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ΑΘΗΝΑ , 11/02/2022
Ηλεκτρονική διακίνηση για τους
αποδέκτες που είναι συνδεδεµένοι στο
δίκτυο POL.

ΠΡΟΣ: 'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ' 

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον
Άγιο Ανδρέα – Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, κατά τη θερινή
περίοδο έτους 2022,  - «Παιδική κατασκήνωση χωρίς τη συνοδεία γονέων».

  ΣΧΕΤ.:   α) Η υπ’ αριθ. 42820/21/284002 από 08/02/2022 Απόφαση κου Αρχηγού 
Ελληνικής Αστυνοµίας. 
β) Η υπ’ αριθ. 1/1 από 19/01/2022 Απόφαση - Πρακτικό του Δ.Σ.   του 
Ιδρύµατος Μέριµνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνοµίας.   

    Με την ανωτέρω (α) σχετική Απόφαση κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν και της (β) ομοίας του Δ.Σ. του Ιδρύματος
Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίσθηκε η λειτουργία, κατά την ερχόμενη θερινή
περίοδο, των Παιδικών Εξοχών Ελληνικής Αστυνοµίας.

Επισηµαίνεται ότι, για το σχεδιασµό που ακολουθεί, λήφθηκε υπόψη η πορεία της επιδηµιολογικής κρίσης και
η λειτουργία της Κατασκήνωσης θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον αυτό αποφασισθεί  από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που θα ορισθούν για τον περιορισµό της εξάπλωσης του ιού covid-19.

Για το λόγο αυτό γίνεται ένας καταρχήν σχεδιασμός λειτουργίας και για τις ειδικότερες συνθήκες
λειτουργίας θα ακολουθήσει νέο έγγραφο της Υπηρεσία μας, αν απαιτηθεί, μετά την έκδοση των
προαναφερόμενων αποφάσεων, των αρμόδιων Υπουργείων αναφορικά με τη λειτουργία των
Κατασκηνώσεων.

Επιπλέον, τονίζεται ότι οι αρχικά προγραμματισμένες περίοδοι θα παραμείνουν αμετάβλητες και θα
παρακολουθήσουν το πρόγραµµα οι δικαιούχοι των αντίστοιχων περιόδων.  

Ειδικότερα, για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών ΕΛ.ΑΣ., κατά την περίοδο όπου θα φιλοξενηθούν
αποκλειστικά παιδιά του προσωπικού, καθορίζονται, ως κατωτέρω, οι προϋποθέσεις και οι λοιπές
λεπτοµέρειες για την εκπλήρωση του προαναφερόµενου σκοπού:

I. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ

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 όλη την Ελλάδα σε πέντε (05) κατασκηνωτικές περιόδους, ως εξής:

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 21-06-2022, ημέρα Τρίτη, έως 29-06-2022, ημέρα Τετάρτη, κατά την οποία θα γίνουν
δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη  2014 και 2015.

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 01-07-2022, ηµέρα Παρασκευή, έως 10-07-2022, ηµέρα, Κυριακή κατά την οποία θα γίνουν
δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2012 και 2013.

Γ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 13-07-2022, ηµέρα Τετάρτη, έως 22-07-2021, ηµέρα Παρασκευή, κατά την οποία θα γίνουν



δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2010 και 2011.

Δ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 24-07-2022, ημέρα Κυριακή, έως 03-08-2022, ημέρα Τετάρτη, κατά την οποία θα γίνουν
δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2008 έως και 2009.

Ε΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 06-08-2022, ημέρα Σάββατο, έως 16-08-2022, ημέρα Τρίτη, κατά την οποία θα γίνουν
δεκτά παιδιά και των δύο φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2006 έως και 2007.

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 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-1), η οποία θα επέχει και θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), σε ξεχωριστή παράγραφο του Υποδείγματος συμπεριλαμβάνεται
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 Μέριμνας
& Αριστείας Ελληνικής Αστυνοµίας. 

β) να συμπληρώσουν το Δελτίο Κατασκηνωτή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-2), το οποίο θα επέχει επίσης και θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης

Το εν ενεργεία προσωπικό να υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες που υπηρετεί, ενώ
το εν αποστρατεία στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους, μέχρι και την 31-03-
2022.

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

α) Να προβούν στον έλεγχο του συμπληρωμένου από τους γονείς Δελτίο Κατασκηνωτή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-2).
Επισημαίνεται ότι, ως προς τη δήλωση ηλικίας του παιδιού είναι απαραίτητη η επίδειξη - προσκόμιση
επίσηµου εγγράφου (πιστοποιητικό γεννήσεως ή βιβλιάριο υγείας κ.λπ.).

β) Να καταχωρήσουν τα στοιχεία των παιδιών, χωριστά για κάθε κατασκηνωτική περίοδο,
συµπληρώνοντας τον σχετικό Πίνακα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-3).

γ) Να γνωστοποιήσουν  στους ενδιαφερόμενους  τις «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I), παραδίδοντάς τους το σχετικό συνηµµένο  έγγραφο.

δ) Να διαβιβάσουν, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, απευθείας, μέσω POL, στο Ίδρυμα
Μέριμνας & Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Μ.Υ.: 42820) μέχρι την 08-04-2022, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:

° Την αίτηση φιλοξενίας κατασκηνωτή.

° Το Δελτίο Κατασκηνωτή.

°Τις 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 Υπηρεσία 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.).
Σε αρνητική περίπτωση (μη αποδοχή αιτήσεως), ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται τηλεφωνικώς
από την Υπηρεσία 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 Μέριμνας & Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την πρώτη ημέρα
έναρξης εκάστης κατασκηνωτικής περιόδου, 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, 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 κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, και µέχρι 11:00 ώρα.

8. Η μετακίνηση, μετάβαση στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Σώματος, καθώς και η παράδοση
και παραλαβή των παιδιών θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα και ευθύνη των γονέων, είτε από τους ίδιους,
είτε από εξουσιοδοτηµένο από αυτούς άτοµο.

Επιπροσθέτως, για τα παιδιά που διαμένουν εκτός Αττικής και επιθυμούν να φιλοξενηθούν στις Παιδικές
Εξοχές, παρέχεται, κατά περίοδο, η δυνατότητα στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, καθώς και στις λοιπές Γενικές
Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις για τις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους, να μεριμνήσουν, ιδία ευθύνη,
για τη μετακίνηση των παιδιών με υπηρεσιακά οχήματα, ορίζοντας παράλληλα υπεύθυνο εξουσιοδοτημένο
συνοδό. 

9 . To πρόγραμμα του επισκεπτηρίου θα διαμορφωθεί ανάλογα και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που θα ορισθούν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19 από τους Φορείς -
Υπηρεσίες των αρµόδιων Υπουργείων.

II. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ-ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ).

1. Για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών είναι απαραίτητη η συμμετοχή ικανού αριθμού στελεχών. Ως
Στελέχη (Κοινοτάρχες - Ομαδάρχες) θα ορισθούν παιδιά προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που
επιθυµούν να συµµετάσχουν εθελοντικά.

Ως Ομαδάρχες κατά την Α΄ και Β΄ περίοδο θα ορισθούν μόνο κορίτσια, γεννηθέντα το 2006 και
προγενέστερα, ανεξαρτήτως φύλου φιλοξενίας ανά κοινότητα. Για τη Γ΄, Δ΄ και τη Ε΄ περίοδο, θα ορισθούν
αγόρια και κορίτσια, γεννηθέντα το 2004 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 της Διευθύντριας του Ιδρύµατος, από την οποία θα ληφθεί υπόψη, µεταξύ άλλων:

α) Ο τίτλος σπουδών ή η φοίτηση σε Α.Ε.Ι. ή Τ.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/της.



Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν ως Στελέχη στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας, θα
ειδοποιηθούν έγκαιρα, από το Ίδρυµα Μέριµνας & Αριστείας Ελληνικής Αστυνοµίας.

3 . Οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους ως Στελέχη στις Παιδικές Εξοχές της
Ελληνικής Αστυνομίας, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, θα πρέπει να υποβάλουν, οι μεν εν ενεργεία, στις
Υπηρεσίες που υπηρετούν, οι δε εν αποστρατεία, στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής
τους, µέχρι και την 31-03-2022 τα εξής:

α) σχετική αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-4) και 

β) πρόσφατο πιστοποιητικό καλής υγείας (διµήνου).

Επισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν γεννηθεί το έτος 2004 ή προγενέστερα και επιθυμούν να
ορισθούν ως Στελέχη, δύνανται να υποβάλουν οι ίδιοι τα παραπάνω δικαιολογητικά, στα κατά τόπους
Αστυνοµικά Τµήµατα του τόπου διαµονής τους. 

4. Οι Υπηρεσίες που θα δεχθούν τα δικαιολογητικά να διαβιβάσουν, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, τις
σχετικές αιτήσεις και πιστοποιητικά καλής υγείας απευθείας, μέσω POL, στο Ίδρυμα Μέριμνας & Αριστείας
Ελληνικής Αστυνοµίας (Α.Μ.Υ.: 42820)  µέχρι την 08-04-2022.

5. Τα επιλεγέντα Στελέχη θα πρέπει την προηγουμένη από την έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου 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 Στελέχη θα αποχωρούν από την Κατασκήνωση την τελευταία κατασκηνωτική ημέρα
της περιόδου και µετά την αποχώρηση και του τελευταίου κατασκηνωτή της οµάδας τους. 

 

ΙΙΙ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

1 . Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Κατασκήνωσης απαιτείται η στελέχωσή της με ανάλογο
αριθμό προσωπικού, όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθ. Δ22/οικ. 37641/1450 από 22/08/2016 K.Y.A.
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με
πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή
Οργανώσεις» (ΦΕΚ 2712 τ. Β΄). 

Ειδικότερα προβλέπεται: «Για Παιδικές Εξοχές που φιλοξενούν πέραν των 150 παιδιών το προσωπικό να μην
είναι λιγότερο του ποσοστού 17% των φιλοξενούµενων παιδιών».

 

2. Κατόπιν τούτου, αφού ελήφθη υπόψη ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενήθηκε τα παρελθόντα έτη, καθώς
και η επιδημιολογική κρίση, για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Παιδικών Εξοχών και κυρίως, για την
ασφαλή, από όλες τις απόψεις,  διαμονή των παιδιών, κρίνεται απαραίτητο να αποσπασθεί και για τις
πέντε (05) κατασκηνωτικές περιόδους και συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 18/06/2022 έως
17/08/2022, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που εμφαίνεται κατωτέρω, κατά αντικείμενο
απασχόλησης, αθροιζόµενο συνολικά σε σαράντα τρία (43) άτοµα: 

α) Τέσσερις (04) γυναίκες έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως συντονιστές-
υπεύθυνοι παιδιών, για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους.

β) Τέσσερις (04) άνδρες έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως συντονιστές-υπεύθυνοι
παιδιών, για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους. 

γ) Δύο (02) άτομα έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ. που γνωρίζουν επαρκώς τη μαγειρική
τέχνη και κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή διαθέτουν ανάλογη εµπειρία, ως µάγειρες.

δ) Δύο (02) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., που να γνωρίζουν τη μαγειρική τέχνη και να
διαθέτουν ανάλογη εµπειρία, ως βοηθοί µάγειρα.



ε) Οκτώ (08) άτοµα έως και το βαθµό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., ως προσωπικό εστιατορίου. 

στ) Δύο (2) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., για τον καθαρισμό των μαγειρικών
σκευών.

ζ) Οκτώ (08)  άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα, ως προσωπικό ασφάλειας, πυρασφάλειας
και ευπρεπισµού των χώρων. 

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

  θ) Τρία (03) άτοµα έως και το βαθµό του Ανθυπαστυνόµου ή Π.Υ., ως προσωπικό Κυλικείου.

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

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

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

ιγ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως υδραυλικός, κάτοχος τίτλου
σπουδών υδραυλικού από τεχνική σχολή ή µε ανάλογη εµπειρία σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

 ιδ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως ψυκτικός, κάτοχος τίτλου
σπουδών ψυκτικού από τεχνική σχολή ή µε ανάλογη εµπειρία σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας.

ιε) Δύο (02) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., ως οδηγοί, κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
οδήγησης, για την κίνηση των οχημάτων (επιβατηγών - ασθενοφόρου – λεωφορείων-πυροσβεστικών
οχηµάτων, κ.λπ.).

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

ιζ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως γυμναστής, για την απασχόληση των
παιδιών µε αθλοπαιδιές και λοιπές δραστηριότητες, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών.

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
Μέριμνας & Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας αίτηση – δήλωση. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να
αποσπαστούν στις Παιδικές Εξοχές θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-5) στην
Υπηρεσία τους, µέχρι 31-03-2022.

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 την Διευθύντρια του Ιδρύματος Μέριμνας &
Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας ή τον αναπληρωτή αυτής 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. 

Επισημαίνεται ότι,  όλο το προσωπικό που τελικά θα επιλεγεί να αποσπασθεί στην Κατασκήνωση,
ανεξαρτήτως ειδικότητας και απασχόλησης, θα κληθεί από την Υπηρεσία 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 κατασκήνωσης για το έτος 2022. 

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. Τα επιμέρους καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και τυχόν τροποποίησή τους, ανά ειδικότητα και λοιπές
λεπτομέρειες, ασχέτως της δήλωσης επιθυμίας των ενδιαφερομένων, θα ορισθούν από την Διευθύντρια  του
Ιδρύματος Μέριμνας & Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις ανακύπτουσες ανάγκες των
Παιδικών Εξοχών.  Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στη Διευθύντρια του Ιδρύματος, άμεσης
απομάκρυνσης-διακοπής της απόσπασης του προσωπικού σε περίπτωση σοβαρού λόγου που αφορά την
εύρυθµη λειτουργία της Κατασκήνωσης, κυρίως δε της ασφάλειας των κατασκηνωτών.

Τονίζεται ότι όλο το προσωπικό που θα επιλεγεί για τη στελέχωση της Κατασκήνωσης θα συμμετάσχει
ανεξαρτήτως ειδικότητας ή καθηκόντων, στο επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας & εκκένωσης
της Κατασκήνωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

6. Στο αστυνομικό και στο πολιτικό προσωπικό που θα αποσπασθεί εθελοντικά στις Παιδικές Εξοχές και
θα διαμένει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 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 της Διευθύντριας του Ιδρύματος. Το παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό,
σύμφωνα με την υπ΄αριθ.  2/72000/0022 από 18/12/2001 Κ.Υ.Α., δεν δικαιολογεί οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης
υπηρεσίας, εφόσον διαµένει και σιτίζεται στις εγκαταστάσεις των παιδικών εξοχών.

7. Οι Υπηρεσίες 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 Μέριµνας & Αριστείας Ελληνικής Αστυνοµίας (Α.Μ.Υ.: 42820), µέχρι την 08/04/2022.

8. Η Δ/νση Υγειονομικού / Α.Ε.Α., για την ιατρική μέριμνα κατασκηνωτών, στελεχών και προσωπικού των
Παιδικών Εξοχών, θα πρέπει να:

α) αποσπάσει το κατάλληλο (λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των φιλοξενουμένων παιδιών κατά περίοδο)
 και απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για την παροχή υπηρεσιών καθ’ όλο το 24ώρο, 

β) διαθέσει έναν (01) Ψυχολόγο, σε καθημερινή βάση και σε ώρες που θα καθοριστούν κατόπιν
συνεννοήσεως με την Διευθύντρια, για θέματα του γνωστικού και επιστημονικού του αντικειμένου, που
αφορούν την προσαρµογή των κατασκηνωτών,

γ) παραχωρήσει στις Παιδικές Εξοχές ένα (01) ασθενοφόρο όχηµα σε άριστη κατάσταση, με πλήρη τεχνικό
και υγειονοµικό εξοπλισµό, 

δ) αποστείλει τουλάχιστον έναν (01) μήνα πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου (20-05-2022)
αντίγραφα πτυχίων των Ιατρών - Νοσηλευτών που θα διατεθούν σε όλες τις κατασκηνωτικές
περιόδους, μαζί με ιατρική βεβαίωση καλής υγείας, καθότι τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται
πλέον από την αδειοδοτούσα Αρχή για την έκδοση σχετικής Άδειας Λειτουργίας. 

Την Α΄περίοδο, για την καλύτερη οργάνωση του Ιατρείου και την προμήθεια και τακτοποίηση του
υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, η απόσπαση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να
πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον µία (01) ηµέρα πριν την άφιξη των κατασκηνωτών (από 20-06-2022).

9. Η Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών / Α.Ε.Α. παρακαλείται όπως διαθέσει, κατά τα χρονικά διαστήματα από
28-05-2022 έως και 19-09-2022, δύο (02) λεωφορεία, προσφάτως συντηρημένα, με κλιματισμό και σε καλή
κατάσταση, εκ των οποίων ένα πενήντα (50) θέσεων και ένα τριάντα πέντε (35) θέσεων, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν για τυχόν ημερήσιες εκδρομές - επισκέψεις των  κατασκηνωτών, καθώς επίσης για την
εκκένωση της Κατασκήνωσης, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (εκκένωση Κατασκήνωσης) η ως άνω Δ/νση, να
µεριµνήσει για τη διάθεση ανάλογου αριθµού οχηµάτων για τη µετακίνηση κατασκηνωτών και προσωπικού. 

1 0 . Η Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α. παρακαλείται όπως μεριμνήσει για τη διάθεση φορτηγού



οχήματος 3,5 τόνων καθώς και πυροσβεστικού οχήματος πλήρως εξοπλισμένο χωρητικότητας 1,5 τόνων,
κατά τα χρονικά διαστήματα από 28-05-2022 έως και 19-09-2022. Τα εν λόγω οχήματα θα παραληφθούν από
προσωπικό της Υπηρεσίας µας, κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης.

11. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας/Α.Ε.Α. παρακαλείται για την ενημέρωση όλων των Ενώσεων Αποστράτων
της Χώρας.

12. Το Γραφείο Τύπου/Α.Ε.Α.  παρακαλείται για την ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρχηγείου
µας.

13. Τα  Γραφεία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, που υποβάλλεται η παρούσα (υ.τ.α.),
παρακαλούνται για την ενηµέρωσή τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΑΘΗΝΑ, 11/02/2022
Ο/Η ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΙΔΡ. ΜΕΡ. ΑΡΙΣΤ. ΕΛ.ΑΣ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β'

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΑ ΚΟΛΙΩΝΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΣ
 1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ (POL) 
 2) ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 
 3) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 1) ΓΡ. K. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. 
 2) - ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
 3) 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
 4) .ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Διεύθυνση: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2
 5) "1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4-ΑΘΗΝΑ               Τ.Κ.10177
 6) "1.ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Διεύθυνση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 - ΑΘΗΝΑ   Τ.Κ.10177
 7) ΠΟΑΞΙΑ 
Διεύθυνση: Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΑΘΗΝΑ
 8) ΠΟΑΣΥ 
 9) 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση: ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (84) - 5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
 10) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ (Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.) 
 11) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
 12) "1.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Διεύθυνση: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ  54 - ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ.10431
 13) "1.ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Διεύθυνση: ΙΚΤΙΝΟΥ 2 - ΑΘΗΝΑ   Τ.Κ. 10552
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