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Α. «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας»

Μετά την ένταξη στο ΕΣΠΑ των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες 

Κοινωνικής Μέριμνας», μέσω της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων 

και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές 

πολιτικές  απασχόλησης»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρωπίνου 

Δυναμικού»,  για  την  περίοδο  από  1-1-2011  μέχρι  31-12-2011,  όπως  μας  ενημέρωσε  το 

Υπουργείο  Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  με  το  Α.Π.  0.23506/οικ.6.4348/30.12.2010 

έγγραφο  του  Γενικού  Γραμματέα  Διαχείρισης  Κοινωνικών  και  Άλλων  Πόρων  και  ενόψει  της 

έκδοσης  της  σχετικής  κυα,  σας  γνωρίζουμε  ότι  το  προσωπικό,  που  ήδη  απασχολείται  στα 

ανωτέρω προγράμματα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνεχίζει 

να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, μέχρι την ενεργοποίηση των νέων 

προγραμμάτων και για την υλοποίηση αυτών μέχρι τη λήξη τους, όπως προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν.2190/94, σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 10 του 

άρθρου 21 του ν.3731/2008.

Επομένως,  οι  συμβάσεις  ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται  στις 

δομές Βοήθεια στο Σπίτι και Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας ανανεώνονται ή παρατείνονται πέραν 

της  31ης-12-2010 και  μέχρι  την ένταξη των φορέων των ΟΤΑ που τις  υλοποιούν στα νέα 
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προγράμματα, με τη διαδικασία της ανωτέρω κυα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, οι 

συμβάσεις του προσωπικού θα ανανεωθούν ή θα παραταθούν, εκ νέου και χωρίς διακοπή, μέχρι  

τη  λήξη  των  προγραμμάτων,  δηλαδή  μέχρι  31/12/2011,  προκειμένου  να  συνεχιστούν 

απρόσκοπτα οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους.

Επισημαίνεται  ότι  για  την  ανανέωση  ή  παράταση  των  ανωτέρω  συμβάσεων  δεν 

απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Β. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Με τις διατάξεις  της αριθ.  0.18975/οικ.3.3113/21.10.10 (ΦΕΚ1683//Β/22.10.10)  κυα 

ρυθμίστηκαν  οι  όροι  υλοποίησης  της  πράξης  «Ενέργειες  στήριξης  ηλικιωμένων  και  λοιπών 

ατόμων  που  χρήζουν  βοηθείας  για  την  ενίσχυση  της  απασχολησιμότητας  των  εμμέσως 

ωφελούμενων ατόμων», μέσω των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις 

του άρθρου 14 της ανωτέρω κυα, τα προγράμματα ΚΗΦΗ εξακολουθούν να εκτελούνται μέχρι 

την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων που θα τα υποκαταστήσουν, με το υφιστάμενο 

προσωπικό.

Επομένως,  και  στην  περίπτωση  των  ΚΗΦΗ,  οι  συμβάσεις  ορισμένου  χρόνου  του 

προσωπικού που απασχολείται στις δομές αυτές ανανεώνονται ή παρατείνονται πέραν της 31ης-

12-2010 και μέχρι την ένταξη των φορέων των ΟΤΑ που τις υλοποιούν στα νέα προγράμματα. 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, οι συμβάσεις του προσωπικού θα ανανεωθούν ή θα 

παραταθούν, εκ νέου και χωρίς διακοπή, μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, χωρίς την έγκριση 

της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Για  τα  ανωτέρω  παρακαλούμε  όπως  ενημερώσετε  άμεσα  τους  ΟΤΑ 

αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΑΣΕΠ
2. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

2

ΑΔΑ: 4ΙΙΞΚ-Γ



3. Υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης

      Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ
Κοραή 4

      Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ
3. ΚΕΔΚΕ
4. ΠΟΕ- ΟΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
- Δ/νση μας (3)
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