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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 
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Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063775, 536, 532   
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e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 17η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 121/2021 

Σήμερα 7/7/2021, 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) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, 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’/11-3-2020), Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41332/2.7.2021 (ΦΕΚ  2879/τ. 
Β’/2-7-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
547901/1-7-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα την 1/7/2021, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 1ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης κατασκηνωτικού θερινού προγράμματος Ευπαθών 

Κοινωνικών Ομάδων παιδιών πολιτών Ρομά έτους 2021. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα έξι (86)  
παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/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 
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Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα 
Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος 
Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-
Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, 
Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), 
Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου 
Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), 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, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, 
Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Ρασσιάς (Ρώμας) 
Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια 
Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης 
Κωνσταντίνος, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αλεξίου Ελισσάβετ, Πρωτούλης Ιωάννης, Τσίχλη Μαριάνα. 
 
 
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 
έδωσε το λόγο στην Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Μ. Ζέρβα (Διαμαντή) ο 
οποίος έθεσε υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου  την από 1-7-2021 εισήγησή της, 
που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Σχετικά : 
1. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α ́/07.06.10), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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2. Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. πρωτ. 37419/13479/08-05-18 Απόφασης του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018) «‘Έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 
3. Η  υπ’ αρ. 457959/01-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 2763). 
4. Η υπ ́ αρ 301/20 Απόφαση Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 
5. Η υπ. αρ. 302/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε 
η σκοπιμότητα και η δαπάνη για προμήθειες αγαθών και η παροχή υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής Έτους 2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Η απόφαση υπ’ αριθμ. 162/2020 «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη 
συνδιοργάνωση κατασκηνωτικού προγράμματος Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 
Ρομά». 
7. Η απόφαση υπ’ αριθμ. 168/2020 «Τροποποίηση απόφασης υπ  ́ αριθμό 162/2020 
κατασκηνωτικού θερινού προγράμματος ευπαθών κοινωνικών ομάδων παιδιών Ρομά 
έτους 2020». 
 
Μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής προγραμμάτων στέγασης – κοινωνικής και 
οικονομικής επανένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

• Η εφαρμογή κατασκηνωτικού προγράμματος για την προώθηση και την 
υποστήριξη παιδιών Ρομά στις παιδικές θερινές κατασκηνώσεις, έχει αξιολογηθεί 
πολύ θετικά και έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει καθοριστικά στην άρση των 
στερεοτύπων, στη διαμόρφωση θετικών προτύπων και στην ενδυνάμωση των 
παιδιών Ρομά μέσα από τη διαδικασία του βιωματικού παιχνιδιού, της ομαδικής 
άθλησης, της ψυχαγωγικής δραστηριότητας και εν γένει της συγκατοίκησης, της 
συμμετοχής και της αυτό-οργάνωσης. 

• Τα παιδιά Ρομά, όπως και τα υπόλοιπα μη Ρομά παιδιά της κατασκήνωσης, 
μαθαίνουν τους κανόνες συμβίωσης και παιχνιδιού, μέσα από αθλητικές και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες και νιώθουν ισότιμα μέλη μίας μικρής κοινωνίας - 
ομάδας. Αυτό δημιουργεί θετικούς δεσμούς και καταρρίπτει τις αρνητικές 
στερεοτυπικές αντιλήψεις σε όλους, μικρούς και μεγάλους. 

• Με το πέρας του κατασκηνωτικού προγράμματος όλα τα παιδιά που θα έχουν 
λάβει μέρος, θα ενημερωθούν πως η Περιφέρεια Αττικής στην επόμενη 
κατασκηνωτική περίοδο που επρόκειτο να οργανώσει θα επιλέξει να συμμετέχουν 
δωρεάν εκείνα τα παιδιά που θα έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη σχολική τους 
χρονιά είτε στη πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανάλογα στην 
ηλικία των παιδιών που απευθυνόμαστε. Είναι ένα είδος επιβράβευσης και 
κινήτρου που αναμφισβήτητα θα συμβάλει από παιδαγωγικής απόψεως στη 
μείωση της σχολικής διαρροής παιδιών Ρομά. 

• Στη κατασκήνωση τα παιδιά Ρομά μαθαίνουν κανόνες υγιεινής, κανόνες 
συμπεριφοράς, πώς να φροντίζουν τον εαυτό τους, πώς να συμπεριφέρονται σε 
ομάδα, όπου σε συνδιασμό με τη συμμετοχή τους σε δράσεις θα διευκολυνθεί η 
κοινωνική τους ένταξη στην ευρύτερη κοινωνία. 

 
Ο γενικός εκπαιδευτικός στόχος του συγκεκριμένου κατασκηνωτικού 
προγράμματος στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά: 
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• Να μελετήσουν το ευρύτερο περιβάλλον μέσα από σύγχρονες διαδικασίες 
μάθησης. 

• Ν’ αναπτύξουν τη παρατηρητικότητα, τη πρωτοβουλία και την ερευνητικότητα 
τους.  

• Ν’ απελευθερώσουν τη σκέψη και το δυναμισμό τους για δράση, με αφορμή τις 
προκλήσεις του περιβάλλοντος.  

• Να εμπλουτίσουν τις βιωματικές τους εμπειρίες.  

• Να γνωρίσουν άλλα μέρη και ανθρώπους (από γεωγραφικής, ιστορικής, 
θρησκευτικής, κοινωνικής και οικονομικής πλευράς) και να εκτιμήσουν τη 
συμβολή τους στην ανάπτυξη του τόπου. 

•  Ν’ αντιληφθούν τη δύναμη της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης ανθρώπου 
και περιβάλλοντος.  

• Να ζήσουν μακριά από τους γονείς τους και να φροντίσουν μόνα τους τον εαυτό 
τους. 

•  Να γνωριστούν καλύτερα με παιδιά της γειτονιάς τους ή της ευρύτερης περιοχής 
που συμμετέχουν στο ίδιο κατασκηνωτικό πρόγραμμα. 

• Ν’ αναπτύξουν μια πιο στενή σχέση με τους ομαδάρχες τους, που να βασίζεται 
στην αλληλοκατανόηση και την αλληλοαποδοχή. 

 
Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική κατασκήνωση σκοπεύει να εξυπηρετήσει  
1. τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής, τη βιωματική περιβαλλοντική αγωγή  
2. την ενιαιοποίηση της ύλης, μακριά από το συνηθισμένο περιβάλλον του σχολείου, 

του καταυλισμού, του οικισμού με τη ζωντανή εργασία και τη χειραφέτηση και 
αυτοεξυπηρέτηση του ατόμου που προσφέρουν. 

3. την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, αυτενέργειας, δημιουργικότητας και 
υπευθυνότητας, στην κοινωνικοποίηση και στην απόκτηση χρήσιμων εφοδίων για 
τη μετέπειτα ένταξη των παιδιών Ρομά στην κοινωνία. 

 
Έχοντας υπόψη, ότι 

 τα παιδιά Ρομά που διαβιούν είτε σε παραπήγματα είτε σε οικισμούς,  λόγω 
της οικονομικής αδυναμίας των γονιών να προετοιμάσουν και να 
εφοδιάσουν με τον απαραίτητο εξοπλισμό τα παιδιά τους να συμμετέχουν 
σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα, 

 της έλλειψης γνώσης και εμπειρίας  μεγάλου ποσοστού γονέων το τί μπορεί 
να προσφέρει ένα κατασκηνωτικό πρόγραμμα στη ψυχοσύνθεση και στη 
διαμόρφωση υγιούς προσωπικότητας του παιδιού, 

  των  πολυάριθμων αιτημάτων που έχω δεχθεί κατά τη διάρκεια άσκησης 
των αρμοδιοτήτων μου, κυρίως από πολίτες που διαβιούν σε 
παραπήγματα,για τη δημιουργία κατασκηνωτικού προγράμματος, 
σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών, 

  της τεράστιας επιτυχίας που έλαβε το κατασκηνωτικό θερινό πρόγραμμα 
έτους 2020, στο οποίο συμμετείχαν 47 παιδιά για 10 ημέρες  με ημερομηνία 
έναρξης του προγράμματος την 17η Αυγούστου και με ημερομηνία λήξης 
αυτού την 26η Αυγούστου 2020, με την άριστη συνεργασία τόσο όλων των 
εμπλεκόμενων υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής όσο και των υπευθύνων υπαλλήλων της εταιρείας διαχείρισης της 
κατασκήνωσης  

 και ως εκ τούτου την αναγκαιότητα συνέχισης του κατασκηνωτικού  θερινού 
προγράμματος για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού της 
Αττικής 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Τη χορήγηση αιγίδας και την υποστήριξη του κατασκηνωτικού προγράμματος 60 
παιδιών ευπαθών κοινωνικών ομάδων πολιτών Ρομά έτους 2021, που διαβιούν 
είτε σε παραπήγματα είτε σε οικισμούς μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής τους 
ένταξης στην κοινωνία, που θα διεξαχθεί με απευθείας ανάθεση είτε σε δημόσια 
είτε σε ιδιωτική κατασκήνωση, ανάλογα τις διαθέσιμες θέσεις των 
κατασκηνώσεων και την ένδειξη ενδιαφέροντος συμμετοχής των κατασκηνωτών 
στο διαγωνισμό που επρόκειτο να δημοσιεύσει η Περιφέρεια Αττικής, στο αμέσως 
προσεχώς χρονικό διάστημα. Η διάρκεια της κατασκήνωσης υπολογίζεται σε 10 
ημέρες με 60 παιδιά και τα παιδιά που θα συμμετέχουν είναι ηλικίας από 6 έως 14 
ετών. Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει με το ποσό των 30.000ΕΥΡΩ (χωρίς 
Φ.Π.Α) εκ των οποίων θα αφορά πέραν των θέσεων και των παροχών της 
κατασκήνωσης συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι:  

• 1 ειδικός συνεργάτης - συντονιστής του έργου  

• 2 επόπτες – ειδικού επιμελητή 

• 6 διαμεσολαβητές Ρομά  

• 6 ομαδάρχες   
Ο κάθε ομαδάρχης και διαμεσολαβητής θα αναλάβει 10 παιδιά σε μία σκηνή 
καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκήνωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 
υπάρχουν 3 άνδρες διαμεσολαβητές και 3 γυναίκες διαμεσολαβήτριες για τα 
αγόρια και για τα κορίτσια αντίστοιχα. 

• 1 παιδοψυχολόγος  

• 1 cameraman  

• 1 φωτογράφος 

• έξοδα μετακίνησης 60 παιδιών με 2 πούλμαν (4 διαδρομές) 

• Λοιπά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ έξοδα προετοιμασίας παιδιών:  
Ενδυμασία παιδιών (π.χ. καπέλα, σορτσάκια, σαγιονάρες, πολλά εσώρουχα, 
κάλτσες, αθλητικά ρούχα και παπούτσια, t-shirts, ζακέτα, μαγιό), φάρμακα 
(π.χ. μπεταντίν, ντεπόν,ποστάν, παυσίπονα, γάζες, αντιψυκτικό). Φακό, 
μπαταρίες, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, χτένα, σαμπουάν – αφρόλουτρο -  
σαπούνι - σφουγγάρι, σάκο. πετσέτες θαλάσσης - μπάνιου – προσώπου, 
αντηλιακό,σκουφάκι πισίνας κ.τ.λ.) 
Η δαπάνη θα βαρύνει το ΚΑΕ του προϋπολογισμού 01.072.0899.01 του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους της Περιφέρειας Αττικής. 
 

Στόχος της επιχορήγησης του συγκεκριμένου κατασκηνωτικού προγράμματος 
είναι να συμβάλλει στις ενέργειες που απαιτούνται για την  επιτυχή έκβαση της 
δράσης.   
 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη για τη διοργάνωση, υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Αττικής,  κατασκηνωτικού προγράμματος, για το έτος 2021, με τη 
συμμετοχή εξήντα (60) παιδιών ευπαθών κοινωνικών ομάδων των Ρομά, που διαβιούν 
είτε σε παραπήγματα είτε σε οικισμούς, στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ένταξης στην 
κοινωνία. Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί με απευθείας ανάθεση είτε σε 
δημόσια είτε σε ιδιωτική κατασκήνωση, ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις των 

ΑΔΑ: ΨΣ6Ω7Λ7-ΙΤΚ



 

6 

 

κατασκηνώσεων και την ένδειξη ενδιαφέροντος συμμετοχής των κατασκηνωτών, στο 
διαγωνισμό που επρόκειτο να δημοσιεύσει η Περιφέρεια Αττικής, στο αμέσως προσεχές 
χρονικό διάστημα. Η διάρκεια του κατασκηνωτικού προγράμματος υπολογίζεται σε 10 
ημέρες, με συμμετοχή 60 παιδιών, ηλικίας από 6 έως 14 ετών.  
Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει με το ποσό των 30.000ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) το οποίο 
αφορά στις θέσεις και στις παροχές της κατασκήνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των 
κάτωθι που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της κατασκήνωσης και για την 
ομαλή προσαρμογή και συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες:  

• 1 ειδικός συνεργάτης - συντονιστής του έργου  

• 2 επόπτες – ειδικού επιμελητή 

• 6 διαμεσολαβητές Ρομά  

• 6 ομαδάρχες   
Ο κάθε ομαδάρχης και διαμεσολαβητής θα αναλάβει 10 παιδιά σε μία σκηνή καθ’ 
όλη τη διάρκεια της κατασκήνωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν 
3 άνδρες διαμεσολαβητές και 3 γυναίκες διαμεσολαβήτριες για τα αγόρια και για 
τα κορίτσια αντίστοιχα. 

• 1 παιδοψυχολόγος  

• 1 cameraman  

• 1 φωτογράφος 

• έξοδα μετακίνησης 60 παιδιών με 2 πούλμαν (4 διαδρομές) 

• Λοιπά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ έξοδα προετοιμασίας παιδιών:  
Ενδυμασία παιδιών (π.χ. καπέλα, σορτσάκια, σαγιονάρες, πολλά εσώρουχα, 
κάλτσες, αθλητικά ρούχα και παπούτσια, t-shirts, ζακέτα, μαγιό), φάρμακα (π.χ. 
μπεταντίν, ντεπόν,ποστάν, παυσίπονα, γάζες, αντιψυκτικό). Φακό, μπαταρίες, 
οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, χτένα, σαμπουάν – αφρόλουτρο -  σαπούνι - 
σφουγγάρι, σάκο. πετσέτες θαλάσσης - μπάνιου – προσώπου, 
αντηλιακό,σκουφάκι πισίνας κ.τ.λ.) 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει το ΚΑΕ 01.072.0899.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. 
Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. 
Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. 
Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. 
Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος, 
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Δ. Ανδρεάκος, Ε. Αποστολόπουλος, Π. 
Ασημακόπουλος. 
 
Λευκό δήλωσαν : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Α. 
Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. Τημπλαλέξης, 
Ν. Χρονοπούλου.  
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Απείχαν της ψηφοφορίας : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας, 
 - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια. 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Μ. 
Αναγνωστόπουλος, Ι. Σμέρος, Κ. Τουλγαρίδης. 
 

 
 
 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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