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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ.  6/10-4-2019  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 
 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 , 22-3-2018 και 14-3-2019  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  δθμόςια τακτικι ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων 
Π..  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  δζκα (10) του μθνόσ Απριλίου του ζτουσ 2019, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα  15.30, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. 
οικ. 48422 / 1247/4-4-2019 Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
 
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Θπείρου. 
Β.  1. ταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
     2. Πάικασ πυρίδων, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
     3. Ντάλλασ Ιωάννθσ Γραμματζασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
Δ.   1. ίμου – Σάςιου Αναςταςία, Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      2. Λάμπρου Αλκιβιάδθσ Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου   
      3. Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      4. Μπάγιασ Μιχαιλ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      5. Λάηοσ Ιωάννθσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
Ε. Περιφερειακοί φμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) 3.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Σάτςθσ Δθμιτριοσ 6.Φίλθ – Παςχάλθ 
Αντιγόνθ- Βαςιλικι 7.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 8.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 9.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα) 10.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 
11.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 12.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 13.Μποφμπα Βαςιλικι 14.Βαςιλάκθσ Περικλισ 15. Πολυξζνθ  (Σηζνθ) Σαπραντηι – Κοίλια 
16.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 17.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 18.Ηάψασ Γεϊργιοσ 19.Ηάκασ Γεϊργιοσ 20.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 21.Ηικοσ Νικόλαοσ 
22.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 23.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ) 24. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 25.Χαμπίμπθσ Δθμιτριοσ  
τθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.: 1.Βαςίλειοσ Ψακάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 2.Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. 
Θεςπρωτίασ 3.Θεοδϊρα (Σατιάνα) Καλογιάννθ Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων 4.Ευςτράτιοσ  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 5. 
Γοφςθσ Χριςτοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 6. Κάτςιοσ Νικόλαοσ 7. πανοποφλου – άρρα Θλιάνα 8. Πότςθσ Οδυςςεφσ.9. ιαράβασ 
Κων/νοσ 10. Σςιάρα ταυροφλα 11. Καττισ Νικόλαοσ 12. Μπιςτιόλθσ Αχιλλζασ 13. πυρζλθσ Μιχαιλ 14. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 15. 
Σςίκαρθσ Βαςίλειοσ 16. Κωνισ Δθμιτριοσ 17. Σςουμάνθ Όλγα (Όλυ)  18. Ηιϊβασ Βαςίλειοσ 19. Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 20. Μπαρτηϊκασ 
πυρίδων 21. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 22. Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ), τακτικά μζλθ του Π.., αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
Σ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Θπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ 
Παππά 
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ, ενδιαφερόμενοι για τα κζματα  κ.λπ. 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Εκτόσ Θμεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 
 

 
 

Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ  
Θζμα 6 

ο 

======== 

Ζγκριςθ προγράμματοσ για τθ ςυμμετοχι των τζκνων των υπαλλιλων  που υπθρετοφν ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου, ςε παιδικζσ 
καταςκθνϊςεισ για το ζτοσ 2019. 

 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ειδικότερα του αρκρ. 186 ΙΙ, όπωσ προςτζκθκε με τθν 

περίπτωςθ 23 του αρκρ. 167 του Ν. 4483/2017 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  υντονιςτι 

Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σθν  από 10/4/2019   ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Μζριμνασ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο  (ςυνθμμζνα με α/α: 45 ςτο 

φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα κάτωκι: 
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ΘΕΜΑ: «Έγκριςη προγράμματοσ για την ςυμμετοχή των τζκνων των υπαλλήλων που υπηρετοφν ςτην Περιφζρεια Ηπείρου, ςε παιδικζσ 
καταςκηνώςεισ για το ζτοσ 2019». 

 
 
Με το άρκρο 167 του Ν.4483/2017, προςτίκεται ςτο άρκρο 186 II του Ν. 3852/2010 αναφορικά με τισ αρμοδιότθτεσ των Περιφερειϊν, ςτο 

τομζα αρμοδιοτιτων «Θ. Παιδείασ - Πολιτιςμοφ - Ακλθτιςμοφ», θ εξισ περίπτωςθ: 
 «23. Οι Περιφζρειεσ, ςτο πλαίςιο των δαπανϊν κοινωνικισ αντίλθψθσ που εκτελοφν, δφνανται να καλφπτουν από ιδίουσ πόρουσ τισ δαπάνεσ 

ςυμμετοχισ των τζκνων του προςωπικοφ τουσ, θλικίασ τεςςάρων (4) ζωσ δεκαζξι (16) ετϊν, ςε παιδικζσ καταςκθνϊςεισ, κατά τθ κερινι περίοδο 
ζκαςτου ζτουσ, και για χρονικό διάςτθμα ζωσ δφο (2) εβδομάδεσ. Το θμεριςιο τροφείο που κα καλφπτουν οι Περιφζρειεσ αντιςτοιχεί ςε αυτό που 
κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ κ.υ.α. 6199/267/ 27.3.2017 (Βϋ 1030), και όπωσ κάκε φορά ιςχφει, αναλογικϊσ εφαρμοηόμενθσ. Με 
απόφαςθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου κακορίηονται τυχόν άλλεσ λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ.». 

 
κοπόσ του προγράμματοσ είναι από τθν μία, να δϊςει τθν ευκαιρία ςτα παιδιά για τθν ευρφτερθ κοινωνικοποίθςθ τουσ, το άνοιγμα  ςτθν ηωι, 

τθν προπαραςκευι των παιδιϊν για να ενταχκοφν ςτθν κοινωνία των ενθλίκων, τθν ψυχαγωγία των παιδιϊν κλπ. κακϊσ και τθν διευκόλυνςθ των 
εργαηόμενων γονζων κατά τθν κερινι περίοδο των ςχολικϊν διακοπϊν, με τθν κάλυψθ των εξόδων μιασ καταςκθνωτικισ περιόδου με πόρουσ 
τθσ Περιφζρειασ Θπείρου. 

 
Σο θμεριςιο τροφείο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ ΚΤΑ (56124/2056/14-03-2018/ ΦΕΚ 1157/Βϋ/29-03-2018) ανζρχεται: 
 α) ςτα 30,00€ θμερθςίωσ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των επιβαρφνςεων και  
 β) ςτα 52,00€ θμερθςίωσ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των επιβαρφνςεων, για τα παιδιά με ποςοςτό αναπθρίασ 50% και άνω.   
Σο θμεριςιο τροφείο περιλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ διαμονισ και τισ προβλεπόμενεσ βάςει τθσ υποχρεωτικισ υποδομισ και ςτελζχωςθσ των 

παιδικϊν καταςκθνϊςεων – εξοχϊν υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με το Κανονιςτικό Πλαίςιο Κδρυςθσ και Λειτουργίασ Παιδικϊν Καταςκθνϊςεων – 
Εξοχϊν. 

Συχόν αναπροςαρμογι του φψουσ του τροφείου για το ζτοσ 2019 με νεότερθ Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ κα ςυνεπάγεται ιςόποςθ 
αναπροςαρμογι ςτο αναφερόμενο ςτθν παροφςα φψοσ τροφείου. 

 
Σο κόςτοσ, που προκαλείται από κάκε τζκνο ανζρχεται ςε: 

 420,00 €/τζκνο, για παιδιά τυπικισ ανάπτυξθσ και για διάςτθμα ζωσ και δφο (2) εβδομάδεσ. 

 728,00 €/τζκνο, για παιδιά με ποςοςτό αναπθρίασ 50% και για διάςτθμα ζωσ και δφο (2) εβδομάδεσ. 
 
Δικαιοφχοι του προγράμματοσ είναι, χωρίσ ειςοδθματικά κριτιρια, οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Θπείρου, μόνιμοι και με ςφμβαςθ Ι.Δ.Α.Χ., 

που τα τζκνα τουσ ζχουν γεννθκεί από 01/01/2003 ζωσ 31/12/2015. 
 

Ζτςι ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ςυλλζχτθκαν και ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μασ, αναφορικά με τα τζκνα υπαλλιλων που προτίκενται 
να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα των παιδικϊν καταςκθνϊςεων ανζρχονται ςυνολικά ςτα 85 τζκνα και ειδικότερα ανά Περιφερειακι Ενότθτα: 

 
1. Περιφερειακι Ενότθτα Ιωαννίνων, 43 τζκνα, 
2. Περιφερειακι Ενότθτα Άρτασ, 15 τζκνα, 
3. Περιφερειακι Ενότθτα Πρζβεηασ, 7 τζκνα, 
4. Περιφερειακι Ενότθτα Θεςπρωτίασ, 20 τζκνα. 

 
το μζγιςτο κόςτοσ, που κα προκλθκεί από το ςφνολο των εν δυνάμει τζκνων και του θμεριςιου τροφείου, για το ζτοσ 2019, και για  χρονικό 

διάςτθμα διαμονισ ζωσ και δφο (2) εβδομάδεσ, ανζρχεται ανά περιφερειακι ενότθτα ωσ ο κατωτζρω πίνακασ: 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΕΚΝΩΝ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΣΙ ΚΑΣΑΚΘΝΩΕΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ 
ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΜΕΓΙΣΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΘΜΕΡΩΝ 

ΘΜΕΡΘΙΟ 
ΣΡΟΦΕΙΟ 

ΜΕΓΙΣΟ ΚΟΣΟ 
ΑΝΑ ΣΕΚΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΚΝΩΝ 
ΚΟΣΟ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14 30,00 420,00 43 18.060,00 

ΑΡΣΑ 14 30,00 420,00 15 6.300,00 

ΠΡΕΒΕΗΑ 14 30,00 420,00 7 2.940,00 

ΘΕΠΡΩΣΙΑ 14 30,00 420,00 20 8.400,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 35.700,00 

 
 

Κατόπιν των ανωτζρω, το Περιφερειακό υμβοφλιο τθσ Περιφζρειασ Θπείρου, δφναται να αποφαςίςει τθν εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν 
κακϊσ και τον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ προκειμζνου να υλοποιθκεί το ωσ άνω «Πρόγραμμα» κάλυψθσ δαπανϊν για τθ ςυμμετοχι των τζκνων 
του προςωπικοφ τθσ, θλικίασ τεςςάρων (4) ζωσ δεκαζξι (16) ετϊν, ςε παιδικζσ καταςκθνϊςεισ κατά τθ κερινι περίοδο ζτουσ 2019. 
 
Με τθν παροφςα κα κακοριςτοφν και οι λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ για τθν υλοποίθςθ τθσ ωσ άνω δυνατότθτασ  ωσ εξισ :  
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Δικαιοφχοι του «Προγράμματοσ» είναι όλοι οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Θπείρου, μόνιμοι και με ςφμβαςθ Ι.Δ.Α.Χ., που είναι γονείσ ι 
αςκοφντεσ τθν επιμζλεια (ανάδοχοι, κθδεμόνεσ κ.ο.κ.) που διλωςαν ότι επικυμοφν τα τζκνα τουσ να ςυμμετάςχουν ςε πρόγραμμα παιδικϊν 
καταςκθνϊςεων με κάλυψθ τθσ δαπάνθσ από τθν Περιφζρεια Θπείρου.   
Ωσ «Ωφελοφμενοι» του προγράμματοσ ορίηονται τα τζκνα των υπαλλιλων τθσ Περιφζρειασ Θπείρου που ζχουν γεννθκεί από 01-01-2003 ζωσ 
31-12-2015.  
 
Θ διάρκεια διαμονισ κάκε «ωφελοφμενου» τζκνου ορίηεται για χρονικό διάςτθμα ζωσ δφο (2) εβδομάδεσ  κατϋ ανϊτατο όριο.   
 
Ωσ «Πάροχοι» του προγράμματοσ νοοφνται καταςκθνωτικζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, διακζτοντασ τισ 
απαιτοφμενεσ άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 749/1948, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, και  τθσ Αρικ. 
Δ22/οικ. 37641/1450 (2712/Β/2016) ΚΤΑ.  
 

Σο θμεριςιο τροφείο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ ΚΤΑ (56124/2056/14-03-2018/ ΦΕΚ 1157/Βϋ/29-03-2018) ανζρχεται: 
 α) ςτα 30,00€ θμερθςίωσ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των επιβαρφνςεων και  
 β) ςτα 52,00€ θμερθςίωσ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των επιβαρφνςεων, για τα παιδιά με ποςοςτό αναπθρίασ 50% και άνω.   

 
Σο θμεριςιο τροφείο περιλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ διαμονισ και τισ προβλεπόμενεσ βάςει τθσ υποχρεωτικισ υποδομισ και ςτελζχωςθσ των 

παιδικϊν καταςκθνϊςεων – εξοχϊν υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με το Κανονιςτικό Πλαίςιο Κδρυςθσ και Λειτουργίασ Παιδικϊν Καταςκθνϊςεων – 
Εξοχϊν. 

Συχόν αναπροςαρμογι του φψουσ του τροφείου για το ζτοσ 2019 με νεότερθ Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ κα ςυνεπάγεται ιςόποςθ 
αναπροςαρμογι ςτο αναφερόμενο ςτθν παροφςα φψοσ τροφείου. 

  
Θ Περιφζρεια Θπείρου κα καλφψει δαπάνθ ίςθ με τισ πραγματικζσ θμζρεσ διαμονισ των τζκνων ςτθν καταςκινωςθ και για μζγιςτο αρικμό 

θμερϊν  τισ δεκατζςςερισ (14) - χρονικό διάςτθμα ζωσ δφο (2) εβδομάδεσ - όπωσ προαναφζρκθκε. Συχόν επιπλζον κόςτοσ, είτε λόγω διαμονισ 
των τζκνων για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο του ανωτζρω οριηομζνου από το Νόμο, είτε λόγω χρζωςθσ από τθν καταςκινωςθ μεγαλφτερου 
θμεριςιου κόςτουσ από τα ανωτζρω οριηόμενα ποςά, κα καλυφκεί από τουσ γονείσ.  

   
Οι γονείσ – υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Θπείρου, μόνιμοι και με ςφμβαςθ Ι.Δ.Α.Χ., κα μποροφν να αποςτζλλουν τα παιδιά τουσ ςε οποιαδιποτε 

καταςκινωςθ τθσ επιλογισ τουσ. 
Επίςθσ, οι γονείσ επιλζγουν ελεφκερα το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο κα φιλοξενθκοφν τα παιδιά ςτισ καταςκθνϊςεισ. 
Ακόμθ οι γονείσ, ςε περίπτωςθ αποςτολισ ςε καταςκινωςθ περιςςοτζρων του ενόσ τζκνων, μποροφν να επιλζξουν για κάκε τζκνο διαφορετικι 

καταςκινωςθ και διαφορετικι χρονικι περίοδο διαμονισ ςε αυτιν. 
Θ Περιφζρεια δεν εμπλζκεται ςε κζματα κράτθςθσ κζςεων ςτισ παιδικζσ καταςκθνϊςεισ. Οι γονείσ επικοινωνοφν απευκείασ με τθν 

καταςκινωςθ τθσ επιλογισ τουσ και προβαίνουν ςε κράτθςθ κζςθσ. 
 
Οι γονείσ που κα κάνουν χριςθ του δικαιϊματοσ αποςτολισ των τζκνων τουσ ςε παιδικζσ καταςκθνϊςεισ, με κάλυψθ τθσ δαπάνθσ από τθν 

Περιφζρεια, κα πρζπει να υποβάλουν απολογιςτικά ςτθ Δ/νςθ Οικονομικϊν Π.Ε. Ιωαννίνων και ςτισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων Άρτασ, Θεςπρωτίασ και Πρζβεηασ ςχετικι αίτθςθ, προςκομίηοντασ:  

1. Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν που εκδίδεται από τθν καταςκθνωτικι επιχείρθςθ ςτο όνομα του δικαιοφχου υπαλλιλου και αποτυπϊνει 
το γινόμενο του αρικμοφ τζκνων του επί τον αρικμό θμερϊν διαμονισ επί το θμεριςιο τροφείο. 

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  
3. Τπεφκυνθ διλωςθ του δικαιοφχου υπαλλιλου, ότι τόςο αυτόσ, όςο και ο/θ ςφηυγόσ τθσ/του δεν λαμβάνουν ςυναφι παροχι από 

οποιονδιποτε φορζα για το ζτοσ 2019. 
4. ε περίπτωςθ τζκνου με αναπθρία ςε ποςοςτό 50% και άνω, απαιτείται Βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ ςε ιςχφ αρμόδιου Δθμόςιου 

Φορζα από τθν οποία προκφπτει το ποςοςτό αναπθρίασ ι αίτθςθ για επανεξζταςθ από τθν αρμόδια Επιτροπι, εάν θ ςχετικι βεβαίωςθ 
ζχει λιξει και εκκρεμεί θ εκ νζου πιςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ. 

5. Όταν οι δικαιοφχοι δεν είναι γονείσ των παιδιϊν (φυςικοί ι κετοί) αλλά αςκοφντεσ τθν επιμζλεια (ανάδοχοι, κθδεμόνεσ κ.ο.κ.), 
απαιτείται: 
 Επίςθμο δικαιολογθτικό από αρμόδια αρχι περί ανάκεςθσ τθσ επιμελείασ και 
 Βεβαίωςθ ΑΜΚΑ των παιδιϊν. 

 
Θ  προκφπτουςα δαπάνθ που κα βαρφνει τθν Περιφζρεια Θπείρου, κα καταβλθκεί  ςτουσ υπαλλιλουσ, κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικοφ χρθματικοφ 

εντάλματοσ ςτο όνομα κάκε δικαιοφχου από αυτοφσ, με κατάκεςθ ςτον μιςκοδοτικό τραπεηικό λογαριαςμό του. 
 

Σο παραςτατικό που κα εκδοκεί από τουσ «παρόχουσ» του προγράμματοσ προσ τουσ δικαιοφχουσ υπαλλιλουσ, κα πρζπει απαραίτθτα να φζρει 
θμερομθνία ζκδοςθσ μετά τθν ζγκριςθ του προγράμματοσ από το Περιφερειακό υμβοφλιο και να αναγράφεται ο πραγματικόσ χρόνοσ 
διαμονισ των τζκνων. 
 

φμφωνα με όλα τα ανωτζρω ειςθγοφμαςτε: 
 
Σθν ζγκριςθ του προγράμματοσ για τθν ςυμμετοχι των τζκνων των υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτθν Περιφζρεια Θπείρου, ςε παιδικζσ 

καταςκθνϊςεισ, για το ζτοσ 2019 και για χρονικό διάςτθμα παραμονισ κάκε τζκνου ζωσ και δφο (2) εβδομάδεσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ που αναφζρκθκαν. 

 

5. Σθν τοποκζτθςθ του Περιφερειάρχθ και των παρατάξεων Π.. 
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       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 
Αποφαςίηει  ομόφωνα 

(απόφαςθ: 6/28/10-4-2019 ) 

Εγκρίνει το πρόγραμμα για τθ ςυμμετοχι των τζκνων των υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου, ςε παιδικζσ 

καταςκθνϊςεισ, για το ζτοσ 2019 και για χρονικό διάςτθμα παραμονισ κάκε τζκνου ζωσ και δφο (2) εβδομάδεσ κακϊσ και τθν κάλυψθ των 

ςχετικϊν δαπανϊν,  ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ (υπό ςτοιχ.4) τθσ 

αρμόδιασ Τπθρεςίασ. 

 
 
 
 
       ……………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
       Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
                                       

          Ο Πρόεδροσ του Π.. 
           ταφροσ Παργανάσ              

      
    

Ακριβζσ Απόςπαςμα                                     Ο Αντιπρόεδροσ του Π..   
          πυρίδων Πάικασ 
Η Πρακτικογράφοσ                                                                    
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου        Ο Γραμματζασ του  Π..  
          Ιωάννθσ Ντάλλασ 
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