
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τον κ. Υπουργό  Εσωτερικών 

 

Θέμα: Νομοθετική ρύθμιση για να μην μείνει κανείς εργαζόμενος χωρίς εργασία 

στο “Βοήθεια Στο Σπίτι” 

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

αναφορά ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. 

Το ψήφισμα αναφέρει ότι το περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης ζητά από την 

Κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε κανένας επιτυχών όλων 

των κατηγοριών από τους τελικούς πίνακες του διαγωνισμού της προκήρυξης 

4Κ/2020 του ΑΣΕΠ, όπως αυτοί έχουν ανακοινωθεί, να μην αποκλεισθεί και μείνει 

χωρίς εργασία στο «Βοήθεια Στο Σπίτι». Επίσης, να προχωρήσει σε νομοθετική 

ρύθμιση προκειμένου και οι 163 πολυετείς εργαζόμενοι στο ΒΣΣ που έμειναν εκτός 

προκήρυξης, να μονιμοποιηθούν και να παραμείνουν στην εργασία τους. 

Επισυνάπτεται το ψήφισμα. 

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

σχετικά. 

Ηράκλειο, 10/11/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

428

Ημερομ. Κατάθεσης:

11/11/2022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών 
Οργάνων 

Ηράκλειο, 08 Νοεμβρίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 345509 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες  
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Μιχελινάκη Άννα  
:2813 400228 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών           
                 Υπουργό κ. Βορίδη Μάκη 

2. Βουλευτές Κρήτης 
3. Δημάρχους Κρήτης 
 
 

ΚΟΙΝ.: - Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Ρεθύμνου, 
              Χανίων, Λασιθίου 

- Επικεφαλής Παρατάξεων 
- Γραφείο Τύπου ΠΚ 

 
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 118/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου 
 
 
     Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. 

118/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού Νο 

21/03-11-2022), που αφορά στην έκδοση ψηφίσματος για «Νομοθετική ρύθμιση 

για να μην μείνει κανείς εργαζόμενος χωρίς εργασία στο ”Βοήθεια Στο 

Σπίτι”».   

 

 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
 

 
     Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
 

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου 
- Εντεταλμένη περιφερειακό σύμβουλο 

Παιδείας Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης  
και Νέας Γενιάς 

- Εκτελεστικό Γραμματέα 
  

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.11.08 14:41:28
EET
Reason:
Location: Athens
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ:  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 21/03-11-2022 
Αριθμ. απόφ. 118/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 

πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνεδρίαση στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
- αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26ης 
Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 331085/27-10-2022 
Πρόσκληση του Προέδρου του. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος 
Αρναουτάκης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, 
Βαγιωνάκη Μερόπη, Βαμβακάς Λάμπρος, Γουλιδάκης Ιωάννης, Δανδουλάκης 
Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας 
(Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οργάνωσης Π.Κ.), Ζάχαρης Ευάγγελος, 
Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης 
Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός 
Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), 
Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Κώτσογλου Κυριάκος 
(Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), Λιονή Μαρία 
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – 
Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, 
Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, 
Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος 
Περιφερειακού Συμβουλίου), Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος 
(Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαδεράκης Αντώνιος 
(Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής 
Οικονομίας Π.Κ.), Πιτσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, 
Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης 
Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Συριγωνάκης 
Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης 
Σταύρος, Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη 
– Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη 
(Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ), Χουστουλάκη Γενοβέφα και Χρονάκης 
Νικόλαος. 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα  οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αρχοντάκης Γεώργιος, Γύπαρης Κωνσταντίνος, 
Καλλέργης Νικόλαος, Λεονταράκης Ιωάννης, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, 
Παρασύρης Ιωάννης και Σπυρόπουλος Γεώργιος.  

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και κλήθηκαν 
νόμιμα οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 
Ενότητας Λασιθίου) και Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων).  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Μηλιαράς Γεώργιος 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της Επιχείρησης, Ραπτάκης 
Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Δ/νσης 
Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Λουμπούνης Εμμανουήλ 
προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Παπαδάκης Κωνσταντίνος 
προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/νσης 
Οικονομικού Π.Κ., Βουτσαλά Ήρα ειδική σύμβουλος Περιφερειάρχη Κρήτης, 
Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, 
Μαστοράκη Ελένη πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ, Ζωάκη Ελευθερία αντιπρόεδρος 
ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι:  

 
 υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κα 

Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος στο γραφείο Περιφερειάρχη. 
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος με θέμα: «Νομοθετική ρύθμιση για να μην μείνει 
κανείς εργαζόμενος χωρίς εργασία στο ”Βοήθεια Στο Σπίτι”». 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β)  του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

3. Την με αριθμ. 01/2022 (πρακτ. Νο 01/09-01-2022) απόφαση Π.Σ. εκλογής 
Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης  

4. Την πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από την παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 
«Εισαγωγή :  
Οι εργαζόμενοι στο Βοήθεια Στο Σπίτι (ΒΣΣ), σχεδόν εδώ και μια εικοσαετία, παλεύουν 
για το δικαίωμα τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. 
Για μια 20ετία βάζουν πλάτη στο υποτυπώδες κοινωνικό κράτος, στο πλαίσιο της Τοπικής 
Διοίκησης, δουλεύοντας με συνέπεια και ευθύνη απέναντι στις ευπαθείς ομάδες σε πολύ 
δύσκολες καταστάσεις. Έμειναν επί σειρά μηνών απλήρωτοι από τις κρατικές παλινωδίες, 
διαχειρίστηκαν την πανδημία στην πρώτη γραμμή στους δήμους όπου ανήκουν και 
εξακολουθούν να εξυπηρετούν με τις υπηρεσίες τους τις λαϊκές οικογένειες. 
Αποδείχθηκε στην πράξη ότι προκηρύξεις όπως της 4Κ/2020 για τους εργαζόμενους στο 
ΒΣΣ ή παλαιότερα της 3Κ/2018 για τους εργαζόμενους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των 
δήμων και άλλες παρόμοιες, τελικά δεν αποτελούν λύση και πετάνε εργαζόμενους, που 
επί σειρά ετών εργάζονται στο δημόσιο χωρίς καμία διακοπή, στην ανεργία. 
Η με αριθμό 1548/2022 απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας 
ακυρώνει εν μέρει την προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα στους ήδη 163 
εργαζόμενους που έμειναν εκτός της προκήρυξης, μετά από 20 χρόνια συνεχούς 
εργασίας στη δομή, να προστίθενται άλλοι 1.100 εργαζόμενοι του ΒΣΣ και επιτυχόντες 
στον διαγωνισμό που κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους, επίσης μετά από 20 
χρόνια συνεχούς εργασίας στη δομή. 



4 

 

 

 

Επιπλέον, η ακύρωση της «ειδικής εμπειρίας» από τις θέσεις που προέβλεπε η εν λόγω 
προκήρυξη «χωρίς εμπειρία», όπως αποφάνθηκε το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, εκτός από τον κίνδυνο για τους 1.100 επιτυχόντες του διαγωνισμού να 
βρεθούν εκτός εργασίας, ελλοχεύει και τον κίνδυνο τελικώς να τιναχθεί όλη η προκήρυξη 
4Κ/2020 στον αέρα και να ακυρωθεί, τη στιγμή που έχουν ανακοινωθεί τα τελικά 
αποτελέσματα επιτυχόντων όλων των κατηγοριών (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ) από τον ΑΣΕΠ και 
έχουν εκδοθεί τα περισσότερα ΦΕΚ διορισμού.  
Γίνονται ολοφάνερες οι διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ που κρατούσαν σε ομηρία, μέσω συμβάσεων, τους εργαζόμενους του 
«Βοήθεια στο Σπίτι». Απροστάτευτοι βρίσκονται όχι μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και ο 
κόσμος που εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν, που στη μεγάλη πλειοψηφία είναι 
κόσμος ταλαιπωρημένος, ευάλωτος και σε πολλές περιπτώσεις με σημαντικά 
προβλήματα υγείας ακόμα και κινητικά.  
Με βάση τα παραπάνω, η Λαϊκή Συσπείρωση, προτείνει το περιφερειακό συμβούλιο να 
εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα :  
 

Ψήφισμα 
 

«Το περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης ζητά από την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε 
νομοθετική ρύθμιση, ώστε κανένας επιτυχών όλων των κατηγοριών από τους 
τελικούς πίνακες του διαγωνισμού της προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ, όπως αυτοί 
έχουν ανακοινωθεί, να μην αποκλεισθεί και μείνει χωρίς εργασία στο «Βοήθεια Στο 
Σπίτι». Επίσης, να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου και οι 163 
πολυετείς εργαζόμενοι στο ΒΣΣ που έμειναν εκτός προκήρυξης, να 
μονιμοποιηθούν και να παραμείνουν στην εργασία τους» 
 

5. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά τη δια ζώσης συνεδρίαση του, που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00, στο 
ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2 Ηράκλειο), 
αποφάσισε ομόφωνα για την έκδοση ψηφίσματος με θέμα «Νομοθετική 
ρύθμιση για να μην μείνει κανείς εργαζόμενος χωρίς εργασία στο ”Βοήθεια 
Στο Σπίτι”», και συγκεκριμένα: 
 

«Το περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης ζητά από την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε 
νομοθετική ρύθμιση, ώστε κανένας επιτυχών όλων των κατηγοριών από τους τελικούς 
πίνακες του διαγωνισμού της προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ, όπως αυτοί έχουν 
ανακοινωθεί, να μην αποκλεισθεί και μείνει χωρίς εργασία στο «Βοήθεια Στο Σπίτι». 
Επίσης, να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου και οι 163 πολυετείς 
εργαζόμενοι στο ΒΣΣ που έμειναν εκτός προκήρυξης, να μονιμοποιηθούν και να 
παραμείνουν στην εργασία τους», 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
    
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 03-11-2022 
 
    Ο Πρόεδρος του Π.Σ                    Η γραμματέας                 Τα μέλη 
        
     

   Παύλος Μπαριτάκης                  Γεωργία Μηλάκη  




