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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 26η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 298/2017 

Σήμερα 31/8/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 172575/25-8-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
25-8-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 11ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την οικονομική ενίσχυση πολύτεκνων 
οικογενειών της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του προγράμματος «διάθεση ειδών λαϊκών 
αγορών σε ευπαθείς ομάδες». 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα τεσσάρων (74) παρόντων 
Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αδαμοπούλου 
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– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου 
Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, 
Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου 
Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά 
Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 
Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου 
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, 
Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος,  Γαβράς Παναγιώτης, Γούλας 
Απόστολος, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος 
Πέτρος, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παπαδημητρίου – Τσάτσου 
Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σμέρος Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και  κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μ. Ευσταθιάδη, ο οποίος 
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την από 22-8-2017 εισήγησή του, η οποία 
έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
Σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014 αντικαθίσταται με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 5 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/τ Α΄/2015) ως ακολούθως: 
«Με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας 

αντίστοιχα, μπορεί να διατίθεται ποσοστό έως 25% από το ποσό του τρίτου εδαφίου της 
παραγράφου 4 που αποτελεί έσοδο των Περιφερειών, αποκλειστικά για την οικονομική 
ενίσχυση ανέργων, πολύτεκνων, απόρων, ατόμων με αναπηρία άνω του 67%, ατόμων 
τρίτης ηλικίας που έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας, οικογενειών με 
ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες και γονιών που προστατεύουν άτομα με νοητική 
υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. Η οικονομική 
ενίσχυση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη αναγκών των ανωτέρω με είδη που 
πωλούνται στις λαϊκές αγορές. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».  
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Η Περιφέρεια Αττικής για το χρονικό διάστημα Οκτώβριο 2016 έως και το Σεπτέμβριο 
2017 υλοποιεί το 1ο  πρόγραμμα «διάθεση ειδών λαϊκών αγορών σε ευπαθείς ομάδες» με 
δικαιούχους τις οικογένειες με «Απροστάτευτα Τέκνα». 

 
Δεδομένου ότι: 
 Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 και 2 του Συντάγματος προβλέπεται « 1. Η 

οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και παραγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η 
μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. 2. Πολύτεκνες 
οικογένειες…………. έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος». 

 Υπάρχει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα και η πολύπλευρη οικονομική 
κρίση δημιούργησε σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα για τις οικογένειες των 
πολυτέκνων  

 προβλέπεται η οικονομική στήριξη των πολυτέκνων με είδη των λαϊκών αγορών 
στις διατάξεις του Ν. 4328/2015 

 
προτείνουμε ως δικαιούχους του 2ου προγράμματος τις οικογένειες πολυτέκνων 

με προστατευόμενα μέλη. 
 
Δικαιούχοι 
Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στις πέντε ομοσπονδίες 

πολύτεκνων οικογενειών που λειτουργούν στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας 
Αττικής και συγκεκριμένα Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών (Ε.Ο.Π.Α.), Ένωση 
Πολυτέκνων Αθηνών (Ε.Π.Α.), Παμπειραϊκή Ένωση Πολυτέκνων (Π.Ε.Π..), Ένωση 
Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας, Σύλλογος Πολυτέκνων Περιστερίου. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα είναι: 
- να έχουν τουλάχιστον δυο προστατευόμενα παιδιά και άνω και 
- οικογενειακό εισόδημα έως 13.500,00 € για τις οικογένειες μέχρι και τέσσερα 

προστατευόμενα παιδιά, το οποίο θα προσαυξάνεται με 1.500,00 € για κάθε επιπλέον 
προστατευόμενο παιδί 

 
Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω κριτήρια αποφασίστηκαν σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρεια Αττικής, τις πέντε ομοσπονδίες 
πολύτεκνων και την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας, δεδομένου ότι στην 
Περιφέρεια Αττικής ο αριθμός των πολύτεκνων οικογενειών υπερβαίνει τις 40.000 και ο 
αριθμός των οικογενειών που μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι 1000 (χίλιες) 
οικογένειες.  

Πρόσθετα έγινε πιλοτική πρόσκληση από τις ομοσπονδίες προς τα μέλη τους με τα 
προαναφερόμενα κριτήρια, που λειτούργησε θετικά ως προς τον στόχο των 1000 (χιλίων) 
οικογενειών.  

 
Δικαιολογητικά 
 αίτηση που θα επέχει και δήλωση αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων του 

προγράμματος, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου ΑΣΠΕ/ομοσπονδίας  
 Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του φορολογικού έτους 2015 
 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο 
 
Ενημέρωση Δικαιούχων 
Θα γίνει, από την Περιφέρεια Αττικής, δημόσια πρόσκληση των δικαιούχων του 

προγράμματος (ιστοσελίδα Περιφέρειας, ιστοσελίδα - ανακοίνωση ομοσπονδιών 
πολυτέκνων κλπ), για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών.  

Η αίτηση συμμετοχής – δήλωση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στις κατά 
τόπους ομοσπονδίες πολυτέκνων, προκειμένου να ταυτοποιείται και η πολυτεκνική τους 
ιδιότητα. Επισημαίνουμε ότι δεν απαιτείται η κατάθεση νέας αίτησης και 
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δικαιολογητικών για όσους ήδη έχουν καταθέσει αίτηση με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, στην πιλοτική πρόσκληση των ομοσπονδιών. 

 
 Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος 
 Μέσα σε πέντε ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών οι 

ομοσπονδίες θα προσκομίσουν συγκεντρωτικά τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά στην 
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας προκειμένου να συνταχθεί το γενικό μητρώο ωφελούμενων 
του προγράμματος. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων από  τις 1000 θα ενταχθούν 
στο μητρώο ωφελούμενοι με τα χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια ανά κατηγορία. 

 Μετά την οριστικοποίηση του μητρώου των ωφελούμενων πολύτεκνων οικογενειών 
θα αποφασιστεί από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες αν 
δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι οι οικογένειες των πολυτέκνων ή τα 
προστατευόμενα τέκνα τους, καθώς και το ποσό που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος. 

 Στην αρχή λειτουργίας του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα προσέλθουν στην 
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας όπου θα παραλάβουν ατομική βεβαίωση, που θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Ονοματεπώνυμο δικαιούχου 
2. Αριθμό ΑΣΠΕ / αριθμό ομοσπονδίας πολυτέκνων 
3. Αριθμός προστατευόμενων μελών  
4. Χρονικό διάστημα που θα είναι ωφελούμενοι του προγράμματος 
 Τις τελευταίες 5 (πέντε) εργάσιμες μέρες κάθε μήνα, οι ομοσπονδίες πολυτέκνων 

θα προσέρχονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και θα παραλαμβάνουν τα 
κουπόνια του επόμενου μήνα καθώς και το μητρώο  (έντυπη μορφή)  

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή του προγράμματος το χρώμα των 
κουπονιών για κάθε μήνα θα είναι διαφορετικό 

 Χρήση των κουπονιών θα γίνεται μόνο για το μήνα που δίνονται 
 Όρος της δήλωσης των ωφελούμενων θα προβλέπει τη διατήρηση των κουπονιών 

σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της γνησιότητας κουπονιού από τον 
πωλητή λαϊκής αγοράς, ο ωφελούμενος θα επιδεικνύει την ατομική βεβαίωση 

 Ο ωφελούμενος θα προμηθεύεται τα προϊόντα της αγοράς με αντίτιμο την 
παράδοση ίσης αξίας κουπονιού. 

 Για τη λειτουργικότητα του προγράμματος τα κουπόνια θα αντιστοιχούν σε αξία 
1,00€ και ο ακριβής αριθμός των κουπονιών θα προσδιοριστεί μετά τη σύνταξη του 
μητρώου από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας εντός του πλαισίου του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το πρόγραμμα 2017-2018. 

 
Αδιάθετα κουπόνια 
Ανά μήνα θα γίνεται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, η απόδοση τυχόν 

αδιάθετων κουπονιών και παράδοση του ενυπόγραφου μητρώου από τις ομοσπονδίες.. Η 
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας θα κάνει συνολική αποτίμηση των αδιάθετων κουπονιών 
και θα τα παραδίδει μαζί με το ενυπόγραφο μητρώο στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης & 
Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής για τις δικές τους ενέργειες. 

 
Διάρκεια προγράμματος 
Η διάρκεια του προγράμματος με ωφελούμενες τις πολύτεκνες οικογένειες με πάνω 

από δύο προστατευόμενα μέλη,  θα είναι ετήσια, με έναρξη 01/ 10 /2017 και λήξη   30/ 09 
/2018. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας 
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 
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3. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 7 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Β΄/15-5- 2014), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/τΑ΄/14-5-
2015). 

4. Την υπ΄αριθ. 8840/13-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, (ΦΕΚ 
39/τΒ΄/17-01-2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της 
Περιφέρειας Αττικής. 

5. Την υπ΄αριθ. 68261/1-4-2015 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, (ΦΕΚ 
576/τΒ΄/8-4-2015.) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής» 

6. Την υπ’αριθμ Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 104693/22-05-2017(ΦΕΚ 
1818/τ. Β΄/25-05-17 «Μερική ανάκληση και συμπλήρωση της αριθ.8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 
39/τ.Β’/2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» 
σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε 
με τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017(ΦΕΚ 97/τ.Β’/2017), οικ. 53499/13-03-2017 
(ΦΕΚ804/τ.Β’/2017), οικ. 59417/20-03-2017 (ΦΕΚ945/τ.Β’/2017) και οικ. 69629/03-04-
2017 (ΦΕΚ1192/τ.Β’/2017) όμοιες.  

7. Το από 12-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Κεντρικού Τομέα της 
Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με το οποίο το διαθέσιμο ποσό για την υλοποίηση του 
παρόντος προγράμματος και την κάλυψη των εξόδων προμήθειας (εκτύπωση) κουπονιών 
ανέρχεται σε 1.024.921 € . 

8. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και τον ΚΑΕ 141101. 
  
Εισηγούμαστε την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την οικονομική ενίσχυση 

πολύτεκνων οικογενειών της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του προγράμματος «Διάθεση 
ειδών λαϊκών αγορών σε ευπαθείς ομάδες» για το έτος 2017 - 2018. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη ποσού 1.024.921 € για την οικονομική 

ενίσχυση πολύτεκνων οικογενειών της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του προγράμματος 
«Διάθεση ειδών λαϊκών αγορών σε ευπαθείς ομάδες», για το έτος 2017 – 2018.  

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι οικογένειες πολυτέκνων με προστατευόμενα 
μέλη και συγκεκριμένα οι εγγεγραμμένοι στις πέντε ομοσπονδίες πολύτεκνων 
οικογενειών που λειτουργούν στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας ήτοι : Εθνική 
Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών (Ε.Ο.Π.Α.), Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών (Ε.Π.Α.),  
Παμπειραϊκή Ένωση Πολυτέκνων (Π.Ε.Π..), Ένωση Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας και 
Σύλλογος Πολυτέκνων Περιστερίου. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα είναι: 
- να έχουν τουλάχιστον δυο προστατευόμενα παιδιά και άνω και 
- οικογενειακό εισόδημα έως 13.500,00 € για τις οικογένειες μέχρι και τέσσερα 

προστατευόμενα παιδιά, το οποίο θα προσαυξάνεται με 1.500,00 € για κάθε επιπλέον 
προστατευόμενο παιδί 

Η ενημέρωση των δικαιούχων και η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος θα 
πραγματοποιηθούν όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση. 

Η διάρκεια του προγράμματος με ωφελούμενες τις πολύτεκνες οικογένειες με πάνω 
από δύο προστατευόμενα μέλη,  θα είναι ετήσια, με έναρξη 01/ 10 /2017 και λήξη   30/ 09 
/2018.  
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Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και τον ΚΑΕ 141101. 
 

 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Σγουρός, Μ. Αναγνωστοπούλου, Χ. 
Δαμάσκος, Στ. Δήμου, Κ. Καράμπελας, Ν. Καστανιάς,  Α. Μεθυμάκη.  
 
 

 
 

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

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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