
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ περιόδου 2021 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 20 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Εσωτερικών, κο Πέτσα Στέλιο 

2. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., η οποία 

εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Σπυρίδων Σπυρίδων.  

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Την από 19/3/2021 Προγραμματική Σύμβαση, που αφορά στη συνεργασία των ως άνω 

συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση των Δράσεων του Προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι, έτους 2021» και 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 27 της Τροποποίησης Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο 

επιλογής στελεχών στο δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και 

διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ, 

γ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 229 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α 167/30.10.2019) 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Τεύχος Α197/12.10.2020)  

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 324 παρ. 5α του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Τεύχος Α127/29.06.2020) 

στ) Την από 12.02.2021 / 615 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

ζ) Την με αριθμ. 114/2021 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 

Την τροποποίηση των άρθρων 2, 4 και 5 της από 19/3/2021 Προγραμματικής Σύμβασης ως 

ακολούθως: 

 

  ΑΡΘΡΟ 2 

ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η σύμβαση όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2021 και  

εξικνείται  μέχρι  τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων 

διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020, στην περίπτωση που ο διορισμός αυτός, λάβει χώρα πριν 
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τις 31/12/2021. Διαφορετικά, η διάρκεια της παρούσας ορίζεται μέχρι την 31.12.2021. 

Οι διαδικασίες χρηματοδότησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 5 της παρούσας και αφορούν στη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Βοήθεια 

στο Σπίτι» έτους 2021, ολοκληρώνονται σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Ιουλίου 2022.   

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το παρακάτω 

χρονοδιάγραμμα ενεργειών. 

- Με  την  υπογραφή  της  παρούσας,  η  Ε.Ε.Τ.Α.Α.,  με  απόφαση  της  Επιτροπής 

Παρακολούθησης της Σύμβασης, θα επικαιροποιήσει τις  διαδικασίες, θα 

συλλέξει και θα καταγράψει   με   συστηματικό   τρόπο   τα   απαραίτητα   στοιχεία   

(υποδομές, προσωπικό,   εξυπηρετούμενα άτομα  κ.λπ.)   όλων   των   δομών,   

που   συμμετέχουν   στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», όσον αφορά στην 

χρηματοδότησή τους για την περίοδο από 01/01/2021 έως και 31/12/2021.  

- Το  Υπουργείο Εσωτερικών, θα καταβάλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., εντός των 

προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 5 της παρούσας, τη χρηματοδότηση που 

αφορά στη συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 

- Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., θα καταβάλλει έως την 31η Ιουλίου 2022, τη δικαιούμενη 

χρηματοδότηση που αφορά στη συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι» προς τους αρμόδιους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

- Η   Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,  θα   υποβάλει   στην   Επιτροπή   παρακολούθησης   του   

Προγράμματος αναλυτική Έκθεση Απολογισμού του Προγράμματος μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. Τυχόν αδιάθετο ποσό του Προγράμματος θα 

επιστραφεί στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιφύλαξη της είσπραξης των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία θα επιστραφούν στο Υπουργείο 

Εσωτερικών με την περαίωση της διαδικασίας είσπραξή τους.  

Το χρονοδιάγραμμα αυτό, μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, εφόσον τούτο κρίνεται από την ίδια αναγκαίο, για την 

αποτελεσματικότερη εκτέλεση της παρούσας. 
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  ΑΡΘΡΟ 5 

       παράγραφος 8 

 

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα καταθέσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης, πλήρη απολογιστική 

έκθεση των σχετικών χρηματοδοτήσεων μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, 

ήτοι μετά την 31η Ιουλίου 2022. 

 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της από 19/3/2021 Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη 

των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος 

από ένα (1).  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Υπουργείο Εσωτερικών 

Ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών 

 

 

 

Πέτσας Στέλιος 

 

 

 

Για την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

Σπυρίδων Σπυρίδων 
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