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ΥΠΟΜΝΗΜΑ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

Κ. Υπουργέ 

 

Όπως ήδη γνωρίζετε η  «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί µια από τις 

σηµαντικότερες δοµές πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας της χώρας η οποία 

συµβάλλει µε τρόπο ουσιαστικό στο κοινωνικό κράτος 

 Οι δοµές αυτές στελεχώνονται από  εργαζόµενους κοινωνικούς  επιστήµονες, 

νοσηλευτές, οικογενειακούς  βοηθούς  οι οποίοι προσελήφθησαν πριν από 6-9 

χρόνια µε αξιοκρατικές διαδικασίες ΑΣΕΠ (νόµος 2190), µε συµβάσεις ορισµένου 

χρόνου.  

Η επιτυχία του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» οφείλεται αποκλειστικά 

και µόνο στους εργαζοµένους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια δώσανε τα µέγιστα των 

προσπαθειών τους, εργαστήκανε µε συνέπεια και συνέχεια δηµιουργώντας µια σχέση 

εµπιστοσύνης µε τους εξυπηρετούµενους, καταφέρανε να δει ο συµπολίτης µας το 

κοινωνικό κράτος και κερδίσανε την αποδοχή από όλους τους πολίτες (σύµφωνα µε 

έρευνα που πραγµατοποίησε η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας για λογαριασµό 

του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την πλέον υψηλή αποδοχή από τον 

πληθυσµό έχουν τα Προγράµµατα «Βοήθεια στο Σπίτι»).  



  Η ΚΕΔΚΕ επιβεβαιώνει ότι  µέσω του «Βοήθεια στο Σπίτι» υπάρχει τεράστια 

εξοικονόµηση πόρων λόγω της µείωσης του κόστους λειτουργίας των ασφαλιστικών 

οργανισµών µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρωτοβάθµιας φροντίδας, από ένα 

δίκτυο χιλιάδων εξειδικευµένων στελεχών και της εισροής ασφαλιστικών εισφορών 

εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ  έρευνα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 

(Καθηγητή κ. Ξ. Κοντιάδη: Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση: δράσεις, ελλείµµατα και επικαλύψεις) δείχνει το «Βοήθεια 

στο Σπίτι» ως την υπηρεσία µε την µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ως την 

πλέον καινοτόµα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Δυστυχώς παρά την δέσµευση -συµφωνία της χώρας µας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 

να γίνει µόνιµη  υπηρεσία (Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απασχόληση, 

κοινωνικές υποθέσεις και ίσων Ευκαιριών στις 12/11/2007 , 1647 στον κ. Δρόσο, 

Γενικό Γραµµατέα  Επενδύσεων κ Ανάπτυξης Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών), 

µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα! 

Αντί για αυτό, η πολιτεία µας σέρνει  …επι οκτώ  χρόνια  µε  την ελπίδα 

να πάρει χρηµατοδότηση ξανά από την Ευρωπαϊκή Ένωση  κι αν αυτό δεν 

επιτευχθεί . θα πάµε σπίτια µας! Με αυτές τις  συνθήκες λειτουργεί µέχρι σήµερα  

η σηµαντικότατη αυτή προνοιακή υπηρεσία στη χώρα µας! Και φυσικά  οι 

αρµόδιοι προβάλλουν  ως άλλοθι την παρούσα κατάσταση που επικρατεί στη χώρα 

µας (οικονοµική κρίση, µεσοπρόθεσµο κ.λ.π) 

 

Και εµείς  ΑΠΑΝΤΑΜΕ: 

 

  -   Σε περιόδους οικονοµικής κρίσης η Πολιτεία οφείλει να οργανώνει και να 

ενισχύει ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας για τους ασθενέστερους, τους έχοντες 

περισσότερο ανάγκη αδύναµους και ανήµπορους συµπολίτες µας . Το ΒΣΣ  
συνδέεται άµεσα  µε την αποφυγή του στιγµατισµού και του εγκλεισµού, την 

αποκατάσταση της ανεξαρτησίας του πάσχοντος και την ορθολογική διαχείριση των 

πόρων, αφού το κόστος της κλειστής περίθαλψης είναι κατά πολύ υψηλότερο από 

αυτό της ανοιχτής. Άρα λειτουργεί ως αντισταθµιστικό µέτρο στη δύσκολη περίοδο 

που διανύει το κράτος.   

   -  Οι εργαζόµενοι σε αυτά τα προγράµµατα δουλεύουν από το 2003 έως και σήµερα 
κάτω από αντίξοες συνθήκες στην υπηρεσία του πολίτη βάζοντας ¨πλάτη¨ σε αυτό το 
Κράτος και τις πολιτικές του, συµβάλλοντας καθηµερινά µε τη στάση και την 



εργασία τους  στην διατήρηση του Κράτους Πρόνοιας παρά το γεγονός ότι  έχουν 
περιέλθει πλέον σε δεινή οικονοµική κατάσταση αφού δεν µπορούν να πληρώσουν 
βασικές τους υποχρεώσεις. Συµπέρασµα? ‘Έτσι ανταµείβει η Ελληνική Πολιτεία  
όσους κάνουν σωστά τη δουλειά τους! 
   
   - Οι εργαζόµενοι των ΒΣΣ έχουν προσληφθεί αξιοκρατικά  µέσω ΑΣΕΠ 

(Ν.2190/94) µε πλήρες ωράριο και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη χωρίς ούτε µια ηµέρα 

διακοπή όλα αυτά τα χρόνια, καλύπτοντας  πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ωστόσο  οι 

συµβάσεις τους  εξακολουθούν να είναι  συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου!   

   -  Το επικείµενο νοµοσχέδιο των κοινωνικών επιχειρήσεων, για το οποίο µας έχουν 
ενηµερώσει οι αρµόδιοι του Υπουργείου Εργασίας και το οποίο η πολιτεία σχεδιάζει 
να εφαρµόσει µετά το 2011, δεν συνάδει µε τον προνοιακό χαρακτήρα των δοµών, 
που αφορά την παροχή Πρωτοβάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας σε όλους όσους την 
έχουν ανάγκη , στους δύσκολους καιρούς που διανύουµε, και µε το κοινωνικό 
πρόσωπο του κράτους, για το οποίο τελευταίως, τόσος λόγος γίνεται, ούτε µε την 
επιτυχηµένη λειτουργία των βσΣ, µέχρι σήµερα, και φτάνει στα όρια της κατάργησής 
τους.  
 

Αποτέλεσµα είναι αφενός οι χιλιάδες ηλικιωµένοι και ΑΜΕΑ που 

επωφελούνται των υπηρεσιών που προσφέρονται να αγωνιούν για το αν θα 

συνεχίσουν να δέχονται τις υπηρεσίες αυτές αφού κανείς από τους αρµόδιους 

εµπλεκόµενους φορείς δεν µερίµνησε έως τώρα ώστε αυτές να παγιωθούν. 

 Η Πολιτεία στο επόµενο διάστηµα καλείται να αποφασίσει για το αν και µε ποιο 

τρόπο θα συνεχίσει το «Βοήθεια στο Σπίτι» µετά την 31/12/2011.  

Δεδοµένου ότι σήµερα, λιγότερο από τέσσερις µήνες πριν την λήξη του 

Προγράµµατος, δεν έχουµε ακόµα καµιά σαφή ανακοίνωση ή δέσµευση από τα 

αρµόδια Υπουργεία ( Εσωτερικών ,Εργασίας , Οικονοµίας)σχετικά µε το µέλλον των 

Δοµών αλλά και το εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων σε αυτές, (λαµβάνοντας 

υπόψη ότι η πλειοψηφία των εργαζοµένων είναι γυναίκες και αναφέρετε διότι η 

λειτουργία των δοµών ξεκίνησε µε στόχο την ένταξη των γυναικών στην 

απασχόληση) , αποφασίσαµε 24ωρη πανελλαδική Απεργία για τις 30/9/2011 ως 

αφετηρία  και  έπεται συνέχεια! 

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:  

• Άµεση λύση και εξασφάλιση όλων  των εργαζοµένων µε παραµονή  στην 

εργασία  τους όπως δικαιούνται  µετά από 8 και πλέον χρόνια  αδιάλειπτης 

και συνεχούς προσφοράς, διότι παρέχουν  ένα έργο το οποίο είναι µόνιµο, το 

οποίο έγινε χθες, γίνεται σήµερα και πρέπει να συνεχιστεί και αύριο.  



• .Δηµιουργία Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών σε κάθε Δήµο και  στελέχωση 

των υπηρεσιών αυτών µε την ενσωµάτωση του έµπειρου και εξειδικευµένου 

προσωπικού που ήδη εργάζεται επί σειρά ετών  στις κοινωνικοπρονοιακές 

δοµές (Βοήθεια στο σπίτι κ.λ.π) 

 
• Την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους που 

εξακολουθούν να µένουν απλήρωτοι στην πλειοψηφία  από 1/1/2011 

φέρνοντας τους εργαζόµενους πλέον σε οικονοµική εξαθλίωση και ότι αυτό 

συνεπάγεται.. 

 
Θεωρώντας ως δεδοµένη την ευαισθησία σας απέναντι στη σηµαντικότατη 
προνοιακή υπηρεσία, το «Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά και  στα εργασιακά µας 
προβλήµατα  παρακαλούµε για την άµεση παρέµβασή σας δίνοντας επιτέλους 
µια σωστή και δίκαιη λύση. Πιστεύουµε ότι θα δείξετε  την πολιτική βούληση 
που απαιτείται και θα αναλάβετε την ευθύνη για την επίλυση αυτής της 
πολύχρονης και άδικης µεταχείρισης!  
 
Με εκτίµηση, 
 
 
Τα Σωµατεία  
 
- Αττικής- Α. Μακεδονίας- κ. Μακεδονίας- Δ. Μακεδονίας- Ηπείρου- Τρικάλων- 
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