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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 06-6-2018

Αριθ.Πρωτ.: 163969/261
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
κ. Παν. Μπράμου
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθ. 79/04-6-2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 163821/56/25-5-2018 (Ορθή Επανάληψη 4-62018) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Παν.
Μπράμου.
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 79/04-6-2018 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Καθορισμός
διαδικασίας κάλυψης της δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του
προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παιδικές
κατασκηνώσεις και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης
μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(135.000,00), το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε σχετικό κωδικό στον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2018» και παρακαλούμε για τις
περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΑΔΑ: Ψ5ΥΧ7Λ6-ΠΧ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 04-6-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 165814/276/29-5-2018
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,
6)Αυγέρης Σάββας, 7)Δριβίλας Δημήτριος, 8)Ευθυμίου Απόστολος,
9)Καπράλος

Σπυρίδων,

10)Καρδάρα

Ευσταθία,

11)Καρπέτας

Κωνσταντίνος, 12)Κατσανιώτης Ανδρέας, 13) Κοκκότη ΓεωργίαΑρετή,

14)Κολοβός

Ιωάννης,

16)Κουμπούρας Βασίλειος,

15)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος,

17)Κωνσταντοπούλου Αναστασία,

18)Κωσταριάς Δημήτριος, 19)Λύτρας Ιωάννης, 20)Μαυρόγιαννης
Διονύσιος,
Νικόλαος,

21)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,

22)Μπαλαμπάνης

23)Μπούνιας Χρήστος, 24)Μπράμος Παναγιώτης,

25)Νασιώτης Θεόδωρος, 26)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία,
27)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,

28)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,
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29)Πλατανιάς Παναγιώτης, 30)Σιαμπλής Δημήτριος, 31)Σύρμος
Γεώργιος ,

32)Σώκος Ευθύμιος,

34)Τσόγκας Γεώργιος,

33)Τογιοπούλου

35)Υφαντής Νικόλαος,

Αναστασία,

36)Φωτόπουλος

Τρύφων , 37)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 38)Χαροκόπος Αντώνιος,
39)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 40)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

Βεργοπούλου

Παρασκευή,

κ.κ.

Αρβανιτάκης

Γαβριηλίδης

Στούμπου Αδαμαντία (δικαιολογημένα απούσα),
(δικαιολογημένα

(δικαιολογημένα απών),

απών),

,

Κωνσταντίνος,

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),

Ευάγγελος

Ιωάννης

ΖαχαροπούλουΚατσακούλης

Κελεπούρης

Ανδρέας

Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης)

,

Κοτοπούλης Σπυρίδων, Ρήγας Χρήστος (δικαιολογημένα απών) και
Φαρμάκης Νεκτάριος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης

στη

συνεδρίαση

παρευρέθησαν:

Ο

Περιφερειακός

Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος
Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
Καραβίδας,

η

Περιβάλλοντος
Προϊσταμένη

και

Υποδομών

Διεύθυνσης

κ.

Δημήτριος

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού κ. Ελένη Σπυράκη, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες,
πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 79/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 13ο θέμα
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Καθορισμός διαδικασίας κάλυψης
της δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις και
έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των
εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00), το οποίο είναι
εγγεγραμμένο

σε

σχετικό

κωδικό

στον

προϋπολογισμό

της

Περιφέρειας έτους 2018», δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών κ. Παναγιώτη Μπράμο, που είναι εισηγητής του θέματος
και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 163821/56/25-5-2018 (Ορθή
Επανάληψη 4-6-2018) γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:

« Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν
και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με

την

απόφαση

248595/27.12.2016

του

Γενικού

Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Τροποποίηθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’)
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σκοπός
του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά
με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε
ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών
αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του
δημόσιου λογιστικού.
4
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Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3852/2010 το Περιφερειακό
Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια,
εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο
της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε
επιτροπή του.
Με

τις

διατάξεις

υποχρεώσεων

του

από

Π.Δ.80/2016

τους

2/100018/0026/30.12.2016

(ΦΕΚ.145Α’)

διατάκτες»

και

την

«Ανάληψη
εγκύκλιο

(ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου

Οικονομικών κοινοποιήθηκαν διατάξεις σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών. Σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 2 «Για τους λοιπούς φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της
σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα».
Με την υπ’ αριθμό 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών
Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο
2014−2019, καθώς και με την 456/2014 διόρθωση − συμπλήρωση αυτής.
Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η
νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’
αριθμό οικ. 253511/3946/3.10.2016 (ΦΕΚ.555 τ.ΥΟΔΔ/18.10.2016)
απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, τροποποίησε την υπ’
αριθ. οικ. 246014/4155/11.9.2014 απόφαση του (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-102014) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την υπ’
279404/4443/27.10.2015
τ.ΥΟΔΔ/6.11.2015).

Με

απόφαση
την

υπ’

του
αριθμό.

ιδίου

αριθ.

(ΦΕΚ796

οικ.6296/59/9.1.2017

(ΦΕΚ.211Β’/30.1.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη μεταβιβάστηκαν
αρμοδιότητες α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
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Περιφερειάρχη

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας

και

β)

σε

Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με την υπ’ αριθ. 184/2017 (19η Συνεδρίαση στις 14.11.2017) απόφαση
του

το Περιφερειακό

Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «Εγκρίνει τον

προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθ. 1348/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την
νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 293717/29.11.2017
απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την απόφαση 27/2018 (4η Συνεδρίαση
στις 2.3.2018), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 35/2018 (5η
Συνεδρίαση στις 19.3.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής
Ελλάδας «ενέκρινε την Α’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους
2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με
την

υπ’

αριθ.

59110/26.3.2018

απόφαση

του

Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Με την απόφαση 37/2018 (6η Συνεδρίαση στις 3.4.2018), το
Περιφερειακό

Συμβούλιο

Δυτικής

Ελλάδας

«ενέκρινε

την

Β’

τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η
απόφαση

αφού

ελέγχθηκε βρέθηκε

νόμιμη με την υπ’

αριθ.

70256/16.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΗΠΞΟΡ1Φ-Ρ7Α) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Με την απόφαση 56/2018 (7η Συνεδρίαση στις 25.4.2018), το
Περιφερειακό

Συμβούλιο

Δυτικής

Ελλάδας

«ενέκρινε

την

Γ’

τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η
απόφαση

αφού

ελέγχθηκε βρέθηκε

νόμιμη με την υπ’

αριθ.

87656/8.5.2018 (ΑΔΑ:ΨΦΟΥΟΡ1Φ-ΥΜ7) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Στις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ.107Α’) ορίζεται:
Στο άρθρο 186 II του τομέα αρμοδιοτήτων «Η. Παιδείας - Πολιτισμού Αθλητισμού» του Ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 23, ως εξής:
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«23. Οι Περιφέρειες, στο πλαίσιο των δαπανών κοινωνικής αντίληψης
που εκτελούν, δύνανται να καλύπτουν από ιδίους πόρους τις δαπάνες
συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού τους, ηλικίας τεσσάρων (4) έως
δεκαέξι (16) ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά τη θερινή περίοδο
έκαστου έτους, και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες. Το
ημερήσιο τροφείο που θα καλύπτουν οι Περιφέρειες αντιστοιχεί σε αυτό
που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 6199/267/
27.3.2017 (ΦΕΚ.1030Β’), και όπως κάθε φορά ισχύει, αναλογικώς
εφαρμοζόμενης.

Με

απόφαση

του

Περιφερειακού

Συμβουλίου

καθορίζονται τυχόν άλλες λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής».
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με αφορμή την ανωτέρω διάταξη, η
οποία αποτελούσε επιδίωξη των εργαζομένων των Περιφερειών και
συντελεί στην ενίσχυση των παροχών και των διευκολύνσεων προς το
προσωπικό της, τόσο ως προς την εναρμόνιση της επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής τους, όσο και ως προς τα οφέλη της συμμετοχής των
παιδιών σε κατασκηνωτικά προγράμματα, προτίθεται να καλύψει τις
δαπάνες συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού από ίδιους πόρους του
προϋπολογισμού της:
Οι

παιδικές

κατασκηνώσεις

περιλαμβάνουν
παιγνιώδεις

δράσεις

αλλά

και

έχουν

πολυσύνθετη

παιδαγωγικές,
διασκέδασης.

αθλητικές,
Τα

αποστολή

και

ψυχαγωγικές,

προγράμματα

και

οι

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου μιας κατασκήνωσης στοχεύουν να
ικανοποιούν ανάγκες και ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων ενώ
ταυτόχρονα εκφράζουν τη φιλοσοφία της κατασκήνωσης.
θεσμός των κατασκηνώσεων έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετικός, διότι
προσφέρει στο παιδί εμπειρίες που βοηθούν στη σωματική, πνευματική,
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή του, στο να ευρύνει τον κύκλο
των παραστάσεών του κ.λπ., στοιχεία απαραίτητα για τη φυσιολογική
του ανάπτυξη και ένταξή του στον κοινωνικό ιστό. Επιπλέον,
αναπτύσσεται ο θεσμός της φιλίας, το πνεύμα της ομαδικής δράσης και
συνεργασίας, η αυτοεξυπηρέτηση, η πειθαρχία, κλπ. Τα παιδιά βιώνουν
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ένα

τρόπο

ζωής,

διαφορετικό

από

την

καθημερινότητα

τους,

αναπτύσσοντας έτσι κοινωνικές δεξιότητες, απαραίτητες για την ατομική
τους ολοκλήρωση.
Για το σκοπό αυτό ήδη έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό
του τρέχοντος οικονομικού έτους ύψους 135.000,00 ευρώ, στον κωδικό
εξόδου 0581.01 «μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος
(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ.)» (ως ο
παρακάτω πίνακας), για έναν εκτιμώμενο αριθμό περίπου 320
συμμετεχόντων τέκνων. Το μέγιστο ποσό που θα καταβληθεί ανά τέκνο,
σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, ανέρχεται στα 420 ευρώ (14
ημέρες χ 30 ευρώ ημερησίως), ή στα 728 ευρώ (14 ημέρες χ 52 ευρώ
ημερησίως) στην περίπτωση τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Διαμορφωμένος
Κωδικός Λογαριασμού

Περιγραφή
Σύνολο
Μη μισθολογικές, ενισχυτικές
παροχές

02.01.072.0581.01.1231
(Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ)

εισοδήματος(περιλαμβάνονται
δαπάνη
εκδρομές,

για

θέρετρα, 70.000,00

κατασκηνώσεις,

συνεστιάσεις

κλπ)(τρέχον

έτος)(Λοιπές δαπάνες)
Μη μισθολογικές, ενισχυτικές
παροχές
02.02.073.0581.01.1213

εισοδήματος(περιλαμβάνονται

(Π.Ε.

δαπάνη

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) εκδρομές,
συνεστιάσεις

για

θέρετρα, 35.000,00

κατασκηνώσεις,
κλπ)(τρέχον

έτος)
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Μη μισθολογικές, ενισχυτικές
παροχές
εισοδήματος(περιλαμβάνονται
02.03.072.0581.01.0011
(Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ)

δαπάνη

για

εκδρομές,

θέρετρα, 30.000,00

κατασκηνώσεις,

συνεστιάσεις

κλπ)(τρέχον

έτος)(Λοιπές δαπάνες)
Σ Υ Ν Ο Λ Ο

135.000,00

Με βάση τα εκτεθέντα η Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας έχει
συντάξει και παραθέτει βασικές διατάξεις και παραμέτρους που
συνθέτουν και καθορίζουν τη διαδικασία που θα ακολουθείται για την
κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της
Περιφέρειας, ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, σε παιδικές
κατασκηνώσεις κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο, ως εξής:
Δικαιούχοι του «Προγράμματος» είναι όλοι οι υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι
είναι γονείς ή ασκούν την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες Κ.Ο.).
Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται τα τέκνα των
υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχουν γεννηθεί από
1.1.2002 έως 14.6.2014.
Η διάρκεια διαμονής κάθε «ωφελούμενου» τέκνου ορίζεται για χρονικό
διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες (δέκα τέσσερις ημέρες), κατ ανώτατο
όριο.
Ως «Πάροχοι» του προγράμματος νοούνται κατασκηνωτικές επιχειρήσεις
οι

οποίες

λειτουργούν

νόμιμα

στην

Ελλάδα,

διαθέτοντας

τις

απαιτούμενες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 749/1948, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και της αριθ.
Δ22/οικ. 37641/1450 (2712Β’/30.8.2016) ΚΥΑ «Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με
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ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις».
Το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου

4

της

σχετικής

ΚΥΑ

(56124/2056/14.3.2018)

(ΦΕΚ.1157Β΄/29.3.2018) «Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών
χαμηλόμισθων

εργαζομένων

και

ανέργων

σε

κατασκηνώσεις»,

ανέρχεται:
α) στα 30,00 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των
επιβαρύνσεων και
β) στα 52,00 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των
επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
Το ημερήσιο τροφείο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαμονής και τις
προβλεπόμενες βάσει της υποχρεωτικής υποδομής και στελέχωσης των
παιδικών κατασκηνώσεων – εξοχών υπηρεσίες, σύμφωνα με το
Κανονιστικό

Πλαίσιο

Ίδρυσης

και

Λειτουργίας

Παιδικών

Κατασκηνώσεων – Εξοχών.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας θα καλύψει δαπάνη ίση με τις πραγματικές ημέρες διαμονής των
τέκνων του προσωπικού στην κατασκήνωση και για μέγιστο αριθμό
ημερών

τις δεκατέσσερις (14) - χρονικό διάστημα έως δύο (2)

εβδομάδες. Τυχόν επιπλέον κόστος, είτε λόγω διαμονής των τέκνων για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ανωτέρω οριζομένου από το νόμο,
είτε λόγω χρέωσης από την κατασκήνωση μεγαλύτερου ημερήσιου
κόστους από τα ανωτέρω οριζόμενα ποσά, θα καλύπτεται από τους
γονείς.
Οι γονείς – υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, θα μπορούν να αποστέλλουν τα παιδιά τους σε
οποιαδήποτε κατασκήνωση της επιλογής τους. Επίσης, οι γονείς
επιλέγουν ελεύθερα το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα φιλοξενηθούν
τα παιδιά στις κατασκηνώσεις.
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Ακόμη

οι

γονείς,

σε

περίπτωση

αποστολής

σε

κατασκήνωση

περισσοτέρων του ενός τέκνων, μπορούν να επιλέξουν για κάθε τέκνο
διαφορετική κατασκήνωση και διαφορετική χρονική περίοδο διαμονής σε
αυτήν.
Η Περιφέρεια δεν εμπλέκεται σε θέματα κράτησης θέσεων στις παιδικές
κατασκηνώσεις. Οι γονείς επικοινωνούν απευθείας με την κατασκήνωση
της επιλογής τους και προβαίνουν σε κράτηση θέσης.

Οι γονείς που θα κάνουν χρήση του δικαιώματος αποστολής των τέκνων
τους σε παιδικές κατασκηνώσεις, με κάλυψη της δαπάνης από την
Περιφέρεια, θα πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της έδρας (οι υπάλληλοι της Π.Ε. Αχαΐας) και
στα τμήματα Οικονομικής Υποστήριξης Αιτωλοακαρνανίας & Ηλείας (οι
υπάλληλοι

των

Περιφερειακών

Ενοτήτων

αντίστοιχα):

Α)

Προκαταβολικά: 1. Έγγραφη δήλωση του υπαλλήλου για την πρόθεσή
του να κάνει χρήση του δικαιώματος αποστολής του ή των τέκνων του σε
παιδική κατασκήνωση και 2. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού
πρωτότυπα υπογεγραμμένου μεταξύ του γονέα υπαλλήλου και της
κατασκηνωτικής Επιχείρησης.
Β) Απολογιστικά: προσκομίζοντας:
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που
εκδίδεται από την κατασκηνωτική επιχείρηση στο όνομα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και αποτυπώνει το γινόμενο του αριθμού τέκνων του
επί τον αριθμό ημερών διαμονής επί το ημερήσιο τροφείο.
Βεβαίωση από την κατασκηνωτική επιχείρηση, ότι το ή τα τέκνα του
υπαλλήλου έλαβαν μέρος στην κατασκήνωση για το συγκεκριμένο
διάστημα.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου υπαλλήλου, ότι τόσο αυτός, όσο και
ο/η σύζυγός της/του δεν λαμβάνουν συναφή παροχή από οποιονδήποτε
φορέα για το έτος 2018.
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Σε περίπτωση τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, απαιτείται
βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημόσιου Φορέα
από την οποία προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας ή αίτηση για
επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή, εάν η σχετική βεβαίωση έχει
λήξει και εκκρεμεί η εκ νέου πιστοποίηση της αναπηρίας.
Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι γονείς των παιδιών (φυσικοί ή θετοί) αλλά
ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.), απαιτείται:
 Επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της
επιμελείας και
 Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών.

Η

προκύπτουσα δαπάνη που θα βαρύνει την Περιφέρεια Δυτικής

Ελλάδας, θα καταβληθεί στους υπαλλήλους, κατόπιν έκδοσης σχετικού
χρηματικού εντάλματος στο όνομα ενός εκάστου εξ΄ αυτών, με κατάθεση
στον μισθοδοτικό τραπεζικό λογαριασμό του.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:

Την έγκριση καθοριζόμενης διαδικασίας κάλυψης της δαπάνης για τη
συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο,
οι όροι και οι λεπτομέρειες της οποίας αναπτύχθηκαν διεξοδικά
παραπάνω και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της δαπάνης αυτής
μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00),
το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε σχετικό κωδικό στον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας έτους 2018 και βαρύνει και τις τρείς (3) Περιφερειακές
Ενότητες, όπως ο πίνακας που παρατέθηκε ανωτέρω ».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος.
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει: Α)Την καθοριζόμενη διαδικασία κάλυψης της δαπάνης για τη
συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο,
οι όροι και οι λεπτομέρειες της οποίας αναπτύχθηκαν διεξοδικά
παραπάνω.
Β) Την αναγκαιότητα διενέργειας της δαπάνης αυτής μέχρι του ποσού
των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00), το οποίο είναι
εγγεγραμμένο σε σχετικό κωδικό στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
έτους 2018 και βαρύνει και τις τρείς (3) Περιφερειακές Ενότητες, όπως ο
πίνακας που παρατέθηκε ανωτέρω.
Κατά αυτής της απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
Παράταξης «Δυτική Συμπολιτεία» κ. Ευθύμιος Σώκος και κ. Γεράσιμος
Παρασκευόπουλος.
---------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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