
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Υιλοξενία παιδιών του προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας της Κρήτης 

στην  Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Φάνι, Δήμου Φερσονήσου Ηρακλείου 

Κρήτης, στα πλαίσια λειτουργίας Κατασκηνώσεων του Κρατικού 

Προγράμματος έτους 2018, σε Δήμους της Φώρας, του Τπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».   

 
ΦΕΣ:  α) Η υπ΄ αριθ. 8025/31/237-δ από 23-06-2018 απόφαση κ. Αρχηγού 

Ελληνικής Αστυνομίας. 

β) Σα υπ’ αριθ. 1/2 και 7/5 από 13-01-2018 και 07-06-2018, 

αντίστοιχα, Πρακτικά-Αποφάσεις Διοικητικού υμβουλίου του Ιδρύματος 

«Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». 

γ) Σο υπ’ αριθ. 8025/31/237 από 31-01-2018 έγγραφό μας προς το 

Τπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης/Γενική Δ/νση Πρόνοιας/Δ/νση Προστασίας Οικογένειας 

Σμήμα Α΄. 

δ) Σο υπ’ αριθ. Δ11/7877/171  από 07-06-2018, έγγραφο του 

Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης/Γενική Δ/νση Πρόνοιας/Δ/νση Προστασίας Οικογένειας 

Σμήμα Α΄. 

ε) Σο από 12/06/2018 έγγραφο του Δήμου Φερσονήσου Κρήτης. 

 

 

1. Με την ανωτέρω (α) σχετική Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας και 

κατόπιν των αναφερομένων στο (β) σχετικό Αποφάσεων του Διοικητικού υμβουλίου 

του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», αποφασίσθηκε η φιλοξενία στην 
Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Φάνι του Δήμου Φερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, σε 

τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους, εκατό (100) παιδιών, του προσωπικού 

της Ελληνικής Αστυνομίας (εν ενεργεία και εν αποστρατεία), γεννηθέντα τα έτη 2002 

έως και 2012, των οποίων οι γονείς υπηρετούν ή διαμένουν (για τους εν αποστρατεία) 

στην Κρήτη. 

2.  Ειδικότερα, η φιλοξενία παιδιών του προσωπικού της ΕΛ.Α. στην Κρήτη, 

πραγματοποιείται στα πλαίσια λειτουργίας Κατασκηνώσεων του επιδοτούμενου 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
ΙΔΡΤΜΑ 

« ΕΞΟΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ » 
ΠΑΙΔΙΚΕ ΕΞΟΦΕ 

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

Police on line: 1011330- 1011310 

Σηλ. 213 1520713-22940 98837 
Email: idryma.eksoxes@astynomia.gr 

          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ: 8025/31/238-δ      

         

 

 

 
Αθήνα    23  Ιουνίου 2018 

 
 

 
 

mailto:idryma.eksoxes@astynomia.gr
ΑΔΑ: ΨΞΝ7ΟΡ92-18Ο



Κρατικού Προγράμματος έτους 2018, σε Δήμους της Φώρας, του Τπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Σα έξοδα φιλοξενίας, θα καλυφθούν αποκλειστικά από το Ίδρυμα «Εξοχές 

Ελληνικής Αστυνομίας», χωρίς καμία συμμετοχή των οικογενειών των 

φιλοξενουμένων κατασκηνωτών. υγκεκριμένα, σύμφωνα με (δ) σχετικό, η Τπηρεσία 

μας θα καταβάλλει ως συμμετοχή το ποσό των (30) ευρώ, για κάθε παιδί, για όλη 

την κατασκηνωτική περίοδο(10ήμερο).  

3. ύμφωνα με το (ε) σχετικό, το οποίο αποστέλλεται συνημμένως, καθορίστηκε το 

πρόγραμμα φιλοξενίας των παιδιών  σε τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους, ως 

ακολούθως: 

 Α΄ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (κορίτσια και αγόρια γεννηθέντα τα έτη 

2002 έως και 2012)  

Από 15/07/2018 (Κυριακή) έως και 24/07/2018 (Σρίτη) 

 Β΄ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (κορίτσια και αγόρια γεννηθέντα τα έτη 

2002 έως και 2012)  

Από 27/07/2018 (Παρασκευή) έως και 05/08/2018 (Κυριακή) 

 Γ΄ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (κορίτσια και αγόρια γεννηθέντα τα έτη 

2002 έως και 2012)  

Από 08/08/2018 (Σετάρτη) έως και 17/08/2018 (Παρασκευή) 

 Δ΄ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (κορίτσια και αγόρια γεννηθέντα τα έτη 

2002 έως και 2012)  

Από 20/08/2018 (Δευτέρα) έως και 29/08/2018 (Σετάρτη) 

  

Επισημαίνεται ότι, συνολικά θα φιλοξενηθούν κατ΄ ανώτατο όριο  100 

παιδιά προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που οι γονείς τους 
υπηρετούν ή διαμένουν (για τους εν αποστρατεία) στην Κρήτη, τα οποία θα 
κατανεμηθούν και στις τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους. 

 

4. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, που επιθυμούν τα παιδιά τους να φιλοξενηθούν στην 

ανωτέρω Δημοτική Κατασκήνωση, να υποβάλουν στις Τπηρεσίες τους: 

         I. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τον Δήμο Φερσονήσου, στην οποία 

θα αναγράφεται ονοματεπώνυμο, φύλο και ηλικία του παιδιού (συνημμένο 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄).  

         ΙΙ. Τπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, (συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄). 

στην οποία θα αναγράφεται: 

α. Σο ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προηγούμενου έτους. 

β. Ο αριθμός των προστατευόμενων μελών.  

γ. Οι ηλικίες των τέκνων.  

δ. Ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη).  

ε. Άλλα κοινωνικά κριτήρια. 
         III. Πρόσφατη βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού 

φορέα τους, στην οποία υποχρεωτικά ν’ αναγράφεται, η κατάσταση υγείας του 

παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από 

μεταδοτικά νοσήματα, καθώς επίσης ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει 
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τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ως και, τυχόν, λοιπές παρατηρήσεις 

(φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λπ.).  

 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε την ανωτέρω (ε) σχετική ανακοίνωση του 

Δήμου Φερσονήσου και παρακαλούμε:  

α. Να ενημερώσετε ενυπόγραφα το προσωπικό ΕΛ.Α. των υφιστάμενων Τπηρεσιών 

σας, καθώς και το εν αποστρατεία προσωπικό, μέσω των οικείων Ενώσεων, για τη 

δυνατότητα φιλοξενίας των παιδιών τους στην εν λόγω Κατασκήνωση, σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα. 

β. Να καταχωρήσετε τα παιδιά για τα οποία θα υποβληθούν δικαιολογητικά σε τέσσερις 

ξεχωριστούς πίνακες (ανά κατασκηνωτική περίοδο), σύμφωνα με δηλώσεις επιθυμίας,  

όπως το συνημμένο «Τπόδειγμα Γ΄»  συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά, πλήρη 

στοιχεία ήτοι:  Σίτλο Τπηρεσίας, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο παιδιού, έτος 

γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας, Τπηρεσία γονέα, βαθμό ή κατάσταση αυτού, 

τηλέφωνο κ.λπ. 

γ. Σα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μαζί με τις συνημμένες καταστάσεις, λόγω 

πιεστικών ημερομηνιών προς υποβολή τους, καθώς και για την αποφυγή άσκοπης 

διακίνησης αλληλογραφίας και περιορισμού της γραφειοκρατίας  της όλης 

διαδικασίας, αφού συγκεντρωθούν με μέριμνα των διοικούντων Αξιωματικών, 

να αποσταλλούν (συγκεντρωτικά για όλες τις υφιστάμενες Τπηρεσίες σας), 

απευθείας στην αρμόδια Τπηρεσία του εν λόγω Δήμου, όπου θα λειτουργήσει η 

Κατασκήνωση, το αργότερο μέχρι την 30-06-2018.  

Παράλληλα, να αποσταλούν στο Ίδρυμα, μέσω POL, μόνο οι συμπληρωμένες 

καταστάσεις με τα στοιχεία των επιθυμούντων. 

ημειώνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνουν αποδεκτές. 

 

δ. Να ορίσετε αρμόδιο αξιωματικό της Τπηρεσίας σας, του οποίου τα στοιχεία να μας 

γνωρίσετε, για τη ρύθμιση θεμάτων που θα ανακύψουν, τόσο με τους υπευθύνους του 

Δήμου Φερσονήσου (αρμόδ. υπάλληλος: κα Πατεράκη Μαρία, τηλ. 2813404602) όσο 

και με τις υφιστάμενες Τπηρεσίες σας, καθώς και με το Ίδρυμα. 

6. ε περίπτωση, που ο αριθμός των επιθυμούντων υπερβαίνει τον αριθμό της 

δυνατότητας φιλοξενίας στην εν λόγω Κατασκήνωση, όπως αυτός εγκρίθηκε, θα 

γίνει επιλογή των παιδιών, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται, στη (ε)  

σχετική, από την αρμόδια Τπηρεσία του εν λόγω Ο.Σ.Α. 

7. Σα παιδιά, που θα επιλεγούν για να φιλοξενηθούν στην εν θέματι Κατασκήνωση, 

κατά την άφιξή τους σ’ αυτή, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, υποχρεωτικώς, την 
πρωτότυπη Ιατρική Βεβαίωση, το ατομικό βιβλιάριο υγείας και το ατομικό 

βιβλιάριο νοσηλείας.  

 

   8. Γίνεται μνεία, ως προς την ιδιαίτερη προσοχή - ευθύνη για την ορθή και 

έγκαιρη ενημέρωση των δικαιούχων, καθώς επίσης και την υλοποίηση των 
διατασσομένων. 

 

9. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας /Α.Ε.Α. που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται 

για την ενημέρωση όλων των συνδέσμων αποστράτων (της Γεν. Περιφ. Αστυν. Δ/νσης 

Κρήτης). 
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10. Σο Γραφείο Σύπου του Τπουργείου μας, που κοινοποιείται η παρούσα, 

παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας. 

11.  Σα Γραφεία της Πολιτικής και Υυσικής ηγεσίας που υποβάλλεται το παρόν 

(υ.τ.α.) παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟ 
1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΡΗΣΗ 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1) ΓΡ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.ΣΑΞΗ 
2) ΓΡ.ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝΙΚΟΤ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙ.ΑΝ. 
3) ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΑΡΦΗΓΟΤ 
4) ΑΕΑ/ΤΠΑΡΦΗΓΟ ΕΛ.Α. 
5) ΑΕΑ/ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ 
6) ΓΕΝ ΕΠΙΘ ΑΣΤΝ.ΝΟΣ.ΕΛΛΑΔΟ 
7) ΓΕΝ ΕΠΙΘ ΑΣΤΝ.ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟ 
8) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΣΑΙΑ ΤΝΟΡΩΝ 
9) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟ ΑΥΑΛΕΙΑ 
10) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟ ΣΑΞΗ 
11) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
12) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 
13) ΑΕΑ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
14) ΓΡ. ΣΤΠΟΤ-ΔΗΜΟ.ΦΕΕΩΝ 
15) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
16) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΦΑΝΙΩΝ 
17) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 
18) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΛΑΙΘΙΟΤ 
19) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ/ΓΡΑΥΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ Κ. ΣΟΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 
 
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ 4-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. 10177 
20)ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 
 
ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 50 
 

 
 
 
 
 

O 

Διευθυντής του Ιδρύματος 

Γεώργιος ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

Αστυνομικός Διευθυντής 
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