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ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ:
1. Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη
2.Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Υπουργείο Οικονομικών
4. Υπουργείο Εσωτερικών

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 281/5-10-2018 Αναφοράς, που κατέθεσε στη Βουλή ο
Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Μανιάτης, με θέμα: «Να λυθούν τα
προβλήματα «Βοήθεια στο Σπίτι», σας γνωρίζουμε ότι το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
υπάγεται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών. Περαιτέρω, σχετικά με τη
μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου σε αορίστου χρόνου, σας γνωρίζουμε τα
εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος: «8. Νόμος ορίζει
τους όρους και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε
οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε
πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του
προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που
υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Oι
απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με
σύμβαση έργου».

Βάσει των ανωτέρω απαγορεύεται η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου,
ενώ με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 θεσπίστηκαν σχετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να
αποτρέπεται η κατάχρηση σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Συναφώς, αναφορικά με
την εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004 εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας η υπ΄αριθ.
ΔΙΠΙΔΔ/Β18/238/οικ.16084/20-7-2004 εγκύκλιος.
Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα
προχωρήσουν 3.000 προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε μέσα στο 2019
να ενισχυθεί και να μονιμοποιηθεί η λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Οι
προσλήψεις θα γίνουν με τη διαδικασία και τις εγγυήσεις του ΑΣΕΠ, το εν λόγω προσωπικό
δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού και η εμπειρία του
θα προσμετρηθεί με την ανάλογη μοριοδότηση.
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