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ΘΔΜΑ: «Λεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζηνλ Άγην 

Αλδξέα – Νέαο Μάθξεο ηνπ Γήκνπ Μαξαζψλα Αηηηθήο, θαηά ηε ζεξηλή 

πεξίνδν έηνπο 2021,  - «Παηδηθή θαηαζθήλσζε ρσξίο ηε ζπλνδεία γνλέσλ».  

 

ΥΔΣ.: α) Η ππ’ αξηζ. 42820/21/671891 απφ 01/04/2021 Απφθαζε θνπ Αξρεγνχ 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

β) Η ππ’ αξηζ. 5/8 απφ 11/03/2021 Απφθαζε - Πξαθηηθφ ηνπ Γ..   ηνπ 

Ιδξχκαηνο Μέξηκλαο θαη Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

 

Με ηελ αλσηέξσ (α) ζρεηηθή Απφθαζε θ. Αξρεγνχ ΔΛ.Α., θαηφπηλ θαη ηεο (β) νκνίαο ηνπ 

Γ.. ηνπ Ιδξχκαηνο Μέξηκλαο θαη Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, απνθαζίζζεθε ε 

ιεηηνπξγία, θαηά ηελ εξρφκελε ζεξηλή πεξίνδν, ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ην ζρεδηαζκφ πνπ αθνινπζεί, ιήθζεθε ππφςε ε πνξεία ηεο 

επηδεκηνινγηθήο θξίζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Καηαζθήλσζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν 

εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί  απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα νξηζζνχλ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνχ covid-19. 

Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη έλαο θαηαξρήλ ζρεδηαζκφο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηηο εηδηθφηεξεο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ζα αθνινπζήζεη λέν έγγξαθν ηεο Τπεξεζία καο κεηά ηελ έθδνζε 

ησλ πξναλαθεξφκελσλ απνθάζεσλ, ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ. 

Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη φηη νη αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλεο πεξίνδνη ζα παξακείλνπλ 

ακεηάβιεηεο θαη ζα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα νη δηθαηνχρνη ησλ αληίζηνηρσλ 

πεξηφδσλ αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ ζα απνθαζηζηεί ε αζθαιήο θαη απφ πγεηνλνκηθήο 

πιεπξάο ιεηηνπξγία.   

                  

Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ηνπ ΠΟΛΙΣΗ 

Ι Γ Ρ Τ Μ Α  ΜΔΡΙΜΝΑ  &  ΑΡΙΣΔΙΑ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΣΤΝΟΜΙΑ  -  Ν.Π.Γ.Γ. 

Π.Καλειινπνχινπ 4-10177 Αζήλα 

Αξκφδηνο: Τ/Α΄ ΠΑΣΙΟΤΡΑ Γεκ. 

Σει.2131520713, pol.1011330 

e-mail:  idryma.eksoxes@astynomia.gr 

ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. 8025/31/250-β΄ 

          

         Αζήλα, 02 Απξηιίνπ 2021 
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Δηδηθφηεξα, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ ΔΛ.Α., θαηά ηελ πεξίνδν όπνπ ζα 

θηινμελεζνύλ απνθιεηζηηθά παηδηά ηνπ πξνζσπηθνύ, θαζνξίδνληαη, σο θαησηέξσ, νη 

πξνυπνζέζεηο θαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 

ζθνπνχ: 

I. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΧΝ 

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

ζηνλ Άγην Αλδξέα Νέαο Μάθξεο Αηηηθήο, ζα θηινμελεζνχλ παηδηά ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ελ ελεξγεία & ελ απνζηξαηεία, από όιε ηελ 

Διιάδα ζε πέληε (05) θαηαζθελσηηθέο πεξηόδνπο, σο εμήο: 

 Α΄ΠΔΡΙΟΓΟ, απφ 01-07-2021, εκέξα Πέκπηε, έσο 10-07-2021, εκέξα 

άββαην, θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ δεθηά παηδηά θαη ησλ δύν θύισλ πνπ 

έρνπλ γελλεζεί ηα έηε 2013 θαη 2014. 

 Β΄ ΠΔΡΙΟΓΟ, απφ 12-07-2021, εκέξα Γεπηέξα, έσο 22-07-2021, 

εκέξα Πέκπηε, θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ δεθηά παηδηά θαη ησλ δύν θύισλ 

πνπ έρνπλ γελλεζεί ηα έηε 2011 θαη 2012. 

 Γ΄ΠΔΡΙΟΓΟ, απφ 24-07-2021, εκέξα άββαην, έσο 03-08-2021, εκέξα 

Σξίηε, θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ δεθηά παηδηά θαη ησλ δύν θύισλ πνπ έρνπλ 

γελλεζεί ηα έηε 2009 θαη 2010. 

 Γ΄ΠΔΡΙΟΓΟ, απφ 07-08-2021, εκέξα άββαην, έσο 16-08-2021, εκέξα 

Γεπηέξα, θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ δεθηά παηδηά θαη ησλ δύν θύισλ πνπ 

έρνπλ γελλεζεί ηα έηε 2007 έσο θαη 2008. 

 Δ΄ΠΔΡΙΟΓΟ, απφ 18-08-2021, εκέξα Σεηάξηε, έσο 26-08-2021, εκέξα 

Πέκπηε, θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ δεθηά παηδηά θαη ησλ δύν θύισλ πνπ 

έρνπλ γελλεζεί ηα έηε 2005 έσο θαη 2006 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα παηδηά (αγφξηα-θνξίηζηα) ζα θηινμελνχληαη ζε ρσξηζηά 

θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, θαηά θύιν, κε ρσξηζηνύο θνηηώλεο θαη ζα έρνπλ 

ρσξηζηέο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο. 

2. Οη γνλείο πνπ επηζπκνχλ λα θηινμελεζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζα πξέπεη: 

α) λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε θηινμελίαο (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α-1), ε νπνία ζα 

επέρεη θαη ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο (άξζξν 8 Ν. 1599/1986), ζε μερσξηζηή 

παξάγξαθν ηνπ Τπνδείγκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη αδεηνδφηεζε ηνπ γνλέα λα 

ζπκκεηάζρεη ην παηδί ζε ηπρφλ νξγαλσκέλεο δξάζεηο ηεο Καηαζθήλσζεο εθηφο 

απηήο (π.ρ. επηκνξθσηηθέο επηζθέςεηο, ςπραγσγηθέο εθδξνκέο θ.ιπ.), θαζψο θαη 

φηη παξέρεη 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 «Μέξηκλαο & Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο».  

ΑΔΑ: 6570ΟΡ92-7Ε7



 
 

 

β) λα ζπκπιεξψζνπλ ην Γειηίν Καηαζθελσηή (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α-2), ην νπνίν ζα 

επέρεη επίζεο θαη ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο 

Σν ελ ελεξγεία πξνζσπηθό λα ππνβάιιεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζηηο 

Τπεξεζίεο πνπ ππεξεηεί, ελψ ην ελ απνζηξαηεία ζηα θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθά 

Σκήκαηα ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο, κέρξη θαη ηελ 30-04-2021. 

3.  Οη Τπεξεζίεο πνπ ζα δερζνχλ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη: 

α) Να πξνβνχλ ζηνλ έιεγρν ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ απφ ηνπο γνλείο Γειηίν 

Καηαζθελσηή (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α-2). Δπηζεκαίλεηαη όηη, σο πξνο ηε δήισζε 

ειηθίαο ηνπ παηδηνχ είλαη απαξαίηεηε ε επίδεημε - πξνζθφκηζε επίζεκνπ 

εγγξάθνπ (πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο ή βηβιηάξην πγείαο θ.ιπ.). 

β) Να θαηαρσξήζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ παηδηψλ, ρσξηζηά γηα θάζε 

θαηαζθελσηηθή πεξίνδν, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ ζρεηηθό Πίλαθα 

(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α-3). 

γ) Να γλσζηνπνηήζνπλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηηο «ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΧΝ» (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I), 

παξαδίδνληάο ηνπο ην ζρεηηθφ ζπλεκκέλν έγγξαθν. 

δ) Να δηαβηβάζνπλ, κε επζχλε ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ, απεπζείαο, 

κέζσ POL, ζην Ίδξπκα Μέξηκλαο & Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Α.Μ.Τ.: 

42820) ή ηαρπδξνκηθψο (Π. Καλειιφπνπινπ 4, Σ.Κ. 101 77, ΑΘΗΝΑ), κφλν γηα 

ηηο Τπεξεζίεο πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη κε POL, κέρξη ηελ 05-05-2021, ηα 

αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

 Σελ αίηεζε θηινμελίαο θαηαζθελσηή. 

 Σν Γειηίν Καηαζθελσηή. 

 Σηο ζπκπιεξσκέλεο θαηαζηάζεηο (Πίλαθεο) κε ηα ζηνηρεία ησλ 

θαηαζθελσηψλ, αλά θαηαζθελσηηθή πεξίνδν.  

4. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα γίλεη δεθηφ ην ζχλνιν ησλ 

αηηήζεσλ θηινμελίαο παηδηψλ πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία καο. Δλ ηνηαχηε 

πεξηπηψζεη, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηεο αηηήζεσο θαη δελ απαηηείηαη αληίζηνηρε 

ζεηηθή ελεκέξσζε – επηβεβαίσζε πξνο ηνλ αηηνχληα γνλέα.  

Χζηόζν, δε ζα γίλνληαη δεθηά  πξνο θηινμελία παηδηά πνπ δε ζα πξνζθνκίδνπλ 

φια ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά - έγγξαθα θαη επηπξνζζέησο παηδηά πνπ 

δελ έρνπλ θάλεη ηα πξνβιεπφκελα εκβφιηα ή πνπ πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθή 

αζζέλεηα ή απφ ςπρνλεπξσηηθά - ζσκαηηθά - δηαλνεηηθά λνζήκαηα (επηιεςίεο 

θ.ιπ.). ε αξλεηηθή πεξίπησζε (κε απνδνρή αηηήζεσο), ν 

ελδηαθεξόκελνο ζα ελεκεξώλεηαη ηειεθσληθώο από ηελ Τπεξεζία καο. 

5. Δηδηθφηεξα, ε ππνδνρή θαη ε παξαιαβή ησλ θηινμελνχκελσλ παηδηψλ ζηηο Παηδηθέο 

Δμνρέο ζηνλ Άγην Αλδξέα Αηηηθήο (θαηαγξαθή θαηαζθελσηψλ, ζπγθξφηεζε 

νκάδσλ, θαζνξηζκφο θνηηψλσλ θ.ιπ.) ζα γίλεηαη απφ αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ 

Ιδξχκαηνο Μέξηκλαο & Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, θαηά ηελ πξψηε εκέξα 

έλαξμεο εθάζηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηφδνπ, απφ ώξεο 08:00 - 13:00 θαη 

17:00 - 20:00. 
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6. Καηά ηελ πξψηε εκέξα άθημεο θαη παξαιαβήο ησλ θαηαζθελσηψλ, θάζε παηδί ζα 

πξέπεη λα θέξεη καδί ηνπ: α) ην βηβιηάξην λνζειείαο, θαζψο θαη ην βηβιηάξην 

πγείαο φπνπ εκθαίλνληαη ηα εκβφιηα, β) πξόζθαην (δηκήλνπ) πηζηνπνηεηηθό 

- βεβαίσζε πγείαο από Παηδίαηξν, ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη: ε θαηάζηαζε 

πγείαο ηνπ παηδηνχ, ν εκβνιηαζκφο ηνπ κε ηα ππνρξεσηηθά εκβφιηα, φηη δελ πάζρεη 

απφ κεηαδνηηθά λνζήκαηα, φηη ε ελ γέλεη θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ επηηξέπεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε θαηαζθελσηηθφ πξφγξακκα (θνιχκβεζε, αζινπαηδηέο, 

ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θ.ιπ.), θαζψο θαη ηπρφλ ινηπέο παξαηεξήζεηο 

(θαξκαθεπηηθή αγσγή, αιιεξγίεο θ.ιπ.) γ) ηα αηνκηθά είδε θαηαζθελσηή. 

Παηδηά πνπ δε ζα πξνζθνκίδνπλ φια ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά - 

έγγξαθα δε ζα γίλνληαη δεθηά πξνο θηινμελία. 

7. Η αλαρψξεζε ησλ θηινμελνχκελσλ παηδηψλ απφ ηηο Παηδηθέο Δμνρέο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε θαηαζθελσηηθήο πεξηφδνπ, θαη 

κέρξη 11:00 ώξα. 

8. Η κεηαθίλεζε, κεηάβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ ηνπ ψκαηνο, 

θαζψο θαη ε παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ παηδηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε 

κέξηκλα θαη επζχλε ησλ γνλέσλ, είηε απφ ηνπο ίδηνπο, είηε απφ εμνπζηνδνηεκέλν 

απφ απηνχο άηνκν. 

Δπηπξνζζέησο, γηα ηα παηδηά πνπ δηακέλνπλ εθηφο Αηηηθήο θαη επηζπκνχλ λα 

θηινμελεζνχλ ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο, παξέρεηαη, θαηά πεξίνδν, ε δπλαηόηεηα 

ζηε Γ.Α.Γ. Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ζηηο ινηπέο Γεληθέο Πεξηθεξεηαθέο 

Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο γηα ηηο Τπεξεζίεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, λα κεξηκλήζνπλ, 

ηδία επζχλε, γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ παηδηψλ κε ππεξεζηαθά νρήκαηα, νξίδνληαο 

παξάιιεια ππεχζπλν εμνπζηνδνηεκέλν ζπλνδφ.  

9. To πξόγξακκα ηνπ επηζθεπηεξίνπ ζα δηακνξθσζεί αλάινγα θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα νξηζζνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

εμάπισζεο ηνπ ηνχ covid-19 απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. 

II. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΔΛΔΥΧΝ (ΚΟΙΝΟΣΑΡΥΔ-ΟΜΑΓΑΡΥΔ) 

1. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ηθαλνχ 

αξηζκνχ ζηειερψλ. Ωο ηειέρε (Κνηλνηάξρεο - Οκαδάξρεο) ζα νξηζζνχλ παηδηά 

πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

εζεινληηθά. 

Χο Οκαδάξρεο θαηά ηελ Α΄ πεξίνδν ζα νξηζζνχλ κφλν θνξίηζηα, γελλεζέληα ην 

2005 θαη πξνγελέζηεξα, αλεμαξηήησο θχινπ θηινμελίαο αλά θνηλφηεηα, ελψ θαηά 

ηε Β΄ πεξίνδν ζα νξηζζνχλ αγφξηα θαη θνξίηζηα, γελλεζέληα ην 2005 θαη 

πξνγελέζηεξα, ηνπ αληίζηνηρνπ θχινπ θηινμελίαο αλά θνηλφηεηα. Γηα ηε Γ΄, Γ΄ θαη 

ηε Δ΄ πεξίνδν, ζα νξηζζνχλ επίζεο αγφξηα θαη θνξίηζηα, γελλεζέληα ην 2003 θαη 

πξνγελέζηεξα, ηνπ αληίζηνηρνπ θχινπ θηινμελίαο αλά θνηλφηεηα. 

Οη Κνηλνηάξρεο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο ζα είλαη ππνρξεσηηθψο ειηθίαο απφ 18 εηψλ 

θαη άλσ, ηνπ αληίζηνηρνπ θχινπ θηινμελίαο, αλά θνηλφηεηα. 
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2. Η επηινγή ησλ ζηειερώλ ζα γίλεη από ηξηκειή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα νξηζζεί 

γηα ην ζθνπφ απηφ, κε απφθαζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ Ιδξχκαηνο, απφ ηελ νπνία 

ζα ιεθζεί ππφςε, κεηαμχ άιισλ: 

α) Ο ηίηινο ζπνπδψλ ή ε θνίηεζε ζε Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι., ηδηαηηέξσο ζρεηηθά κε ηελ 

Παηδαγσγηθή (Δθπαηδεπηηθνχ - Γπκλαζηνχ - Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ - 

Βξεθνλεπηνθφκνπ θ.ιπ.).  

β) Η πξνεγνχκελε εκπεηξία σο ζηέιερνο ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο, ε ζπκπεξηθνξά θαη 

ε επηηπρήο εθηέιεζε  ησλ θαζεθφλησλ ηνπ/ηεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα επηιεγνχλ σο ηειέρε ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζα εηδνπνηεζνχλ έγθαηξα, απφ ην Ίδξπκα Μέξηκλαο & 

Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

3. Οη γνλείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ηα παηδηά ηνπο σο ηειέρε ζηηο 

Παηδηθέο Δμνρέο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζηνλ Άγην Αλδξέα Αηηηθήο, ζα πξέπεη λα 

ππνβάινπλ, νη κελ ελ ελεξγεία, ζηηο Τπεξεζίεο πνπ ππεξεηνχλ, νη δε ελ 

απνζηξαηεία, ζηα θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθά Σκήκαηα ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο, 

κέρξη θαη ηελ 30-04-2021 ηα εμήο: 

α) ζρεηηθή αίηεζε (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α-4) θαη  

β) πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ θαιήο πγείαο (δηκήλνπ). 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη ελδηαθεξφκελνη πνπ έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 2003 ή 

πξνγελέζηεξα θαη επηζπκνχλ λα νξηζζνχλ σο ηειέρε, δχλαληαη λα ππνβάινπλ νη 

ίδηνη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, ζηα θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθά Σκήκαηα ηνπ 

ηφπνπ δηακνλήο ηνπο.  

4. Οη Τπεξεζίεο πνπ ζα δερζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά λα δηαβηβάζνπλ, κε επζχλε ησλ 

Πξντζηακέλσλ ηνπο, ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά θαιήο πγείαο 

απεπζείαο, κέζσ POL, ζην Ίδξπκα Μέξηκλαο & Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

(Α.Μ.Τ.: 42820) ή ηαρπδξνκηθψο (Π. Καλειιφπνπινπ 4, Σ.Κ. 101 77, ΑΘΗΝΑ) 

κφλν γηα ηηο Τπεξεζίεο πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη κε POL, κέρξη ηελ 05-05-2021. 

5. Σα επηιεγέληα ηειέρε ζα πξέπεη ηελ πξνεγνπκέλε απφ ηελ έλαξμε θάζε 

θαηαζθελσηηθήο πεξηφδνπ θαη κέρξη ψξα 12:00 λα επξίζθνληαη ζηηο Παηδηθέο 

Δμνρέο, πξνο ηαθηνπνίεζε, ιήςε νδεγηψλ, εθπαίδεπζε θαη ππνδνρή ησλ 

θαηαζθελσηψλ ηελ επφκελε εκέξα. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ηα ηειέρε ζα απνρσξνχλ απφ ηελ Καηαζθήλσζε ηελ 

ηειεπηαία θαηαζθελσηηθή εκέξα ηεο πεξηφδνπ θαη κεηά ηελ απνρψξεζε θαη ηνπ 

ηειεπηαίνπ θαηαζθελσηή ηεο νκάδαο ηνπο.  

III. ΣΔΛΔΥΧΗ ΚΑΣΑΚΗΝΧΗ - ΑΠΟΠΑΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΚΗΝΧΗ ΥΧΡΙ ΣΗ ΤΝΟΓΔΙΑ ΓΟΝΔΧΝ 

   

1. Γηα ηελ εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο Καηαζθήλσζεο απαηηείηαη ε ζηειέρσζή 

ηεο κε αλάινγν αξηζκφ πξνζσπηθνχ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππ’ αξηζ. Γ22/νηθ. 

37641/1450 απφ 22/08/2016 K.Y.A. «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

ιεηηνπξγίαο θαηαζθελψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη κε ίδηα κέζα, κε πιεξσκή ή ρσξίο 

πιεξσκή απφ θπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα ή απφ Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ή 

Οξγαληζκνχο ή Οξγαλψζεηο» (ΦΔΚ 2712 η. Β΄).  
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Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη: «Γηα Παηδηθέο Δμνρέο πνπ θηινμελνχλ πέξαλ ησλ 150 

παηδηψλ ην πξνζσπηθφ λα κελ είλαη ιηγφηεξν ηνπ πνζνζηνχ 17% ησλ 

θηινμελνχκελσλ παηδηψλ». 

2. Καηφπηλ ηνχηνπ, αθνχ ειήθζε ππφςε ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ θηινμελήζεθε ηα 

παξειζφληα έηε, θαζψο θαη ε επηδεκηνινγηθή θξίζε, γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ θαη θπξίσο, γηα ηελ αζθαιή, από όιεο ηηο 

απόςεηο,  δηακνλή ησλ παηδηώλ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα απνζπαζζεί θαη γηα ηηο 

πέληε (05) θαηαζθελσηηθέο πεξηφδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 29/06/2021 έσο 26/08/2021, ην πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

πνπ εκθαίλεηαη θαησηέξσ, θαηά αληηθείκελν απαζρφιεζεο, αζξνηδφκελν ζπλνιηθά 

ζε ζαξάληα ηξία (43) άηνκα:  

α) Σέζζεξηο (04) γπλαίθεο έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Π.Τ., 

σο Τπαξρεγνί, γηα φιεο ηηο θαηαζθελσηηθέο πεξηφδνπο. 

β) Σέζζεξηο (04) άλδξεο έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Π.Τ., 

σο Τπαξρεγνί, γηα φιεο ηηο θαηαζθελσηηθέο πεξηφδνπο.  

γ) Γύν (02) άηνκα έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Π.Τ. πνπ 

γλσξίδνπλ επαξθψο ηε καγεηξηθή ηέρλε θαη θαηέρνπλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ 

ή δηαζέηνπλ αλάινγε εκπεηξία, σο κάγεηξεο. 

δ) Γύν (02) άηνκα έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αξρηθύιαθα ή Π.Τ., πνπ λα 

γλσξίδνπλ ηε καγεηξηθή ηέρλε θαη λα δηαζέηνπλ αλάινγε εκπεηξία, σο βνεζνί 

κάγεηξα. 

ε) Οθηώ (08) άηνκα έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αξρηθύιαθα ή Π.Τ., σο 

πξνζσπηθό εζηηαηνξίνπ.  

ζη) Γύν (2) άηνκα έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αξρηθύιαθα ή Π.Τ., γηα ηνλ 

θαζαξηζκό ησλ καγεηξηθώλ ζθεπώλ. 

δ) Οθηώ (08)  άηνκα έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αξρηθύιαθα, σο πξνζσπηθό 

αζθάιεηαο, ππξαζθάιεηαο θαη εππξεπηζκνύ ησλ ρώξσλ.  

ε) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ, σο 

απνζεθάξηνο. 

ζ) Σξία (03) άηνκα έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Π.Τ., σο 

πξνζσπηθό Κπιηθείνπ. 

η) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Π.Τ., σο 

ηερλνιόγνο ηξνθίκσλ, θάηνρνο ζρεηηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

ηα) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Π.Τ., σο 

ειεθηξνιόγνο, θάηνρνο ζρεηηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

ηβ) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Π.Τ.,  σο 

ειεθηξνληθόο, θάηνρνο ζρεηηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

ηγ) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Π.Τ., σο 

πδξαπιηθόο, θάηνρνο ηίηινπ ζπνπδψλ πδξαπιηθνχ απφ ηερληθή ζρνιή ή κε 

αλάινγε εκπεηξία ζε Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.  

ηδ) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Π.Τ., σο 

ςπθηηθόο, θάηνρνο ηίηινπ ζπνπδψλ ςπθηηθνχ απφ ηερληθή ζρνιή ή κε αλάινγε 

εκπεηξία ζε Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
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ηε) Γύν (02) άηνκα έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αξρηθύιαθα ή Π.Τ., σο νδεγνί, 

θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο, γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ 

(επηβαηεγψλ - αζζελνθφξνπ – ιεσθνξείσλ-ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, θ.ιπ.). 

ηζη) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ, σο 

λαπαγνζώζηεο, ν νπνίνο λα θαηέρεη αλάινγν δίπισκα. 

ηδ) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ, σο γπκλαζηήο, 

γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε αζινπαηδηέο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο, 

θάηνρνο ζρεηηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

3. Η απφζπαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε γλψκνλα, πξσηίζησο, ηελ 

εζεινληηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ, ε νπνία ζα 

πξνθχπηεη απφ ππνβιεζείζα πξνο ην Ίδξπκα Μέξηκλαο & Αξηζηείαο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο αίηεζε – δήισζε. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα απνζπαζηνχλ 

ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α-

5) ζηελ Τπεξεζία ηνπο, κέρξη 30-04-2021. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, φζνη απφ ην πξνζσπηθφ ππνβάινπλ αίηεζε κε εηδηθφηεηεο 

κάγεηξα, λαπαγνζώζηε, γπκλαζηή θαη ηερλνιόγνπ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα ζπλππνβάινπλ αληίγξαθν πηπρίνπ - δηπιψκαηνο - ηίηινπ 

ζπνπδψλ, αληίζηνηρνπ κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. 

4. Η επηινγή ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα ππνβάιεη αίηεζε γηα εζεινληηθή απφζπαζή 

ηνπ ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο ζα γίλεη από ηξηκειή επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ηελ 

Γηεπζχληξηα ηνπ Ιδξχκαηνο Μέξηκλαο & Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή ηνλ 

αλαπιεξσηή απηήο σο Πξφεδξν, θαη κέιε δχν (02) Αμησκαηηθνχο, εθ ησλ νπνίσλ 

έλαο (01) απφ ηε Γ/λζε Πξνζσπηθνχ/Α.Δ.Α. θαη έλαο (01) απφ ην Ίδξπκα.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη,  φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί λα απνζπαζζεί 

ζηελ Καηαζθήλσζε, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο, ζα θιεζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία καο, λα ππνβάιεη ηαηξηθή βεβαίσζε θαιήο πγείαο απφ ππεξεζηαθφ ή 

ηδηψηε ηαηξφ, πξνθεηκέλνπ απνζηαιεί καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά ζηελ 

αδεηνδνηνχζα Αξρή, γηα ηελ έθδνζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθήλσζεο γηα ην 

έηνο 2021.  

Δπίζεο, ην πξνζσπηθφ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (κάγεηξεο θαη βνεζνί απηψλ, 

πξνζσπηθφ εζηηαηνξίνπ θαη θπιηθείνπ, απνζεθάξηνη θαη ηερλνιφγνη ηξνθίκσλ) 

απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη επηπξνζζέησο ην πξνβιεπφκελν ελ ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ 

πγείαο. 

5. Σα επηκέξνπο θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζή ηνπο, αλά 

εηδηθφηεηα θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ζα νξηζζνχλ απφ ηελ Γηεπζχληξηα  ηνπ 

Ιδξχκαηνο Μέξηκλαο & Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

αλαθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ. 

Σνλίδεηαη όηη όιν ην πξνζσπηθό πνπ ζα επηιεγεί γηα ηε ζηειέρσζε ηεο 

Καηαζθήλσζεο ζα ζπκκεηάζρεη αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο ή θαζεθφλησλ, ζην 

επηρεηξεζηαθό ζρέδην ππξνπξνζηαζίαο ή εθθέλσζεο ζε πεξίπησζε εθηαηήο 

αλάγθεο. 

6. ην αζηπλνκηθφ θαη ζην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απνζπαζζεί εζεινληηθά 

ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο θαη ζα δηακέλεη ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ εληόο ηεο 

Καηαζθήλσζεο, ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα, εθφζνλ επηζπκεί, λα ζπλνδεχεηαη θαη 

απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηα νπνία δε ζα επηβαξπλζνχλ κε ηα έμνδα 
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δηαηξνθήο θαη δηακνλήο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηα 

πξναλαθεξφκελα κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά ζε βνεζεηηθέο εξγαζίεο ή 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (πνπ δελ άπηνληαη ηνπ αζηπλνκηθνχ έξγνπ), χζηεξα απφ 

αμηνιφγεζε - έγθξηζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ Ιδξχκαηνο. Σν παξαπάλσ αλαθεξφκελν 

πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ.  2/72000/0022 απφ 18/12/2001 Κ.Τ.Α., δελ 

δηθαηνινγεί νδνηπνξηθά έμνδα εθηέιεζεο ππεξεζίαο, εθφζνλ δηακέλεη θαη ζηηίδεηαη 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ παηδηθψλ εμνρψλ. 

7. Οη Τπεξεζίεο πνπ ζα δερζνχλ ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο θαη ζε ζπληξέρνπζα 

πεξίπησζε, ζρεηηθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ, λα δηαβηβάζνπλ ηα πξνβιεπφκελα 

δηθαηνινγεηηθά, κε επζχλε ησλ Πξντζηακέλσλ ηνπο, απεπζείαο, κέζσ POL, ζην 

Ίδξπκα Μέξηκλαο & Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Α.Μ.Τ.: 42820), 

αλππεξζέησο κέρξη ηελ 05/05/2021. 

8. Η Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ / Α.Δ.Α., γηα ηελ ηαηξηθή κέξηκλα θαηαζθελσηψλ, 

ζηειερψλ θαη πξνζσπηθνχ ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ, ζα πξέπεη λα: 

α) απνζπάζεη ην θαηάιιειν (ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ειηθία ησλ θηινμελνπκέλσλ 

παηδηψλ θαηά πεξίνδν)  θαη απαξαίηεην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζ’ φιν ην 24ψξν,  

β) δηαζέζεη έλαλ (01) Φπρνιόγν, ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ζε ψξεο πνπ ζα 

θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Γηεπζχληξηα, γηα ζέκαηα ηνπ 

γλσζηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ θαηαζθελσηψλ, 

γ) παξαρσξήζεη ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο έλα (01) αζζελνθόξν όρεκα ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε, κε πιήξε ηερληθφ θαη πγεηνλνκηθφ εμνπιηζκφ,  

δ) απνζηείιεη ηνπιάρηζηνλ έλα (01) κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ (30-05-2021) αληίγξαθα πηπρίσλ ησλ 

Ιαηξώλ - Ννζειεπηώλ πνπ ζα δηαηεζνχλ ζε φιεο ηηο θαηαζθελσηηθέο 

πεξηφδνπο, καδί κε ηαηξηθή βεβαίσζε θαιήο πγείαο, θαζφηη ηα ελ ιφγσ 

δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη πιένλ από ηελ αδεηνδνηνύζα Αξρή γηα ηελ 

έθδνζε ζρεηηθήο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο.  

Σελ Α΄ πεξίνδν, γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ Ιαηξείνπ θαη ηελ πξνκήζεηα θαη 

ηαθηνπνίεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, ε απφζπαζε ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ λα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ κία (01) 

εκέξα πξηλ ηελ άθημε ησλ θαηαζθελσηψλ (απφ 30-06-2021). 

9. Η Γ/λζε Σερληθώλ Δθαξκνγώλ / Α.Δ.Α. παξαθαιείηαη φπσο δηαζέζεη, θαηά ηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 28-05-2021 έσο θαη 26-09-2021, δχν (02) 

ιεσθνξεία, πξνζθάησο ζπληεξεκέλα, κε θιηκαηηζκφ θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, εθ 

ησλ νπνίσλ έλα πελήληα (50) ζέζεσλ θαη έλα ηξηάληα πέληε (35) ζέζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηπρφλ εκεξήζηεο εθδξνκέο - επηζθέςεηο ησλ 

θαηαζθελσηψλ, θαζψο επίζεο γηα ηελ εθθέλσζε ηεο Καηαζθήλσζεο, ζε πεξίπησζε 

εθηάθηνπ αλάγθεο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (εθθέλσζε Καηαζθήλσζεο) ε 

σο άλσ Γηεχζπλζε, λα κεξηκλήζεη γηα ηε δηάζεζε αλάινγνπ αξηζκνχ νρεκάησλ γηα 

ηε κεηαθίλεζε θαηαζθελσηψλ θαη πξνζσπηθνχ.  

10. Η Γ/λζε Σερληθήο Τπνζηήξημεο / Α.Δ.Α. παξαθαιείηαη φπσο κεξηκλήζεη γηα ηε 

δηάζεζε θνξηεγνχ νρήκαηνο 3,5 ηφλσλ θαζψο θαη ππξνζβεζηηθνχ νρήκαηνο 
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πιήξσο εμνπιηζκέλν ρσξεηηθφηεηαο 1,5 ηφλσλ, θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 

28-05-2021 έσο θαη 26-09-2021.  

Σα ελ ιφγσ νρήκαηα ζα παξαιεθζνχλ απφ πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο καο, θαηφπηλ 

πξνεγεζείζαο ζπλελλφεζεο. 

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

Δλψζεσλ Απνζηξάησλ ηεο Υψξαο. 

12. Σν Γξαθείν Σύπνπ / Α.Δ.Α.  παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ Αξρεγείνπ καο. 

13. Σα Γξαθεία ηεο Πνιηηηθήο θαη Φπζηθήο Ηγεζίαο ηνπ ώκαηνο, πνπ 

ππνβάιεηαη ε παξνχζα (π.η.α.), παξαθαινχληαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο. 

 

Η 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ ΚΟΛΙΧΝΗ 

ΑΣΤΝ. ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
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Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ         Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ηνπ ΠΟΛΗΣΖ 

Η Γ Ρ Τ Μ Α  ΜΔΡΗΜΝΑ  &  ΑΡΗΣΔΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΑΣΤΝΟΜΗΑ – Ν.Π.Γ.Γ. 
 

                        ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΟΓΗΓΙΔ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΟΝΔΩΝ-ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ & ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ 

Α΄ ΑΣΟΜΙΚΑ ΔΙΓΗ ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΧΝ 

 Κάζε θαηαζθελσηήο ζα πξέπεη λα θέξεη καδί ηνπ: 

 α)  ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ: Μαμηιάξη κε δχν (02) καμηιαξνζήθεο, ζεληφληα, πεηζέηεο, πηδάκεο,  

εζψξνπρα, καγηφ, πεηζέηα ζαιάζζεο, παληφθιεο ζαιάζζεο, καθξπκάληθε κπινχδα – δαθέηα, δχν (02) 

δεπγάξηα παπνχηζηα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (01) ππνρξεσηηθψο αζιεηηθά),  αζιεηηθή πεξηβνιή (θφξκα 

– θνληφ παληειφλη), ην αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο, θάξηα εκβνιίσλ, πηζηνπνηεηηθφ θαιήο πγείαο, είδε 

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

ρξεζηκνπνηεζέλησλ ξνχρσλ. 

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

κνξθσηηθνχ 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. Αθφκα δελ ελδείθλσηαη  λα θέξνπλ καδί ηνπο 

κεγάια ρξεκαηηθά πνζά, ηηκαιθή - θνζκήκαηα, παηρλίδηα, θηλεηά ηειέθσλα, θνξεηνχο ειεθηξνληθνχο 

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) To πξφγξακκα ηνπ επηζθεπηεξίνπ ζα δηακνξθσζεί αλάινγα θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα νξηζζνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνχ covid-19 απφ ηηο   

αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. 

β)  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.   

γ)  Ζ θαζαξηφηεηα θαη ν ζεβαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ε ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ απνηειεί κέιεκα φρη κφλν ησλ θαηαζθελσηψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ. 

δ)  Ζ είζνδνο ζηνπο θνηηψλεο θηινμελίαο ησλ θαηαζθελσηψλ επηηξέπεηαη αποθιεηζηηθά ζηοσς 

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

θ.ιπ. εληός ασηώλ, έρνληαο πάληνηε ππφςε φηη νη ρψξνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ άιια παηδηά. 

ε) Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ζηνπο θνηηψλεο ησλ θαηαζθελσηψλ ηξνθίκσλ, ηα νπνία δε 

βξίζθνληαη ζε ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία. 

ζη)  Σα ηειέρε ή νη θαηαζθελσηέο πνπ, χζηεξα απφ γλσκάηεπζε ηνπ Ηαηξνχ ηεο 

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

θαη παραιακβάλοληαη από ηοσς γολείς ή θεδεκόλες ηοσς εηδνπνηνχκελνη πξνο ηνχην απφ ην 

πξνζσπηθφ ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ θαη θαη’ εληνιή ηεο Γηεπζχληξηαο ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ. 

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

αποτφρούλ άκεζα από ηελ Καηαζθήλφζε θαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο 

ηνπο, κε απφθαζε ηεο Γηεπζχληξηαο ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ, εηδνπνηνχκελνη πξνο ηνχην απφ ην 

επηθνξηηζκέλν ζρεηηθά πξνζσπηθφ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ, φηαλ εηδνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ παηδηψλ ηνπο 

γηα ηνπο αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία (ζη-δ) ιφγνπο, ππνρξενχληαη λα πξνζέξρνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Καηαζθήλσζεο θαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απφ ην ππεχζπλν πξνο ηνχην 

πξνζσπηθφ.
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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 - πνιχηεθλε  /  αξηζκφο ηέθλσλ):……… 

………………………………………………………. 

ΣΖΛ. ΟΗΚΗΑ: ……………………………………... 

ΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ: ……………………………. 

E-mail: ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

πκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε: 

Α΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (01/07 - 10/07) 

Β΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (12/07 - 22/07) 

Γ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (24/07 - 03/08) 

Γ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (07/08 - 16/08) 

Δ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (18/08 - 26/08) 

 

 

  

  ………………..2021 

ΠΡΟ 

ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΔΙΑ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

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

 

1. Παραθαιώ φπσο εγθξίλεηε ηε θηινμελία ηνπ 

πηνχ κνπ ή ηεο θφξεο κνπ (θαηά πεξίπησζε):  

Δ π ψ λ π κ ν: ……………………………….. 

Ό λ ν κ α: …………………………………… 

Όλνκα παηξφο: ……………………………... 

Έηνο γελλήζεσο: …………………………… 

ΑΜΚΑ:……………………………………... 

ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο ζηνλ Άγην Αλδξέα Αηηηθήο, 

θαηά ηελ _________ θαηαζθελσηηθή 

πεξίνδν
(1).

 

2. Δπηηρέπφ ζηνλ πηφ / ζηελ θφξε 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 πξνζσπηθψλ θαη ηπρφλ 

εηδηθψλ (επαίζζεησλ) δεδνκέλσλ, 

απνθιεηζηηθά πξνο ην ζθνπφ εμππεξέηεζεο 

θηινμελίαο θαη κφλν απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνο ηνχην πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο 

Μέξηκλαο θαη Αξηζηείαο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο.  

 

                 Ο/Η ΑΙΣΩΝ/-ΟΤΑ 
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          ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ (Α-2) 

      ..……………….2021 

 

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:……………………………………………………………………………… 
                                                                             (Οδφο)                                       (Αξηζκφο)                                          (Πφιε)  

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      

           Γολέας / Κεδεκόλας                              
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 ΑΗΣΖΖ ΓΟΝΔΑ – ΚΖΓΔΜΟΝΑ     …………………..2021 

      ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 
 

ΔΠΩΝΤΜΟ:…………………….………………… 

 

ΟΝΟΜΑ:……………………….………………….. 

 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:…………..……………………….. 

 

ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ: …………….…………………….. 

 

ΒΑΘΜΟ-ΙΓΙΟΣΗΣΑ:…………………………… 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ:……………………………………….. 

 

ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ:………………………………… 

 

Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:………………………….… 

 

……………………………………………………… 

 

ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ:………………. ΚΙΝΗΣΟ:……………… 

 

Δ-MAIL: …………………………………………… 

 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΔΚΝΟΤ:……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 πκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε: 

Α΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (01/07 - 10/07) 

Β΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (12/07 - 22/07) 

Γ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (24/07 - 03/08) 

Γ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (07/08 - 16/08) 

Δ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (18/08 - 26/08) 

 

ΠΡΟ 

ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ & ΑΡΙΣΔΙΑ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

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

 

 

1.   αο γλσξίδσ φηη ν πηφο κνπ / ε θφξε κνπ:  

Δ π ψ λ π κ ν: ……………………………….. 

Ό λ ν κ α: ……………………………………. 

Όλνκα παηξφο:……………………………….. 

Έηνο γελλήζεσο:…………………………….. 

ΑΜΚΑ:………………………………………. 

επηζπκψ λα νξηζζεί σο νκαδάξρεο/ 

νκαδάξρηζζα ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, ζηνλ Άγην Αλδξέα Αηηηθήο, θαηά 

ηελ………… Καηαζθελσηηθή πεξίνδν
(1)

. 

2.  Γξακκαηηθέο γλψζεηο:…………..…….…… 

………………………………………………...

……………………………………………….. 

…………………………………………..…… 

3. Πξνεγνχκελε απαζρφιεζή ηνπ / ηεο σο 

νκαδάξρεο/ –ηζζα ζηηο Καηαζθελψζεηο ( ΟΥΙ 

/ ΝΑΙ ) ……………. θαηά ην έηνο ……… ή ηα 

έηε……………………………………………..

…………………………..……………………. 

4. Σπρφλ ζέκαηα πγείαο ………………………… 

..……………………………………………….. 

5. σλσποβάιεηαη πηζηοποηεηηθό θαιής 

σγείας. 

 

  Ο/Η  Α Ι Σ Ω Ν /-ΟΤΑ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ (Α-4) 

ΑΔΑ: 6570ΟΡ92-7Ε7



 

 

                                                                                     ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ (Α-5) 

      ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΩΗ    ………………………… 2021          

   ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΑΠΟΠΑΗ 

 
 

ΒΑΘΜΟ:………………………………………… 

 

Α.Γ.Μ..: …………………………………………. 

 

ΔΠΩΝΤΜΟ:……………………………………… 

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………. 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ:……………………………… 

 

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ:…………………………… 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑ: …………………………... 

 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ: …………………………. 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ:……….……………………………… 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΤΠΗΡΔΙΑ: …………………….. 

 

Δ-MAIL: …………………………………………… 

 

ΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΟΛΙΚΑ:……………….. 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΔ ΓΝΩΔΙ:……………………. 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ:……………… 

 

……………………………………………………… 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΣΔΚΝΩΝ - ΗΛΙΚΙΑ – ΦΤΛΟ:...…… 

 

………………………………………………………. 

 

ΠΡΟ 

ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΔΙΑ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

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

 

 

     Γειψλσ φηη έιαβα γλψζε ησλ ππνρξεψζεσλ - 

θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απνζπαζζεί 

εζεινληηθά ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο θαη επηζπκψ ηελ απφζπαζή κνπ, κε 

αληηθείκελν απαζρφιεζεο:
(1) 

(1) …...…………… 

…………………………………………………… 

ή (πξναηξεηηθά): (2) ………………..…………  

…………………………………………... γηα ηελ 

πξνζερή ζεξηλή θαηαζθελσηηθή πεξίνδν, θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

………………….……. έσο ……………………..  

    Δπίζεο, δειψλσ φηη έρσ απνζπαζζεί ζηηο 

Παηδηθέο Δμνρέο ηα έηε: …………….…………. 

…………….……………………………………...

σο ………………..……………………………..... 

……………………………………………..…….. 

……………………………………………..…….. 

 

 

Ο/Η  Α Ι Σ Ω Ν/-ΟΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 πκπιεξψλεηαη αληηθείκελν απαζρφιεζεο. 
 

 

ΑΔΑ: 6570ΟΡ92-7Ε7



 

 

(ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ)  
       

         ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-3 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΜΦΑΙΝΟΤΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ 

              
 

  
Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 

ΕΣΟ 
ΓΕΝΝΗΗ 

ΑΜΚΑ ΦΤΛΛΟ 
Δ/ΝΗ 

ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ  
ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ  
ΟΙΚΙΑ 

ΚΙΝΗΣΟ 
ΓΟΝΕΑ 

ΚΙΝΗΣΟ 
ΚΑΣΑΚΗ-

ΝΩΣΗ 

ΒΑΘΜΟ 
ΓΟΝΕΑ 

ΣΡΕΧΟΝ 
ΕΣΟ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

              
 

  ημειώστε στο κελί ''ΦΤΛΛΟ'' το αντίστοιχο γράμμα:  
          

 
  (Α) ΓΙΑ ΑΡΡΕΝ 

            
 

  (Θ) ΓΙΑ ΘΗΛΤ 
            

 
  

              
 

  ημειώστε στο κελί ''ΠΕΡΙΟΔΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ'' το αντίστοιχο γράμμα:  
         

 
  (Α) ΓΙΑ ΣΗΝ Α΄ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  

         
 

  (Β) ΓΙΑ ΣΗΝ Β ΄ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  
  

 
      

 
  (Γ) ΓΙΑ ΣΗΝ Γ΄ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

         
 

  (Δ) ΓΙΑ ΣΗΝ Δ΄ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
         

 
  (Ε) ΓΙΑ ΣΗΝ Ε΄ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

         
 

   

ΑΔΑ: 6570ΟΡ92-7Ε7
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