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ΘΔΚΑ: «Ιεηηνπξγία ησλ Ξαηδηθψλ Δμνρψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζηνλ Άγην Αλδξέα – 

Λέαο Κάθξεο ηνπ Γήκνπ Καξαζψλα Αηηηθήο, θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν έηνπο 2021,- 

ΦΗΙΝΜΔΛΗΑ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΩΛ (Ξαηδηθή Θαηαζθήλσζε κε ηε Ππλνδεία Γνλέσλ)». 

 

ΠΣΔΡ.: α) Ζ ππ’ αξηζ. 42820/21/671891 απφ 01/04/2021 Απφθαζε θνπ Αξρεγνχ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

β) Ζ ππ’ αξηζ. 5/8 απφ 11/03/2021 Απφθαζε - Ξξαθηηθφ ηνπ Γ.Π.   ηνπ Ηδξχκαηνο 

Κέξηκλαο θαη Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

 

Κε ηελ αλσηέξσ (α) ζρεηηθή Απφθαζε θ. Αξρεγνχ ΔΙ.ΑΠ., θαηφπηλ θαη ηεο (β) νκνίαο ηνπ Γ.Π. ηνπ 

Ηδξχκαηνο Κέξηκλαο θαη Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, απνθαζίζζεθε ε ιεηηνπξγία, θαηά ηελ 

εξρφκελε ζεξηλή πεξίνδν, ησλ Ξαηδηθψλ Δμνρψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

 

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

θξίζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Θαηαζθήλσζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί  απφ 

ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ 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 πεξεζία καο κεηά ηελ έθδνζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

απνθάζεσλ, ηνπ αξκφδηνπ πνπξγείνπ. 

 

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.   

 

Δηδηθόηεξα, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Ξαηδηθψλ Δμνρψλ ΔΙ.ΑΠ., θαηά ηελ πεξίνδν φπνπ ζα 

θηινμελεζνχλ νηθνγέλεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Πψκαηνο ελ ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία, 

θαζνξίδνληαη, σο θαησηέξσ, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ: 

 

                  

Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ   Γ Ζ Κ Ν Θ Ο Α Ρ Η Α 

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ηνπ ΞΝΙΗΡΖ 

Η Γ Ο  Κ Α  ΚΔΟΗΚΛΑΠ  &  ΑΟΗΠΡΔΗΑΠ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ  ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ  -  Λ.Ξ.Γ.Γ. 

Ξ.Θαλειινπνχινπ 4-10177 Αζήλα 

Αξκφδηνο: /Α΄ ΞΑΡΠΗΝΟΑΠ Γεκ. 

Ρει.2131520713, pol.1011330 

e-mail:  idryma.eksoxes@astynomia.gr 

ΑΟΗΘ. ΞΟΥΡ. 8025/31/252-β΄ 

          

         Αζήλα, 06 Απξηιίνπ 2021 
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I.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (Παιδική Καηαζκήνωζη με ηη 

υνοδεία Γονέων). 

1. Θαηά ηελ εξρφκελε ζεξηλή πεξίνδν, ζηηο Ξαηδηθέο Δμνρέο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζηνλ Αγ. 

Αλδξέα Λέαο Κάθξεο Αηηηθήο, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ «ΞΑΗΓΗΘΖ ΘΑΡΑΠΘΖΛΥΠΖ ΚΔ 

ΡΖ ΠΛΝΓΔΗΑ ΓΝΛΔΥΛ», ζα θηινμελεζνχλ νηθνγέλεηεο πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ελ 

ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία, ζε έμη (06) πεξηόδνπο, θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 01-06-2021 

έσο 28-06-2021 θαη απφ 28-08-2021 έσο 24-09-2021, σο αθνινχζσο: 

 

2. Γηθαίσκα λα ππνβάιινπλ αίηεζε έρνπλ: 

α) Ρν ελ ελεξγεία αζηπλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
β) Ρν ελ απνζηξαηεία αζηπλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
γ) Νη 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, έρεη 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: 

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

 Νηθνγέλεηεο κε κέινο ΑΚΔΑ (ζχδπγνο, ηέθλν ή δηθαηνχρνο). 
Πεκεηώλεηαη 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. Ξέξαλ 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. 

    Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθήο κνξηνδόηεζεο, θαηά ηελ επηινγή ησλ ινηπψλ 

επηζπκνχλησλ νηθνγελεηψλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε:  

Α΄ Νθηαήκεξν: 

Β΄ Νθηαήκεξν: 

Γ΄ Νθηαήκεξν: 

Γ΄ Νθηαήκεξν: 

Δ΄ Νθηαήκεξν: 

ΠΡ΄ Νθηαήκεξν: 

 

Απφ 01-06-2021 έσο 08-06-2021 - «ΣΑΚΖΙΖΠ ΕΖΡΖΠΖΠ» 

Απφ 11-06-2021 έσο 18-06-2021 - «ΖΞΗΑΠ ΕΖΡΖΠΖΠ» 

Απφ 21-06-2021 έσο 28-06-2021 - «ΤΖΙΖΠ ΕΖΡΖΠΖΠ» 

Απφ 28-08-2021 έσο 04-09-2021 - «ΤΖΙΖΠ ΕΖΡΖΠΖΠ» 

Απφ 07-09-2021 έσο 14-09-2021 - «ΖΞΗΑΠ ΕΖΡΖΠΖΠ» 

Απφ 17-09-2021 έσο 24-09-2021 - «ΣΑΚΖΙΖΠ ΕΖΡΖΠΖΠ» 
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Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνύρνπ. Αλ πξφθεηηαη γηα έγγακν, κνξηνδνηείηαη κε δέθα (10) 

κφξηα, ελψ αλ πξφθεηηαη γηα κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ήηνη, γνλέαο άγακνο, 

ρεξεχζαο, δηαδεπγκέλνο, ελ δηαζηάζεη ή νηθνγέλεηεο απνβηψζαληνο πξνζσπηθνχ (ζχδπγνο κεηά 

ηέθλνπ/-σλ), ν δηθαηνχρνο ιακβάλεη ηξηάληα (30) κφξηα. 

Λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξηπηψζεηο ζπλππεξέηεζεο ζην Πψκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απνζηξάησλ), 

αλά νηθνγέλεηα πθίζηαηαη κνλαδηθό δηθαίσκα αηηήζεσο άπαμ θαη’ έηνο. 

 Ν αξηζκόο ησλ ηέθλσλ (άγακα θαη κε εξγαδφκελα έσο 25 εηψλ εθφζνλ ινγίδνληαη σο 
πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο). Απνδίδνληαη: 

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

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

 Ρα 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. 

 Ζ θηινμελία ζηελ Θαηαζθήλσζε ζε πξνεγνύκελε ζεξηλή πεξίνδν αλάινγα κε ηελ 
πεξίνδν ρξήζεο («ΤΖΙΖΠ», «ΖΞΗΑΠ» ή «ΣΑΚΖΙΖΠ ΕΖΡΖΠΖΠ»). Γηα θάζε πεξίνδν θηινμελίαο 
«ΣΑΚΖΙΖΠ ΕΖΡΖΠΖΠ» αθαηξνχληαη δεθαπέληε (15) κφξηα, γηα θάζε πεξίνδν θηινμελίαο «ΖΞΗΑΠ 

ΕΖΡΖΠΖΠ» αθαηξνχληαη είθνζη πέληε (25) κφξηα θαη γηα θάζε πεξίνδν θηινμελίαο «ΤΖΙΖΠ 

ΕΖΡΖΠΖΠ» αθαηξνχληαη ζαξάληα (40) κφξηα. 

 Δπί πεξηπηψζεσλ ηζνςεθίαο ζηηο ηειεπηαίεο πξνβιεθζείζεο ζέζεηο θαηάηαμεο ησλ πηλάθσλ 
κνξηνδφηεζεο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αηηνύλησλ. Ξξνο ηνχην, ζε ζπληξέρνπζα 
πεξίπησζε, ζα πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζρεηηθφ απαξαίηεην παξαζηαηηθφ- έγγξαθν.  

Δπηζεκαίλεηαη ηέινο, όηη, ηφζν γηα ηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο εηδηθέο θαηεγνξίεο, φζν θαη 
γηα ηνπο ππαγφκελνπο ζηε γεληθή κνξηνδόηεζε, ε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο θηινμελίαο 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. 
Ζ 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 Ηδξχκαηνο, απνηεινχκελε απφ έλαλ (01) Αμησκαηηθφ θαη 
δχν (02) βαζκνθφξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

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, σο εηζθνξά αληαπνδνηηθνύ 

ραξαθηήξα. 

→Ρν αλσηέξσ πνζό ζα θαηαηίζεηαη ζηνλ ππ΄ αξηζ. GR 6301100400000004054094620 
IBAN ινγαξηαζκό ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο, πνπ ηεξεί ην Ίδξπκα θαη ηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ 
ζα πξνθχςνπλ, ζα εγγξάθνληαη ζηνλ αληίζηνηρν πξνβιεπφκελν Θ.Α.Δ. 3299 «Έζνδα απφ 
πξνζθνξά ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά» (κε αηηηνινγία φλνκα επψλπκν 
δηθαηνχρνπ & πεξίνδν). Ν αηηψλ ζα πξέπεη λα απνζηείιεη ζην Ίδξπκα ηελ απφδεημε θαηάζεζεο ηεο 
Ρξάπεδα, ηνπιάρηζηνλ κία βδνκάδα πξηλ ηελ εκέξα πξνζέιεπζεο. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα 
απνθιείεηαη απφ ην πξφγξακκα θηινμελίαο. Πε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο, νθείιεη ηνπιάρηζηνλ 

ΑΔΑ: 6Σ4ΖΟΡ92-ΤΩΜ



 

 

δεθαπέληε (15) εκέξεο λσξίηεξα, λα ελεκεξψζεη ηελ πεξεζία καο γηα ηελ επηινγή έηεξνπ 
δηθαηνχρνπ.  

6. Πηνπο θηινμελνχκελνπο ζα παξαζρεζεί ν εμνπιηζκφο ηνπ δσκαηίνπ, ν νπνίνο ζα ρξεψλεηαη ζε θάζε 
νηθνγέλεηα. Νη 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. 
Ρα δσκάηηα ζα παξαδίδνληαη ζηνπο θηινμελνχκελνπο θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα, ε δε θαζαξηφηεηα 
απηψλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ησλ νηθνγελεηψλ. Θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο ηα δσκάηηα θαη ν 
εμνπιηζκφο ηνπο ζα παξαδίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηα παξέιαβαλ. Ρπρφλ δεκηέο πνπ ζα 
παξαηεξεζνχλ κεηά ηε ιήμε ηεο θηινμελίαο ζα θαηαινγίδνληαη ζηνπο ππφρξενπο. 

7. Πηνπο θηινμελνχκελνπο ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζίηηζεο ζην εζηηαηφξην ηεο εγθαηάζηαζεο, κε ηελ 
πξνζθνξά ηξηώλ (03) γεπκάησλ (πξσηλνύ - κεζεκεξηαλνύ  - δείπλνπ). Ξξνο ηνχην ζα 
ηεζνχλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηα καγεηξεία γηα ηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, θαζψο θαη ην 
εζηηαηφξην, φπνπ ζα πξνζθέξνληαη ηα παξαζθεπαδφκελα είδε.  
→ Ρν εζηηαηφξην ζα ιεηηνπξγήζεη ζηα πξφηππα ησλ Ιεζρψλ ηνπ Πψκαηνο, 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.).  

→ Θαηά 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 ζην εζηηαηφξην 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.  

Ρν θόζηνο γηα ηξία (03) πιήξε γεύκαηα εκεξεζίσο ζα αλέξρεηαη ζηα έμη (06) επξώ αλά 

άηνκν. Ρν 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 24σξε βάζε ππεξεζίεο θξνχξεζεο, θαζαξηφηεηαο θνηλφρξεζηνπ θαη 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θχιαμεο εγθαηαζηάζεσλ, ηερληθήο ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη:  

 Ζ επζχλε γηα ηελ επηηήξεζε ησλ παηδηψλ ησλ θηινμελνχκελσλ νηθνγελεηψλ, ηφζν εληφο ηνπ 

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

απνθιεηζηηθά ησλ γνλέσλ ή ησλ θεδεκφλσλ ηνπο. 

 Ζ ηαηξηθή θάιπςε ησλ θηινμελνπκέλσλ ζα παξέρεηαη απφ ηα παξαθείκελα Θέληξα γείαο, κε 

κέξηκλα ησλ ηδίσλ. 

9. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα θηινμελίαο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ, νη κελ 

ελ ελεξγεία ζηηο πεξεζίεο ηνπο, νη δε ελ απνζηξαηεία κέζσ ηνπ Αζηπλνκηθνχ Ρκήκαηνο ηνπ 

ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά κέρξη 15/04/2021: 

α) Αίηεζε ζπκκεηνρήο- θηινμελίαο (ΞΝΓΔΗΓΚΑ Β-1), ε νπνία ζα επέρεη θαη ζέζε πεχζπλεο 

Γήισζεο (άξζξν 8 Λ. 1599/1986). Ν δηθαηνχρνο δχλαηαη λα θαηαρσξήζεη έσο δύν (02) 
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πεξηόδνπο επηζπκίαο πξνο θηινμελία - εθ ησλ νπνίσλ κόλν ε κία (01) ραξαθηεξηδφκελε 

σο «ΤΖΙΖΠ ΕΖΡΖΠΖΠ», θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο Θεθαιαίνπ ηεο 

εηζήγεζεο, γηα ηελ επρεξέζηεξε θαηαλνκή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε πεξίπησζε ζπκθφξεζεο 

αηηεκάησλ ζε νξηζκέλε πεξίνδν θηινμελίαο. 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 

Ηδξχκαηνο Κέξηκλαο θαη Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.  

 β)  Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.  
 γ) Γηα ηνπο ππαγφκελνπο ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο, έγγξαθν – πηζηνπνηεηηθφ, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη  ζαθψο ε έληαμή ηνπο ζε απηέο. 
     Δπηπιένλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην, νπνηνδήπνηε έγγξαθν δεηεζεί απφ 

ηε πεξεζία καο, πξνο επίξξσζε ησλ δεισζέλησλ ζηελ Αίηεζε ζηνηρείσλ (π.ρ. 
αληίγξαθν Δ1, θ.ιπ.). 

 10. Νη πεξεζίεο λα δηαβηβάζνπλ, κε επζχλε ησλ δηνηθνχλησλ Αμησκαηηθψλ, απεπζείαο ζην 
Ίδξπκα Κέξηκλαο θαη Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Α.Κ..: 42820), κέζσ POL,  ην 
αξγόηεξν έσο 20/04/2021: 
α) ηηο αηηήζεηο θηινμελίαο νηθνγελεηψλ (ΞΝΓΔΗΓΚΑ Β-1), κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη 
β) ην ζπλεκκέλν ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα (ΞΝΓΔΗΓΚΑ Β-3) ζπκπιεξσκέλν, εθηζηψληαο 

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

II. ΠΡΔΙΔΣΥΠΖ ΘΑΡΑΠΘΖΛΥΠΖΠ - ΑΞΝΠΞΑΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΘΑΡΑ ΡΖ «ΦΗΙΝΜΔΛΗΑ 
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ» 

1. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Θαηαζθήλσζεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή (ΦΗΙΝΜΔΛΗΑ 
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΩΛ), ζα απνζπαζζνχλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ πεξεζίεο ηεο Αηηηθήο, κε γλψκνλα, 
πξσηίζησο, ηελ εζεινληηθή ηνπο ζπκκεηνρή, ζπλνιηθά ηξηάληα ηέζζεξα (34) άηνκα, πξνζσπηθφ 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 28-05-2021 έσο 28-06-2021 θαη 
27-08-2021 έσο 26-09-2021, σο αθνινχζσο:  

α) Γύν (02) άηνκα έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Ξ.., πνπ γλσξίδνπλ 

επαξθψο ηε καγεηξηθή ηέρλε, σο κάγεηξεο, θαη θαηέρνπλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ ή λα 

δηαζέηνπλ αλάινγε εκπεηξία. 

β) Γύν (02) άηνκα έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αξρηθύιαθα ή Ξ.., πνπ λα γλσξίδνπλ ηε 

καγεηξηθή ηέρλε, σο βνεζνί κάγεηξα, θαη λα δηαζέηνπλ αλάινγε εκπεηξία. 

γ) Έμη (06) άηνκα έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αξρηθύιαθα ή Ξ.., σο πξνζσπηθό 

εζηηαηνξίνπ. 

δ) Γύν (2) άηνκα έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αξρηθύιαθα ή Ξ.., γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

καγεηξηθψλ ζθεπψλ. 

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

ζη) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Ξ.., σο Ρερλνιόγνο       

Ρξνθίκσλ, θάηνρνο ζρεηηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

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

αζθάιεηαο, ηεο ππξαζθάιεηαο θαη ηνπ εππξεπηζκνύ ησλ ρώξσλ. 

ε) Ρξία (03) άηνκα έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Ξ.., σο πξνζσπηθό 

Θπιηθείνπ. 

ζ) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Ξ.., σο ειεθηξνιόγνο, 

θάηνρνο ζρεηηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

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

θάηνρνο ζρεηηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

ηα) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ, σο Λαπαγνζώζηεο, ν 

νπνίνο λα θαηέρεη αλάινγν δίπισκα. 
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ηβ) Έλα άηνκν (01) έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αξρηθύιαθα, σο νδεγόο, θάηνρνο 

επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο, γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ (επηβαηεγψλ – ιεσθνξείσλ - 

ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, θ.ιπ.). 

ηγ)  Γύν (02) άηνκα ζην βαζκό Αλζππαζηπλόκνη  σο επόπηεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

ηδ) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Ξ.., σο  δηαζώζηεο, κε 

αλάινγε πηζηνπνίεζε.  

ηε) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Ξ.., σο πδξαπιηθόο, 

θάηνρνο ηίηινπ ζπνπδψλ πδξαπιηθνχ απφ ηερληθή ζρνιή ή κε αλάινγε εκπεηξία ζε πεξεζίεο 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.  

ηζη) Έλα (01) άηνκν έσο θαη ην βαζκό ηνπ Αλζππαζηπλόκνπ ή Ξ.., σο ςπθηηθόο, 

θάηνρνο ηίηινπ ζπνπδψλ ςπθηηθνχ απφ ηερληθή ζρνιή ή κε αλάινγε εκπεηξία ζε πεξεζίεο ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

Θαη΄ εμαίξεζε νη αλαθεξόκελνη ζηελ παξ. (δ) λα απνζπαζζνύλ από 20-05-2021, 

πξνθεηκέλνπ πξνβνύλ ζε ελέξγεηεο εππξεπηζκνύ θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο 

Θαηαζθήλσζεο, γηα ηελ ππνδνρή ησλ θηινμελνπκέλσλ. 

Ρν σξάξην εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ λα είλαη απηφ ηνπ 8σξνπ, πξσί ή απφγεπκα, πιελ 

ησλ ζθνπψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ αζθάιεηαο θαη ππξαζθάιεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ 

ζα αθνινπζνχλ 8σξν θπιηφκελν σξάξην. 

2. Νη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα απνζπαζηνχλ ζηηο Ξαηδηθέο Δμνρέο ζα πξέπεη λα 
ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε απφζπαζεο (πφδεηγκα Β-2) ζηελ πεξεζία ηνπο, κέρξη 
15/04/2021.  
Δπηζεκαίλεηαη όηη φζνη απφ ην πξνζσπηθφ ππνβάιινπλ αίηεζε κε εηδηθφηεηεο κάγεηξα, 

λαπαγνζώζηε, δηαζώζηε, γπκλαζηή θαη ηερλνιόγνπ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

ζπλππνβάινπλ αληίγξαθν πηπρίνπ - δηπιψκαηνο - ηίηινπ ζπνπδψλ ή πηζηνπνίεζε, αληίζηνηρν 

κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. 

3. Ζ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα ππνβάιιεη αίηεζε γηα εζεινληηθή απφζπαζή ηνπ ζηηο 

Ξαηδηθέο Δμνρέο ζα γίλεη από ηξηκειή επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ηελ Γηεπζχληξηα ηνπ 

Ηδξχκαηνο Κέξηκλαο θαη Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή ηνλ αλαπιεξσηή απηήο, σο πξφεδξν, 

θαη κέιε δχν (02) Αμησκαηηθνχο, έλαο (01) απφ ηε Γ/λζε Ξξνζσπηθνχ/Α.Δ.Α. θαη έλαο (01) απφ ην 

Ίδξπκα.  

→ Δπηζεκαίλεηαη όηη φιν ην πξνζσπηθφ, αλεμαξηήηνπ εηδηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο, πνπ ηειηθά ζα 

επηιεγεί λα απνζπαζζεί ζηελ Θαηαζθήλσζε ζα θιεζεί απφ ηελ πεξεζία καο, λα ππνβάιιεη 

ηαηξηθή βεβαίσζε θαιήο πγείαο απφ ππεξεζηαθφ ή ηδηψηε ηαηξφ.  

→ Πεκεηώλεηαη όηη, ην πξνζσπηθφ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (κάγεηξεο θαη βνεζνί απηψλ, 

πξνζσπηθφ εζηηαηνξίνπ θαη θπιηθείνπ, απνζεθάξηνπ θαη ηερλνιφγσλ ηξνθίκσλ) απαηηείηαη λα 

πξνζθνκίζεη ην πξνβιεπφκελν ελ ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ πγείαο.  

4. Ρα επί κέξνπο θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζή ηνπο, θαηά εηδηθφηεηα 

θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ζα νξηζζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ησλ Ξαηδηθψλ 

Δμνρψλ, απφ ηελ Γηεπζχληξηα ησλ Ξαηδηθψλ Δμνρψλ. 

Ρνλίδεηαη όηη όιν ην πξνζσπηθό πνπ ζα επηιεγεί γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Θαηαζθήλσζεο ζα 

ζπκκεηάζρεη αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο ή θαζεθφλησλ ζην επηρεηξεζηαθό ζρέδην 

ππξνπξνζηαζίαο ή εθθέλσζεο πνπ αθνξά, ζηελ αζθάιεηα θαη ππξαζθάιεηα ηεο 

Θαηαζθήλσζεο. 

5. Πην αζηπλνκηθφ θαη ζην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απνζπαζζεί ζηηο Ξαηδηθέο Δμνρέο, ζα δνζεί 

ε δπλαηφηεηα αλ επηζπκεί λα δηακέλεη εληφο ηεο Θαηαζθήλσζεο θαη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εθόζνλ ππάξρεη ζρεηηθή δπλαηόηεηα. 
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6. Ρφζν ην πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο φζν θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απνζπαζηεί ζηηο Ξαηδηθέο 

Δμνρέο, εθφζνλ επηζπκεί, δχλαηαη λα ζηηίδεηαη ζην εζηηαηφξην ηεο Θαηαζθήλσζεο, ρσξίο 

θαηαβνιή ηηκήκαηνο.  

→ Ινηπά πξφζσπα – επηζθέπηεο ζα δχλαληαη λα ζηηίδνληαη, κε ηελ θαηαβνιή θαλνληθνχ αληηηίκνπ, 

έμη (06) επξώ εκεξεζίσο θαη κφλν εθφζνλ έρνπλ θαιπθζεί πιήξσο νη αλάγθεο ησλ 

δηθαηνχρσλ. Ρν πνζφ απηφ 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€). 

7. Νη πεξεζίεο πνπ ζα δερζνχλ αηηήζεηο εζεινληηθήο απφζπαζεο θαη ζε ζπληξέρνπζα πεξίπησζε 

ζρεηηθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ (εηδηθφηεηεο καγείξνπ, λαπαγνζψζηε, δηαζψζηε, ηερλνιφγνπ 

ηξνθίκσλ), λα δηαβηβάζνπλ, ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, κε επζχλε ησλ πξντζηακέλσλ απεπζείαο, 

κέζσ POL, ζην Ίδξπκα Κέξηκλαο θαη Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Α.Κ..: 42820)  ή 

ηαρπδξνκηθψο (Ξ. Θαλειιφπνπινπ 4, 101 77 ΑΘΖΛΑ), γηα ηηο πεξεζίεο πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη 

κε POL, κέρξη 20-04-2021.  

8. Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, εθηζηάηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή - επζύλε ησλ δηνηθνύλησλ 

Αμησκαηηθώλ γηα ηελ ελππφγξαθε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πεξεζηψλ ηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζπαζκέλσλ ζε κε αζηπλνκηθέο πεξεζίεο) θαη γηα ηελ 

απαξέγθιηηε εθαξκνγή ησλ δηαηαζζνκέλσλ. 

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

Απνζηξάησλ ηεο Σψξαο. 

10. Ρν  Γξαθείν Ρύπνπ / Α.Δ.Α.  παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Αξρεγείνπ καο. 

11. Ρα  Γξαθεία ηεο Ξνιηηηθήο θαη Φπζηθήο Ζγεζίαο ηνπ Πώκαηνο, πνπ ππνβάιεηαη ε παξνχζα 

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

 

Ζ 

ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΘΝΙΗΥΛΖ 

ΑΠΡΛ. ΞΝΓΗΔΘΛΡΖΠ

ΑΔΑ: 6Σ4ΖΟΡ92-ΤΩΜ



 

(1) «Ρέθλα», θαηά ηνπο νξηζκνχο ηεο παξνχζαο Γηαηαγήο, είλαη ηα άγακα θαη κε εξγαδφκελα 
έσο 25 εηψλ εθφζνλ ινγίδνληαη σο πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 
(2) Λα ζπκπιεξσζνχλ αλαιφγσο ηα αλσηέξσ πεδία (Α) ή (Β) αλαθνξηθά κε ηα έηε ππεξεζίαο 
ή/θαη ηα έηε ελ απνζηξαηεία ηνπ ζαλφληνο δηθαηνχρνπ. 
(3) Ξξνζδηνξίδεηαη ν αηηεζείο δηθαηνχρνο θαηά ηελ πξνεγνχκελε θηινμελία ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ησλ Ξαηδηθψλ Δμνρψλ ζε πεξίπησζε πνπ ακθφηεξνη ππεξεηνχλ ζηελ ΔΙ.ΑΠ. 

         ΑΗΡΖΠΖ                                             ΞΝΓΔΗΓΚΑ Β-1 
ΞΔΘΛΖ  ΓΖΙΥΠΖ 

                                                                          ….…..……….……………………2021 

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

(Α) ΔΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑ:  
(Β) ΔΛ ΑΞΝΠΡΟΑΡΔΗΑ:  
 
ΔΣΥ ΦΗΙΝΜΔΛΖΘΔΗ ΠΡΗΠ ΞΑΗΓΗΘΔΠ ΔΜΝΣΔΠ 
ΝΣΗ: 
ΛΑΗ:       ΔΡΝΠ: …………ΞΔΟΗΝΓΝΠ: ………… 
ΑΗΡΩΛ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ(3): ΗΓΗΝΠ 
    ΠΕΓΝΠ

ΞΟΝΠ 

ΡΝ ΗΓΟΚΑ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΘΑΗ ΑΠΟΗΠΡΔΗΑΠ 
ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ 

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

  α. Γειψλσ φηη έιαβα γλψζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ - δηθαησκάησλ - παξνρψλ, ησλ 
νηθνγελεηψλ ηνπ δηθαηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, πνπ 
ζα θηινμελεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 
Ξαηδηθψλ Δμνρψλ ηνπ Ηδξχκαηνο Κέξηκλαο & 
Αξηζηείαο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη επηζπκψ 
ηελ θηινμελία κνπ γηα ην νθηαήκεξν (….) απφ 
……………………2021 έσο ……………………2021 
θαη ελαιιαθηηθά (….) απφ ……….….……..2021 
έσο …………………….2021, φπνπ ζα ζπλνδεχνκαη 
απφ ηα θάησζη κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ 
(ζχδπγνο θαη ηέθλα(1)): 

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

 

β. Ξαξέρσ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ 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 Κέξηκλαο & Αξηζηείαο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο.  

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

 

      Ν / Ζ  ΑΗΡΩΛ / -ΝΠΑ 
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                                                                 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β-2 

           

            ΑΗΡΖΠΖ – ΓΖΙΩΠΖ                                 ……..………………………2021 

     ΔΘΔΙΝΛΡΗΘΖΠ ΑΞΝΠΞΑΠΖΠ 

 
 

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

ΡΖΙΔΦΩΛΝ ΝΗΘΗΑΠ:………………………….. 

ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙΔΦΩΛΝ:…………………………. 

ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΖΟΔΡΩ: .….… 

……………………….………………………………… 

ΡΖΙΔΦΩΛΝ ΞΖΟΔΠΗΑΠ: …………………….. 

EMAIL ΞΖΟΔΠΗΑΠ: ……………………………….. 

ΔΡΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΛΝΙΗΘΑ:………….…….. 

ΓΟΑΚΚΑΡΗΘΔΠ ΓΛΩΠΔΗΠ:…………….……….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ:……………….. 

………………………………………………………….. 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΔΘΛΩΛ - ΖΙΗΘΗΑ - ΦΙΝ:…….. 

………………………………………………………….. 

 
 

ΞΟΝΠ 

ΡΝ ΗΓΟΚΑ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΘΑΗ ΑΟΗΠΡΔΗΑΠ 
ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ 

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

     Γειψλσ φηη έιαβα γλψζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ – θαζεθφλησλ - παξνρψλ 
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απνζπαζζεί 
εζεινληηθά ζηηο Ξαηδηθέο Δμνρέο ηνπ 
Ηδξχκαηνο Κέξηκλαο θαη Αξηζηείαο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη επηζπκψ ηελ 
απφζπαζή κνπ, κε αληηθείκελν 
απαζρφιεζεο: 
(Α)………………………………………………………..
………………………………………………………. ή 
(πξναηξεηηθά): (Β) ……………………………  
……………………………………… γηα  ηα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα(1) …………….………………………… 
………………….………………………………………… 
Δπίζεο, δειψλσ φηη έρσ απνζπαζζεί ζηηο 
Ξαηδηθέο Δμνρέο ηα έηε:……………………….... 
……………………………………………………………. 
σο(2): …………………………………………………… 

 
 
 

 
 Ν / Ζ   Α Η Ρ Ω Λ / -Ν  Π Α 
 
 
 
 
(1) Ππκπιεξψλεηαη σο επηζπκεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφζπαζεο: 28-05-2021 έσο 28-06-2021 θαη  
27-08-2021 έσο 26-09-2021, ή έλα (01) εθ ησλ 

δχν (02) ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ. 
(2) Ππκπιεξψλεηαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο. 

ΑΔΑ: 6Σ4ΖΟΡ92-ΤΩΜ
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ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β-3 

Η  Γ  Ρ  Τ  Μ  Α   

ΔΞΟΥΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ  

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΙΝΟΥΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
 

Ονοματε- 
πώνυμο 

Α.Γ.Μ.. 
ή Α.Δ.Σ. 

Βαθμόσ Τπηρεςία 
Σηλζφ
ωνο 

Οικίασ 

Κινητό 
Σηλζφωνο 

Ενενεργεία / 
Εν Αποςτρατεία 

Οικογεν/κή 
Κατάςταςη 

Αριθμόσ 
Σζκνων 

Αριθμόσ 
Φιλοξενου

μζνων 

Ηλικία 
τζκνων 

Ζτοσ 
Ειςόδου 

ΕΣΟ 
ΠΡΟΗΓΟΤΜ 

ΦΙΛΟΞΕΝ 

Περίοδοσ 
Χρήςησ 

1η 
Επιθυ

μία 

2η 
Επιθυ

μία 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 

* ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΔΣΟΤ 2021 

(Α) 01-08/06/2021 "ΥΑΜΖΛΖ ΕΖΣΖΖ" 

(Β) 11-18/06/2021 "ΖΠΗΑ ΕΖΣΖΖ" 

(Γ) 21-28/06/2021 "ΤΦΖΛΖ ΕΖΣΖΖ" 

(Γ) 28/08-04/09/2021 "ΤΦΖΛΖ ΕΖΣΖΖ" 

(Δ) 07-14/09/2021 "ΖΠΗΑ ΕΖΣΖΖ" 

(Σ) 17-24/09/2021"ΥΑΜΖΛΖ ΕΖΣΖΖ" 

 

 

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

* Η ζηήλη "ονομαηεπώνςμο"  να ζςμπληπωθεί με κεθαλαία γπάμμαηα 
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