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Σε απάντηση της υπ’ αρ. 8884/10-9-2021 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή η
βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΜέΡΑ 25 κα Μαρία Απατζίδη, με θέμα
«“Βοήθεια στο Σπίτι” Καθυστέρηση ανακοίνωσης αποτελεσμάτων προκήρυξης
4Κ/2020 από το ΑΣΕΠ», και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στις κοινωνικές υπηρεσίες
των δήμων, αναγνωρίστηκε θεσμικά η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών του
προγράμματος σε πάγια βάση, αναβαθμίζοντάς τις με τον τρόπο αυτό προς όφελος των
πολιτών, ιδίως των ασθενέστερων.
Προς τούτο, με το άρθρο 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει, δόθηκε η δυνατότητα
σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών
και του ίδιου αριθμού, με τις θέσεις του απασχολούμενου προσωπικού στον οικείο
Ο.Τ.Α. ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, στο πλαίσιο του Προγράμματος.
Οι θέσεις που συστήθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία εγκρίθηκαν από την
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και συμπεριλήφθηκαν στην 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15
τ. ΑΣΕΠ) προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, δύο
χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, διαφόρων
κλάδων και ειδικοτήτων, κατηγοριών πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας
και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε δήμους της χώρας που συμμετέχουν στο

πρόγραμμα, με αυξημένη μοριοδότηση του κριτηρίου της ειδικής εμπειρίας του
προσωπικού που ήδη παρέχει τις υπηρεσίες του στο πρόγραμμα.
Υπογραμμίζεται ότι, ανεξαρτήτως του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών, έχει
ληφθεί μέριμνα για την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών στους ωφελούμενους. Έτσι,
με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4735/2020, προβλέφθηκε η παράταση του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων των απασχολούμενων μέχρι τη
δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της
Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις.
Μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων διοριστέων από το ΑΣΕΠ και την
ολοκλήρωση των διορισμών των επιτυχόντων της προκήρυξης, θα παρέχονται πλέον οι
αντίστοιχες υπηρεσίες παγίως από τους οικείους δήμους.
Τέλος, αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 98 του ν.4483/2017, της παρ.1 του
άρθρ. 15 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στις αριθμ. 2/16519/0022/242-2012 και 2/53212/0022/15-7-2014 ΚΥΑ για τις ειδικότητες που υπάγονται σ’ αυτές και
καταβάλλεται κατά τα ανωτέρω, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του
προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και τις
ειδικότητες (νοσηλευτικό προσωπικό και οδηγοί) που δικαιολογούν την καταβολή του.
Η Ερώτηση τέθηκε υπόψη και του ΑΣΕΠ, το οποίο μας απάντησε με το με αρ.
πρωτ. 15828/2021/01/2021/24-9-2021 συνημμένο έγγραφό του.
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