
ΚΥΑ οικ.3670/199  

(ΦΕΚ 665/Β/11-03-2016) 

 

Προσδιορισμός του ύψους της επιπλέον χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση 

του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» μέχρι 31−12−2015. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58) «Σύσταση του ΑΚΑΓΕ», 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Εισφορά Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

3. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 

μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 

Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4277/2014 (Α΄ 156) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο 

Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.80000/οικ. 

12445/2646/10−8−2012 (Β΄ 2371) «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και 

Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)». 

9. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ.32592/2328/24−10−2014 

(Β΄ 2945) για τον «Προσδιορισμό του ύψους χρηματοδότησης του προγράμματος 

«Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1−10−2014 − 31−12−2015» 

10. Την αριθμ. Υ29/9−10−2015 (Β΄ 2168) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 

11. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού, όπως οι εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντιμετωπίζουν 

αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που 

διανύει η χώρα. 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη εις βάρος 

του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 

ενώ η δαπάνη ύψους δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ θα καλυφθεί από 

τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΑΚΑΓΕ / Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 

(ΕΑΣ) οικονομικού έτους 2016 (ΑΔΑ:ΩΣΓΗ465Θ1Ω−69Ζ), αποφασίζουμε: 



1. Καθορίζουμε το ύψος των πόρων που θα διατεθούν για την κάλυψη του επιπλέον 

κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1−10−2014 έως 

31−12−2015 στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) ως εξής: 

α) ποσό έως δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.700.000,00 €) από το 

Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ. 

Η μεταφορά εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ. 

12445/2646/10−8−2012 (Β΄ 2371) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Κανονισμός 

Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου 

Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.Γ.Ε.)», 

β) ποσό έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) από τους πόρους του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 33−220,  

γ) ποσό έως ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00 €) από πόρους 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

δ) ποσό έως οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €) από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. 

2. Η διαχείριση των επιπλέον πόρων θα καθοριστεί με τροποποίηση της από 

2−12−2014 προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ των Υπουργών 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του ΙΚΑ −ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)( ΑΔΑ:ΩΧ3ΡΛ−ΦΤ1). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ    ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ     ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 


