
                                                                                                  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο 

Ανδρέα – Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος Αττικής, κατά τη  
θερινή περίοδο έτους 2019.  

 

ΦΕΣ.: α)  Η υπ’ αριθ. 16/5 από 7/12/2018 Απόφαση - Πρακτικό του Δ..   

του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». 

β) Η υπ’ αριθ. 421653 από 26/02/2019 Διαταγή Δ/νσης 

Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. 

Με την ανωτέρω (α) σχετική Απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του Ιδρύματος 
Εξοχές «Ελληνικής Αστυνομίας», αποφασίσθηκε η λειτουργία, κατά την ερχόμενη 

θερινή περίοδο, των Παιδικών Εξοχών ΕΛ.Α., ως εξής: 
 Παιδική κατασκήνωση, όπου θα φιλοξενηθούν παιδιά του προσωπικού του 

ώματος (εν ενεργεία και εν αποστρατεία). 
 Παιδική κατασκήνωση, όπου θα φιλοξενηθούν οικογένειες του 

προσωπικού του ώματος (εν ενεργεία και εν αποστρατεία). 

 
 

Α. Παιδική κατασκήνωση, όπου θα φιλοξενηθούν παιδιά του προσωπικού 
του ώματος (εν ενεργεία και εν αποστρατεία). 

 

    Ειδικότερα, για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών ΕΛ.Α., κατά την περίοδο 
όπου θα φιλοξενηθούν αποκλειστικά παιδιά του προσωπικού, καθορίζονται, 
ως κατωτέρω, σύμφωνα με τις ανωτέρω (α) και (β) σχετικές, οι προϋποθέσεις και οι 

λοιπές λεπτομέρειες για την εκπλήρωση του προαναφερόμενου σκοπού: 

I.    ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΚΑΣΑΚΗΝΨΣΨΝ 

1. Κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής 

Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, θα φιλοξενηθούν παιδιά του 

προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, εν ενεργεία & εν αποστρατεία,  από 
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όλη την Ελλάδα σε τέσσερις (04) κατασκηνωτικές περιόδους, προκειμένου 

ικανοποιηθούν το δυνατόν περισσότερα αιτήματα, ως εξής: 

 Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟ, από 24-06-2019, ημέρα Δευτέρα, έως 03-07-2019, 
ημέρα Σετάρτη, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο 
φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2010, 2011 και 2012. 

 Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟ, από 06-07-2019, ημέρα άββατο, έως 17-07-2019, 
ημέρα Σετάρτη, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο 

φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2008 και 2009. 

 Γ΄ΠΕΡΙΟΔΟ, από 22-07-2019, ημέρα Δευτέρα, έως 02-08-2019, ημέρα 
Παρασκευή, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο φύλων 

που έχουν γεννηθεί τα έτη 2006 και 2007. 

 Δ΄ΠΕΡΙΟΔΟ, από 06-08-2019, ημέρα Σρίτη, έως 16-08-2019, ημέρα 

Παρασκευή, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο φύλων 
που έχουν γεννηθεί τα έτη 2002 έως και 2005. 

Επισημαίνεται ότι τα παιδιά (αγόρια-κορίτσια) θα φιλοξενούνται σε χωριστά 

κτιριακά συγκροτήματα, κατά φύλο, με χωριστούς κοιτώνες και θα 

έχουν χωριστές εγκαταστάσεις υγιεινής. 

2. Οι γονείς που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στις Παιδικές 

Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας θα πρέπει: 

α) να υποβάλλουν σχετική αίτηση φιλοξενίας (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-1), η οποία 

θα επέχει και θέση Τπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), 

συμπεριλαμβάνοντας σε ξεχωριστή παράγραφο του Τποδείγματος αδειοδότηση 

του γονέα να συμμετάσχει το παιδί σε τυχόν οργανωμένες δράσεις της 

Κατασκήνωσης εκτός αυτής (π.χ. επιμορφωτικές επισκέψεις, ψυχαγωγικές 

εκδρομές κ.λπ.), καθώς και ότι παρέχει τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία 

των προσωπικών και τυχόν ειδικών (ευαίσθητων) δεδομένων, αποκλειστικά 

προς σκοπό εξυπηρέτησης φιλοξενίας και μόνο από το εξουσιοδοτημένο προς 

τούτο προσωπικό του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».  

β) να συμπληρώσουν το Δελτίο Κατασκηνωτή (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-2), το οποίο 

θα επέχει επίσης και θέση Τπεύθυνης Δήλωσης. 

Σο εν ενεργεία προσωπικό να υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις 

Τπηρεσίες που υπηρετεί, ενώ το εν αποστρατεία στα κατά τόπους 

Αστυνομικά Σμήματα του τόπου διαμονής του, μέχρι και την 27-03-2019. 

3. Οι Τπηρεσίες που θα δεχθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει: 

α) Να θεωρήσουν το συμπληρωμένο από τους γονείς Δελτίο Κατασκηνωτή 

(ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-2).  

    Επισημαίνεται ότι, για τη δήλωση ηλικίας του παιδιού είναι απαραίτητη η 

επίδειξη - προσκόμιση επίσημου εγγράφου (πιστοποιητικό γεννήσεως ή 

βιβλιάριο υγείας κ.λπ.). 
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β) Να καταχωρήσουν τα στοιχεία των παιδιών, χωριστά για κάθε 

κατασκηνωτική περίοδο, συμπληρώνοντας τον σχετικό Πίνακα 

(ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-3). 

γ) Να γνωστοποιήσουν  στους ενδιαφερόμενους γονείς τις «ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΓΟΝΕΨΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΗΝΨΣΨΝ» (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I), 

παραδίδοντάς τους σχετικό αντίγραφο. 

δ) Να διαβιβάσουν, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Τπηρεσιών, απευθείας, 

μέσω POL, στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» (Α.Μ.Τ.: 42820) ή 

ταχυδρομικώς (Π. Κανελλοπούλου 4, Σ.Κ. 101 77, ΑΘΗΝΑ), για τις 

Τπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται με POL, μέχρι την 30-03-2019, τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Σην αίτηση φιλοξενίας κατασκηνωτή. 

 Σο θεωρημένο Δελτίο Κατασκηνωτή. 

 Σις συμπληρωμένες καταστάσεις (Πίνακες) με τα στοιχεία των 

κατασκηνωτών, ανά κατασκηνωτική περίοδο.  

4. Επισημαίνεται ότι, θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνει δεκτό το σύνολο των 

αιτήσεων φιλοξενίας παιδιών που θα περιέλθουν στην Τπηρεσία μας. Εν τοιαύτη 

περιπτώσει, τεκμαίρεται αποδοχή της αιτήσεως και δεν απαιτείται 

αντίστοιχη θετική ενημέρωση – επιβεβαίωση προς τον αιτούντα γονέα.  

Ωστόσο, δε θα γίνονται δεκτά προς φιλοξενία παιδιά που δε θα 

προσκομίζουν όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά - έγγραφα και 

επιπροσθέτως παιδιά που δεν έχουν κάνει τα προβλεπόμενα εμβόλια ή που 

πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια ή από ψυχονευρωτικά - σωματικά - 

διανοητικά νοσήματα (επιληψίες κ.λπ.). ε αρνητική περίπτωση (μη 

αποδοχή αιτήσεως), ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται τηλεφωνικώς 

από την Τπηρεσία μας. 

 

5. Ειδικότερα, η υποδοχή και η παραλαβή των φιλοξενούμενων παιδιών στις 

Παιδικές Εξοχές στον Άγιο Ανδρέα Αττικής (καταγραφή κατασκηνωτών, 

συγκρότηση ομάδων, καθορισμός κοιτώνων κ.λπ.) θα γίνεται από αρμόδιο 

προσωπικό του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», κατά την πρώτη 

ημέρα έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου, ήτοι 24/06, 06/07, 22/07 και 

06/08/2019, αντίστοιχα, από ώρες 08:00 - 13:00 και 17:00 - 20:00. 

 

6. Κατά την πρώτη ημέρα άφιξης και παραλαβής των κατασκηνωτών, κάθε παιδί θα 

πρέπει να φέρει μαζί του: α) το βιβλιάριο νοσηλείας, καθώς και το βιβλιάριο 

υγείας όπου εμφαίνονται τα εμβόλια, β) πρόσφατο (διμήνου) πιστοποιητικό 

- βεβαίωση υγείας από Παιδίατρο, στο οποίο να αναγράφεται: η κατάσταση 

υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν 

πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του 

επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα (κολύμβηση, 
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αθλοπαιδιές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.λπ.), καθώς και τυχόν λοιπές 

παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λπ.)  γ) τα ατομικά είδη 

κατασκηνωτή. Παιδιά που δε θα προσκομίζουν όλα τα προαναφερόμενα 

δικαιολογητικά - έγγραφα δε θα γίνονται δεκτά προς φιλοξενία. 

7. Η αναχώρηση των φιλοξενούμενων παιδιών από τις Παιδικές Εξοχές θα 

πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία ημέρα της κατασκηνωτικής περιόδου, ήτοι 

03/07, 17/07, 02/08 και 16/08/2019, αντίστοιχα και μέχρι 11:00 ώρα 

εκάστης. 

8. Η μετακίνηση, μετάβαση στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του ώματος, 

καθώς και η παράδοση και παραλαβή των παιδιών θα πραγματοποιείται με 

μέριμνα και ευθύνη των γονέων, είτε από τους ίδιους, είτε από εξουσιοδοτημένο 

από αυτούς άτομο (κατά τα προβλεπόμενα). 

  

9. Σις Α΄ & B΄ κατασκηνωτικές περιόδους το επισκεπτήριο θα επιτρέπεται ημέρες 

Σετάρτη και Κυριακή και ώρες 17.00-20.00, ενώ τις  Γ΄ και Δ΄ περιόδους μόνο 

Κυριακή τις ίδιες ώρες. 

Σις λοιπές ημέρες το επισκεπτήριο θα επιτρέπεται, μόνο σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Κατασκήνωση. 

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τους κατασκηνωτές επιτρέπεται κατά τις ώρες 
17.30-20.00 στο τηλέφωνο 22940-93511. 

 

II. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΕΛΕΦΨΝ (ΚΟΙΝΟΣΑΡΦΕ-ΟΜΑΔΑΡΦΕ) 
 

1. Για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών είναι απαραίτητη η συμμετοχή ικανού 

αριθμού στελεχών. Ως τελέχη (Κοινοτάρχες - Ομαδάρχες) θα ορισθούν παιδιά 

προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που επιθυμούν να συμμετάσχουν 

εθελοντικά. 

 Ψς Ομαδάρχες κατά την Α΄ περίοδο θα ορισθούν μόνο κορίτσια, 

γεννηθέντα το 2003 και προγενέστερα, ανεξαρτήτως φύλου φιλοξενίας ανά 

Κοινότητα, ενώ κατά τη Β΄ περίοδο θα ορισθούν αγόρια και κορίτσια, 

γεννηθέντα το 2003 και προγενέστερα, του αντίστοιχου φύλου φιλοξενίας ανά 

Κοινότητα. Για τη Γ΄ και τη Δ΄ περίοδο, θα ορισθούν επίσης αγόρια και 

κορίτσια, γεννηθέντα το 2001 και προγενέστερα, του αντίστοιχου φύλου 

φιλοξενίας ανά Κοινότητα. 

 Οι Κοινοτάρχες σε όλες τις περιόδους θα είναι υποχρεωτικώς ηλικίας από 18 

ετών και άνω, του αντίστοιχου φύλου φιλοξενίας, ανά Κοινότητα. 

  

 2. Η επιλογή των στελεχών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί 

για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διευθυντή του Ιδρύματος ή του  Αναπληρωτή 

αυτού, από την οποία θα ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων: 
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α) Ο τίτλος σπουδών ή η φοίτηση σε Α.Ε.Ι. ή Σ.Ε.Ι., ιδιαιτέρως σχετικά με την 

Παιδαγωγική (Εκπαιδευτικού - Γυμναστού - Κοινωνικού Λειτουργού - 

Βρεφονηπιοκόμου κ.λπ.).  

β) Η προηγούμενη εμπειρία ως στέλεχος στις Παιδικές Εξοχές, η συμπεριφορά 

και η επιτυχής εκτέλεση  των καθηκόντων του. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν ως τελέχη στις Παιδικές Εξοχές της 

Ελληνικής Αστυνομίας, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα, από το Ίδρυμα «Εξοχές 

Ελληνικής Αστυνομίας». 

 

 3. Οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους ως τελέχη στις 

Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, θα πρέπει 

να υποβάλουν, οι μεν εν ενεργεία, στις Τπηρεσίες που υπηρετούν, οι δε εν 

αποστρατεία, στα κατά τόπους Αστυνομικά Σμήματα του τόπου διαμονής τους, 

μέχρι και την 27-03-2019 τα εξής: 

 

α) σχετική αίτηση (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-4) και  

β) πρόσφατο πιστοποιητικό καλής υγείας (διμήνου). 

 Επισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν γεννηθεί το έτος 2001 ή 

προγενέστερα και επιθυμούν να ορισθούν ως τελέχη, δύνανται να υποβάλουν 

οι ίδιοι τα παραπάνω δικαιολογητικά, στα κατά τόπους Αστυνομικά Σμήματα 

του τόπου διαμονής τους.  

 

4. Οι Τπηρεσίες που θα δεχθούν τα δικαιολογητικά να διαβιβάσουν, με ευθύνη των 

Προϊσταμένων τους, τις σχετικές αιτήσεις και πιστοποιητικά καλής υγείας 

απευθείας, μέσω POL, στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» (Α.Μ.Τ.: 

42820)  ή ταχυδρομικώς (Π. Κανελλοπούλου 4, Σ.Κ. 101 77, ΑΘΗΝΑ) για τις 

Τπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται με POL, μέχρι την 30-03-2019. 

 

5. Σα επιλεγέντα τελέχη θα πρέπει την προηγουμένη από την έναρξη κάθε 

κατασκηνωτικής περιόδου (23/06, 05/07, 21/07 και 05/08/2019, 

αντίστοιχα) και μέχρι ώρα 12.00 να ευρίσκονται στις Παιδικές Εξοχές, προς 

τακτοποίηση, λήψη οδηγιών, εκπαίδευση και υποδοχή των κατασκηνωτών την 

επόμενη ημέρα. 

 Επισημαίνεται ότι, τα τελέχη θα αποχωρούν από την Κατασκήνωση την 

τελευταία κατασκηνωτική ημέρα της περιόδου και μετά την αποχώρηση και του 

τελευταίου κατασκηνωτή της ομάδας τους.  

III. ΣΕΛΕΦΨΗ ΚΑΣΑΚΗΝΨΗ - ΑΠΟΠΑΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΚΗΝΨΗ ΦΨΡΙ ΣΗ ΤΝΟΔΕΙΑ ΓΟΝΕΨΝ 
 

1. Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Κατασκήνωσης απαιτείται η 

στελέχωσή της με ανάλογο αριθμό προσωπικού.  

2. το πλαίσιο αυτό, για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Παιδικών Εξοχών 

και κυρίως, για την ασφαλή διαμονή των παιδιών, θα αποσπασθεί και για τις 
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τέσσερις (04) κατασκηνωτικές περιόδους και, συγκεκριμένα, κατά το χρονικό 

διάστημα από 20/06/2019 έως 21/08/2019, το προσωπικό της Ελληνικής 

Αστυνομίας που εμφαίνεται κατωτέρω, κατά αντικείμενο απασχόλησης, 

αθροιζόμενο συνολικά σε σαράντα (40) άτομα: 

  

α) Σρεις (03) γυναίκες έως και το βαθμό του Τπαστυνόμου ή Π.Τ., ως 
Τπαρχηγοί. 

β) Σρεις (03) άνδρες έως και το βαθμό του Τπαστυνόμου ή Π.Τ., ως 
Τπαρχηγοί.  

γ) Δύο (02) Ανθυπαστυνόμοι ή Τπαστυνόμοι, ως Τπεύθυνοι βάρδιας 

Μαγειρείου - Εστιατορίου - Αποθήκης. 
δ) Δύο (02) άτομα έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Τ. που 

γνωρίζουν επαρκώς τη μαγειρική τέχνη και κατέχουν αντίστοιχο τίτλο 
σπουδών ή διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, ως μάγειρες. 

ε) Δύο (02) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Τ., που να 

γνωρίζουν τη μαγειρική τέχνη και να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, ως 
βοηθοί μάγειρα. 

στ) Πέντε (05) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Τ., ως 
προσωπικό εστιατορίου.  

ζ) Δύο (2) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Τ., για τον 

καθαρισμό των μαγειρικών σκευών. 
η) Οκτώ (08) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα, ως προσωπικό 

ασφάλειας, πυρασφάλειας και ευπρεπισμού των χώρων.  

θ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως      
αποθηκάριος. 

ι) Δύο (02) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Τ., ως 
προσωπικό Κυλικείου. 

ια) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Τπαστυνόμου, ως τεχνολόγος 

τροφίμων, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών. 
ιβ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Τ., ως 

ηλεκτρολόγος, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών. 
ιγ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Τ.,  ως 

ηλεκτρονικός, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών. 

ιδ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Τπαστυνόμου ή Π.Τ., ως 
υδραυλικός, κάτοχος τίτλου σπουδών υδραυλικού από τεχνική σχολή ή με 
ανάλογη εμπειρία σε Τπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.  

 ιε) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Τ., ως 
ψυκτικός, κάτοχος τίτλου σπουδών ψυκτικού από τεχνική σχολή ή με 

ανάλογη εμπειρία σε Τπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. 
ιστ) Σρία (03) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Τ., ως 

οδηγοί, κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης, για την κίνηση των 

οχημάτων (επιβατηγών - ασθενοφόρου – λεωφορείων-πυροσβεστικών 
οχημάτων, κ.λπ.). 

ιζ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Τπαστυνόμου, ως 

ναυαγοσώστης, ο οποίος να κατέχει ανάλογο δίπλωμα. 
ιη) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Τπαστυνόμου, ως γυμναστής, 

για την απασχόληση των παιδιών με αθλοπαιδιές και λοιπές δραστηριότητες, 
κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών. 
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3. Η απόσπαση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα, πρωτίστως, την 

εθελοντική του συμμετοχή στη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών, η οποία θα 

προκύπτει από υποβληθείσα προς το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» 

αίτηση – δήλωση. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποσπαστούν στις 

Παιδικές Εξοχές θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-5) 

στην Τπηρεσία τους, μέχρι 27-03-2019. 

          Επισημαίνεται ότι, όσοι από το προσωπικό υποβάλουν αίτηση με ειδικότητες 

μάγειρα, ναυαγοσώστη, γυμναστή και τεχνολόγου τροφίμων θα πρέπει 

απαραίτητα να συνυποβάλουν αντίγραφο πτυχίου - διπλώματος - τίτλου 

σπουδών, αντίστοιχου με την ειδικότητά τους. 

4.  Η επιλογή του προσωπικού που θα υποβάλει αίτηση για εθελοντική 

απόσπασή του στις Παιδικές Εξοχές θα γίνει από τριμελή επιτροπή, 

αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» 

ή τον αναπληρωτή αυτού, ως Πρόεδρο, και μέλη δύο (02) Αξιωματικούς, εκ των 

οποίων ένας (01) από τη Δ/νση Προσωπικού/Α.Ε.Α. και ένας (01) από το Ίδρυμα.  

 Σημειώνεται ότι,  όλο το προσωπικό που τελικά θα επιλεγεί να αποσπασθεί 

στην Κατασκήνωση, ανεξαρτήτως ειδικότητας και απασχόλησης, θα κληθεί από 

την Τπηρεσία μας, να υποβάλει ιατρική βεβαίωση καλής υγείας από υπηρεσιακό 

ή ιδιώτη ιατρό, προκειμένου αποσταλεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην 

αδειοδοτούσα Αρχή, για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης.  

 Επίσης, το προσωπικό υγειονομικού ενδιαφέροντος (μάγειρες και βοηθοί αυτών, 

προσωπικό εστιατορίου και κυλικείου, αποθηκάριοι και τεχνολόγοι τροφίμων) 

απαιτείται να προσκομίσει επιπροσθέτως το προβλεπόμενο εν ισχύ πιστοποιητικό 

υγείας. 

5. Σα επιμέρους καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και τυχόν τροποποίησή τους, 

ανά ειδικότητα και λοιπές λεπτομέρειες, θα ορισθούν από τον Διευθυντή των 

Παιδικών Εξοχών και τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης, σύμφωνα με τις 

υφιστάμενες ανάγκες των Παιδικών Εξοχών. 

 Σονίζεται ότι, όλο το προσωπικό που θα επιλεγεί για τη στελέχωση της 

Κατασκήνωσης θα συμμετάσχει ανεξαρτήτως ειδικότητας ή καθηκόντων, στην 

ασφάλεια και πυρασφάλεια της Κατασκήνωσης. 

6. το αστυνομικό και στο πολιτικό προσωπικό που θα αποσπασθεί εθελοντικά 

στις Παιδικές Εξοχές (αστυνομικό προσωπικό του Ιδρύματος, ιατροί, νοσηλευτές, 

μάγειροι, βοηθοί μαγείρων, σκοποί κ.λπ.) και θα διαμένει ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ 

εντός της Κατασκήνωσης, θα δοθεί η δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να 

συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία δε θα 

επιβαρυνθούν με τα έξοδα διατροφής και διαμονής τους. Επιπροσθέτως, θα δοθεί 

η δυνατότητα στα προαναφερόμενα μέλη να συμμετάσχουν εθελοντικά σε 

βοηθητικές εργασίες ή άλλες δραστηριότητες (που δεν άπτονται του αστυνομικού 

έργου), ύστερα από αξιολόγηση - έγκριση του Δ/ντή του Ιδρύματος ή του 

Αρχηγού της Κατασκήνωσης. 

ΑΔΑ: ΨΠΟΗΟΡ92-ΗΦ2



7. Οι Τπηρεσίες που θα δεχθούν τις σχετικές αιτήσεις και σε συντρέχουσα 

περίπτωση, σχετικούς τίτλους σπουδών, να διαβιβάσουν τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, απευθείας, μέσω POL, στο 

Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» (Α.Μ.Τ.: 42820) ή ταχυδρομικώς (Π. 

Κανελλοπούλου 4, Σ.Κ. 101 77, ΑΘΗΝΑ), για τις Τπηρεσίες που δεν 

υποστηρίζονται με POL, ανυπερθέτως μέχρι την 30/03/2019. 

 

Β. Παιδική κατασκήνωση, με τη συνοδεία γονέων, όπου θα φιλοξενηθούν 

οικογένειες του προσωπικού του ώματος (εν ενεργεία και εν αποστρατεία). 

 
 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών κατά την ερχόμενη 
θερινή περίοδο, όπου θα φιλοξενηθούν οικογένειες του προσωπικού του 

ώματος εν ενεργεία και εν αποστρατεία, καθορίζονται, ως κατωτέρω 
αναφέρονται, σύμφωνα με τις (α) και (β) σχετικές, οι προϋποθέσεις και οι λοιπές 
λεπτομέρειες για την εκπλήρωση  του συγκεκριμένου σκοπού:  

 
I. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΨΝ (Παιδική Κατασκήνωση με τη 

υνοδεία Γονέων). 

1. Κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής 

Αστυνομίας, στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, στο πλαίσιο λειτουργίας του 

θεσμού «ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΣΑΚΗΝΨΗ ΜΕ ΣΗ ΤΝΟΔΕΙΑ ΓΟΝΕΨΝ», θα 

φιλοξενηθούν οικογένειες προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, εν ενεργεία 

και εν αποστρατεία, σε έξι (06) περιόδους, διάρκειας οκτώ (08) ημερών / 

επτά (07) διανυκτερεύσεων εκάστη, κατά τα χρονικά διαστήματα από 01-06-

2019 έως 19-06-2019 και από 19-08-2019 έως 23-09-2019, ως ακολούθως: 

Α΄ Οκταήμερο: 

Β΄ Οκταήμερο: 

Γ΄ Οκταήμερο: 

Δ΄ Οκταήμερο: 

Ε΄ Οκταήμερο: 

Σ΄ Οκταήμερο: 

Από 01-06-2019 έως 08-06-2019 - «ΦΑΜΗΛΗ ΖΗΣΗΗ» 

Από 12-06-2019 έως 19-06-2019 - «ΗΠΙΑ ΖΗΣΗΗ» 

Από 19-08-2019 έως 26-08-2019 - «ΤΧΗΛΗ ΖΗΣΗΗ» 

Από 28-08-2019 έως 04-09-2019 - «ΤΧΗΛΗ ΖΗΣΗΗ» 

Από 06-09-2019 έως 13-09-2019 - «ΗΠΙΑ ΖΗΣΗΗ» 

Από 16-09-2019 έως 23-09-2019 - «ΦΑΜΗΛΗ ΖΗΣΗΗ» 

2. Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχουν: 

α)Σο εν ενεργεία αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 

β)Σο εν αποστρατεία αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής 

Αστυνομίας. 
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γ)Οι εν χηρεία δικαιούχοι στις περιπτώσεις αποβιώσαντος προσωπικού Ελληνικής 

Αστυνομίας με ανήλικα και ενήλικα έως 25 ετών άγαμα και άνεργα τέκνα, 

εφόσον λογίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας. 

 Για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας προς φιλοξενία, έχει 
δημιουργηθεί βάση δεδομένων για την καταχώρηση των αιτήσεων και σχετικό 
αυτοματοποιημένο πρόγραμμα - σύστημα μοριοδότησης για τον ακριβή 

υπολογισμό των μορίων (όπου θα συνυπολογιστούν και μόρια από τυχόν 
φιλοξενία προηγούμενων περιόδων). 

3. Θα δοθεί δυνατότητα φιλοξενίας, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας έναντι 

παντός υπαγόμενου στη γενική μοριοδότηση και σε ποσοστό έως 20% του 

συνόλου των ανά περίοδο φιλοξενούμενων οικογενειών, στις παρακάτω ειδικές 

κατηγορίες: 

 Οικογένειες αποβιώσαντος εν ενεργεία προσωπικού (σύζυγος μετά τέκνου/-ων). 

 Οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ (σύζυγος, τέκνο ή δικαιούχος). 

ημειώνεται ότι, επί περιπτώσεων σύμπτωσης προτιμήσεων μεταξύ των 
υπαγομένων στις ειδικές κατηγορίες όσον αφορά τις αιτηθείσες περιόδους 

φιλοξενίας, θα λαμβάνονται κατ’ αναλογία υπόψη τα κάτωθι αναλυτικά 
εκτιθέμενα κριτήρια του συστήματος γενικής μοριοδότησης. 

4. Πέραν των ανωτέρω θέσεων, γνωρίζεται ότι, από το υπόλοιπο ποσοστό 

διαθέσιμων δωματίων που υπάγονται και διατίθενται στη γενική μοριοδότηση 

(πλην του άνωθι προαναφερθέντος ποσοστού 20% των ειδικών κατηγοριών), 

ποσοστό 25% των ανά περίοδο φιλοξενουμένων θα αφορά φιλοξενία οικογενειών 

εν αποστρατεία προσωπικού, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις, καθώς και οι θέσεις 

που τυχόν δεν καλυφθούν από τις παραπάνω κατηγορίες, θα καλυφθούν από 

δικαιούχους του εν ενεργεία προσωπικού. 

τα πλαίσια του συστήματος γενικής μοριοδότησης, κατά την επιλογή των 

λοιπών επιθυμούντων οικογενειών θα λαμβάνονται υπόψη:  

 Η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Αν πρόκειται για έγγαμο, 

μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια, ενώ αν πρόκειται για μονογονεϊκή 
οικογένεια οιασδήποτε μορφής, ήτοι, γονέας άγαμος, χηρεύσας, διαζευγμένος, 
εν διαστάσει ή οικογένειες αποβιώσαντος εν αποστρατεία προσωπικού (σύζυγος 

μετά τέκνου/-ων), ο δικαιούχος λαμβάνει τριάντα (30) μόρια. 

    Να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις συνυπηρέτησης στο ώμα 

(συμπεριλαμβανομένων αποστράτων), ανά οικογένεια υφίσταται μοναδικό 
δικαίωμα φιλοξενίας άπαξ κατ’ έτος. 

 Ο αριθμός των τέκνων (άγαμα και μη εργαζόμενα έως 25 ετών εφόσον 

λογίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας). Αποδίδονται: 

o Πέντε (05) μόρια για τις οικογένειες με ένα (01) παιδί. 

o Δέκα (10) μόρια για τις οικογένειες με δύο (02) παιδιά. 

o Είκοσι (20) μόρια για τις οικογένειες με τρία (03) παιδιά. 
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o Σριάντα (30) μόρια για τις οικογένειες με τέσσερα (04) παιδιά. 

o αράντα (40) μόρια για τις οικογένειες με πέντε ή περισσότερα (05>) 

παιδιά. 

 Σα έτη δικαιώματος. Αυτά νοούνται ως έτη υπηρεσίας για το εν ενεργεία 
προσωπικό, ενώ για το εν αποστρατεία προσωπικό και τις δικαιούχες 

οικογένειες αποβιώσαντος εν αποστρατεία προσωπικού είναι τα έτη συνολικής 
υπηρεσίας του αποστράτου συν τα διανυθέντα έτη από θέσης του εν 
αποστρατεία. 

 Η φιλοξενία στην Κατασκήνωση σε προηγούμενη θερινή περίοδο 
ανάλογα με την περίοδο χρήσης («υψηλής», «ήπιας» ή «χαμηλής 

ζήτησης»). Για κάθε περίοδο φιλοξενίας «χαμηλής ζήτησης» αφαιρούνται 
δεκαπέντε (15) μόρια, για κάθε περίοδο φιλοξενίας «ήπιας ζήτησης» 
αφαιρούνται είκοσι πέντε (25) μόρια και για κάθε περίοδο φιλοξενίας 

«υψηλής ζήτησης» αφαιρούνται σαράντα (40) μόρια. 

 Επί περιπτώσεων ισοψηφίας στις τελευταίες προβλεφθείσες θέσεις κατάταξης 
των πινάκων μοριοδότησης, η οικονομική κατάσταση των αιτούντων. Προς 

τούτο, σε συντρέχουσα περίπτωση, θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο 
απαραίτητο παραστατικό- έγγραφο.  

 Επισημαίνεται, τέλος, ότι, τόσο για τις περιοριστικά αναφερόμενες ειδικές 
κατηγορίες, όσο και για τους υπαγόμενους στη γενική μοριοδότηση, η χρήση 
του δικαιώματος φιλοξενίας κατά την προηγούμενη θερινή περίοδο, καίτοι έχουν 

δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση κατά τον προγραμματισμό του τρέχοντος έτους, θα 
θέσει την αίτησή τους προς εξέταση αφού ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα 

αιτήματα προσωπικού που δεν έτυχαν φιλοξενίας την αμέσως προηγούμενη χρονιά 
κ.ο.κ. 

Η επιλογή του προσωπικού που θα υποβάλει αίτηση φιλοξενίας της 

οικογένειάς του θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, από 
3μελή Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν (01) Αξιωματικό και δύο (02) 
βαθμοφόρους του Ιδρύματος. Η ενημέρωση των δικαιούχων θα γίνει με 

νεότερη Διαταγή. 

5. Θα διατεθούν συνολικά εβδομήντα (70) περίπου δωμάτια, για τη φιλοξενία 

ισάριθμων οικογενειών. Για την παροχή του δωματίου με τον εξοπλισμό του και τη 
χρήση της εγκατάστασης, κάθε οικογένεια που θα επιλεγεί για φιλοξενία, θα 
καταβάλει στο Ίδρυμα συμβολικό ποσό, το οποίο θα ανέρχεται στα σαράντα 

(40€) ευρώ ανά περίοδο, δηλαδή, σε πέντε ευρώ (5€) ανά ημέρα για οκτώ 
(08) ημέρες / επτά (07) διανυκτερεύσεις, ως εισφορά ανταποδοτικού 

χαρακτήρα. 

 

Σο ανωτέρω ποσό θα κατατίθεται στον υπ΄ αριθ. GR 

6301100400000004054094620 IBAN λογαριασμό της Εθνικής Σράπεζας, 
που τηρεί το Ίδρυμα και τα συνολικά έσοδα που θα προκύψουν, θα εγγράφονται 
στον αντίστοιχο προβλεπόμενο Κ.Α.Ε. τρέχοντος προϋπολογισμού. Ο αιτών θα 

πρέπει να αποστείλει στο Ίδρυμα την απόδειξη κατάθεσης της Σράπεζα, 
τουλάχιστον μία εβδομάδα από την ημέρα προσέλευσης. ε διαφορετική 

περίπτωση θα αποκλείεται από το πρόγραμμα φιλοξενίας. ε περίπτωση 
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υπαναχώρησης, οφείλει εγκαίρως, να ενημερώσει άμεσα την Τπηρεσία μας για την 
επιλογή έτερου δικαιούχου.  

6. τους φιλοξενούμενους θα παρασχεθεί ο εξοπλισμός του δωματίου, ο οποίος θα 
χρεώνεται σε κάθε οικογένεια. Οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 
με τα λοιπά απαραίτητα για τη διαμονή τους είδη (κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, 

μαξιλάρια, πετσέτες και λοιπά είδη ατομικής καθαριότητας).  

Επίσης, σε κάθε οικογένεια θα παρέχονται τα απαραίτητα μέσα για τον καθαρισμό 
των δωματίων, τα οποία θα πρέπει να επιστρέφονται μετά το πέρας της φιλοξενίας. 

Σα δωμάτια θα παραδίδονται στους φιλοξενούμενους καθαρά και απολυμασμένα, 
η δε καθαριότητα αυτών θα γίνεται με μέριμνα των οικογενειών. Κατά την 

αποχώρησή τους τα δωμάτια και ο εξοπλισμός τους θα παραδίδονται στην 
κατάσταση που τα παρέλαβαν. Συχόν ζημιές που θα παρατηρηθούν μετά τη λήξη 
της φιλοξενίας θα καταλογίζονται στους υπόχρεους. 

7.  τους φιλοξενούμενους θα δίνεται η δυνατότητα σίτισης στο εστιατόριο της 
εγκατάστασης, με την προσφορά τριών (03) γευμάτων (πρωινού - 
μεσημεριανού γεύματος - δείπνου). Προς τούτο θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία 

τα μαγειρεία για την παρασκευή των γευμάτων, καθώς και το εστιατόριο, όπου θα 
προσφέρονται τα παρασκευαζόμενα είδη.  

 Σο εστιατόριο θα λειτουργήσει στα πρότυπα των Λεσχών του ώματος, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες λειτουργίας. 

Για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας των παρασκευασμένων γευμάτων, το 

εστιατόριο και τα μαγειρεία θα στελεχωθούν με το κατάλληλο πιστοποιημένο 

προσωπικό (τεχνολόγους τροφίμων, μαγείρους, βοηθούς μαγείρων, τραπεζοκόμους 

κ.λπ.).  

Κατά την ημέρα άφιξης, θα επιδίδεται στους φιλοξενούμενους πρόγραμμα 

διατροφής, ανά ημέρα, για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής τους. Θα 

καταβληθεί προσπάθεια να διατίθενται έως δύο (02) διαφορετικές επιλογές 

φαγητού κατά το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο. Για την ορθολογική διαχείριση 

των τροφίμων και την αποφυγή πλεονασμάτων ή ελλείψεων, οι επιθυμούντες να 

γευματίσουν στο εστιατόριο της εγκατάστασης, θα δηλώνουν με την άφιξή τους 

ή τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα, στο ορισμένο για το σκοπό αυτό, 

άτομο, αριθμό μερίδων που επιθυμούν, ανά ημέρα.  

Σο κόστος για τρία (03) πλήρη γεύματα ημερησίως θα ανέρχεται στα έξι 

(06) ευρώ ανά άτομο. Σο ποσό αυτό θα διαφοροποιείται, ως εξής: 

α) για λήψη μόνο γεύματος, το καταβαλλόμενο ποσό ανά άτομο θα είναι τέσσερα 

ευρώ (4€), 

β) για λήψη μόνο δείπνου, το καταβαλλόμενο ποσό ανά άτομο ορίζεται στα τρία 

ευρώ (3€). 

8. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιοτικότερη παροχή όλων των 

απαιτούμενων υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους: 

 θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλες οι λοιπές υφιστάμενες υποδομές της 

εγκατάστασης, όπως το κυλικείο για την προσφορά ανάλογων ειδών, οι αθλητικές 
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εγκαταστάσεις (γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, beach volley), η παιδική 

χαρά, ο θερινός κινηματογράφος, το πολιτιστικό κέντρο κ.λπ. 

 θα παρέχονται σε 24η βάση υπηρεσίες φρούρησης, καθαριότητας 

κοινόχρηστου και περιβάλλοντος χώρου, φύλαξης εγκαταστάσεων, τεχνικής 

υποστήριξης, συντήρησης εγκαταστάσεων κ.λπ.  

 

9. Επισημαίνεται ότι:  

 Η ευθύνη για την επιτήρηση των παιδιών των φιλοξενούμενων οικογενειών, εντός 

του χώρου της κατασκήνωσης και στη θάλασσα, κατά τη λήψη θαλάσσιου 

μπάνιου, θα είναι αποκλειστικά των γονέων ή των κηδεμόνων τους. 

 Η ιατρική κάλυψη των φιλοξενουμένων θα παρέχεται από τα παρακείμενα 

Κέντρα Τγείας, με μέριμνα των ιδίων. 

10. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα φιλοξενίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

υποβάλουν, οι μεν εν ενεργεία στις Τπηρεσίες τους, οι δε εν αποστρατεία μέσω του 

Αστυνομικού Σμήματος του τόπου κατοικίας τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

μέχρι 30/03/2019: 

α) Αίτηση συμμετοχής- φιλοξενίας (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Β-1), η οποία θα επέχει και 

θέση Τπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν. 1599/1986). Ο δικαιούχος οφείλει να 

καταχωρήσει έως δύο (02) περιόδους επιθυμίας προς φιλοξενία - εκ των 

οποίων μόνο η μία (01) χαρακτηριζόμενη ως «ΤΧΗΛΗ ΖΗΣΗΗ», κατά τις 

προβλέψεις της παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου, για την ευχερέστερη κατανομή 

των ενδιαφερομένων σε περίπτωση συμφόρησης αιτημάτων σε ορισμένη περίοδο 

φιλοξενίας. Επίσης, ότι παρέχει ρητώς τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία των 

προσωπικών και τυχόν ειδικών (ευαίσθητων) δεδομένων, αποκλειστικά προς 

σκοπό εξυπηρέτησης φιλοξενίας και μόνο από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο 

προσωπικό του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».   

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

γ) Οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από τη Τπηρεσία μας, προς επίρρωση των 
δηλωθέντων στην Αίτηση στοιχείων (π.χ. αντίγραφο Ε1, πιστοποιητικό Α.Μ.Ε.Α. 
κ.λπ.).     

11. Οι Τπηρεσίες να διαβιβάσουν, με ευθύνη των διοικούντων Αξιωματικών, 

απευθείας στο Ίδρυμα “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας’’ (Α.Μ.Τ.: 42820), μέσω 
POL, ή ταχυδρομικώς (Π. Κανελλοπούλου 4, Σ.Κ. 101 77, ΑΘΗΝΑ), για τις 

Τπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται με POL, το αργότερο έως 04/04/2019: 

α) τις αιτήσεις φιλοξενίας οικογενειών (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Β-1), μετά των συνημμένων 
δικαιολογητικών, καθώς και 

β) το συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Β-3) συμπληρωμένο, 

εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή στους καταχωρητές για μη επέμβαση-
τροποποίηση στα αρχικά πεδία αυτού. 

ΑΔΑ: ΨΠΟΗΟΡ92-ΗΦ2



ΙΙ. ΣΕΛΕΦΨΗ ΚΑΣΑΚΗΝΨΗ - ΑΠΟΠΑΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ «ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΨΝ» 

1. Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Κατασκήνωσης κατά την περίοδο 
αυτή (ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΨΝ), θα αποσπασθούν, κατά προτεραιότητα 
από Τπηρεσίες της Αττικής, με γνώμονα, πρωτίστως, την εθελοντική τους 

συμμετοχή, συνολικά τριάντα (30) άτομα, προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, κατά τα χρονικά διαστήματα από 28-05-2019 έως 21-06-

2019 και 18-08-2019 έως 27-09-2019, σταδιακά (ανάλογα με τις ανάγκες) 
ως ακολούθως:  

 

α) Δύο (02) Ανθυπαστυνόμοι ή Τπαστυνόμοι, ως υπεύθυνοι βάρδιας 

Μαγειρείου - Εστιατόριου - Αποθήκης. 

β) Δύο (02) άτομα έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Τ., που 

γνωρίζουν επαρκώς τη μαγειρική τέχνη, ως μάγειρες και κατέχουν αντίστοιχο 

τίτλο σπουδών ή να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία. 

γ) Δύο (02) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Τ., που να 

γνωρίζουν τη μαγειρική τέχνη, ως βοηθοί μάγειρα και να διαθέτουν ανάλογη 

εμπειρία. 

δ) Σέσσερα (04) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Τ., ως 

προσωπικό εστιατορίου.  

ε) Δύο (2) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Τ., για τον 
καθαρισμό των μαγειρικών σκευών. 
στ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως 

αποθηκάριος. 

ζ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Τπαστυνόμου, ως Σεχνολόγος 

Σροφίμων, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών. 

η) Έξι (06) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα, ως προσωπικό της 

ασφάλειας, της πυρασφάλειας και του ευπρεπισμού των χώρων.  

θ) Δύο (02) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Τ., ως 

προσωπικό Κυλικείου. 

ι) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Τ., ως 

ηλεκτρολόγος, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών. 

ια) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Τ.,  ως 

ηλεκτρονικός, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών. 

ιβ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Τπαστυνόμου ή Π.Τ., ως 

υδραυλικός, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών από τεχνική σχολή ή με 

ανάλογη εμπειρία σε Τπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.  

ιγ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Τ., ως 

ψυκτικός, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών από τεχνική σχολή ή με ανάλογη 

εμπειρία σε Τπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.  

ΑΔΑ: ΨΠΟΗΟΡ92-ΗΦ2



ιδ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Τπαστυνόμου, ως 

Ναυαγοσώστης, ο οποίος  να κατέχει ανάλογο δίπλωμα. 

ιε) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα, ως οδηγός, 

κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης, για την κίνηση των οχημάτων 

(επιβατηγών – λεωφορείων - πυροσβεστικών οχημάτων, κ.λπ.). 

ιστ) Δύο (02) άτομα Ανθυπαστυνόμοι ή Τπαστυνόμοι, ως επόπτες της 

εγκατάστασης. 

    Σο ωράριο εργασίας του προσωπικού να είναι αυτό του 8ωρου, πρωί ή 
απόγευμα, πλην των σκοπών και του προσωπικού ασφάλειας και πυρασφάλειας 
της εγκατάστασης και των εποπτών που θα ακολουθούν 8ωρο κυλιόμενο ωράριο. 

 
2. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποσπαστούν στις Παιδικές Εξοχές θα 

πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση απόσπασης (Τπόδειγμα Β-2) στην 
Τπηρεσία τους, μέχρι 27/03/2019.  
 Επισημαίνεται ότι, όσοι από το προσωπικό υποβάλλουν αίτηση με 

ειδικότητες μάγειρα, ναυαγοσώστη, γυμναστή και τεχνολόγου τροφίμων 

θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλουν αντίγραφο πτυχίου - διπλώματος - 

τίτλου σπουδών, αντίστοιχο με την ειδικότητά τους. 

3. Η επιλογή του προσωπικού που θα υποβάλλει αίτηση για εθελοντική 

απόσπασή του στις Παιδικές Εξοχές θα γίνει από τριμελή επιτροπή, 

αποτελούμενη από το Διευθυντή του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» 

ή τον αναπληρωτή αυτού, ως πρόεδρο, και μέλη δύο (02) Αξιωματικούς, ένας 

(01) από τη Δ/νση Προσωπικού/Α.Ε.Α. και ένας (01) από το Ίδρυμα.  

     Επίσης, όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτου ειδικότητας και απασχόλησης, που 

τελικά θα επιλεγεί να αποσπασθεί στην Κατασκήνωση θα κληθεί από την 

Τπηρεσία μας, να υποβάλλει ιατρική βεβαίωση καλής υγείας από υπηρεσιακό ή 

ιδιώτη ιατρό, προκειμένου να αποσταλούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 

στην αδειοδοτούσα Αρχή, για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης.  

    ημειώνεται ότι, το προσωπικό υγειονομικού ενδιαφέροντος (μάγειρες και 

βοηθοί αυτών, προσωπικό εστιατορίου και κυλικείου, αποθηκάριου και 

τεχνολόγων τροφίμων) απαιτείται να προσκομίσει το προβλεπόμενο εν ισχύ 

πιστοποιητικό υγείας.  

4. Σα επί μέρους καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και τυχόν τροποποίησή 

τους,  κατά ειδικότητα και λοιπές λεπτομέρειες θα ορισθούν, σύμφωνα με τις 

υφιστάμενες ανάγκες των Παιδικών Εξοχών, από το Διευθυντή των Παιδικών 

Εξοχών και τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης. 

    Σονίζεται ότι, όλο το προσωπικό που θα επιλεγεί για τη στελέχωση της 

Κατασκήνωσης θα συμμετάσχει ανεξαρτήτως ειδικότητας ή καθηκόντων, στην 

ασφάλεια και πυρασφάλεια της Κατασκήνωσης. 

 

5. το αστυνομικό και στο πολιτικό προσωπικό που θα αποσπασθεί στις Παιδικές 

Εξοχές, θα δοθεί η δυνατότητα να διαμένει εντός της Κατασκήνωσης και 
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να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον υπάρχει 

σχετική δυνατότητα. 

 

 Σόσο το προσωπικό του Ιδρύματος όσο και το προσωπικό που θα αποσπαστεί 

στις Παιδικές Εξοχές, εφόσον επιθυμεί, δύναται να σιτίζεται στο 

εστιατόριο της Κατασκήνωσης, χωρίς καταβολή τιμήματος.  

 

 Λοιπά πρόσωπα – επισκέπτες θα δύνανται να σιτίζονται, με την καταβολή 

κανονικού αντιτίμου, έξι (06) ευρώ ημερησίως και μόνο εφόσον έχουν 

καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες των δικαιούχων. Σο ποσό αυτό θα 

διαφοροποιείται, ως εξής: 

α) για λήψη μόνο γεύματος, το καταβαλλόμενο ποσό ανά άτομο θα είναι 

τέσσερα ευρώ (4€), 

β) για λήψη μόνο δείπνου, το καταβαλλόμενο ποσό ανά άτομο ορίζεται στα τρία 

ευρώ (3€). 

6. Οι Τπηρεσίες που θα δεχθούν αιτήσεις εθελοντικής απόσπασης και σε 

συντρέχουσα περίπτωση σχετικούς τίτλους σπουδών (ειδικότητες μαγείρου, 

ναυαγοσώστη, τεχνολόγου τροφίμων), να διαβιβάσουν, τα εν λόγω 

δικαιολογητικά, με ευθύνη των προϊσταμένων απευθείας, μέσω POL, στο 

Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» (Α.Μ.Τ.: 42820)  ή ταχυδρομικώς (Π. 

Κανελλοπούλου 4, 101 77 ΑΘΗΝΑ), για τις Τπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται 

με POL, μέχρι 30-03-2019.  

7. Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή - ευθύνη των 

διοικούντων Αξιωματικών για την ενυπόγραφη ενημέρωση του προσωπικού 

των Τπηρεσιών τους (συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων σε μη 

αστυνομικές Τπηρεσίες), καθώς και για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των 

αναγραφομένων. 

8. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας / Α.Ε.Α., παρακαλείται για την ενημέρωση όλων 

των Ενώσεων Αποστράτων της Χώρας. 

9. Σο Γραφείο Σύπου – Δημοσίων χέσεων του Τπουργείου μας, παρακαλείται 

για την ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρχηγείου μας. 

10.  Σέλος, τα Γραφεία της Πολιτικής και Υυσικής Ηγεσίας του ώματος, που 

υποβάλεται η παρούσα (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους. 

 

              Η ΑΝΑΠΛ.  

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ 

   ΔΕΠΟΙΝΑ ΔΕΡΜΙΣΖΑΚΗ 

          ΑΣΤΝΟΜΟ Β΄ 
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ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 

Ι Γ Ρ Τ Μ Α 

" ΔΞΟΥΔ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ " 

ΠΑΙΓΙΚΔ ΔΞΟΥΔ 

                        ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΟΓΗΓΙΔ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΟΝΔΩΝ-ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ & ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ 

Α΄ ΑΣΟΜΙΚΑ ΔΙΓΗ ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΧΝ 

 Κάζε θαηαζθελσηήο ζα πξέπεη λα θέξεη καδί ηνπ: 

 α)  ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ: Μαμηιάξη κε δύν (02) καμηιαξνζήθεο, ζεληόληα, πεηζέηεο, πηδάκεο,  

εζώξνπρα, καγηό, πεηζέηα ζαιάζζεο, παληόθιεο ζαιάζζεο, καθξπκάληθε κπινύδα – δαθέηα, δύν 

(02) δεπγάξηα παπνύηζηα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (01) ππνρξεσηηθώο αζιεηηθά),  αζιεηηθή πεξηβνιή 

(θόξκα – θνληό παληειόλη), ην αηνκηθό βηβιηάξην πγείαο, θάξηα εκβνιίσλ, πηζηνπνηεηηθό θαιήο 

πγείαο, είδε θαζαξηόηεηαο, ινηπά αηνκηθά είδε θαη ηέινο έλα (01) ζάθν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ρξεζηκνπνηεζέλησλ ξνύρσλ. 

 β)  ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ:  Μνπζηθά όξγαλα, εξγαιεία ρεηξνηερλίαο, δσγξαθηθήο θαη βηβιία 

κνξθσηηθνύ πεξηερνκέλνπ. 

 Γ Δ Ν  Δ Π Ι Σ Ρ Δ Π Ο Ν Σ Α Ι :  Οη θνιπκβεηηθέο κάζθεο, καραίξηα, ζνπγηάδεο, ςαιίδηα, 

πεξηνδηθά θαη βηβιία αθαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ. Αθόκα δελ ελδείθλσηαη  λα θέξνπλ καδί ηνπο 

κεγάια ρξεκαηηθά πνζά, ηηκαιθή - θνζκήκαηα, παηρλίδηα, θηλεηά ηειέθσλα, θνξεηνύο 

ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο - tablet - ειεθηξνληθά παηρλίδηα θ.ιπ., κεγάιεο αμίαο, αποθιεηόκελες 

ηστόλ εσζύλες ηες Καηαζθήλφζες ζε περίπηφζε απώιεηας, θζοράς ή δεκίας. 

Β΄  ΔΠΙΚΔΦΔΙ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΟΝΔΧΝ - ΚΗΓΔΜΟΝΧΝ 

α)  Σηο Α΄ θαη Β΄ θαηαζθελσηηθέο πεξηόδνπο ην επηζθεπηήξην ζα επηηξέπεηαη θαηά ηηο εκέξεο 

Σεηάρηε θαη Κσρηαθή θαη ώξεο 17:00 - 20:00, ελώ ηηο Γ΄ θαη Γ΄ θαηαζθελσηηθέο πεξηόδνπο κόλν 

ηελ Κσρηαθή ηηο ίδηες ώρες.  

β) Σηο ινηπέο εκέξεο θαη ώξεο ΓΔΝ ζα επηηξέπεηαη ην επηζθεπηήξην. Καη’ εμαίξεζε δύλαηαη λα 

επηηξαπεί ην επηζθεπηήξην κόλν ζε πεξίπησζε αλάγθεο θαη θαηόπηλ πξνεγεζείζαο ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο, αθνύ εθηηκεζεί  αλαιόγσο θαη απνθαζηζηεί από ην Γηεπζπληή ή ηνλ Αξρεγό ησλ 

Παηδηθώλ Δμνρώλ. 

γ)  Σν ηειέθσλν πνπ ζα εμππεξεηεί ηνπο γνλείο γηα επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαζθελσηέο είλαη ην 

22940-93511. Ζ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζα γίλεηαη ΜΟΝΟ θαηά ηης ώρες 17.30 - 20.00.   

δ)  Ζ θαζαξηόηεηα θαη ν ζεβαζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη ε ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθώλ Δμνρώλ απνηειεί κέιεκα όρη κόλν ησλ θαηαζθελσηώλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνύ, αιιά θαη ησλ επηζθεπηώλ. 

ε)  Ζ είζνδνο ζηνπο θνηηώλεο θηινμελίαο ησλ θαηαζθελσηώλ επηηξέπεηαη αποθιεηζηηθά ζηοσς 

γολείς ή θεδεκόλες θαηά ηης ώρες ηοσ επηζθεπηερίοσ, αποθεύγοληας θάζε ελέργεηα, παρέκβαζε 

θ.ιπ. εληός ασηώλ, έρνληαο πάληνηε ππόςε όηη νη ρώξνη ρξεζηκνπνηνύληαη θαη από άιια παηδηά. 

ζη) Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ζηνπο θνηηώλεο ησλ θαηαζθελσηώλ ηξνθίκσλ, ηα νπνία δε 

βξίζθνληαη ζε ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία. 

δ)  Σα ηειέρε ή νη θαηαζθελσηέο πνπ, ύζηεξα από γλσκάηεπζε ηνπ Ηαηξνύ ηεο 

θαηαζθήλσζεο, δε ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ πιένλ ζε απηήλ γηα ιόγοσς σγείας, αποτφρούλ άκεζα 

θαη παραιακβάλοληαη από ηοσς γολείς ή θεδεκόλες ηοσς εηδνπνηνύκελνη πξνο ηνύην από ην 

πξνζσπηθό ησλ Παηδηθώλ Δμνρώλ θαη θαη’ εληνιή ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ Αξρεγνύ. 

ε) ηειέρε ή θαηαζθελσηέο ποσ επηδεηθλύοσλ αλάρκοζηε θαη θαθή ζσκπερηθορά ζα 

αποτφρούλ άκεζα από ηελ Καηαζθήλφζε θαη ζα παξαιακβάλνληαη από ηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο 

ηνπο, κε απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ Αξρεγνύ ησλ Παηδηθώλ Δμνρώλ, εηδνπνηνύκελνη πξνο ηνύην 

από ην επηθνξηηζκέλν ζρεηηθά πξνζσπηθό. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη νη γνλείο ησλ παηδηώλ, όηαλ εηδνπνηεζνύλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ παηδηώλ 

ηνπο γηα ηνπο αλσηέξσ ππό ζηνηρεία (δ-ε) ιόγνπο, ππνρξενύληαη λα πξνζέξρνληαη ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηό ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Καηαζθήλσζεο θαη λα ιακβάλνπλ γλώζε από ην ππεύζπλν πξνο 

ηνύην πξνζσπηθό. 

ΑΔΑ: ΨΠΟΗΟΡ92-ΗΦ2



ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ (Α-1) 

      

 

ΑΗΣΖΖ ΓΟΝΔΑ – ΚΖΓΔΜΟΝΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
                          

 

ΒΑΘΜΟ: …………………………………………. 

 

Α.Γ.Μ..: …………………………………………… 

 

ΔΠΩΝΤΜΟ: .…………………….………………… 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………….………………….. 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ: ……..………………………… 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ: ……………………………………….. 

 

ΣΖΛ. ΤΠΖΡΔΗΑ: ……………………………….. 

 

Γ/ΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:………………………….…… 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΤΕΤΓΟΤ:………………………… 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ (κέινο ΑΜΔΑ,  

κνλνγνλετθή - ηξίηεθλε - πνιύηεθλε  /  αξηζκόο ηέθλσλ):……… 

………………………………………………………. 

ΣΖΛ. ΟΗΚΗΑ: ……………………………………... 

ΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ: ……………………………. 

E-mail: ……………………………………………….. 

   

 

   

 

 

                                                                                                   
 

 

 

 

 
(1)

πκπιεξώλεηαη θαηά πεξίπησζε: 

Α΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (24/06 - 03/07) 

Β΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (06/07 - 17/07) 

Γ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (22/07 - 02/08) 

Γ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (06/08 - 16/08) 

 

  ………………..2019 

ΠΡΟ 

ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ 

«ΔΞΟΥΔ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ» 

Π. Καλειιοπούιοσ 4 – Σ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ 
 

 

1. Παραθαιώ όπσο εγθξίλεηε ηε θηινμελία ηνπ 

πηνύ κνπ ή ηεο θόξεο κνπ (θαηά πεξίπησζε):  

Δ π ώ λ π κ ν: ……………………………….. 

Ό λ ν κ α: …………………………………… 

Όλνκα παηξόο: ……………………………... 

Έηνο γελλήζεσο: …………………………… 

ΑΜΚΑ:……………………………………... 

ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο ζηνλ Άγην Αλδξέα Αηηηθήο, 

θαηά ηελ _________ θαηαζθελσηηθή 

πεξίνδν
(1).

 

2. Δπηηρέπφ ζηνλ πηό / ζηελ θόξε κνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζε νξγαλσκέλεο δξάζεηο ηεο 

Καηαζθήλσζεο εθηός ηφλ εγθαηαζηάζεφλ 

ασηής  (επηκνξθσηηθέο  επηζθέςεηο , 

ςπραγσγηθέο εθδξνκέο θ.ιπ.) 

3. Παξέρσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ θαη ηπρόλ 

εηδηθώλ (επαίζζεησλ) δεδνκέλσλ, 

απνθιεηζηηθά πξνο ην ζθνπό εμππεξέηεζεο 

θηινμελίαο θαη κόλν από ην εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνο ηνύην πξνζσπηθό ηνπ Ηδξύκαηνο 

«Δμνρέο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο».  

 

                 Ο/Η ΑΙΣΩΝ/-ΟΤΑ 

 

 

ΑΔΑ: ΨΠΟΗΟΡ92-ΗΦ2



          ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ (Α-2) 

      ..……………….2019 

 

Γ Δ Λ Σ Ι Ο   Κ Α Σ Α  Κ Η Ν Ω Σ Η 
(σκπιερώλεηαη από ηο γολέα / θεδεκόλα - Δπέτεη ζέζε Τπεύζσλες Γήιφζες) 

 

ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ:……………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ:……………………………………………………… 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: ……../……../……….. 

ΑΜΚΑ:………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ:………………………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΗΣΔΡΑ:……………………………………………………………… 

ΒΑΘΜΟ ΓΟΝΔΑ / ΚΗΓΔΜΟΝΑ:……………………………………………………………… 

Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:……………………………………………………………………………… 
                                                                             (Οδόο)                                       (Αξηζκόο)                                          (Πόιε)  

ΚΙΝΗΣΟ ΓΟΝΔΑ/-ΩΝ: (Α)…………………………………(Β)………………………………… 

ΣΑΘΔΡΟ ΓΟΝΔΑ: (ΟΙΚΙΑ)………………………(ΔΡΓΑΙΑ)………………………………. 

ΚΙΝΗΣΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ:………………………………… 

 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ Δ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ:   ΝΑΙ             ΟΥΙ      

Έτεη θάλεη αληηηεηαληθό εκβόιηο θαη πόηε;………………………………………………………. 

Λοηπά εκβόιηα:…………………………………………………………………………………….. 

Έτεη θάλεη αληηηεηαληθό ορό θαη πόηε;…………………………………………………………… 

Τπάρτεη ηζηορηθό αιιεργίας; Αλ λαη, ζε ηη;……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

Λακβάλεη θάποηα θαρκαθεσηηθή αγφγή; Αλ λαη, ποηα αθρηβώς;………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Γράυηε κας παραθάηφ θάζε ηη ζτεηηθό κε ηελ σγεία ηοσ παηδηού ζας ποσ έτεη ζεκαζία θαη πρέπεη λα 

ιεθζεί σπόυε από ηολ Ιαηρό ηες Καηαζθήλφζες (αζζέλεηεο, παζήζεηο, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θ.ν.θ. / 

απνθπγή ρνξήγεζεο - ιήςεο θαξκάθσλ, ζθεπαζκάησλ θ.ιπ.):  

……………………………………………………..………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

- Αποδέτοκαη ηελ παροτή Α΄ βοεζεηώλ θαη ηαηροθαρκαθεσηηθής περίζαιυες ηοσ ηέθλοσ κοσ από ηο 

εθ ηες Γ/λζες Τγεηολοκηθού / Α.Δ.Α. προερτόκελο θαη επηθορηηζκέλο προς ηούηο ηαηρηθό προζφπηθό 

ηες Καηαζθήλφζες θαη δηα ηοσ παρόληος ελεκερώλφ γηα ηο πιήρες ηαηρηθό ηζηορηθό ηοσ ηέθλοσ 

κοσ. 

 

 Ο/Η Γειώλ/-ούζα     Ο Προχζηάκελος ηες Τπερεζίας 

           Γολέας / Κεδεκόλας                             
(Τπνγξαθή – θξαγίδα)

 

  

ΑΔΑ: ΨΠΟΗΟΡ92-ΗΦ2



 

 
 

       ΑΗΣΖΖ ΓΟΝΔΑ – ΚΖΓΔΜΟΝΑ    …………………..2019 

      ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 
 

ΔΠΩΝΤΜΟ:…………………….………………… 

 

ΟΝΟΜΑ:……………………….………………….. 

 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:…………..……………………….. 

 

ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ: …………….…………………….. 

 

ΒΑΘΜΟ-ΙΓΙΟΣΗΣΑ:…………………………… 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ:……………………………………….. 

 

ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ:…………………………………… 

 

Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:………………………….…… 

 

………………………………………………………… 

 

ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ:………………. ΚΙΝΗΣΟ:………………… 

 

Δ-MAIL: ……………………………………………… 

 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΔΚΝΟΤ:………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 πκπιεξώλεηαη θαηά πεξίπησζε: 

Α΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (24/06 - 03/07) 

Β΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (06/07 - 17/07) 

Γ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (22/07 - 02/08) 

Γ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (06/08 - 16/08) 

 

ΠΡΟ 

ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ 

«ΔΞΟΥΔ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ» 

Π. Καλειινπνύινπ 4 – Σ.Κ. 101 77 ΑΘΖΝΑ 

 

 

1.   αο γλσξίδσ όηη ν πηόο κνπ / ε θόξε κνπ:  

Δ π ώ λ π κ ν: ……………………………….. 

Ό λ ν κ α: ……………………………………. 

Όλνκα παηξόο:……………………………….. 

Έηνο γελλήζεσο:…………………………….. 

ΑΜΚΑ:………………………………………. 

επηζπκώ λα νξηζζεί σο νκαδάξρεο/νκαδάξρηζζα 

ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

ζηνλ Άγην Αλδξέα Αηηηθήο, θαηά ηελ………… 

Καηαζθελσηηθή πεξίνδν
(1)

. 

2.  Γξακκαηηθέο γλώζεηο:…………..…….……… 

……………………………………………………

…………………………………………..………. 

…………………………………………..………. 

3. Πξνεγνύκελε απαζρόιεζή ηνπ / ηεο σο 

νκαδάξρεο/ –ηζζα ζηηο Καηαζθελώζεηο ( ΟΥΙ / 

ΝΑΙ ) ……………. θαηά ην έηνο ……… ή ηα έηε 

…………….……………………………………..

……………………………………………..……. 

4. Σπρόλ ζέκαηα πγείαο …………………………. .. 

…………………………………………………… 

5. σλσποβάιεηαη πηζηοποηεηηθό θαιής σγείας. 

 

  Ο/Η  Α Ι Σ Ω Ν /-ΟΤΑ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ (Α-4) 

ΑΔΑ: ΨΠΟΗΟΡ92-ΗΦ2



                                                                                     ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ (Α-5) 

      ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΩΗ    ………………………… 2019          

   ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΑΠΟΠΑΗ 

 
 

ΒΑΘΜΟ:………………………………………… 

 

Α.Γ.Μ..: …………………………………………. 

 

ΔΠΩΝΤΜΟ:……………………………………… 

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………. 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ:……………………………… 

 

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ:…………………………… 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑ: …………………………... 

 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ: …………………………. 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ:……….……………………………… 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΤΠΗΡΔΙΑ: …………………….. 

 

ΦΑΞ ΤΠΗΡΔΙΑ: ………………………………. 

 

ΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΟΛΙΚΑ:……………….. 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΔ ΓΝΩΔΙ:……………………. 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ:……………… 

 

……………………………………………………… 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΣΔΚΝΩΝ - ΗΛΙΚΙΑ – ΦΤΛΟ:...…… 

 

………………………………………………………. 

 

 

 

 
 
 

ΠΡΟ 

ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ 

«ΔΞΟΥΔ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ» 

Π. Καλειινπνύινπ 4 – Σ.Κ. 101 77  ΑΘΖΝΑ 

 

 

     Γειώλσ όηη έιαβα γλώζε ησλ ππνρξεώζεσλ - 

θαζεθόλησλ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απνζπαζζεί 

εζεινληηθά ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο  θαη επηζπκώ ηελ   απόζπαζή κνπ, κε 

αληηθείκελν απαζρόιεζεο:
(1) 

(1) …...…………… 

…………………………………………………… 

ή (πξναηξεηηθά): (2) ………………..…………  

…………………………………………... γηα ηελ 

πξνζερή ζεξηλή θαηαζθελσηηθή πεξίνδν, θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

………………….……. έσο ……………………..  

    Δπίζεο, δειώλσ όηη έρσ απνζπαζζεί ζηηο 

Παηδηθέο Δμνρέο ηα έηε: …………….…………. 

…………….……………………………………...

σο ………………..……………………………..... 

……………………………………………..…….. 

……………………………………………..…….. 

 

 

Ο/Η  Α Ι Σ Ω Ν/-ΟΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 πκπιεξώλεηαη αληηθείκελν απαζρόιεζεο. 
 

 

ΑΔΑ: ΨΠΟΗΟΡ92-ΗΦ2



(ΣΗΣΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ)                                                                                                                                                                                                      ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ (Α-3) 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΜΦΑΙΝΟΤΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ___________ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ - Τπελζσκίδεηαη όηη: 

Α. ηελ Α΄ Καηαζθελσηηθή πεξίνδν ζα θηινμελεζνύλ ΑΓΟΡΙΑ θαη ΚΟΡΙΣΙΑ γελλεζέληα ηα έηε 2010, 2011 θαη 2012. 

     ηε Β΄ Καηαζθελσηηθή πεξίνδν ζα θηινμελεζνύλ ΑΓΟΡΙΑ θαη ΚΟΡΙΣΙΑ γελλεζέληα ηα έηε 2008 θαη 2009. 

     ηε Γ΄ Καηαζθελσηηθή πεξίνδν ζα θηινμελεζνύλ ΑΓΟΡΙΑ θαη ΚΟΡΙΣΙΑ γελλεζέληα ηα έηε 2006 θαη 2007. 

     ηε Γ΄ Καηαζθελσηηθή πεξίνδν ζα θηινμελεζνύλ ΑΓΟΡΙΑ θαη ΚΟΡΙΣΙΑ γελλεζέληα ηα έηε 2002 έσο θαη 2005. 

Β. Όια ηα παηδηά γηα λα παξαιεθζνύλ ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο Βηβιηάρηο Τγείας, Βηβιηάρηο Νοζειείας θαη πρόζθαηο πηζηοποηεηηθό θαιής σγείας.  

 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΚΑΣΑΚΖΝΩΣΖ 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 

ΚΑΣΑΚΖΝΩΣΖ 

ΔΣΟ 

ΓΔΝΝΖΖ 

 

ΑΜΚΑ 
Γ/ΝΖ 

ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

ΣΖΛ.ΟΗΚΗΑ 

- 

ΚΗΝΖΣΟ ΓΟΝΔΑ 

ΚΗΝΖΣΟ 

ΚΑΣΑΚΖΝΩΣΖ 

ΒΑΘΜΟ 

ΓΟΝΔΑ 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ΑΔΑ: ΨΠΟΗΟΡ92-ΗΦ2



         ΑΗΡΖΠΖ                                            ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Β-1  
ΤΠΔΤΘΤΝΗ  ΓΗΛΩΗ 
                                                                          ….…..……….……………………2019 

ΒΑΘΚΝΠ: .………………………………………… 
Α.Γ.Ρ.: ……………………………………………… 
 
ΔΞΩΛΚΝ: ……………………………………….. 
ΝΛΝΚΑ: ……………………………………………. 
ΝΛΝΚΑ ΞΑΡΔΟΑ:……………………………….. 
ΔΡΝΠ ΓΔΛΛΖΠΔΩΠ:…………………………….. 
 
ΡΖΙΔΦΩΛΝ ΝΗΘΗΑΠ: ………………………….. 
ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙΔΦΩΛΝ: …………………………. 
 
(Α) ΔΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ:  
ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΖΟΔΡΩ: ……… 
………………………………………………………….. 
ΡΖΙΔΦΩΛΝ ΞΖΟΔΠΗΑΠ: …………………….. 
ΔΡΝΠ ΔΗΠΝΓΝ ΠΡΝ ΠΩΚΑ: …………….…… 
 
(Β) ΔΝ ΑΠΟΣΡΑΣΔΙΑ / 
 ΔΝ ΤΝΣΑΞΔΙ:  
ΔΡΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΡΝ ΠΩΚΑ:………….……… 
ΔΡΝΠ ΔΜΝΓΝ ΑΞΝ ΡΝ ΠΩΚΑ: .…………….             
                                                                                   
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ:  
……………………………………………………….…. 
ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΠΕΓΝ: ………….…. 
……………………………………………………….…. 
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ Ή ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΕΓΝ (π.ρ.  
άλεξγνο/-ε, ζπληαμηνύρνο θ.ιπ.): …………. 
…………………………….….………………………… 
ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΖΟΔΡΔΗ Ν/Ζ  
ΠΕΓΝΠ (γηα πξνζωπηθό ΔΙ.ΑΠ.): ………… 
…………………………………………………………… 
ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΔΘΛΩΛ - ΖΙΗΘΗΑ - ΦΙΝ(1): … 
……………………………………………………….…. 
……………………………………………………….…. 
 
- ΚΔΙΝΠ Α.Κ.Δ.Α.: ………………………………. 
 
- ΓΗΑΡΔΙΩΛ/-ΝΠΑ ΠΔ ΣΖΟΔΗΑ ΓΗΘΑΗΝΣΝ(2): 

(Α) ΔΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ:  
(Β) ΔΝ ΑΠΟΣΡΑΣΔΙΑ:  
 
ΔΥΩ ΦΙΛΟΞΔΝΗΘΔΙ ΣΙ ΠΑΙΓΙΚΔ ΔΞΟΥΔ 
ΝΣΗ: 
ΛΑΗ:       ΔΡΝΠ: …………ΞΔΟΗΝΓΝΠ: ………… 
ΑΗΡΩΛ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ(3): ΗΓΗΝΠ 
    ΠΕΓΝΠ 
(1) «Σέκνα», θαηά ηνπο νξηζκνύο ηεο παξνύζαο Γηαηαγήο, είλαη ηα άγακα θαη κε εξγαδόκελα έωο 25 εηώλ εθόζνλ ινγίδνληαη ωο πξνζηαηεπόκελα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο. 
(2) Λα ζπκπιεξωζνύλ αλαιόγωο ηα αλωηέξω πεδία (Α) ή (Β) αλαθνξηθά κε ηα έηε ππεξεζίαο ή/θαη ηα έηε ελ απνζηξαηεία ηνπ ζαλόληνο δηθαηνύρνπ. 
(3) Ξξνζδηνξίδεηαη ν αηηεζείο δηθαηνύρνο θαηά ηελ πξνεγνύκελε θηινμελία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηωλ Ξαηδηθώλ Δμνρώλ ζε πεξίπηωζε πνπ ακθόηεξνη ππεξεηνύλ 

ζηελ ΔΙ.ΑΠ. 

ΠΡΟ 

ΡΝ ΗΓΟΚΑ 
«ΔΜΝΣΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ» 

Ξ. Θαλειινπνύινπ 4 – Ρ.Θ. 101 77 ΑΘΖΛΑ 
 

  α. Γειώλω όηη έιαβα γλώζε ηωλ 
ππνρξεώζεωλ - δηθαηωκάηωλ - παξνρώλ, ηωλ 
νηθνγελεηώλ ηνπ δηθαηνύκελνπ πξνζωπηθνύ, πνπ 
ζα θηινμελεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηωλ 
Ξαηδηθώλ Δμνρώλ ηνπ ΗΓΟΚΑΡΝΠ  
«Δμνρέο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο» θαη  
επηζπκώ ηελ θηινμελία κνπ γηα ην 
νθηαήκεξν (Α) από ……………………2019  έωο 
……………2019 και εναλλακτικά (Β) από 
….……..………… 2019 έωο ………………….2019, 
όπνπ ζα ζπλνδεύνκαη από ηα θάηωζη κέιε ηεο 
νηθνγέλεηάο κνπ (ζύδπγνο θαη ηέθλα(1)): 

 
1. ……………………………………………….. 
2. ……………………………………………….. 
3. ……………………………………………….. 
4. ……………………………………………….. 
5. ……………………………………………….. 
6. ……………………………………………….. 

 

β. Ξαξέρω ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα 

επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ θαη ηπρόλ εηδηθώλ 

(επαίζζεηωλ) δεδνκέλωλ, απνθιεηζηηθά πξνο ην 

ζθνπό εμππεξέηεζεο θηινμελίαο θαη κόλν από 

ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνύην πξνζωπηθό ηνπ 

Ηδξύκαηνο «Δμνρέο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο».  

 
 
ΠΛΖΚΚΔΛΑ ΞΝΒΑΙΝΛΡΑΗ: 
Α) ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 
Β) ………………………………………………………………θ.ν.θ. 

 
      Ν / Ζ  ΑΗΡΩΛ / -ΝΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΑΔΑ: ΨΠΟΗΟΡ92-ΗΦ2



 
 

 

                                                                ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β-2 

           

            ΑΗΡΖΠΖ – ΓΖΙΩΠΖ                                 ……..………………………2019 

     ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΑΠΟΠΑΗ 

 
 

ΒΑΘΚΝΠ:……………………………………….… 
 
Α.Γ.Κ.Π. :……………………………………….... 
 
ΔΞΩΛΚΝ:…………………………………….… 
 
ΝΛΝΚΑ:…………………………………………... 
 
ΝΛΝΚΑ ΞΑΡΔΟΑ:…………………………….… 
 
ΔΡΝΠ ΓΔΛΛΖΠΔΩΠ:………………………….…. 

ΡΖΙΔΦΩΛΝ ΝΗΘΗΑΠ:………………………….. 

ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙΔΦΩΛΝ:…………………………. 

ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΖΟΔΡΩ: .….… 

……………………….………………………………… 

ΡΖΙΔΦΩΛΝ ΞΖΟΔΠΗΑΠ: …………………….. 

ΦΑΜ ΞΖΟΔΠΗΑΠ: ……………………………….. 

ΔΡΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΛΝΙΗΘΑ:………….…….. 

ΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΓΛΩΠΔΗΠ:…………….……….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ:……………….. 

………………………………………………………….. 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΔΘΛΩΛ - ΖΙΗΘΗΑ - ΦΙΝ:…….. 

………………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ 

ΡΝ ΗΓΟΚΑ 
«ΔΜΝΣΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ» 

Ξ. Θαλειινπνύινπ 4 – Ρ.Θ. 101 77 ΑΘΖΛΑ 
 
 

     Γειώλω όηη έιαβα γλώζε ηωλ 
ππνρξεώζεωλ – θαζεθόληωλ - παξνρώλ 
ηνπ πξνζωπηθνύ πνπ ζα απνζπαζζεί 
εζεινληηθά ζηηο Ξαηδηθέο Δμνρέο ηνπ 
ΗΓΟΚΑΡΝΠ «Δμνρέο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο» θαη επηζπκώ ηελ απόζπαζή 
κνπ,  κε αληηθείκελν απαζρόιεζεο: (Α) 
……………………………………………………………. 
ή (πξναηξεηηθά): (Β) ……………………………  
……………………………………… γηα  ηα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα(1) …………….………………………… 
………………….………………………………………… 
Δπίζεο, δειώλω όηη έρω απνζπαζζεί ζηηο 
Ξαηδηθέο Δμνρέο ηα έηε:……………………….... 
……………………………………………………………. 
ωο(2): …………………………………………………… 

 
 

                    
                                         
 Ν / Ζ   Α Η Ρ Ω Λ / -Ν  Π Α 
 
 
 
 
 
 
(1) Ππκπιεξώλεηαη ωο επηζπκεηό ρξνληθό δηάζηεκα 

απόζπαζεο: 28-05-2019 έως 21-06-2019 και  
18-08-2019 έως 27-09-2019, ή έλα (01) εθ ηωλ 

δύν (02) ρξνληθώλ δηαζηεκάηωλ. 
(2) Ππκπιεξώλεηαη ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο. 

ΑΔΑ: ΨΠΟΗΟΡ92-ΗΦ2



 

 

 

ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β-3 

Η  Γ  Ρ  Τ  Μ  Α   

ΔΞΟΥΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ  

 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΜΦΑΙΝΟΤΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΤΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
 

Ονοματε
- 

πώνυμο 

Α.Γ.Μ.
. ή 

Α.Δ.Σ. 

Βαθμό
σ 

Τπηρεςία 
Σηλζφ

ωνο 
Οικίασ 

Κινητό 
Σηλζφωνο 

Ενενεργεία / 
Εν Αποςτρατεία 

Οικογεν/κή 
Κατάςταςη 

Αριθμό
σ 

Σζκνων 

Αριθμόσ 
Φιλοξενο
υμζνων 

Ηλικία 
τζκνων 

Ζτοσ 
Ειςόδου 

ΕΣΟ 
ΠΡΟΗΓΟΤΜ 

ΦΙΛΟΞΕΝ 

Περίοδοσ 
Χρήςησ 

1η 
Επιθυ

μία 

2η 
Επιθυ

μία 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
ημειώστε στο κελί το αντίστοιχο γράμμα: 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΔΣΟΤ 2019 

(Α) 01-08/06/2019 "ΥΑΜΖΛΖ ΕΖΣΖΖ" 

(Β) 12-19/06/2019 "ΖΠΗΑ ΕΖΣΖΖ" 

(Γ) 19-26/08/2019 "ΤΦΖΛΖ ΕΖΣΖΖ" 

(Γ) 28/08-04/09/2019 "ΤΦΖΛΖ ΕΖΣΖΖ" 

(Δ) 06-13/09/2019 "ΖΠΗΑ ΕΖΣΖΖ" 

(Σ) 16-23/09/2018 "ΥΑΜΖΛΖ ΕΖΣΖΖ"

ΑΔΑ: ΨΠΟΗΟΡ92-ΗΦ2
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