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ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ    “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”  
                                                       

Η  ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 
Το Υπουργείο Εργασίας  επικυρώνει και επισήµως πλέον την εξόντωση του BΣΣ µε  
το φεκ. (Αρ. φυλ. 1240 11/4/2012),  µετά από δέκα χρόνια λειτουργίας του 
προγράµµατος!  
Ο  Υπουργός Εργασίας κ. Κουτρουµάνης  βάζει ταφόπλακα σε 120.000  χιλιάδες 
ωφελούµενους µέχρι σήµερα (ηλικιωµένους και ΑΜΕΑ) ,αφού  αποκλείει όλους 
τους συνταξιούχους από 65-78 ετών και θέτει απαραίτητη προϋπόθεση για την 
υπαγωγή στο πρόγραµµα τη  συµπλήρωση του  78 έτους ηλικίας   και άνω! 
 Παράλληλα 4000 εργαζόµενοι  κινδυνεύουν να µείνουν άνεργοι  αφού τα νέα 
δεδοµένα  λειτουργίας του προγράµµατος   καθιστούν ανέφικτη την εφαρµογή του.  
Πολύ µελετηµένα από ότι προκύπτει, το αρµόδιο Υπουργείο θέσπισε αυτά τα 
κριτήρια για τη όσο δυνατόν µικρότερη  η µηδαµινή συµµετοχή ατόµων  στο 
πρόγραµµα, µε το πρόσχηµα ότι δεν υπάρχουν χρήµατα, ενώ πριν λίγο καιρό ο κ. 
Κουτρουµάνης µιλούσε για ήδη εξασφαλισµένα κονδύλια για τη εφαρµογή του νέου 
πλαισίου λειτουργίας ΒΣΣ που στο εξής θα ονοµάζεται: « κατ’ οίκον φροντίδας 
συνταξιούχων». Πέρα από το όριο ηλικίας 78 και άνω για να είναι κάποιος 
δικαιούχος θα πρέπει να έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισόδηµα του να µην 
υπερβαίνει την κλίµακα του ΕΚΑΣ, ενώ αποκλείονται και τα άτοµα µε απόλυτη 
αναπηρία (80% και άνω). 
Τέσσερις χιλιάδες εργαζόµενοι  σε όλη την Ελλάδα  αναρωτιόµαστε: Που θα  
βρεθούν αυτά τα άτοµα όταν ο µέσος όρος ζωής είναι 75 έτη περίπου; Η 
κατηγορία ατόµων  65-78 ετών δεν ανήκουν στη  οµάδα των συνταξιούχων; Μήπως 
µε τα νέα δεδοµένα τους κατατάσσουν σε νηπιακή ηλικία; Την ίδια στιγµή  ο  κ. 
Βενιζέλος  πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ  χρησιµοποιεί το ΒΣΣ ως προεκλογική σηµαία 
µιλώντας  για διεύρυνση του προγράµµατος  και για 130000 νέους ωφελούµενους ! 
Σε ποιους νοµίζουν ότι απευθύνονται;  Επιτέλους ντροπή σας !  
 
Τα Σωµατεία  
- Αττικής- Α. Μακεδονίας κ’ Θράκης- Κ. Μακεδονίας- Κέρκυρας- 
- Ηπείρου- Τρικάλων- Καρδίτσας- Μαγνησίας- Φωκίδας- Ευρυτανίας 
- Φθιώτιδας- Βοιωτίας- Φωκίδας-Λευκάδος- Πελοποννήσου- Κρήτης-  
- Κυκλάδων- Λέσβου- Σάµου- Χίου- Εύβοιας 
 
 Η  Συντονιστική οµάδα των   Σωµατείων: 
 
 Σοφία Κολιζέρα                6948183161  (Ν. Αττικής) 
 Τόνια Γεωργάκη                      6945755227        (Ήπειρος)  
 Zωή Ιωακειµίδου              6944835205 (Κ. Μακεδονία)  
 Ιωάννης Αθανασίου              6979217354        (Λευκάδα),  
 Παναγιώτης Σακελλαρίου   6945369635       (Καρδίτσα)  
 Λουκία   Παπαϊωάννου       6975710418  (Βοιωτία) 
 Ειρήνη Μπακέρη                    6947758664        (Κρήτη ) 
 Γεωργέλης Στράτος               6976762345        (Λέσβος) 
 Βούλα  Καµπανά              6948625713 (Αν. Μακεδονίας κ’ Θράκης) 
 Κατερίνα  Τριανταφύλλου  6973725869 (Πελοποννήσου ) 
 
 


