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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 7ο

«Έγκριση  καθορισμού  όρων  και
προϋποθέσεων  για  την  υλοποίηση
δαπάνης  κάλυψης  κατασκηνωτικών
εξόδων  για  τα  τέκνα  εργαζομένων
της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, έτους 2019»

Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/10-06-2019
Αριθμ. Απόφασης 99/2018

 Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  10  Ιουνίου  2019,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  353263(422)/04-06-2019 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 04 Ιουνίου 2019, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους  Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
          Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
7. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  αποχώρησε  πριν  τη
ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
9. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
12.ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
13.ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
14.ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
15.ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
16.ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
17.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18.ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
19. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
20.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
21.ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
22.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
23.ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
24.ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
25.ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26.ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
4. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
7. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10.ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
11.ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13.ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14.ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
15.MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16.ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
17.ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
18.ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19.ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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27.ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
28.ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29.ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30.ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε πριν  τη
ψήφιση του 15ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
31.ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
32.ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
33.ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
34.ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
35.ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
36.ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37.ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ  –  ΝΙΟΒΗ  αποχώρησε
πριν  τη  ψήφιση  του  6ου  θέματος  ημερήσιας
διάταξης.
38.ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
39.ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
40.ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
41.ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
42.ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
43.ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
44.ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
45.ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
46.ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
47.ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48.ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49.ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ προσήλθε πριν  τη ψήφιση του
15ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
50.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
51.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
52.ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   

        Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
κα Παρασκευή Πατουλίδου  και  οι  Αντιπεριφερειάρχες  των Π.Ε.  Ημαθίας  κ.  Κωνσταντίνος
Καλαϊτζίδης, Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, Σερρών κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης και Χαλκιδικής κ.
Ιωάννης Γιώργος.

   Δεν  παραβρέθηκε  στη  συνεδρίαση  η  Αντιπεριφερειάρχης  της  Π.Ε.  Πιερίας,  κα  Σοφία
Μαυρίδου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

     Τα θέματα της συνεδρίασης συζητήθηκαν ως εξής : 1Ε.Η.Δ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 18, 7, 8, 12, 19, 20, 21, 22, 23 και 24. Για τα θέματα υπ. αρ. 9 και 13 αναβλήθηκε η
συζήτηση. 

     Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση καθορισμού όρων
και προϋποθέσεων για την υλοποίηση δαπάνης κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων για
τα τέκνα εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2019» και  έδωσε
το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ.
206/30-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης
Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:
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«ΘΕΜΑ:  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση δαπάνης κάλυψης κατασκηνωτικών
εξόδων για τα τέκνα εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2019
ΣΧΕΤ:  α) οι διατάξεις του άρθρου 167 του  Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α')
            β)  ΚΥΑ 69576/2213/2019  (ΦΕΚ Β’867/13-03-2019)

Με τις  διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4483/2017,  δίνεται  η δυνατότητα στις  Περιφέρειες
κάλυψης από ίδιους πόρους δαπάνες συμμετοχής τέκνων του προσωπικού τους  ηλικίας τεσσάρων
έως δεκαέξι ετών σε παιδικές κατασκηνώσεις. Συγκεκριμένα με την ανωτέρω διάταξη τροποποιείται το
άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 και  προστίθεται παράγραφος με αριθμό 23 , στον τομέα αρμοδιοτήτων «Ι
Παιδείας  -Πολιτισμού  –Αθλητισμού»  με  την  οποία  «…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  (16)  ετών  σε  παιδικές
κατασκηνώσεις,  κατά  την  θερινή  περίοδο  εκάστου  έτους,  και  για  χρονικό  διάστημα   έως  δύο  (2)
εβδομάδες.  Το  ημερήσιο  τροφείο  που  θα  καλύπτουν  οι  Περιφέρειες  αντιστοιχεί  σε  ποσό  που
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 6199/267/27-3-2017 (ΦΕΚ Β΄1030) και όπως κάθε φορά
ισχύει αναλογικώς εφαρμοζόμενη. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθορίζονται  τυχόν
λεπτομέρειες»

Το ύψος του ημερήσιου τροφείου ορίζεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 69576/2213/2019 (ΦΕΚ Β’
867/13-03-2019)
Την υπ’αριθμ .1091/22-04-2019 απόφαση  οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε πίστωση
ύψους 200.000  Ευρώ ΚΑΕ 0581.

Δικαιούχοι  είναι  όλοι  οι  υπάλληλοι  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  με  οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, Το πρόγραμμα θα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-2003 – έως 31-12-2015.

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους γονείς θα πραγματοποιηθεί μέσου του τραπεζικού
λογαριασμού μισθοδοσίας.

Αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν την εκκαθάριση και εξόφληση
της εν λόγω δαπάνης και σε συμφωνία με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο εισηγούμαστε τα ακόλουθα :
 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καλύπτει δαπάνη ίση με τις πραγματικές ημέρες διαμονής των
τέκνων στην κατασκήνωση και για μέγιστο αριθμό ημερών τις δεκατέσσερις (14). 
 Το ημερήσιο τροφείο που καλύπτεται 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.  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, (ΚΥΑ 69576/2213/2019 ΦΕΚΒ’867/13-03-2019 περί κατάρτισης
προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις...)
Για την καταβολή του ποσού, 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  Δ/νση  Οικονομικού,   Τμήμα  Ελέγχου  και  Εκκαθάρισης  Δαπανών,  σχετική  αίτηση,
προσκομίζοντας:  
1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδεται από την κατασκη-
νωτική επιχείρηση, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.749/1948 όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν και της Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. Δ22/ ΟΙΚ. 37641/1450 (2712/Β/2016), 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 2019 
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 αίτη-
ση 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.

6. Για την περίπτωση που προκριθούν εισοδηματικά κριτήρια, όπως αναλύεται στην ακόλουθη πα-
ράγραφο, εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ τελευταίου φορολογικού έτους .
Για το τρέχον έτος εφαρμογής  της εν λόγω διάταξης έχει εγκριθεί  ποσό ύψους 200.000€. 
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Προϋπόθεση για την παροχή είναι η μη χρηματοδότηση της παροχής από άλλο φορέα. Προτεραιότητα
δίνεται στα παιδιά με αναπηρία.
Σε  περίπτωση  υπερκάλυψης  του  ποσού,  προτεραιότητα  δίνεται  σε  παιδιά  υπαλλήλων  με  χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.ΟΥ. του τελευταίου φορολογικού έτους.  

Κατόπιν των ανωτέρω, συνεκτιμώντας και το γενικότερο πλαίσιο των δυσμενών οικονομικών
συνθηκών,  την ανάγκη των υπαλλήλων για αξιοποίηση όλων των μη μισθολογικών παροχών που
δικαιούνται, αλλά και το επείγον του θέματος, παρακαλούμε για την έγκρισή σας».

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

Αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση
της αρμόδιας υπηρεσίας για την κάλυψη των εξόδων που θα βαρύνουν τους εργαζομένους
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την συμμετοχή
των τέκνων τους σε κατασκηνώσεις.

H παρούσα  απόφαση  αφού  συντάχθηκε,  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

        
            

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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