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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Απλήρωτοι και χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας οι εργαζόμενοι στο «Βοήθεια 

στο Σπίτι» 

Σε αυτή την δύσκολη στιγμή που περνάει η κοινωνία μας, ο ρόλος του Προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» για τη στήριξη των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού, είναι πολύ σημαντικός. Ωστόσο,  οι εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα 

είμαστε στην «πρώτη γραμμή», δεν στηριζόμαστε επαρκώς, καθώς είμαστε 

απλήρωτοι και συγχρόνως αναγκάζονται να παρέχουν τις υπηρεσίας τους χωρίς τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

Εφιστούμε την προσοχή στο Υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ και σε όλους τους 

Δήμους να προβούν άμεσα σε λήψη όλων των απαραίτητων Μέτρων Ατομικής 

Προστασίας, κυρίως μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και στολές για τους εργαζόμενους 

στο Βοήθεια στο Σπίτι, επισημαίνοντας τον μεγάλο κίνδυνο για την δημόσια υγεία. 

Άλλωστε η παροχή μέσων ατομικής προστασίας προς τους εργαζόμενους, εκτός από 

επιτακτική ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας είναι υποχρεωτική και 

καλύπτεται οικονομικά από ειδική χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών που 

έχει ήδη καταβληθεί σε όλους τους Δήμους. 

Επιπρόσθετα καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών και τους Δήμους που υλοποιειούν 

το πρόγραμμα να μεριμνήσουν άμεσα για την πληρωμή του συνόλου των 

δεδουλευμένων των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»  πριν από τις 

γιορτές του Πάσχα. 



Να υπάρξει μέριμνα για την χορήγηση έκτακτου επιδόματος σε όλους τους 

εργαζόμενους στο Βοήθεια στο Σπίτι. Το Υπουργείο Εσωτερικών και ο υπουργός Κ. 

Θεοδωρικάκος όπου αυτή την δύσκολη στιγμή εναποθέτει όλα τα βάρη της 

κοινωνικής πολίτικης στο Βοήθεια στο Σπίτι . Τα χρήματα για την χορήγηση 

επιδόματος μπορούν να βρεθούν από τα αδιάθετα χρήματα των 65 εκατομμύριων 

όπου είναι δεσμευμένα κάθε χρόνο για το Βοήθεια στο Σπίτι. Σύμφωνα με τον ετήσιο 

προϋπολογισμό της ΕΕΤΑΑ Α.Ε το κόστος λειτουργιάς του προγράμματος ανέρχεται 

περίπου σε 55 εκατομμύρια άρα υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί αυτή η οικονομική 

ανταμοιβή στους εργαζόμενους χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου ο κρατικός  

προϋπολογισμός. 

 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. 

O Πρόεδρος                                                                   Η Γραμματέας 

Σφήκας Θαλής                                                          Μπαλάφα Αγγελική 

 


