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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 9η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 98/2020
Σήμερα 03/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων:
Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει
και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/113-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 344994/28-5-2020 πρόσκλησης του Προέδρου κ.
Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 28/5/2020, στον
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από
τους Περιφερειακούς Συμβούλους.
Θέμα 16ο Η.Δ.
Έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του
προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020.
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα έξι (76)
παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι παρόντες και
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:
Συμμετέχοντες/Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα,
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, ΘεοδωρακοπούλουΜπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.
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Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη,
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα,
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης,
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία,
Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος,
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου
Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα,
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία
(Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας
Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς
Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα,
Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη
Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου
Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης
Δημήτριος, Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας,
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική,
Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα
('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός,
Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης
Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος
(Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος
Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη
Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.
Μη συμμετέχοντες/Απόντες:
Τα μέλη του Π.Σ. κ. Αλιμπέρτη Βασιλική (Βίκυ) και κ. Αποστολόπουλος Εμμανουήλ.
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το
λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Ε. Δουνδουλάκη, η οποία θέτει υπ’ όψιν του
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 346602/29-5-2020 εισήγησή της που έχει
ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής».
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 696452/05-11-2019 (ΦΕΚ 930/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-11-2019)
απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ. B’/20-11-2019) απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε
Αντιπεριφερειάρχες.
Την υπ’ αρ. 329/27-12-2019 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020».
Την υπ’ αρ. πρωτ. 133615/33583/02-01-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους
2020 της Περιφέρειας Αττικής.
Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4483/2017 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη
λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α., Ευρωπαϊκοί Όμιλοι
Εδαφικής Συνεργασίας, Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-072017).
Την υπ’ αριθμ. 60060/1875/17-02-2020 (ΦΕΚ 673/Β’/03.03.2020) ΚΥΑ: «Κατάρτιση
προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε
κατασκηνώσεις, έτους 2020»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-7-2017) 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 εκάστου έτους και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες.
Η Περιφέρεια Αττικής κατανοώντας τόσο την ανάγκη για την ενίσχυση των παροχών και
των διευκολύνσεων προς το προσωπικό της, την εναρμόνιση επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής ,όσο και τα οφέλη της συμμετοχής των παιδιών σε κατασκηνωτικά
προγράμματα (κοινωνικοποίηση – αναψυχή – διευκόλυνση εργαζόμενων γονέων – θερινές
διακοπές κ.α.) θα κάνει χρήση της ανωτέρω προαιρετικής δυνατότητας για την κάλυψη της
δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της από ιδίους πόρους της και για το
έτος 2020.
Για το λόγο αυτό, έχει προβλέψει πιστώσεις στον προϋπολογισμό του τρέχοντος
οικονομικού έτους ύψους 220.000 €, στον ΚΑΕ 0581.01 «μη μισθολογικές, ενισχυτικές
παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ.)», για
έναν εκτιμώμενο αριθμό συμμετεχόντων, περίπου 500 ατόμων. Το μέγιστο ποσό που θα
καταβληθεί ανά τέκνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ 60060/1875/17-02-2020
(ΦΕΚ 673/Β’/03.03.2020), ανέρχεται στα 420 € (14 ημέρες χ 30 € ημερησίως), ή στα 728
€ (14 ημέρες χ 52 € ημερησίως) στην περίπτωση τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 50% και
άνω.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, 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 έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών, σε παιδικές
κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2020.
Με την παρούσα θα καθοριστούν και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας για την υλοποίηση
της ως άνω δυνατότητας ως εξής :
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Δικαιούχοι του «Προγράμματος» είναι όλοι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας που είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι,
κηδεμόνες κ.ο.κ.).
Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται τα τέκνα των υπαλλήλων της Περιφέρειας
Αττικής που έχουν γεννηθεί από 01-01-2004 έως 14-06-2014
Η διάρκεια διαμονής κάθε «ωφελούμενου» τέκνου ορίζεται για χρονικό διάστημα έως δύο
(2) εβδομάδες κατ΄ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης
και αναχώρησης) .
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.
Το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ (60060/1875/17-02-2020
(ΦΕΚ 673/Β’/03.03.2020) 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.
Η Περιφέρεια Αττικής 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 Αττικής 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
απολογιστικά στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών σχετική αίτηση,
προσκομίζοντας:
1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή 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 2020

4

ΑΔΑ: Ω9ΝΜ7Λ7-6Ω1

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 Αττικής, 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
Εισηγούμαστε:
Την κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας
Αττικής σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020.
Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0581.01.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) Την έγκριση της σκοπιμότητας για την κάλυψη της δαπάνης για τη συμμετοχή των
τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος
2020, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/317-2017).
Β) Τον καθορισμό της διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί το ως άνω
«Πρόγραμμα» κάλυψης δαπανών για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της
Περιφέρειας Αττικής, ηλικίας έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις,
κατά τη θερινή περίοδο έτους 2020, ως εξής:
Δικαιούχοι του «Προγράμματος» είναι όλοι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας που είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι,
κηδεμόνες κ.ο.κ.).
Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται τα τέκνα των υπαλλήλων της Περιφέρειας
Αττικής που έχουν γεννηθεί από 01-01-2004 έως 14-6-2014
Η διάρκεια διαμονής κάθε «ωφελούμενου» τέκνου ορίζεται για χρονικό διάστημα έως δύο
(2) εβδομάδες κατ΄ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης
και αναχώρησης) .
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.
Το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ (60060/1875/17-02-2020
(ΦΕΚ 673/Β’/03.03.2020) ανέρχεται:
α) στα 30,00€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και
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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.
Η Περιφέρεια Αττικής 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 Αττικής 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
απολογιστικά στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών σχετική αίτηση,
προσκομίζοντας:
1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή 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 2020
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 τον ΚΑΕ 0581.01 προϋπολογισμού έτους 2020
της Περιφέρειας Αττικής, θα καταβληθεί στους υπαλλήλους, κατόπιν έκδοσης σχετικού
χρηματικού εντάλματος στο όνομα ενός εκάστου εξ΄ αυτών, με κατάθεση στο μισθοδοτικό
τραπεζικό λογαριασμό του.
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης
«Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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