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Πάτρα 19 Ιουνίου 2018 

Αρ. Πρωτ: 184808/2395 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος 
και Ιονίου 
Δ/νση Διοικητικού 
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
Για έλεγχο νομιμότητας 
Δ/νση Οικονομικού – 
Δημοσιονομικού Ελέγχου – 
Τμήμα Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών της 
Π.Δ.Ε. 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1212/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2018 και 

διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00), το 

οποίο είναι εγγεγραμμένο σε σχετικό κωδικό στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας (και των τριών 

ενοτήτων) έτους 2018», για δικές σας ενέργειες. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Η  Γραμματέας της Επιτροπής 

 

Αρετή Χαραλαμποπούλου     Παναγιώτης Μπράμος  

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1212/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 18506/8357/14.6.2018 εισήγηση της Δ/νσης  Δ/νση Οικονομικού – 

Δημοσιονομικού Ελέγχου. – Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Π.Δ.Ε. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 30/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 

18η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 

185047/2397/14.06.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής. 

2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. 

4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. 

5. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού 

Ελέγχου της Π.Δ.Ε., κ. Κρηνίδης. Ηλίας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Σύρμος Γεώργιος και 

Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 1212/2018  

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα προ ημερήσιας διάταξη, που το σώμα 

συμφώνησε ομόφωνα με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2018 και 

διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00), το 

οποίο είναι εγγεγραμμένο σε σχετικό κωδικό στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας (και των τριών 

ενοτήτων) έτους 2018.». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής 

παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18506/8357/14.6.2018 εισήγηση της Δ/νσης  Δ/νση Οικονομικού – 

Δημοσιονομικού Ελέγχου. – Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Π.Δ.Ε, 

η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 
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. 
Με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του 
Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των 
Περιφερειών. Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 5 του νόμου αυτού η Οικονομική 
Επιτροπή είναι αρμόδια και για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το 
περιφερειακό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών που δεν υπάγονται 
στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α' 42), σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 
Με τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και 
την εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016  (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 
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Ελλάδας, τροποποίησε  την υπ’ αριθ.  οικ.  246014/4155/11.9.2014  απόφαση του 
(ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την υπ’  αριθ.  279404/4443/27.10.2015  απόφαση του 
ιδίου  (ΦΕΚ796 τ.ΥΟΔΔ/6.11.2015). Με την υπ’ αριθμό. οικ.6296/59/9.1.2017 
(ΦΕΚ.211Β’/30.1.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες α) στους 
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον 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: 
«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 έχουν πολυσύνθετη αποστολή και περιλαμβάνουν δράσεις 
παιδαγωγικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, παιγνιώδεις αλλά και διασκέδασης. Τα προγράμματα 
και οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου μιας κατασκήνωσης στοχεύουν να ικανοποιούν 
ανάγκες και ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων ενώ ταυτόχρονα εκφράζουν τη φιλοσοφία της 
κατασκήνωσης. 

 Ο 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 ένα τρόπο ζωής, διαφορετικό από την καθημερινότητα 
τους, αναπτύσσοντας έτσι κοινωνικές δεξιότητες, απαραίτητες για την ατομική τους 
ολοκλήρωση. 
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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. 
 

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος 
Σύνολο 

02.01.072.0581.01.1231 
(Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ) 

Μη μισθολογικές, ενισχυτικές 
παροχές 
εισοδήματος(περιλαμβάνονται 
δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, 
κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις 
κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες) 

70.000,00 

02.02.073.0581.01.1213 
(Π.Ε. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) 

Μη μισθολογικές, ενισχυτικές 
παροχές 
εισοδήματος(περιλαμβάνονται 
δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, 
κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις 
κλπ)(τρέχον έτος) 

35.000,00 

02.03.072.0581.01.0011 
(Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ) 

Μη μισθολογικές, ενισχυτικές 
παροχές 
εισοδήματος(περιλαμβάνονται 
δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, 
κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις 
κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες) 

30.000,00 

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 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  
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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. 

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: 
1. 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. 

2. Βεβαίωση από την κατασκηνωτική επιχείρηση, ότι το ή τα τέκνα του υπαλλήλου έλαβαν μέρος 
στην κατασκήνωση για το συγκεκριμένο διάστημα.     

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
4. 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. 
5. 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. 

6. 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. 
Με την απόφαση 79/2018 (10η συνεδρίαση στις 4.6.2018) το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής 
Ελλάδας αποφάσισε: 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 
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της Περιφέρειας έτους 2018 και βαρύνει και τις τρείς (3) Περιφερειακές Ενότητες, όπως οπίνακας 
που παρατέθηκε ανωτέρω. 
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 75 «Έλεγχος 
δαπανών από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων» του νόμου 4446/2016 
(ΦΕΚ.240Α’/22.12.2016), σύμφωνα με την οποία «Τα οριζόμενα δικαιολογητικά για κάθε δαπάνη 
συγκεντρώνονται με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών και διαβιβάζονται στην αρμόδια για τον έλεγχο 
υπηρεσία του φορέα με έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται ……..», η διαδικασία συλλογής των 
αναγκαίων δικαιολογητικών για την καταβολή στην κατασκηνωτική επιχείρηση της δαπάνης 
συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας καθορίζεται ως εξής: 

 Τα πρώτα στοιχεία (ήτοι: έγγραφη δήλωση του υπαλλήλου και αντίγραφο ιδιωτικού 
συμφωνητικού του ιδίου με την επιχείρηση) υποβάλλονται από τον υπάλληλο, 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) και τηρούνται ως αρχείο της Οικονομικής Υπηρεσίας 
για τον έλεγχο, αφ’ ενός της προβλεπόμενης δαπάνης και αφ’ ετέρου της εγκυρότητας του 
παραστατικού από την επιχείρηση. 

 Τα απολογιστικά παραστατικά (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ανωτέρω σε 
φωτοαντίγραφα), υποβάλλονται από τον υπάλληλο στα αρμόδια τμήματα των Διευθύνσεων 
Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων (σε ορισμένους προς τούτο υπαλλήλους), τα οποία 
αφού εκδόσουν απόφαση έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή, για κάθε κατασκηνωτική 
επιχείρηση ονομαστικά, τα διαβιβάζουν (σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4446/2016) στα 
κατά τόπους τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας για έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση του 
εντάλματος. 

  Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε την εισήγησή σας στην Οικονομική Επιτροπή για την: 
Έγκριση δαπάνης από τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο, με όρους και 
λεπτομέρειες οι οποίες αναπτύχθηκαν διεξοδικά και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ.79/2018 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και διάθεση πίστωσης 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 στους ΚΑΕ: 02.01.072.0581.01.1231 με ποσό 70.000,00 ευρώ,  02.02.073.0581.01.1213  
με ποσό 35.000,00 ευρώ και 02.03.072.0581.01.0011 με ποσό 30.000,00 ευρώ. Προς τούτο έχουν 
εκδοθεί οι υπ’ αριθ. 2399/185069/8359/14.6.2018 (ΑΔΑ:ΨΗ2Ψ7Λ6-2ΩΓ), 
2400/185070/8360/14.6.2018 (ΑΔΑ:ΩΤΧΓ7Λ6-24Τ), 2401/185071/8361/14.6.2018 
(ΑΔΑ:ΨΟΚΤ7Λ6-ΤΔΜ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 
Με την υποβολή από τους υπαλλήλους, των απολογιστικών παραστατικών που προβλέπονται, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων εκδίδουν μία ή 
διαδοχικές εγκριτικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, της δαπάνης συμμετοχής των 
τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις, για 
κάθε κατασκηνωτική επιχείρηση ονομαστικά με τα αντίστοιχα ποσά.    
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις 

απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν 

με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 
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 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 

2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ 

αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).  

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» 

στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 

281/Β/7-2-2017), 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας». 

 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017). 

 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή 

τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.  

 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017) 

 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017). 
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 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18506/8357/14.6.2018 εισήγηση της Δ/νσης  Δ/νση Οικονομικού – 

Δημοσιονομικού Ελέγχου. – Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Π.Δ.Ε. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τη δαπάνη από τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο, με όρους και 
λεπτομέρειες οι οποίες αναπτύχθηκαν διεξοδικά και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ.79/2018 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου και διάθεση πίστωσης 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 στους ΚΑΕ: 
02.01.072.0581.01.1231 με ποσό 70.000,00 ευρώ,  02.02.073.0581.01.1213  με ποσό 35.000,00 
ευρώ και 02.03.072.0581.01.0011 με ποσό 30.000,00 ευρώ. Προς τούτο έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. 
2399/185069/8359/14.6.2018 (ΑΔΑ:ΨΗ2Ψ7Λ6-2ΩΓ), 2400/185070/8360/14.6.2018 
(ΑΔΑ:ΩΤΧΓ7Λ6-24Τ), 2401/185071/8361/14.6.2018 (ΑΔΑ:ΨΟΚΤ7Λ6-ΤΔΜ) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης. 
Με την υποβολή από τους υπαλλήλους, των απολογιστικών παραστατικών που προβλέπονται, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων εκδίδουν μία ή 
διαδοχικές εγκριτικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, της δαπάνης συμμετοχής των τέκνων 
του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις, για κάθε 
κατασκηνωτική επιχείρηση ονομαστικά με τα αντίστοιχα ποσά.    
 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ 

       ΤΑ ΜΕΛΗ                   

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε  

Η Γραμματέας της Επιτροπής 

Αρετή Χαραλαμποπούλου 

ΑΔΑ: ΨΔΘ77Λ6-ΤΞ8
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