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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 7/7-5-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και  16-2-2021  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76,  
συνήλθε σε  τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης-- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις επτά  (7 ) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, 
ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58376/983/29-4-2021, σε ορθή επανάληψη, Πρόσκλησης του 
Προέδρου του 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2.. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Κατέρης Ιωάννης,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       6. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
      7.Σίμου –Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       8. Λάμπρου Αλκιβιάδης,   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Φώτης Φώτιος 4.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 5.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 6.Τσιάρα Σταυρούλα 
7.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11.Παπαχρήστου 
Βασίλειος 12.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 13.Καλούδης Βασίλειος 14.Γούσης Χρήστος 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας Αχιλλέας 17.Τρομπούκης 
Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 21.Λέκκα Χριστίνα  22.Κορωναίος Θεόδωρος 
23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26.Δημητρίου Δημήτριος 27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης 
(Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Γαλατάς Ζώης 34.Νουτσόπουλος 
Κωνσταντίνος 35.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)  
  

Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκε ο κ. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ., τακτικό μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν 
και νόμιμα κλήθηκε 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και 
Αργυρώ Παππά 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, 
θέμα:   

 
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
      Θέμα 1ο 
    ======== 

Έγκριση προγράμματος για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε 

παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2021 

 

Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  

Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)  
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4. Την με αριθμ.,πρωτ. 52425/1211/6-5-2021 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέρινας Π.Η.  όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο 

(Α.Π.Π.Σ.:60425/1006/7-5-2021 )  (συνημμένα με α/α:  22 στο φάκελο 1/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα 

του Π.Σ), στην οποία διαλαμβάνονται τα κάτωθι:  

 

«ΘΕΜΑ: «Έγκριση προγράμματος για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε 

παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2021». 

 
Με το άρθρο 167 του Ν.4483/2017, προστίθεται στο άρθρο 186 II του Ν. 3852/2010 αναφορικά με τις αρμοδιότητες των 

Περιφερειών, στο τομέα αρμοδιοτήτων «Η. Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού», η εξής περίπτωση: 
 «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 (Β΄ 1030), και όπως κάθε 
φορά ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενης. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζονται τυχόν άλλες λεπτομέρειες της 
διαδικασίας αυτής.». 

 
Σκοπός του προγράμματος είναι από την μία, να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά για την ευρύτερη κοινωνικοποίηση τους, το 

άνοιγμα στην ζωή, την προπαρασκευή των παιδιών για να ενταχθούν στην κοινωνία των ενηλίκων, την ψυχαγωγία των παιδιών κλπ. 
καθώς και την διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων κατά την θερινή περίοδο των σχολικών διακοπών, με την κάλυψη των εξόδων μιας 
κατασκηνωτικής περιόδου με πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
Το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ (56124/2056/14-03-2018/ ΦΕΚ 1157/Β΄/29-03-2018) 

ανέρχεται: 
 α) στα 30,00€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και  
 β) στα 52,00€ 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. 

Τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους του τροφείου για το έτος 2021 με νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση θα συνεπάγεται 
ισόποση αναπροσαρμογή στο αναφερόμενο στην παρούσα ύψος τροφείου. 

 
Το κόστος, που προκαλείται από κάθε τέκνο ανέρχεται σε: 

 420,00 €/τέκνο, για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για διάστημα έως και δύο (2) εβδομάδες. 

 728,00 €/τέκνο, για παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και για διάστημα έως και δύο (2) εβδομάδες. 
 

 
 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου, μόνιμοι και με 
σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ., που τα τέκνα τους έχουν γεννηθεί από 01/01/2005 έως 31/12/2017. 
 

Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχτηκαν και έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τα τέκνα υπαλλήλων 
που προτίθενται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων ανέρχονται συνολικά στα 54 τέκνα και ειδικότερα 
ανά Περιφερειακή Ενότητα: 

 
1. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 25 τέκνα, 
2. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 10 τέκνα, 
3. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 10 τέκνα, 
4. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, 9 τέκνα. 

 
Το μέγιστο κόστος, που θα προκληθεί από το σύνολο των εν δυνάμει τέκνων και του ημερήσιου τροφείου, για το έτος 2021, 

και για χρονικό διάστημα διαμονής έως και δύο (2) εβδομάδες, ανέρχεται ανά περιφερειακή ενότητα ως ο κατωτέρω πίνακας: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΤΡΟΦΕΙΟ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14 30,00 420,00 25 10.500,00 

ΑΡΤΑ 14 30,00 420,00 10 4.200,00 

ΠΡΕΒΕΖΑ 14 30,00 420,00 10 4.200,00 
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ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 14 30,00 420,00 9 3.780,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 22.680,00 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου, δύναται να αποφασίσει την εφαρμογή των 
διατάξεων αυτών καθώς και τον καθορισμό της διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί το ως άνω «Πρόγραμμα» κάλυψης δαπανών 
για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της, ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη 
θερινή περίοδο έτους 2021. 
 

Με την παρούσα θα καθοριστούν και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας για την υλοποίηση της ως άνω δυνατότητας  ως εξής :  
 
Δικαιούχοι του «Προγράμματος» είναι όλοι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ., που είναι γονείς ή 
ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) που δήλωσαν ότι επιθυμούν τα τέκνα τους να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα 
παιδικών κατασκηνώσεων με κάλυψη της δαπάνης από την Περιφέρεια Ηπείρου.   
Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται τα τέκνα των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου που έχουν γεννηθεί από 01-01-
2005 έως 31-12-2017.  
 
Η διάρκεια διαμονής κάθε «ωφελούμενου» τέκνου ορίζεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες  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 (2712/Β/2016) ΚΥΑ.  
 
 

  
Η Περιφέρεια Ηπείρου θα καλύψει δαπάνη ίση με τις πραγματικές ημέρες διαμονής των τέκνων στην κατασκήνωση και για 

μέγιστο αριθμό ημερών  τις δεκατέσσερις (14) - χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες - όπως προαναφέρθηκε. 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 καλυφθεί από τους γονείς.    

Οι γονείς – υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ., 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. 
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 απολογιστικά στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Ιωαννίνων και στις κατά τόπους 
Διευθύνσεις Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας σχετική αίτηση, προσκομίζοντας:  

1. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδεται από την κατασκηνωτική επιχείρηση στο όνομα του δικαιούχου υπαλλήλου και 
αποτυπώνει το γινόμενο του αριθμού τέκνων του επί τον αριθμό ημερών διαμονής επί το ημερήσιο τροφείο. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
3. 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 2021`. 
4. 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. 

5. 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 Ηπείρου, θα καταβληθεί  στους υπαλλήλους, κατόπιν έκδοσης 

σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου από αυτούς, με κατάθεση στον μισθοδοτικό τραπεζικό λογαριασμό του. 
 

Το παραστατικό που θα εκδοθεί από τους «παρόχους» του προγράμματος προς τους δικαιούχους υπαλλήλους, θα πρέπει 
απαραίτητα να φέρει ημερομηνία έκδοσης μετά την έγκριση του προγράμματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο και να αναγράφεται 
ο πραγματικός χρόνος διαμονής των τέκνων. 

 
 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω εισηγούμαστε: 
 

Την έγκριση του προγράμματος για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε 
παιδικές κατασκηνώσεις, για το έτος 2021 και για χρονικό διάστημα παραμονής κάθε τέκνου έως και δύο (2) εβδομάδες, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν. 
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5. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη, των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.  

 & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 

(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

 
          Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση: 7/19/7-5-2021) 

Εγκρίνει το πρόγραμμα για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές 

κατασκηνώσεις, για το έτος 2021 και για χρονικό διάστημα παραμονής κάθε τέκνου έως και δύο (2) εβδομάδες καθώς και την 

κάλυψη των σχετικών δαπανών,  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ως άνω αναγραφόμενη 

εισήγηση (υπό στοιχ.4) της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 

 
……………….……………………………………………….…………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
 
Η Πρακτικογράφος       Ο Πρόεδρος του Π.Σ.              

  
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Σταύρος Παργανάς 
                          
     
Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 

Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος             
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