
                                                        

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ &  ΙΘΑΚΗΣ 
 

 Αργοστόλι   12  Ιουνίου 2019 
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 50702/12088 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κωδ. 
Τηλέφωνο 
FAX 
Email 

: 
: 
: 
: 
: 
 

Διοικητήριο 
28 100  Αργοστόλι 
2671 – 360531 
26710 – 28462 
antipin.kef@pin.gov.gr 
 

ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης), σε Παιδικές 

κατασκηνώσεις για το έτος 2019». 
 
 

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 έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά 
τη θερινή περίοδο εκάστου έτους και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες. 
 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 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 τους από ιδίους 
πόρους της.    
 

Ήδη η Περιφέρεια έχει προβλέψει πιστώσεις ύψους 4.500 €, στον φορέα 04.073 και 
ΚΑΕ 0581.00.001 «μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται 
δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ.)», για έναν εκτιμώμενο αριθμό συμμετεχόντων, 
περίπου δώδεκα (12) 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 ΠΙΝ, 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 2019. 
 

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



Δικαιούχοι του «Προγράμματος» είναι όλοι οι υπάλληλοι της ΠΙΝ (Π.Ε. Κεφαλονιάς 
και Ιθάκης) 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 ΠΙΝ 
που έχουν γεννηθεί από 01-01-2003 έως 14-06-2013.  
Η διάρκεια διαμονής κάθε «ωφελούμενου» τέκνου ορίζεται για χρονικό διάστημα έως δύο 
(2) εβδομάδες  κατ΄ ανώτατο όριο.   
 

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 (69576/2213/07-
03-2019/ ΦΕΚ 867/Β΄/14-03-2019) 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 ΠΙΝ 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 ΠΙΝ 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 στις Δ/νσεις Οικονομικών των αντίστοιχων Π.Ε., με 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 2019. 



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. 

 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 τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Κεφαλληνίας, θα καταβληθεί  στους υπαλλήλους, κατόπιν έκδοσης σχετικού χρηματικού 
εντάλματος στο όνομα ενός εκάστου εξ΄ αυτών, με κατάθεση στον μισθοδοτικό 
τραπεζικό λογαριασμό του. 
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