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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                        
ΘΕΜΑ 7o   

 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
για την υλοποίηση δαπάνης κάλυψης 
κατασκηνωτικών εξόδων για τα τέκνα 
εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.». 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/24-06-2020 
Αριθμ. Απόφασης 76/2020 
 
 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 8η συνεδρίαση «με τηλεδιάσκεψη» της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ 316057(460)/ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΛΑΛΗΨΗ/19-06-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Παρίση 
Μπίλλια, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 19 Ιουνίου 2020, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020). 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και τα (14) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – από τα 
συνολικά 14 Μέλη.  
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                               ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ          

2. 1. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (τακτικό μέλος) 
3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
4.  ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)  
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  (τακτικό μέλος) 
6. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος) 
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)  
8. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)  
9. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
10. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος) 
11. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος)  
12. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)  
13. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος)  
14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος) 

 

 
         Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Μυρωνίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών 

βαθμού Α. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται «με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 
της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα 
λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των 
πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 
των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά 
τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), 

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: 6ΡΗΙ7ΛΛ-ΓΧΖ



 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862  
E-mail : persymb@pkm.gov.gr 

είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης 
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.».  
Ο Πρόεδρος εισήγαγε το 7ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων για την υλοποίηση δαπάνης κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων για τα τέκνα 
εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.» και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο 

εισηγητή κ Μήττα Χρήστος Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
Ο κ. Μήττας έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. οικ. 545/17-06-2020 εισήγηση του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αναφέρει τα 
εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση δαπάνης κάλυψης κατασκηνωτικών 

εξόδων για τα τέκνα εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
ΣΧΕΤ: α) οι διατάξεις του άρθρου 167 του  Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/τΑ') 
            β) η ΚΥΑ 60060/1875/17-2-2020 (ΦΕΚ 673/τΒ΄) 

                 γ) η υπ΄ αριθμ. 202/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (ΑΔΑ  ΨΔ0Λ7ΛΛ-Β95) 
 δ) το υπ’ αριθμ. 112/03-06-2020 έγγραφο του Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ. 

        ε) το υπ’ αριθμ. οικ. 296652(3465)/11-6-2020 Έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 

Μέριμνας ΠΚΜ 
        στ) την υπ’ αριθμ.672/16-6-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Έγκριση Διάθεσης  

Πίστωσης της δαπάνης 
          ζ) την υπ' αριθμ. 169/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Σύσταση και εκλογή μελών 

των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής των Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Εσωτερικής 

Οργάνωσης & Λειτουργίας και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών.  
           Με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4483/2017, δίνεται στις Περιφέρειες η δυνατότητα 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 «Ι 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 της διαδικασίας αυτής» 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικού, με την αριθμ. 202/2019 

απόφαση του (ΑΔΑ ΨΔ0Λ7ΛΛ-Β95), ενέκρινε την «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2020» ο οποίος περιλάμβανε τη 

συγκεκριμένη δαπάνη ύψους 200.000,00 € (ΚΑΕ 0581) για το τρέχον έτος, ποσό που καλύπτει κατά μέσο όρο 

περίπου 450 παιδιά,. 
 

Δικαιούχοι είναι όλοι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, Το πρόγραμμα θα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2004 έως 14-6-2014. Το ύψος του 

ημερήσιου τροφείου ορίζεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 60060/1875/17-2-2020 (ΦΕΚ 673/τΒ΄). 
Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους γονείς θα πραγματοποιηθεί μέσου του τραπεζικού 

λογαριασμού μισθοδοσίας. 
Αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν την εκκαθάριση και εξόφληση της εν 

λόγω δαπάνης και σε συμφωνία με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο εισηγούμαστε τα ακόλουθα : 

 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καλύπτει δαπάνη ίση με τις πραγματικές ημέρες διαμονής των 

τέκνων στην κατασκήνωση και για μέγιστο αριθμό ημερών τις δεκατέσσερις (14).  
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 Το ημερήσιο τροφείο που καλύπτεται 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. 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, (ΚΥΑ 

60060/1875/17-2-2020 (ΦΕΚ 673/τΒ΄), περί κατάρτισης προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων 

εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις έτους 2020).  
Για την καταβολή του ποσού, 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 Δ/νση 

Οικονομικού, Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών, σχετική αίτηση, προσκομίζοντας:   

1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδεται από την κατασκηνωτική 

επιχείρηση, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.749/1948 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν και της Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. Δ22/ ΟΙΚ. 37641/1450 (2712/Β/2016), 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. 

6. Για την περίπτωση που προκριθούν εισοδηματικά κριτήρια, όπως αναλύεται στην ακόλουθη παράγραφο, 

εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ τελευταίου φορολογικού έτους . 
 

 Για το φετινό έτος εφαρμογής της εν λόγω διάταξης έχει προϋπολογιστεί ποσό ύψους 200.000 €. 

Προϋπόθεση για την παροχή είναι η μη χρηματοδότηση της παροχής από άλλο φορέα. 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.   
Κατόπιν των ανωτέρω, συνεκτιμώντας και το γενικότερο πλαίσιο των δυσμενών οικονομικών 

συνθηκών, την ανάγκη των υπαλλήλων για αξιοποίηση όλων των μη μισθολογικών παροχών που δικαιούνται, 

αλλά και το επείγον του θέματος, εισηγούμαστε την έγκριση των παραπάνω όρων, για την κάλυψη 

κατασκηνωτικών εξόδων των τέκνων εργαζομένων της ΠΚΜ, ηλικίας έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών για το έτος 

2020, όπως ορίζεται με την ισχύουσα Κ.Υ.Α. 60060/1875/17-2-2020 (ΦΕΚ 673/τΒ΄)».     

 
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που 

ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και την 
ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 

γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “Σύστασης και εκλογής μελών των Επιτροπών 
του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
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δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” 

ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του”, 

στ) την με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών  και των 
εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, 

ζ) την με αριθμ. Πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της 
υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”. 

η) την με αρ. Πρωτ. 672/16.06.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
 Εγκρίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας για την κάλυψη των κατασκηνωτικών εξόδων των τέκνων εργαζομένων της ΠΚΜ, ηλικίας 
έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών για το έτος 2020. 

 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως: 

                                                                                                     Ο Πρόεδρος  της                                                                                              
                                                                                        Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                 

            
 
 
                                                                                                  Παρίσης Μπίλλιας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Γραμματέας 

 

 

Ελένη Μυρωνίδου 

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: 6ΡΗΙ7ΛΛ-ΓΧΖ
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