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

Ανδρέα – Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος Αττικής, κατά την 
ερχόμενη θερινή περίοδο έτους 2016 για φιλοξενία παιδιών από όλη 

την Ελλάδα - Τποβολή δηλώσεων γονέων που επιθυμούν να 
φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στις Παιδικές Εξοχές, ως κατασκηνωτές ή 

στελέχη. Τποβολή δηλώσεων προσωπικού που επιθυμεί να αποσπαστεί 
στις Παιδικές Εξοχές». 

 

ΦΕΣ. Η υπ’ αριθ. 1/1 από  20-01- 2016 Απόφαση - Πρακτικό του Δ. του 

Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας. 

 
            Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού αποφασίσθηκε από τον κ. Αρχηγό της 

Ελληνικής Αστυνομίας η λειτουργία, κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, των 
Παιδικών Εξοχών ΕΛ.Α. και καθορίστηκαν, όπως κατωτέρω αναφέρονται, οι 

προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εκπλήρωση  του εν λόγω σκοπού:  
 

Α.  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΚΗΝΨΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
ΚΑΣΑΚΗΝΨΣΨΝ. 

 
      1. Κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, θα λειτουργήσουν οι Παιδικές Εξοχές της 
Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα – Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος 

Αττικής, στις οποίες θα φιλοξενηθούν παιδιά από όλη την Ελλάδα, του προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, (αστυνομικού και πολιτικού, εν ενεργεία & εν 

αποστρατεία, συνοριακών φυλάκων & ειδικών φρουρών), σε (3) τρεις κατασκηνωτικές 
περιόδους, διάρκειας δέκα πέντε (15) ημερών η κάθε μία, ως εξής:  
 
(1) Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟ, αρχίζει την 24-6-2016 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 8-7-

2016 ημέρα Παρασκευή, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο 
φύλων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009   

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 

ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
ΙΔΡΤΜΑ 

« ΕΞΟΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ » 
ΠΑΙΔΙΚΕ ΕΞΟΦΕ 

Π.  Κανελλοπούλου 4 -  101 77  Α Θ Η Ν Α 
Αρμόδιος Τ/Β΄ ΠΑΣΙΟΤΡΑ Δημήτριος 
Police on line:1011330,FAX 2106984357 
Σηλ. 2107783355-2106977713 
 e-mail: idryma.eksoxes@astynomia.gr 
      ΑΡΙΘ. ΠΡΨΣ. 8025/31/224-α 

     Αθήνα,   27  Ιανουαρίου  2016 

 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

        
 

ΔΙΑΣΑΓΗ 

 
ΠΡΟ:  Όπως ο πίνακας αποδεκτών 
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(Διευκρινίζεται ότι, δεν παρέχεται η δυνατότητα στα αδέλφια διαφορετικού 
φύλου, να διαμένουν στον ίδιο κοιτώνα). 

(2) Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟ, αρχίζει την 13-7-2016 ημέρα Σετάρτη και λήγει την 27-7-
2016 ημέρα Σετάρτη  κατά την οποία θα γίνουν δεκτά μόνο αγόρια που 

έχουν γεννηθεί τα έτη 2000 έως και 2005. 
(3) Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟ, αρχίζει την 2-8-2016 ημέρα Σρίτη και λήγει την 16-8-2016 

ημέρα Σρίτη  κατά την οποία θα γίνουν δεκτά μόνο κορίτσια που έχουν 

γεννηθεί τα έτη 2000 έως και 2005.   

2. τη Β’ και Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟ δύναται να φιλοξενηθούν επιπρόσθετα και παιδιά της 
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΤ του ιδίου φύλου (γεν. τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009), εφόσον 

στις αντίστοιχες περιόδους έχουν εγγραφεί τα αδέλφια τους, τα οποία όμως θα 
διαμένουν σε ξεχωριστούς κοιτώνες και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα σε κλίνες. 

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

Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, θα πρέπει να προβούν 
σε σχετική δήλωση συμμετοχής με τη συμπλήρωση του Δελτίου Κατασκηνωτή 
(ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄), οι μεν εν ενεργεία στις Τπηρεσίες που υπηρετούν οι δε εν 

αποστρατεία στα κατά τόπους Αστυνομικά Σμήματα του τόπου διαμονής τους, 
μέχρι και την 21-3-2016. 

4. Οι Τπηρεσίες που θα δεχθούν τις σχετικές δηλώσεις θα πρέπει: 

α)    Να καταχωρήσουν τα στοιχεία των παιδιών, χωριστά για κάθε κατασκηνωτική 

περίοδο, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά, πλήρη στοιχεία στον επισυναπτόμενο 
πίνακα  (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄) ήτοι:  Σίτλο Τπηρεσίας, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο 
παιδιού, έτος γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας, Τπηρεσία γονέα, βαθμό ή κατάσταση 

αυτού, τηλέφωνο κ.λπ. Επισημαίνεται ότι, για τη δήλωση ηλικίας του παιδιού είναι 
απαραίτητη η επίδειξη - προσκόμιση επισήμου εγγράφου (πιστοποιητικό γεννήσεως ή 
βιβλιάριο υγείας κ.λπ.). 
 
β)  Να γνωστοποιήσουν στους ενδιαφερόμενους γονείς το περιεχόμενο του 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ I «ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΓΟΝΕΨΝ ΚΑΙ 
ΚΑΣΑΚΗΝΨΣΨΝ». 
 
γ)  Να  θεωρήσουν το συμπληρωμένο από τους γονείς Δελτίο Κατασκηνωτή 

(ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄), το οποίο στη συνέχεια να παραδώσουν σε αυτούς, προκειμένου να 
το προσκομίσουν κατά την ημέρα άφιξης και παραλαβής κατασκηνωτών. 
 

δ)    Να διαβιβάσουν, με ευθύνη των προϊσταμένων τις συμπληρωμένες καταστάσεις 
απευθείας, μέσω POL στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» ή ταχυδρομικώς 

(Π.  Κανελλόπουλου 4, 101 77 ΑΘΗΝΑ) για τις Τπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται με 
POL, μέχρι 31-3-2016.  

5. Ειδικότερα, η υποδοχή των φιλοξενουμένων παιδιών στις Παιδικές Εξοχές στον 
Άγιο Ανδρέα Αττικής,  θα γίνεται από ορισμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό του 

Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» κατά την πρώτη ημέρα άφιξης των 
κατασκηνωτών 24-6, 13-7 και 2-8, αντίστοιχα (καταγραφή κατασκηνωτών, 

συγκρότηση ομάδων, καθορισμός κοιτώνων, κ.λπ.), από 08:00 έως 13:00 και από 
17:00 έως 20:00 ώρες. 
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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) το Δελτίο Κατασκηνωτή, όπως το 
συνημμένο «Τπόδειγμα Β΄»  και γ) πρόσφατο 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.) δ) τα ατομικά είδη κατασκηνωτή, όπως 

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I.  

7. Επισημαίνεται ότι δεν θα παραλαμβάνονται προς φιλοξενία παιδιά που δεν θα 
προσκομίζουν όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά – έγγραφα. 

   Επιπροσθέτως δε θα γίνονται δεκτά για φιλοξενία παιδιά που πάσχουν 
από μεταδοτική ασθένεια ή από ψυχονευρωτικά – σωματικά – διανοητικά 
νοσήματα (επιληψίες κ.λπ.), καθώς επίσης και τα παιδιά που δεν έχουν κάνει 

τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

8. Η μετακίνηση, μετάβαση και η παράδοση των παιδιών  στις Παιδικές Εξοχές θα 
γίνει με μέριμνα και ευθύνη των γονέων, είτε από τους ίδιους είτε από 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο. Επιπροσθέτως, για τα παιδιά που διαμένουν 
εκτός Αττικής, που επιθυμούν να φιλοξενηθούν στις Παιδικές Εξοχές, δίδεται η 
δυνατότητα στις  Διευθύνσεις Αστυνομίας με ευθύνη τους να μεριμνήσουν για τη 

μετακίνηση των παιδιών με υπηρεσιακά λεωφορεία, ορίζοντας παράλληλα 
υπεύθυνο συνοδό.  

    τη λήξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, για την παραλαβή – συνοδεία των 
παιδιών, θα ακολουθηθεί η ίδια αντίστοιχη  διαδικασία, την τελευταία ημέρα 
λήξης και μέχρι 11:00 ώρα αυτής.  
  
Β΄.     ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΔΛΔΥΩΝ (ΚΟΙΝΟΣΑΡΥΔ-ΟΜΑΓΑΡΥΔ) 
 

1. Για την λειτουργία των Παιδικών Εξοχών είναι απαραίτητη η συμμετοχή ικανού 
αριθμού στελεχών. Ως τελέχη (Κοινοτάρχες - Ομαδάρχες) θα ορισθούν παιδιά 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ηλικίας, κατά την πρώτη περίοδο μόνο 

κορίτσια από 16 ετών  και άνω, για τη δεύτερη και τρίτη περίοδο ηλικίας, 
από 18 ετών  και άνω, του αντίστοιχου φύλου φιλοξενίας, που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν εθελοντικά. 
 
2. Η επιλογή των στελεχών θα γίνει από τριμελής Επιτροπή, από την οποία θα 

ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων: 
  α) Η φοίτηση σε Α.Ε.Ι. ή Σ.Ε.Ι. σχετικά με την Παιδαγωγική (Εκπαιδευτικού – 

Γυμναστού - Κοινωνικού Λειτουργού - Βρεφονηπιοκόμου κ.λπ.).  

β) Η προηγούμενη εμπειρία στις Παιδικές Εξοχές κ.λπ. 
 

3. Οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους, ως τελέχη, στις 
Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, θα πρέπει να 
υποβάλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με το (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ΄) και πρόσφατο 

πιστοποιητικό καλής υγείας, οι μεν εν ενεργεία στις Τπηρεσίες που 
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υπηρετούν, οι δε εν αποστρατεία στα κατά τόπους Αστυνομικά Σμήματα του 
τόπου διαμονής τους, μέχρι και  21-3-2016. 

 
4. Οι Τπηρεσίες να διαβιβάσουν, με ευθύνη των προϊσταμένων τις σχετικές 

αιτήσεις και πιστοποιητικά καλής υγείας απευθείας, μέσω POL στο Ίδρυμα «Εξοχές 
Ελληνικής Αστυνομίας» ή ταχυδρομικώς (Π.  Κανελλόπουλου 4, 101 77 ΑΘΗΝΑ) για 
τις Τπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται με POL, μέχρι  31-3-2016. 
 

5.    Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν ως τελέχη στις Παιδικές Εξοχές της 
Ελληνικής Αστυνομίας, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα, από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής 
Αστυνομίας». 

6.    Σα επιλεγέντα τελέχη, θα πρέπει την προηγουμένη από την έναρξη κάθε 
κατασκηνωτικής περιόδου (23-6, 12-7 και 1-8) και μέχρι 12.00΄ ώρα να 

ευρίσκονται στις Παιδικές Εξοχές προς τακτοποίηση, λήψη οδηγιών και υποδοχή 
την επόμενη ημέρα των κατασκηνωτών. 

        Επισημαίνεται ότι, τα τελέχη θα αποχωρούν  από την κατασκήνωση  την 

τελευταία κατασκηνωτική ημέρα και μετά την αποχώρηση  και του τελευταίου 
κατασκηνωτή της ομάδας τους.  
 
Γ΄.               ΣΔΛΔΥΩΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ – ΑΠΟΠΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
  

1.    Για τη λειτουργία  της Κατασκήνωσης απαιτείται η στελέχωσή της με τον 

ανάλογο αριθμό  προσωπικού  όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. δ της υπ’ 
αριθ. Οικ.  1277/1989 (ΥΕΚ 199  τ. Β΄) «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των 

προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών» 
Απόφαση του Τπουργού Τγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων. Ειδικότερα 
προβλέπεται «Να έχει εξασφαλισθεί η πλαισίωση της Παιδικής Εξοχής, με το 

απαιτούμενο κατά περίπτωση υπόλοιπο προσωπικό σε τρόπο ώστε, ο αριθμός των 
στελεχών και του προσωπικού να μην υπολείπονται τα 30% για εξοχές μέχρι 150 

παιδιά…  
            Για Παιδικές Εξοχές που φιλοξενούν πέρα των 150 παιδιών το προσωπικό να 
μην είναι ολιγότερο του ποσοστού 26% των φιλοξενούμενων παιδιών».  
 
 
    2.   το πλαίσιο αυτό για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Παιδικών 
Εξοχών και κυρίως, για την ασφαλή διαμονή των παιδιών, κρίνεται απαραίτητο να 
αποσπασθεί το κατωτέρω αστυνομικό - πολιτικό προσωπικό - ειδικοί φρουροί και 

συνοριακοί φύλακες, κατά αντικείμενο  απασχόλησης και για τις τρεις  (3) 
Κατασκηνωτικές Περιόδους, εκτός από το προσωπικό των εδαφ. (β) και (γ) της 

παρούσης παραγράφου. Η απόσπαση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί με 
γνώμονα, την εθελοντική του συμμετοχή στη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών, η 
οποία θα προκύπτει από υποβληθείσα προς  το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής 

Αστυνομίας» αίτηση-δήλωση, (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ΄): 
 
α.    Ένας (1) Αστυν. Τποδιευθυντής ή Αστυνόμος Α΄ ή  Αστυνόμος Β΄,  ο 

οποίος θα  ορισθεί  ως βοηθός Αρχηγού. 

β.   Πέντε (5) γυναίκες έως και το βαθμό του Τπαστυνόμου ή Π.Τ. ως 

Τπαρχηγοί, για την    Α΄ και Γ΄ Κατασκηνωτική Περίοδο (24-6 έως 8-7 Α΄ 
Περίοδος), (2-8 έως 16-8 Γ΄ Περίοδος)  
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γ.   Πέντε (5) άνδρες έως και το βαθμό του Τπαστυνόμου ή Π.Τ. ως Τπαρχηγοί 
για την Β΄ Κατασκηνωτική Περίοδο (13-7 έως 27-7), όπου θα φιλοξενηθούν 

αγόρια.  

δ.      Δύο (2) Τπαστυνόμοι ή Ανθυπαστυνόμοι ή Αρχ/κες Π, που θα ορισθούν 

ως υπεύθυνοι  στο Μαγειρείο – Εστιατόριο, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας. 

ε.    Δύο  (2)  Αρχ/κες Π.. ή Μ.Α.Τ. ή Τπαρχ/κες ή Αστ/κες ή Ειδικοί   

Υρουροί ή υνοριακοί Υύλακες ή Π.Τ., που γνωρίζουν επαρκώς τη μαγειρική 
τέχνη, ως  μάγειροι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό 
υγείας και να κατέχουν τίτλο σπουδών, αντίστοιχο με την ειδικότητα. 

στ.   Δύο  (2)  Αρχ/κες Π.. ή Μ.Α.Τ. ή Τπαρχ/κες ή Αστ/κες ή Ειδικοί 
Υρουροί ή υνοριακοί Υύλακες ή Π.Τ., που να γνωρίζουν τη μαγειρική τέχνη, ως 

βοηθοί  μάγειροι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό 
υγείας και να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία. 

 ζ.    Έξι (6)  Αρχ/κες Π.. ή Μ.Α.Τ. ή Τπαρχ/κες ή Αστ/κες  ή Ειδικοί 

Υρουροί ή υνοριακοί Υύλακες ή Π.Τ ως προσωπικό μαγειρείου, τραπεζαρίας 
και καθαρισμού μαγειρικών σκευών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 

με πιστοποιητικό υγείας. 

η.      Ένας (1) Τ/Β΄ ή Ανθ/μος ή Αρχ/κας Π.. ή Μ.Α.Τ.,  ως επικεφαλής της 
ασφάλειας, της πυρασφάλειας και του ευπρεπισμού των χώρων. 

θ.      Ένας (1) Ανθ/μος ή Αρχ/κας Π.. ή Μ.Α.Τ. ή Αστ/κας, ως αποθηκάριος. 

    ι.       Οκτώ (8) Αρχ/κες  Μ.Α.Τ. ή Τπαρχ/κες ή Αστ/κες  ή Ειδικοί Υρουροί ή 
υνοριακοί Υύλακες στους οποίους θα ανατεθεί:   

(1) Η ασφάλεια του χώρου των Παιδικών Εξοχών.  
(2) Η πυρασφάλεια των Παιδικών Εξοχών. 

(3) Ο ευπρεπισμός των χώρων της κατασκήνωσης. 
(4)     Η επίβλεψη και προστασία ειδικότερα των κατασκηνωτών τόσο κατά 

τη διάρκεια της λήψης του θαλάσσιου μπάνιου όσο και κατά τη διάρκεια 

όλου του 24ώρου. 
 

ια.   Δύο (2) Αρχ/κες Π.. ή Μ.Α.Τ. ή Τπαρχ/κες ή Αστ/κες ή Ειδικοί   
Υρουροί ή υνοριακοί Υύλακες ή Π.Τ., που θα τους ανατεθεί η λειτουργία του 

Κυλικείου, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας. 

 ιβ. Δύο (2) Τ/Α΄ή Τ/Β΄ ή Ανθ/μοι ή Αρχ/κες Π.. ή Μ.Α.Τ. ή Τπαρχ/κες ή 
Αστ/κες –Ειδικοί Υρουροί ή υνοριακοί Υύλακες  κάτοχοι σχετικού τίτλου 

«Σεχνολόγου Σροφίμων», οι οποίοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 
πιστοποιητικό υγείας. 

 ιγ. Ένας (1) Ανθυπαστυνόμος ή Αρχ/κας Π.. ή Μ.Α.Τ. ή Τπαρχ/κας - 

Αστ/κας ή Ειδικός Υρουρός ή υνοριακός Υύλακας ή Πολιτικός Τπάλληλος, 
κάτοχος αδείας Τ/ κατηγορίας Σ΄, ως ηλεκτρολόγος. 

 ιδ.  Ένας (1) Ανθυπαστυνόμος ή Αρχ/κας Π.. ή Μ.Α.Τ. ή Τπαρχ/κας - 
Αστ/κας ή Ειδικός Υρουρός ή υνοριακός Υύλακας ή Πολιτικός Τπάλληλος, 
ως ηλεκτρονικός. 
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 ιε. Ένας (1) Τπαστυνόμος ή Ανθυπαστυνόμος ή Αρχ/κας Π.. ή Μ.Α.Τ. ή 
Τπαρχ/κας ή Αστ/κας ή Ειδικός Υρουρός ή υνοριακός Υύλακας ή 

Πολιτικός Τπάλληλος, κάτοχος τίτλου σπουδών υδραυλικού από τεχνική σχολή ή 
με ανάλογη εμπειρία σε Τπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,  ως υδραυλικός. 

 ιστ. Σέσσερις (4) Αρχ/κες Μ.Α.Τ. ή Τπαρχ/κες ή Αστ/κες ή Ειδικοί Υρουροί 
ή υνοριακοί Υύλακες ή Π.Τ κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης, για την 
κίνηση των οχημάτων (επιβατηγών - ασθενοφόρου – λεωφορείων κ.λπ.), ως οδηγοί. 

 ιζ.  Δύο (2)  Τπαστυνόμοι ή Ανθυπαστυνόμοι ή Αρχ/κες Π.. ή Μ.Α.Τ. ή 
Τπαρχ/κες ή Αστ/κες ή Ειδικοί Υρουροί ή υνοριακοί Υύλακες ή Π.Τ.,  ως 
Ναυαγοσώστες, οι οποίοι να κατέχουν ανάλογο δίπλωμα. 

 ιη. Ένας (1) Τπαστυνόμος ή Ανθ/μος ή Αρχ/κας Π.. ή Μ.Α.Τ. ή Τπαρχ/κας ή 
Αστ/κας ή Ειδικός Υρουρός ή υνοριακός Υύλακας, κατά προτίμηση  

πτυχιούχος ΣΕΥΑ, για την απασχόληση των παιδιών με αθλοπαιδιές και λοιπές 
δραστηριότητες.    

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

πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Τπηρεσία τους (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ΄) μέχρι 5-
4-2016. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, όσοι από το προσωπικό υποβάλλουν αίτηση με 

ειδικότητα, μαγείρου, ναυαγοσώστη και τεχνολόγου τροφίμων θα πρέπει 
απαραίτητα, να συνυποβάλλουν και αντίγραφο πτυχίου-διπλώματος-τίτλου 
σπουδών αντίστοιχο με την ειδικότητά τους. 

   4.    Η επιλογή του προσωπικού που θα υποβάλλει αίτηση για  εθελοντική 
απόσπασή του στις Παιδικές Εξοχές,  θα γίνει από τριμελή επιτροπή   αποτελούμενη 
από  ανώτερο Αξ/κό της Δ/νσης Προσωπικού/Α.Ε.Α. ως πρόεδρο  και μέλη δύο 

Αξιωματικούς του Ιδρύματος  «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». Επισημαίνεται, ότι 
όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτου ειδικότητας και απασχόλησης, που τελικά θα 

επιλεγεί να αποσπασθεί στην Κατασκήνωση θα κληθεί από την Τπηρεσία μας, να 
υποβάλλει ιατρική βεβαίωση καλής υγείας από Τπηρεσιακό ή Ιδιώτη Ιατρό, 
προκειμένου να αποσταλούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα 

Αρχή, για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας. ημειώνεται ότι, ιδιαίτερα για το 
προσωπικό υγειονομικού  ενδιαφέροντος απαιτείται να προσκομίσουν το 
προβλεπόμενο πιστοποιητικό υγείας πρόσφατο και εν ισχύ.  

     5.  Σα επί μέρους καθήκοντα του προσωπικού κατά ειδικότητα και λοιπές 
λεπτομέρειες θα ορισθούν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες των Παιδικών 

Εξοχών, από το Διευθυντή των Παιδικών Εξοχών και τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης. 
ημειώνεται ότι, όλο το προσωπικό που θα επιλεγεί για τη στελέχωση της 
Κατασκήνωσης, θα συμμετάσχει ανεξαρτήτως ειδικότητας ή καθηκόντων, στον 

ευπρεπισμό, στην καθαριότητα και στην ασφάλεια της Κατασκήνωσης.  

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

περίπτωση σχετικούς τίτλους σπουδών (ειδικότητες μαγείρου, ναυαγοσώστη, 
τεχνολόγου τροφίμων),  να διαβιβάσουν, με ευθύνη των προϊσταμένων απευθείας, 
μέσω POL στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» ή ταχυδρομικώς (Π.  

Κανελλόπουλου 4, 101 77 ΑΘΗΝΑ) για τις Τπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται με 
POL, μέχρι 11-4-2016. 
       
      7.  το αστυνομικό και στο  πολιτικό προσωπικό που  εθελοντικά  θα 

αποσπασθεί στις Παιδικές Εξοχές (Αστυνομικό Προσωπικό του Ιδρύματος, Ιατροί, 
Νοσηλευτές, Μάγειροι, Βοηθοί Μαγείρων, κοποί κ.λπ.) και θα διαμένει 
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ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ  εντός της Κατασκήνωσης, να δοθεί η δυνατότητα, εάν 
επιθυμεί, να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία δε θα 

επιβαρύνονται των εξόδων διατροφής και διαμονής. Επιπροσθέτως, να δοθεί η 
δυνατότητα στα προαναφερόμενα μέλη, να συμμετάσχουν εθελοντικά σε 

βοηθητικές εργασίες ή άλλες δραστηριότητες (που δεν άπτονται του 
αστυνομικού έργου), ύστερα από αξιολόγηση – έγκριση του Δ/ντή του Ιδρύματος ή 
του Αρχηγού της Κατασκήνωσης. 
 

 8.    Για την ιατρική μέριμνα των κατασκηνωτών, στελεχών και προσωπικού των  

Παιδικών Εξοχών, η Δ/ΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/Α.Ε.Α.: 
 α)  να αποσπάσει το αναγκαίο και απαραίτητο ιατρικό προσωπικό (κατά 

προτίμηση με ειδικότητα παιδιάτρου) και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα 
ευρίσκεται στους χώρους της Κατασκήνωσης για την παροχή υπηρεσιών καθ’ όλο το 
24ώρο,  

β)     να διαθέσει (1) έναν  Χυχολόγο, για ορισμένες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί,  
γ)   να διαθέσει ένα (1) ασθενοφόρο όχημα σε αρίστη κατάσταση, με πλήρη τεχνικό 

και υγειονομικό εξοπλισμό,  
δ)  να αποστείλει  τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λειτουργία της Κατασκήνωσης 

(24-6-2016), 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.    
 

Σην πρώτη περίοδο, για την καλύτερη οργάνωση του Ιατρείου και την 
προμήθεια και τακτοποίηση του  φαρμακευτικού υλικού, η απόσπαση του Ιατρικού  

και  του Νοσηλευτικού προσωπικού, να πραγματοποιηθεί  τουλάχιστον δύο 
μέρες πριν την άφιξη των Κατασκηνωτών.  
      

     9.    Η  Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ/Α.Ε.Α., να διαθέσει, κατά το χρονικό 
διάστημα από 22-6-2016 έως 17-8-2016, δύο λεωφορεία προσφάτως συντηρημένα, 

με κλιματισμό και σε καλή κατάσταση, ένα πενήντα (50) θέσεων και ένα των τριάντα 
πέντε (35) θέσεων, τα οποία θα παραληφθούν από οδηγούς της Τπηρεσίας μας και θα 
παραμένουν σε ετοιμότητα στην Κατασκήνωση, για εκκένωση αυτής σε περίπτωση 

εκτάκτου ανάγκης.      

              Σο παρόν Εισηγητικό, αφού εγκριθεί από τον κ. Αρχηγό, να λάβει τη μορφή            

διαταγής και να αποσταλεί σε όλες της Τπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω 
pol., για την ενυπόγραφη ενημέρωση του προσωπικού τους και εφαρμογή των 
διατασσομένων.  

 

 

   Για την αντιγραφή αυθημερόν 
Ο 

Δ/ντής του Ιδρύματος 

Νικόλαος ΚΟΪΝΑΚΗ 
Σαξίαρχος 

Ο 
Αρχηγός 

Δημήτριος ΣΑΚΝΑΚΗ 

     Αντιστράτηγος 
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(ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΔΙΑ)      ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α'  

    ΚΑΣΑΣΑΗ     

   

   

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 
ΔΣΟ  

ΓΔΝΝΗΗ 
Γ/ΝΗ  

ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ - 

ΚΙΝΗΣΟ 
ΒΑΘΜΟ. 

ΓΟΝΔΑ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 
 

       

        

        

ΠΡΟΟΥΗ: Τπελζσκίδεταη ότη: 
Α. ηην Α' Καηαζκηνωηική πεπίοδο θα θιλοξενηθούν ΑΓΟΡΙΑ θαη ΚΟΡΙΣΙΑ γεννηθένηα ηα έηη 2006, 2007, 2008 και 2009 
    ηην Β' Καηαζκηνωηική πεπίοδο θα θιλοξενηθούν ΜΟΝΟ ΑΓΟΡΙΑ γεννηθένηα ηα έηη 2000 έωρ και 2005 
    ηην Γ' Καηαζκηνωηική πεπίοδο θα θιλοξενηθούν ΜΟΝΟ ΚΟΡΙΣΙΑ γεννηθένηα ηα έηη 2000 έωρ και 2005 
Β. Όλα ηα παιδιά για να παπαληθθούν θα ππέπει να έσοςν μαζί ηοςρ Βηβιηάρηο Τγείας, Βηβιηάρηο Νοσειείας, Γειτίο 

Κατασθελωτή θαη πρόσυατο Πηστοποηετηθό θαιής σγείας.  
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          ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ Β΄ 

 

        Ημερομηνία……………….2016 

 

 

Γ Δ Λ Σ Ι Ο   Κ Α Σ Α  Κ Η Ν Ω Σ Η 

 

ΠΔΡΙΟΓΟ:……………………………….. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:……………………………………………………………………… 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: ………./……../……… 

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

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ:………………………………………………………………………… 

ΒΑΘΜΟ ΓΟΝΔΑ:…………………………………………………………………………… 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΝΔΑ:……………………………………………………Σηλ:………………. 

Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:…………………………………………………………………………… 
                                                                             (Οδόο)                                           (αξηζ.)                    (Πόιε)                        (Τει) 

ΚΙΝΗΣΟ:…………………………………………………………. 

 

ΚΙΝΗΣΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ……………………………………. 

 

 

ΠΗΓΔ ΞΑΝΑ ΣΟ ΠΑΙΓΙ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ:    ΝΑΙ   ΟΥΙ  

 

Έτει κάνει ανηιηεηανικό εμβόλιο και πόηε;…………………………………………………….. 

Έτει κάνει ανηιηεηανικό ορό και πόηε;…………………………………………………………. 

Τπάρτει ιζηορικό αλλεργίας; Αν ναι ζε ηι;……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Γράυηε μας παρακάηφ κάθε ηι ζτεηικό με ηην σγεία ηοσ παιδιού ζας ποσ έτει ζημαζία και 

πρέπει να προζετθεί από ηον Ιαηρό ηης Καηαζκήνφζης……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 Τπογραθή Γονέα    Ο Προχζηάμενος ηης Τπηρεζίας 

                               
(Υπνγξαθή – Σθξαγίδα) 
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          ΑΙΣΗΗ ΓΟΝΔΑ         …………………..2016 

 
 

ΔΠΩΝΤΜΟ:…………………….………………… 

 

ΟΝΟΜΑ:……………………….………………… 

 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:…………..……………………… 

 

ΜΗΣΡΟΝΤΜΟ: …………….……………………. 

 

ΒΑΘΜΟ-ΙΓΙΟΣΗΣΑ:…………………………… 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ:………………………………………… 

 

ΣΗΛ:………………………………………………… 

 

Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:………………………….…… 

 

……………………………………………………… 

 

ΣΗΛ:……………….. ΚΙΝΗΣΟ:………………….. 

 

Email:………………………………………………. 

 

 

 

Α΄ Καηαζκηνωηική Περίοδο (24/6 - 8/7) 

Β΄ Καηαζκηνωηική Περίοδο (13/7 - 27/7) 

Γ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδο (2/8 – 16/8) 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ 

ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ 

΄΄ΔΞΟΥΔ ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ΄΄ 

Π. Καλειιόπνπινπ 4 – Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ 

 

 

1.   Σαο γλωξίδω όηη ν πηόο κνπ ή ε θόξε κνπ 

(καηά περίπηφζη):  

Ε π ώ λ π κ ν: ……………………………….. 

ό λ ν κ α: ……………………………………. 

Όλνκα παηξόο……………………………….. 

έηνο γελλήζεωο:……………………………... 

επηζπκώ όπωο θαηά ηελ……Καηαζθελωηηθή 

πεξίνδν (………-……..) νξηζζεί νκαδάξρεο 

ή νκαδάξρηζζα (θαηά πεξίπηωζε), ζηηο 

παηδηθέο Εμνρέο ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο 

ζηνλ Άγην Αλδξέα Αηηηθήο. 

 

2.    Γξακκαηηθέο γλώζεηο ………………… 

………………………………………………

………………………………………………. 

 

3.   Πξνεγνύκελε απαζρόιεζή ηνπ –ηεο ωο 

νκαδάξρεο –ηζζα ζηηο Καηαζθελώζεηο……. 

………………………………………………

………………………………………………. 

 

4.   Σπλππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθό θαιήο 

πγείαο……………………………………….. 

 

  Ο/Η  Α Ι Τ Ω Ν /ΟΥΣΑ 

ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ Γ΄ 
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                                                                              ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Γ΄ 

          ΑΙΣΗΗ – ΓΗΛΩΗ    …………………………2016

          

ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΑΠΟΠΑΗ 

 
 

ΒΑΘΜΟ:………………………………………… 

 

Α.Γ.Μ.. (Α.Μ.):…………………………………. 

 

ΔΠΩΝΤΜΟ:……………………………………… 

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………. 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ:……………………………… 

 

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΔΩ:…………………………… 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑ …………………………... 

 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ …………………………. 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΗΡΔΣΩ:………. 

 

……………………………………………………… 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΤΠΗΡΔΙΑ …………………….. 

 

ΦΑΞ ΤΠΗΡΔΙΑ ………………………………. 

 

ΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΟΛΙΚΑ:……………….. 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΔ ΓΝΩΔΙ:……………………. 

 

……………………………………………………… 

 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ:……………… 

 

……………………………………………………… 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΣΔΚΝΩΝ- ΗΛΙΚΙΑ – ΦΤΛΟ:……… 

 

………………………………………………………. 

 

ΔΥΩ ΑΠΟΠΑΘΔΙ ΣΙ ΠΑΙΓΙΚΔ  

ΔΞΟΥΔ ΣΑ ΔΣΗ:…………………………………. 

1. Αληηθείκελν απαζρόιεζεο. 
 

                         ΠΡΟ 

ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ 
«ΕΞΟΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» 

Π. Κανελλοπούλος 4 – Τ.Κ. 101 77 
ΑΘΗΝΑ 
 
 

     Δηλώνω όηι έλαβα γνώζη ηων 
ςποσπεώζεων – καθηκόνηων ηος 
Πποζωπικού πος θα αποζπαζθεί 
εθελονηικά, ζηιρ Παιδικέρ Εξοσέρ 
ηηρ Ελληνικήρ Αζηςνομίαρ  και 
επιθςμώ    ηην   απόζπαζή μος, 
ωρ1  ….…………………………. για 
ηην πποζεσή  καηαζκηνωηική 
πεπίοδο, και ζςγκεκπιμένα για όλο 
ηο σπονικό διάζηημα λειηοςπγίαρ 
ηων Παιδικών Εξοσών  
                    
                                         
 
 
 
   Ο  Α Ι Τ Ω Ν 
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ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

Ι Δ Ρ Τ Μ Α 

" ΕΞΟΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ " 

ΠΑΙΔΙΚΕ ΕΞΟΦΕ 

                        ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ 

Α΄ ΑΣΟΜΙΚΑ ΔΙΓΗ ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΧΝ 

 Κάθε κατασκηνωτής πρέπει να φέρει μαζί του. 
 α)  ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ: Μαξιλάρι με δυο μαξιλαροθήκες, πιζάμες, σεντόνια, 
εσώρουχα, πετσέτες, ένα, μαγιό, πουλόβερ, δύο ζευγάρια παπούτσια (πρόχειρα και 

καλά), , δύο σορτς (για τις αθλοπαιδιές), το ατομικό βιβλιάριο υγείας, κάρτα 
εμβολίων και πιστοποιητικό καλής υγείας, είδη καθαριότητας και λοιπά ατομικά 

είδη και τέλος ένα σάκο για την τοποθέτηση των χρησιμοποιηθέντων ρούχων. 
 
 β)  ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ:  Μουσικά όργανα, εργαλεία χειροτεχνίας, ζωγραφικής, 

βιβλία μορφωτικού περιεχομένου και βατραχοπέδιλα. 
 
 Δ Ε Ν  Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι :  Οι κολυμβητικές μάσκες, μαχαίρια, 

σουγιάδες, ψαλίδια, περιοδικά και βιβλία ακατάλληλα για ανηλίκους, ακόμα δεν 
ενδείκνυται να φέρουν μαζί τους μεγάλα χρηματικά ποσά, τιμαλφή, κοσμήματα και 

παιχνίδια μεγάλης αξίας. 

Β΄  ΔΠΙΚΔΦΔΙ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΟΝΔΧΝ - ΚΗΓΔΜΟΝΧΝ 

 α)  Οι γονείς και κηδεμόνες των κατασκηνωτών, μπορούν να 

επισκέπτονται τα παιδιά άββατο και Κυριακή από 17.00΄-20.00΄ ώρας.  
β) Σις καθημερινές θα επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας, αφού εκτιμηθεί  αναλόγως  και αποφασιστεί  από τον 

Διευθυντή των Παιδικών Εξοχών. 
γ)  Σα τηλέφωνα που θα εξυπηρετούν τους γονείς για επικοινωνία με τους 
Κατασκηνωτές είναι τα 2294093511 και 2294303274. Η τηλεφωνική επικοινωνία 

θα γίνεται ΜΟΝΟ κατά τις ώρες 11.00΄-13.00΄ και 17.30΄-20.15΄.   
 δ)  Η καθαριότητα και ο σεβασμός του προγράμματος λειτουργίας των 

Παιδικών Εξοχών αποτελεί μέλημα όχι μόνο των κατασκηνωτών και του προσωπικού, 
αλλά και των επισκεπτών. 
 ε)  Η ελεύθερη είσοδος των γονέων στους κοιτώνες της κατασκήνωσης 

επιτρέπεται, μόνο κατά το επισκεπτήριο. 
 στ)  Όσοι από τα τελέχη ή τους κατασκηνωτές για λόγους υγείας, με σύμφωνη 

γνώμη του Ιατρού της κατασκήνωσης, δεν επιτρέπεται να παραμείνουν άλλο στην 
κατασκήνωση, θα παραλαμβάνονται από τους γονείς τους, αφού ειδοποιηθούν από 
τον  Διευθυντή των Παιδικών Εξοχών. Επίσης, οι ανωτέρω θα παραλαμβάνονται από 

τους γονείς τους και για λόγους κακής συμπεριφοράς. Επισημαίνεται ότι, οι γονείς 
των παιδιών όταν ειδοποιηθούν από τον Διευθυντή των Παιδικών Εξοχών δια την 
παραλαβή των παιδιών τους για τους ανωτέρω λόγους, υποχρεούνται να 

προσέρχονται αμέσως στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης. 

                                                                                Σαξίαρχος 

                                              Ο 
                                             ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ 

                                           Νικόλαος  ΚΟΪΝΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΨΝ 

Ι ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1.ΟΛΕ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

 

ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

     1.   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ/ΓΡΑΥΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ  
     ΤΠΟΤΡΓΟΤ Κ. ΣΟΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

2.  ΓΡΑΥΕΙΟ κ. ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ 

3.  ΓΡΑΥΕΙΟ κ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙ. ΑΝ. 

4.  ΓΡΑΥΕΙΟ κ. ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

5.  ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ κ. ΑΡΦΗΓΟΤ 
6.  Α.Ε.Α./ ΤΠΑΡΦΗΓΟ ΕΛ.Α. 

7.  Α.Ε.Α./ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ 

8.  Α.Ε.Α./ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟ 

9.  Α.Ε.Α./ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟ 

10.  Α.Ε.Α./ ΚΛΑΔΟ ΑΥΑΛΕΙΑ 

11.  Α.Ε.Α./ ΚΛΑΔΟ ΣΑΞΗ 
12.  Α.Ε.Α./ ΚΛΑΔΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΝΟΡΩΝ 

13.  Α.Ε.Α./ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ  

14.  Α.Ε.Α./ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

15.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α) 

16.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΤΛΑΚΩΝ (Π.Ο.Τ.ΥΤ.) 

17.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ο.Α.Τ.) 
18.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ΤΠ. Ε. Δ.ΑΝ.) 

19.  ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΡΟΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΑΣΣΙΚΗ (.Ε.Υ.Ε.Α.Α.) 

20.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΑΥΑΛΕΙΑ 
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