως γνωρίζετε, πριν από λίγες ημέρες με απόφασή του, το Συμβούλιο της 
Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 1548/2022 Απόφαση του, ακυρώνει την 
4Κ/2020/13.5.2020 προκήρυξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού 
(ΑΣΕΠ), κατά το μέρος που προβλέπει ότι η “ειδική εμπειρία”… λαμβάνεται υπόψη 
και για τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο 
κατάταξης». Στην ουσία η απόφαση καταργεί τη μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας 
για το 50% των θέσεων!

Σας θυμίζουμε το ιστορικό της προκήρυξης σύμφωνα με το οποίο το 2018, 
ψηφίστηκε ο νόμος 4583/2018 (Άρθρο 91) - Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με 
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μόνιμο προσωπικό, ο οποίος έδινε την δυνατότητα της μονιμοποίησης 2.909 
εργαζομένων στο Βοήθεια στο Σπίτι έπειτα από πολυετή απασχόληση στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα των ιδίων εργαζομένων. 

Ο νόμος από  το 2018, έδινε την δυνατότητα να εκδοθεί προκήρυξη στο προσεχές 
και άμεσο χρονικό διάστημα, ενώ προέβλεπε ότι «Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης 
Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του 
παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς 
διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής 
υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων 
ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε 
νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά 
μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.» 

Επίσης, προβλέπεται ότι «Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συστήνονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί 
δέκα (10) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό τους. Μέχρι τη συμπλήρωση του 
διαστήματος αυτού εκτελούν καθήκοντα που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών 
του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και μπορούν να τους ανατίθενται 
παράλληλα καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την εξυπηρέτηση 
υπηρεσιακών αναγκών. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή 
μετατάσσονται σε άλλες θέσεις [όπως η παρ. 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 
του ν. 4674/2020 (Α΄ 53/11.3.2020)].»

Ο λόγος που ψηφίστηκε η «ειδική εμπειρία» περιγράφεται στην τροπολογία του 
άνωθεν νόμου με συγκεκριμένη αιτιολογική έκθεση η οποία αναφέρεται στην 
επιτακτική ανάγκη συνέχισης των ιδίων εργαζομένων του προγράμματος. Το 
συγκεκριμένο αιτιολογείται λόγω της ιδιαίτερης ομάδας πληθυσμού που προσφέρει 
τις υπηρεσίες του το πρόγραμμα (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμοι 
πολίτες) γιατί οποιαδήποτε διαφορετικά επιλογή εργαζομένων θα δημιουργούσε 
σοβαρές δυσχέρειες στην πολυετή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και 
εξυπηρετούμενων.  Επίσης, αυτό αποδεικνύεται από την υποχρεωτική δεκαετή 
παραμονή των εργαζομένων στις θέσεις που θα προσληφθούν για τις οποίες οι 
ειδική εμπειρία αναγνωρίζεται μόνον στο οικείο ΟΤΑ απασχόλησης.  

Ενάμιση χρόνο αργότερα κατόπιν  αλλεπάλληλών διαβουλεύσεων της ΚΕΔΕ και του 
Πανελληνίου Οργάνου Εργαζομένων του Βοήθεια στο Σπίτι  με το Υπουργείο 
Εσωτερικών, εκδόθηκε  το ΦΕΚ της Προκήρυξης  πλήρωσης με σειρά 
προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού 
προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας με την 4Κ/2020/13.5.2020 προκήρυξη 
του ΑΣΕΠ.
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Η έκδοση των αποτελεσμάτων έγινε δύο χρόνια μετά την έκδοση της προκήρυξης!

Συγκεκριμένα στις 22/7/2022 εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 
εργαζόμενους/-ες κατηγορίας ΤΕ, στις 29/7/2022 τα αποτελέσματα για 
εργαζόμενους/-ες κατηγορίας ΔΕ & ΥΕ και στις 22/9/2022 για την κατηγορία ΠΕ.

Παράλληλα με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων ΠΕ γνωστοποιήθηκε η υπ’ 
αριθμ. 1548/2022 Απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού 
Δικαστηρίου, η οποία  ακυρώνει την «4Κ/2020/13.5.2020» και καταργεί την 
αναγνώριση της «ειδικής εμπειρίας».

Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είναι ότι σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι – 1.200 από 
τα 2.909 άτομα - να βρίσκονται εκτός αυτής της προκήρυξης ενώ καταλύεται όλο το 
σκεπτικό του νόμου που θέλει να αξιοποιήσει την υπάρχουσα τεχνογνωσία από 
άτομα που εδώ και πολλά χρόνια υπηρετούν αυτόν τον δύσκολο τομέα.

Κύριε Πρόεδρε, 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι αναμφισβήτητα η Ναυαρχίδα των 
κοινωνικών προγραμμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει αποδεδειγμένα 
συμβάλει τα μέγιστα στην ελληνική κοινωνία μέσα από τις πολυάριθμες υπηρεσίες 
που όλα αυτά τα χρόνια – από το 1998 - αδιαλείπτως παρέχει. Είναι επίσης, 
αναμφισβήτητο ότι η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται κυρίως από τους 
εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιδείξει την 
αφοσίωση τους στο πρόγραμμα ενώ έχουν αναπτύξει αναντικατάστατους δεσμούς 
με τις τοπικές κοινωνίες.

Πιστεύουμε ότι είναι προς όφελος όλων μας – Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
εργαζομένων – να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση και να συμπεριληφθούν όλες 
και όλοι οι εργαζόμενοι που σήμερα υπηρετούν στο Βοήθεια στο Σπίτι. Προς  αυτήν 
την κατεύθυνση παρακαλώ να λάβει σχετική απόφαση το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών

Συμεών Θ. Δανιηλίδης
Αντιπρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ




