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ΘΕΜΑ: «Λειηοςπγία ηων Παιδικών Εξοσών ηηρ Ελληνικήρ Αζηςνομίαρ ζηον Άγιο Ανδπέα Νέαρ 

Μάκπηρ ηος Δήμος Μαπαθώνορ Αηηικήρ, καηά ηη θεπινή πεπίοδο έηοςρ 2020, για 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (Παιδική Καηαζκήνωζη με ηη Συνοδεία 
Γονέων)».  

 

ΧΕΣ.: α) Τπ' αξηζκφ 42820/20/258436 απφ 04/02/2020 έγγξαθν (ΙΓΡΤΜΑ ΔΞΟΥΔ 

ΔΛ.Α.)  

β) Τπ΄αξηζκφ 42820/20/1345379 απφ 28/06/2020 Απφθαζε θνπ Αξρεγνχ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

γ) Η ππ΄αξηζ. 7/1 απφ 25/06/2020 Απφθαζε - Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. ηνπ Ιδξχκαηνο 

"Δμνρέο. Διιεληθήο Αζηπλνκίαο". 

δ) Σν ππ΄αξηζ. ΓΔ/νηθ. 23973/811 απφ 18/06/2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ / Γ-λζε Πξνζηαζίαο παηδηνχ θαη Οηθνγέλεηαο. 

 

ε ζπλέρεηα αλσηέξσ (α) ζρεηηθνχ εγγξάθνπ καο θαη θαηφπηλ ησλ (β) - (δ) ζρεηηθψλ, πνπ αθνξνχλ 

ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο αζθαινύο, από πγεηνλνκηθήο άπνςεο, ιεηηνπξγία 

ηεο θαηαζθήλσζεο, ηφζν γηα ηα παηδηά πνπ ζα θηινμελεζνχλ, φζν θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

απαζρνιεζεί, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηξνπνπνίεζε ησλ: 

- Πεξηφδσλ θηινμελίαο ησλ παηδηψλ κε ηε ζπλνδεία γνλέσλ. 

- Σσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θηινμελίαο – δηακνλήο ησλ θηινμελνπκέλσλ, φπσο απηή εθηίζεηαη 

παξαθάησ: 

 

«ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΩΝ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΝΔΔ ΓΗΛΩΔΙ 

 

1. Καηά ηελ εξρφκελε ζεξηλή πεξίνδν, ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζηνλ 

Αγ. Αλδξέα Νέαο Μάθξεο Αηηηθήο, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ «ΠΑΙΓΙΚΗ 

ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ ΜΔ ΣΗ ΤΝΟΓΔΙΑ ΓΟΝΔΩΝ», ζα θηινμελεζνχλ νηθνγέλεηεο 

πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ελ ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία, ζε ηξεηο (03) 

πεξηόδνπο, δηάξθεηαο νθηώ (08) εκεξώλ / επηά (07) δηαλπθηεξεύζεσλ εθάζηε, θαηά ηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 04-09-2020 έσο 29-09-2020 σο αθνινχζσο: 

Α΄ Οθηαήκεξν: Απφ 04-09-2020 έσο 11-09-2020 - «επηαο δεηεζεο» 

Β΄ Οθηαήκεξν: Απφ 13-09-2020 έσο 20-09-2020 - «ρακειεο δεηεζεο» 

Γ΄ Οθηαήκεξν: Απφ 22-09-2020 έσο 29-09-2020 - «ρακειεο δεηεζεο»  

 

2. Γηθαίσκα λα ππνβάιινπλ αίηεζε έρνπλ: 

α) Σν ελ ελεξγεία αζηπλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

β) Σν ελ απνζηξαηεία αζηπλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

ΙΔΡΤΜΑ 
« ΕΞΟΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ » 

ΠΑΙΔΙΚΕ ΕΞΟΧΕ 
Π.  Κανελλοπούλου 4 -  101 77  Α Θ Η Ν Α 

Αρμόδιος Τ/Α΄ ΠΑΣΙΟΤΡΑ Δημήτριος 
Police on line:1011330,FAX 2106984357 

Σηλ. 2107783355-2131520713 
e-mail: idryma.eksoxes@astynomia.gr 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. 8025/31/245-ε΄ 

          
      Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020 

 
        

 

ΔΙΑΣΑΓΗ 
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γ) Οη ελ ρεξεία ζηηο πεξηπηψζεηο απνβηψζαληνο πξνζσπηθνχ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε 

αλήιηθα θαη ελήιηθα έσο 25 εηψλ άγακα θαη άλεξγα ηέθλα εθφζνλ ινγίδνληαη σο 

πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο πξνο θηινμελία, ζα δεκηνπξγεζεί βάζε 

δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ζρεηηθφ απηνκαηνπνηεκέλν πξφγξακκα - 

ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ησλ κνξίσλ (φπνπ ζα ζπλππνινγηζηνχλ θαη 

κφξηα απφ ηπρφλ θηινμελία πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ). 

 

3. Θα δνζεί δπλαηφηεηα θηινμελίαο, θαηά απφιπηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο έλαληη παληφο 

ππαγφκελνπ ζηε γεληθή κνξηνδφηεζε θαη ζε πνζνζηό έσο 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλά πεξίνδν 

θηινμελνχκελσλ νηθνγελεηψλ, ζηηο παξαθάησ εηδηθέο θαηεγνξίεο: 

· Οηθνγέλεηεο απνβηψζαληνο ελ ελεξγεία πξνζσπηθνχ (ζχδπγνο κεηά ηέθλνπ/-σλ). 

· Οηθνγέλεηεο κε κέινο ΑΜΔΑ (ζχδπγνο, ηέθλν ή δηθαηνχρνο). 

 

εκεηώλεηαη όηη, επί πεξηπηψζεσλ ζχκπησζεο πξνηηκήζεσλ κεηαμχ ησλ ππαγνκέλσλ ζηηο 

εηδηθέο θαηεγνξίεο φζνλ αθνξά ηηο αηηεζείζεο πεξηφδνπο θηινμελίαο, ζα ιακβάλνληαη θαη’ 

αλαινγία ππφςε ηα θάησζη αλαιπηηθά εθηηζέκελα θξηηήξηα ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθήο 

κνξηνδόηεζεο. 

 

4. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ, γλσξίδεηαη όηη απφ ην ππφινηπν πνζνζηφ δηαζέζηκσλ δσκαηίσλ 

πνπ ππάγνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηε γεληθή κνξηνδφηεζε (πιελ ηνπ άλσζη πξναλαθεξζέληνο 

πνζνζηνύ 20% ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ), πνζνζηό 25% ησλ αλά πεξίνδν θηινμελνπκέλσλ ζα 

αθνξά θηινμελία νηθνγελεηψλ ελ απνζηξαηεία πξνζσπηθνχ, ελώ νη ππόινηπεο ζέζεηο, θαζψο 

θαη νη ζέζεηο πνπ ηπρφλ δελ θαιπθζνχλ απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ζα θαιπθζνχλ απφ 

δηθαηνχρνπο ηνπ ελ ελεξγεία πξνζσπηθνχ. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθήο κνξηνδφηεζεο, θαηά ηελ επηινγή ησλ ινηπψλ 

επηζπκνχλησλ νηθνγελεηψλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε: 

 Η νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνύρνπ. Αλ πξφθεηηαη γηα έγγακν, κνξηνδνηείηαη κε 

δέθα (10) κφξηα, ελψ αλ πξφθεηηαη γηα κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα νηαζδήπνηε κνξθήο, ήηνη, 

γνλέαο άγακνο, ρεξεχζαο, δηαδεπγκέλνο, ελ δηαζηάζεη ή νηθνγέλεηεο απνβηψζαληνο ελ 

απνζηξαηεία πξνζσπηθνχ (ζχδπγνο κεηά ηέθλνπ/-σλ), ν δηθαηνχρνο ιακβάλεη ηξηάληα (30) 

κφξηα. 

Να ζεκεησζεί φηη ζε πεξηπηψζεηο ζπλππεξέηεζεο ζην ψκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

απνζηξάησλ), αλά νηθνγέλεηα πθίζηαηαη κνλαδηθό δηθαίσκα αηηήζεσο άπαμ θαη’ έηνο. 

 Ο αξηζκόο ησλ ηέθλσλ (άγακα θαη κε εξγαδφκελα έσο 25 εηψλ εθφζνλ ινγίδνληαη σο 

πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο). Απνδίδνληαη: 

o Πέληε (05) κφξηα γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε έλα (01) παηδί. 

o Γέθα (10) κφξηα γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε δχν (02) παηδηά. 

o Δίθνζη (20) κφξηα γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε ηξία (03) παηδηά. 

o Σξηάληα (30) κφξηα γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε ηέζζεξα (04) παηδηά. 

o αξάληα (40) κφξηα γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε πέληε ή πεξηζζφηεξα (05>) παηδηά. 

 Σα έηε δηθαηώκαηνο. Απηά λννχληαη σο έηε ππεξεζίαο γηα ην ελ ελεξγεία πξνζσπηθφ, ελψ 

γηα ην ελ απνζηξαηεία πξνζσπηθφ θαη ηηο δηθαηνχρεο νηθνγέλεηεο απνβηψζαληνο ελ 

απνζηξαηεία πξνζσπηθνχ είλαη ηα έηε ζπλνιηθήο ππεξεζίαο ηνπ απνζηξάηνπ ζπλ ηα 

δηαλπζέληα έηε απφ ζέζεο ηνπ ελ απνζηξαηεία. 

 Η θηινμελία ζηελ Καηαζθήλσζε ζε πξνεγνύκελε ζεξηλή πεξίνδν αλάινγα κε ηελ 

πεξίνδν ρξήζεο («πςειεο», «επηαο» ή «ρακειεο δεηεζεο»). Γηα θάζε πεξίνδν θηινμελίαο 

«ρακειεο δεηεζεο» αθαηξνχληαη δεθαπέληε (15) κφξηα, γηα θάζε πεξίνδν θηινμελίαο 

«επηαο δεηεζεο» αθαηξνχληαη είθνζη πέληε (25) κφξηα θαη γηα θάζε πεξίνδν θηινμελίαο 

«πςειεο δεηεζεο» αθαηξνχληαη ζαξάληα (40) κφξηα. 

 Δπί πεξηπηψζεσλ ηζνςεθίαο ζηηο ηειεπηαίεο πξνβιεθζείζεο ζέζεηο θαηάηαμεο ησλ πηλάθσλ 

κνξηνδφηεζεο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αηηνύλησλ. Πξνο ηνχην, ζε ζπληξέρνπζα 

πεξίπησζε, ζα πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζρεηηθφ απαξαίηεην παξαζηαηηθφ- 

έγγξαθν. 

Δπηζεκαίλεηαη ηέινο, φηη, ηφζν γηα ηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο εηδηθέο θαηεγνξίεο, φζν 

θαη γηα ηνπο ππαγφκελνπο ζηε γεληθή κνξηνδφηεζε, ε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο θηινμελίαο 
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θαηά ηελ ηξέρνπζα ζεξηλή πεξίνδν, θαίηνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε θαηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο, ζα ζέζεη ηε λέα αίηεζή ηνπο πξνο εμέηαζε αθνχ 

ηθαλνπνηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα αηηήκαηα πξνζσπηθνχ πνπ δελ έηπραλ θηινμελίαο ηελ 

ακέζσο πξνεγνχκελε ρξνληά θ.ν.θ. 

Η επηινγή ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα ππνβάιεη αίηεζε θηινμελίαο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, από 3κειή Δπηηξνπή, πνπ ζα 

νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ Γηεπζχληξηα ηνπ Ιδξχκαηνο, απνηεινχκελε απφ έλαλ (01) 

Αμησκαηηθφ θαη δχν (02) βαζκνθφξνπο ηνπ Ιδξχκαηνο. 

 

5. Θα δηαηεζνχλ ζπλνιηθά εβδνκήληα (70) πεξίπνπ δσκάηηα, γηα ηε θηινμελία ηζάξηζκσλ 

νηθνγελεηψλ. Γηα ηελ παξνρή ηνπ δσκαηίνπ κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη ηε ρξήζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο, θάζε νηθνγέλεηα πνπ ζα επηιεγεί γηα θηινμελία, ζα θαηαβάιεη ζην Ίδξπκα 

ζπκβνιηθό πνζό, ην νπνίν ζα αλέξρεηαη ζηα ζαξάληα (40€) επξώ αλά πεξίνδν, δειαδή, 

ζε πέληε επξψ (5€) αλά εκέξα γηα νθηψ (08) εκέξεο / επηά (07) δηαλπθηεξεχζεηο, σο εηζθνξά 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. 

→Σν αλσηέξσ πνζό ζα θαηαηίζεηαη ζηνλ ππ΄ αξηζ. GR 6301100400000004054094620 

IBAN ινγαξηαζκό ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, πνπ ηεξεί ην Ίδξπκα θαη ηα ζπλνιηθά έζνδα 

πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα εγγξάθνληαη ζηνλ αληίζηνηρν πξνβιεπφκελν Κ.Α.Δ. 3299 «Έζνδα 

απφ πξνζθνξά ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά». Ο αηηψλ ζα πξέπεη λα 

απνζηείιεη ζην Ίδξπκα ηελ απφδεημε θαηάζεζεο ηεο Σξάπεδα, ηνπιάρηζηνλ κία βδνκάδα 

πξηλ ηελ εκέξα πξνζέιεπζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα απνθιείεηαη απφ ην πξφγξακκα 

θηινμελίαο. ε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο, νθείιεη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο 

λσξίηεξα, λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία καο γηα ηελ επηινγή έηεξνπ δηθαηνχρνπ. 

 

6. ηνπο θηινμελνχκελνπο ζα παξαζρεζεί ν εμνπιηζκφο ηνπ δσκαηίνπ, ν νπνίνο ζα ρξεψλεηαη 

ζε θάζε νηθνγέλεηα. Οη θηινμελνχκελνη ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηα ινηπά 

απαξαίηεηα γηα ηε δηακνλή ηνπο είδε (θιηλνζθεπάζκαηα, ζεληφληα, καμηιάξηα, πεηζέηεο θαη 

ινηπά είδε αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο). 

Δπίζεο, ζε θάζε νηθνγέλεηα ζα παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

δσκαηίσλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα επηζηξέθνληαη κεηά ην πέξαο ηεο θηινμελίαο. 

 

Σα δσκάηηα ζα παξαδίδνληαη ζηνπο θηινμελνχκελνπο θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα, ε δε 

θαζαξηφηεηα απηψλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ησλ νηθνγελεηψλ. Καηά ηελ απνρψξεζή ηνπο ηα 

δσκάηηα θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο ζα παξαδίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηα παξέιαβαλ. Σπρφλ 

δεκηέο πνπ ζα παξαηεξεζνχλ κεηά ηε ιήμε ηεο θηινμελίαο ζα θαηαινγίδνληαη ζηνπο 

ππφρξενπο. 

 

7. ηνπο θηινμελνχκελνπο ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζίηηζεο, κε ηελ πξνζθνξά ηξηώλ (03) 

γεπκάησλ (πξσηλνύ - κεζεκεξηαλνύ - δείπλνπ). Πξνο ηνχην ζα ηεζνχλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

ηα καγεηξεία γηα ηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, θαζψο θαη ην εζηηαηφξην, φπνπ ζα θαηαβιεζεί 

πξνζπάζεηα λα δηαηίζεληαη ηα παξαζθεπαδφκελα είδε, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη δχλαηαη λα 

θαηαλαιψλνληαη είηε ζην εζηηαηφξην (εθφζνλ ππάξμεη ζρεηηθή δπλαηφηεηα) είηε ζην δσκάηην 

θηινμελίαο. 

→ Σν εζηηαηφξην ζα ιεηηνπξγήζεη ζηα πξφηππα ησλ Λεζρψλ ηνπ ψκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο. 

→ Γηα ηε δηαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ησλ παξαζθεπαζκέλσλ γεπκάησλ, ην εζηηαηφξην θαη 

ηα καγεηξεία ζα ζηειερσζνχλ κε ην θαηάιιειν πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθφ (ηερλνιφγνπο 

ηξνθίκσλ, καγείξνπο, βνεζνχο καγείξσλ, ηξαπεδνθφκνπο θ.ιπ.). 

→ Καηά ηελ εκέξα άθημεο ζα επηδίδεηαη ζηνπο θηινμελνχκελνπο εκεξήζην πξφγξακκα 

δηαηξνθήο, γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ηνπο. Γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ηελ απνθπγή πιενλαζκάησλ ή ειιείςεσλ, νη επηζπκνχληεο λα γεπκαηίζνπλ 

εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα δειψλνπλ κε ηελ άθημή ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ δχν εκέξεο λσξίηεξα, 

ζην νξηζκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ, άηνκν, αξηζκφ κεξίδσλ πνπ επηζπκνχλ, αλά εκέξα. 
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Σν θόζηνο γηα ηξία (03) πιήξε γεύκαηα εκεξεζίσο ζα αλέξρεηαη ζηα έμη (06) επξώ αλά 

άηνκν. Σν πνζό απηό ζα δηαθνξνπνηείηαη, σο εμήο: 

α) γηα ιήςε κφλν γεχκαηνο, ην θαηαβαιιφκελν πνζφ αλά άηνκν ζα είλαη ηέζζεξα επξψ (4€), 

 

β) γηα ιήςε κφλν δείπλνπ, ην θαηαβαιιφκελν πνζφ αλά άηνκν νξίδεηαη ζηα ηξία επξψ (3€). 

 

8. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πνηνηηθφηεξε παξνρή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο θηινμελνχκελνπο: 

 ζα ηεζνύλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία όιεο νη ινηπέο πθηζηάκελεο ππνδνκέο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, φπσο ην θπιηθείν γηα ηελ πξνζθνξά αλάινγσλ εηδψλ, νη αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο(γήπεδα κπάζθεη, πνδνζθαίξνπ, βφιετ, beach volley),ε παηδηθή ραξά, ν 

ζεξηλφο θηλεκαηνγξάθνο, ην πνιηηηζηηθφ θέληξν θ.ιπ. 

 ζα παξέρνληαη ζε 24
ε
 βάζε ππεξεζίεο θξνχξεζεο, θαζαξηφηεηαο θνηλφρξεζηνπ θαη 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θχιαμεο εγθαηαζηάζεσλ, ηερληθήο ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. 

     Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

 Η επζχλε γηα ηελ επηηήξεζε ησλ παηδηψλ ησλ θηινμελνχκελσλ νηθνγελεηψλ, εληφο ηνπ 

ρψξνπ ηεο θαηαζθήλσζεο θαη ζηε ζάιαζζα, θαηά ηε ιήςε ζαιάζζηνπ κπάληνπ, ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά ησλ γνλέσλ ή ησλ θεδεκφλσλ ηνπο. 

 

9. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα θηινμελίαο, νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ 

ΔΚ ΝΔΟΤ, νη κελ ελ ελεξγεία ζηηο Τπεξεζίεο ηνπο, νη δε ελ απνζηξαηεία κέζσ ηνπ 

Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπο, ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά κέρξη 

10/07/2020: 
α)Αίηεζε ζπκκεηνρήο- θηινμελίαο (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Β-1), ε νπνία ζα επέρεη θαη ζέζε Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (άξζξν 8 Ν. 1599/1986). Δπίζεο φηη παξέρεη ξεηψο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ θαη ηπρφλ εηδηθψλ (επαίζζεησλ) δεδνκέλσλ, απνθιεηζηηθά πξνο 

ζθνπφ εμππεξέηεζεο θηινμελίαο θαη κφλν απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην πξνζσπηθφ ηνπ 

Ιδξχκαηνο «Δμνρέο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο». 

β) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Δπηπιένλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί 

απαξαίηεην, νπνηνδήπνηε έγγξαθν δεηεζεί απφ ηε Τπεξεζία καο, πξνο επίξξσζε ησλ 

δεισζέλησλ ζηελ Αίηεζε ζηνηρείσλ (π.ρ. αληίγξαθν Δ1, πηζηνπνηεηηθφ Α.Μ.Δ.Α. θ.ιπ.). 

 

10. Οη Τπεξεζίεο λα δηαβηβάζνπλ, κε επζχλε ησλ δηνηθνχλησλ Αμησκαηηθψλ, απεπζείαο ζην Ίδξπκα 

“Δμνρέο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο’’ (Α.Μ.Τ.: 42820), κέζσ POL, ή ηαρπδξνκηθψο (Π. 

Καλειινπνχινπ 4, Σ.Κ. 101 77, ΑΘΗΝΑ), γηα ηηο Τπεξεζίεο πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη κε POL, 

ην αξγφηεξν έσο 12/07/2020: 

α) ηηο αηηήζεηο θηινμελίαο νηθνγελεηψλ (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Β-1), κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη 

β) ην ζπλεκκέλν ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Β-3) ζπκπιεξσκέλν, εθηζηψληαο 

ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ζηνπο θαηαρσξεηέο γηα κε επέκβαζε-ηξνπνπνίεζε ζηα αξρηθά πεδία 

απηνχ. 

 

11. Η Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ / Α.Δ.Α., γηα ηελ ηαηξηθή κέξηκλα ησλ θηινμελνπκέλσλ, ζα πξέπεη λα 

δηαζέζεη αλάινγν ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη κέζα. 

 

12. Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ ηα δηαηαζζόκελα ζηελ ππ΄αξηζ. 8025/31/245-α΄ απφ 27-01-2020 

Απφθαζε θ. Αξρεγνχ ΔΛ.Α. 

 

13. Η Γ/λζε Σερληθώλ Δθαξκνγώλ / Α.Δ.Α. θαη ε Γ/λζε Σερληθήο Τπνζηήξημεο / Α.Δ.Α., 
παξαθαινχληαη φπσο παξαηείλνπλ ηελ δηάζεζε ησλ νρεκάησλ έσο 05-10-2020. 

 

Η Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο / Α.Δ.Α. παξαθαιείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ Δλψζεσλ 

Απνζηξάησλ ηεο Υψξαο. 
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Σν Γξαθείν Σύπνπ - Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ καο, παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή 

ηεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Αξρεγείνπ καο. 

 

 

 

Η 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ 

ΙΔΡΤΜΑΣΟ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΚΟΛΙΩΝΗ 

ΑΣΤΝ. ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
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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 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 

* ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΔΣΟΤ 2020 

(Α) 01-08/06/2020 "ΥΑΜΖΛΖ ΕΖΣΖΖ" 

(Β) 12-19/06/2020 "ΖΠΗΑ ΕΖΣΖΖ" 

(Γ) 19-26/08/2020 "ΤΦΖΛΖ ΕΖΣΖΖ" 

(Γ) 28/08-04/09/2020 "ΤΦΖΛΖ ΕΖΣΖΖ" 

(Δ) 06-13/09/2020 "ΖΠΗΑ ΕΖΣΖΖ" 

(Σ) 16-23/09/2020 "ΥΑΜΖΛΖ ΕΖΣΖΖ" 

 

 

* 'Οπος ςθίζηανηαι επιλογέρ, επιλέξηε από ηιρ ήδη ςπάπσοςζερ. 

* Η ζηήλη "ονομαηεπώνςμο"  να ζςμπληπωθεί με κεθαλαία γπάμμαηα
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