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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Οι κοινωνικές ∆οµές  ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄  και οι  εργαζόµενοι σε αυτές  έχουν αποδείξει  την χρησιµότητα  

και την αναγκαιότητα ύπαρξής τους παρέχοντας υπηρεσίες σε ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρίες που 

χρήζουν βοηθείας. Τα τελευταία χρόνια η κοινωνική πολιτική που εφαρµόστηκε οδήγησε στην εσκεµµένη 

απαξίωση της κατά γενικής οµολογίας καλύτερης κοινωνικής δοµής. Oι εργαζόµενοι συνεχίζουµε να 

παρέχουµε υπηρεσίες σε όσους χρήζουν βοηθείας, αν και στις περισσότερες δοµές παραµένουµε απλήρωτοι για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα.  

Στις 31 Μαρτίου 2013 λήγουν οι συµβάσεις µας  και όσοι φέρουν ευθύνη για την σηµερινή κατάσταση των 

∆οµών και την οµηρία των Εργαζοµένων  προτείνουν ως λύση την ιδιωτική πρωτοβουλία και την ίδρυση 

κοινωνικών συνεταιρισµών. Η πρότασή τους οδηγεί στην αβεβαιότητα και την  ανεργία 3.500 χιλιάδες 

εργαζόµενους στο ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ που επί 10 και 12 συνεχόµενα έτη, κάτω από τις πιο αντίξοες 

συνθήκες, παρέχουν υπηρεσίες µε τον ίδιο ζήλο και αγάπη στους 130.000 εξυπηρετούµενους. Το σύστηµα 

΄΄Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων΄΄ που η πολιτεία προτείνει ως αντικατάσταση του ΒΣΣ δεν εξασφαλίζει 

ούτε την εργασία µας αλλά ούτε την συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών σε όσους µέχρι σήµερα 

εξυπηρετούµε. Η πολιτεία αυτή τη χρονική περίοδο, εν µέσω βαθιάς οικονοµικής κρίσης, που απαιτείται να 

στηρίξει και να ενισχύσει την κοινωνική δοµή ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ , κάνει υπολογισµούς –αθροίσεις και 

αφαιρέσεις- γιατί όπως φαίνεται  ΄΄οι αριθµοί κέρδισαν τους ανθρώπους΄΄ . 

 

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ…. 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ στον κοινωνικό αποκλεισµό των ανήµπορων συµπολιτών µας.  

ΛΕΜΕ ΟΧΙ στο ξεπούληµα της Πρόνοιας.  

ΛΕΜΕ ΟΧΙ στην ανεργία 3500 εργαζοµένων των ΒΣΣ που έχουµε προσληφθεί µέσα από διαδικασίες ΑΣΕΠ  

ΛΕΜΕ ΟΧΙ στην ίδρυση κοινωνικών συνεταιρισµών 

 

Την ∆ευτέρα 4-2-2013, πραγµατοποιήθηκε  στην Πάτρα  Έκτακτη Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού µας 

Συµβουλίου και αποφασίστηκαν οµόφωνα : 

1. ΚΗΡΥΞΗ 48ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ στις 13  και  14 Φεβρουαρίου 2013 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην κινητοποίηση  που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα την Τετάρτη 13 

Φεβρουαρίου 2013  στην Πλατεία Κλαυθµώνος και ώρα 10:00π.µ. 

 

 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: 

1. Νοµοθετική ρύθµιση που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας 

του υπάρχοντος προσωπικού στις ∆ηµοτικές ∆οµές  

2. Σύσταση Κοινωνικών υπηρεσιών στους ∆ήµους όπου θα ενταχθούν όλοι οι 

εργαζόµενοι 

3. Άµεση καταβολή των δεδουλευµένων µας 
 

 

ΕΚ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 


