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          Στη Λαμία, σήμερα 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 134605/ 447/ 14.06.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Γεώργιου Ψυχογιού, στη 4η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 43ο 
Η.Δ. 

Έγκριση συμμετοχής και κάλυψης δαπάνης για τα τέκνα των υπαλλήλων της Π. Ε. 
Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 
2019 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός 

 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Λάμπρο Τσιτσάνη,  Περιφερειακό Σύμβουλο 
με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας », να αναπληρώσει 
τη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από 
την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την 
τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας 
του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος Κανονισµός 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το 
οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από 
τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο 
κ. Λάμπρος Τσιτσάνης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα 
του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 4η Τακτική Συνεδρίαση. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 
Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  

 
Παρόντες 

➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
➢ Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
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➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα 
Α/Α 

«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  

2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα  √ 

3 Αραβαντινού Πέγκυ  √ 3 Σύρου Ελένη  √ 

4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  

5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος  √ 

6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  

7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 

8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  

9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  

10 Κάππος Ευστάθιος   √ 10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 

12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης √  

14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος   √ 

15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  

16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 

17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  

18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  

19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 

20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος  √ 

21 Παπαναστασίου Ασημίνα  √ 18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  

22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 

23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  

24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 

25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Μέτσιος Μιλτιάδης- Αναστάσιος   √ 

26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  

 

27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  

28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  

29 Φακίτσας Βασίλειος  √  

30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  

31 Ψυχογιός Γεώργιος √  

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 23 8 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 11 9 

 

       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα 
(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα τέσσερις (34), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνα 
Μπακάρα.  

 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός , έδωσε το λόγο στον 
εισηγητή του 43ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας  
Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 
125253/2409/04.06.2019  εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
 
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύουν. 
2.  Του Π.Δ. 148/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας » (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως 

τροποποιήθηκε και  ισχύει. 
3. Του άρθρου 167 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107) κατά το οποίο 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. 
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4. Την Κ.Υ.Α. 69576/2213/6-3-2019 (Φ.Ε.Κ. 867 / τ. Β΄/13-3-2019) “Κατάρτιση προγράμματος 
διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις, έτους 2019”.  

5. Την με αριθμ. πρωτ. 123966/2397/03-06-2019 βεβαίωση του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης 
της Διεύθυνσης  Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ευρυτανίας περί ύπαρξης πίστωσης για τη κάλυψη 
δαπάνης συμμετοχής τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος 2019.  

6. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 156489/4234/13-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 2485/τ. Β΄/19-07-2017).  
 

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 
«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. 69576/2213/6-3-2019 

(ΦΕΚ Β’ 867/13-3-2019). 
 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Π.Ε Ευρυτανίας, κατανοώντας τόσο την ανάγκη για 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.) 
προτίθεται να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής των 
τέκνων του προσωπικού της από ιδίους πόρους της. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προβλεφθεί πιστώσεις 
στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους ύψους 5.000,00 Ευρώ, στον Κ.Α.Ε. 
01.073.0581.01 «Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για 
θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ.)», οι οποίες αφορούν την Π.Ε. Ευρυτανίας και επαρκούν για κατά 
προσέγγιση αριθμό συμμετεχόντων, περίπου 10 ατόμων. Το μέγιστο ποσό που θα καταβληθεί ανά 
τέκνο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, 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 Στερεάς Ελλάδας, 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 τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά 
τη θερινή περίοδο έτους 2019. 

 Με την παρούσα θα καθοριστούν και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας για την υλοποίηση της ως άνω 
δυνατότητας ως εξής : 

- 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 αριθμ. Δ22/οικ. 37641/1450 
(ΦΕΚ 2712/τεύχος Β’/2016) Κ.Υ.Α. 

- Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλοι οι υπάλληλοι της Π. Ε. Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, 
κηδεμόνες κ.ο.κ.). 

Προϋπόθεση για την παροχή είναι η μη χρηματοδότηση της παροχής από άλλο φορέα. 
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- Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται τα τέκνα των υπαλλήλων της Π. Ε. Ευρυτανίας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών. 

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 

- Η διάρκεια διαμονής κάθε «ωφελούμενου» τέκνου ορίζεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) 
εβδομάδες, κατ΄ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και 
αναχώρησης). 

- Το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής 69576/2213/7-3-2019 (ΦΕΚ Β’ 867/13-
3-2019) ανέρχεται : 

α) σε 30,00€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, και 

β) σε 52,00€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με ποσοστό 
αναπηρίας 50% και άνω. 

Το ημερήσιο τροφείο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαμονής, 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 Στερεάς Ελλάδας -Π. Ε. Ευρυτανίας θα καλύψει δαπάνη ίση με τις πραγματικές ημέρες 
διαμονής των τέκνων στην κατασκήνωση και για 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 αναφερόμενοι δικαιούχοι – υπάλληλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –Π. Ε. Ευρυτανίας με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας θα μπορούν να αποστέλλουν τα παιδιά τους σε οποιαδήποτε 
κατασκήνωση της επιλογής τους. Επίσης, στην επιλογή των δικαιούχων είναι το χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο θα φιλοξενηθούν τα παιδιά στις κατασκηνώσεις. Επιπροσθέτως 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 Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας 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 δικαιούχοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος αποστολής των τέκνων τους σε 
παιδικές κατασκηνώσεις, με κάλυψη της δαπάνης από τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας–Π. Ε. 
Ευρυτανίας, θα πρέπει να υποβάλουν  στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού σχετική αίτηση, 
προσκομίζοντας : 

Α) Αρχικά :  

1. Έγγραφη δήλωση του υπαλλήλου για τη 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.  
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 2019. 
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. 
6.  Επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμελείας όταν οι δικαιούχοι δεν 
είναι γονείς των παιδιών (φυσικοί ή θετοί) αλλά ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) 
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Β) Με την ολοκλήρωση:  

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. 

Η προκύπτουσα δαπάνη που θα βαρύνει την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Ευρυτανίας θα 
καταβληθεί στους ανωτέρω αναφερόμενους υπαλλήλους, κατόπιν έκδοσης σχετικού χρηματικού 
εντάλματος στο όνομα εκάστου εξ΄ αυτών, με κατάθεση στον μισθοδοτικό τραπεζικό λογαριασμό τους. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, 
 

Εισηγούμαστε 
Α) Την έγκριση συμμετοχής και κάλυψης δαπάνης για τα τέκνα των υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας- Π. Ε. Ευρυτανίας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2019, προϋπολογισμού 
5.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 01.073.0581.01 «Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές 
εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ.)», κατ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ.  107/τ.Α΄/31-7-2017). 

B) Την έγκριση της διαδικασίας όπως περιγράφεται ανωτέρω για τη συμμετοχή των τέκνων του  
προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Π. Ε. Ευρυτανίας, ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι 
(16) ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2019. 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Oμόφωνα, εγκρίνει α) τη συμμετοχή και την κάλυψη δαπάνης για τα τέκνα των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Π. Ε. Ευρυτανίας, σε Παιδικές 
Κατασκηνώσεις για το έτος 2019, προϋπολογισμού 5.000,00 Ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α.Ε. 01.073.0581.01 «Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος 
(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ.)», κατ’  εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ.  107/τ.Α΄/31-7-2017). 
β) τη διαδικασία όπως περιγράφεται στην ανωτέρω εισήγηση για τη συμμετοχή των 
τέκνων του  προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Π. Ε. Ευρυτανίας, 
ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη 
θερινή περίοδο έτους 2019. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ                                                   

 
 
 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ 
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