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ΘΕΜΑ: «Λειηοςπγία ηων Παιδικών Εξοσών ηηρ Ελληνικήρ Αζηςνομίαρ ζηον Άγιο 

Ανδρέα – Νέας Μάκρης ηοσ Δήμοσ Μαραθώνα Αηηικής, καηά ηη θεπινή πεπίοδο 
έηοςρ 2020,  - «Παιδική καηαζκήνωζη σωπίρ ηη ζςνοδεία γονέων».  

 

ΥΕΣ.: α ) Τπ' αξηζκό 42820/20/227804 από 31/01/2020 έγγξαθν (ΗΓΡΤΜΑ ΔΞΟΥΔ ΔΛ.Α.)  

β) Τπ΄αξηζ 42820/20/1345379 από 28/06/2020 Απόθαζε θνπ Αξρεγνύ Διιεληθήο   

    Αζηπλνκίαο. 

γ) Ζ ππ΄αξηζ. 7/1 από 25/06/2020 Απόθαζε - Πξαθηηθό ηνπ Γ.. ηνπ Ηδξύκαηνο "Δμνρέο  

    Διιεληθήο Αζηπλνκίαο". 

δ) Σν ππ΄αξηζ. ΓΔ/νηθ. 23973/811 από 18/06/2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη  

    Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ / Γ-λζε Πξνζηαζίαο παηδηνύ θαη Οηθνγέλεηαο. 

 

1. ε ζπλέρεηα αλσηέξσ (α) ζρεηηθνύ εγγξάθνπ καο θαη θαηόπηλ ησλ (β) - (δ) ζρεηηθώλ, πνπ αθνξνύλ 

ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο αζθαινύο, από πγεηνλνκηθήο άπνςεο, ιεηηνπξγία ηεο 

θαηαζθήλσζεο, ηόζν γηα ηα παηδηά πνπ ζα θηινμελεζνύλ, όζν θαη γηα ην πξνζσπηθό πνπ ζα 

απαζρνιεζεί, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηξνπνπνίεζε ησλ: 

- Πεξηόδσλ θηινμελίαο ησλ παηδηώλ ρσξίο ηε ζπλνδεία γνλέσλ. 

- Σσλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ θηινμελίαο – δηακνλήο ησλ θηινμελνπκέλσλ, όπσο απηή εθηίζεηαη 

παξαθάησ: 

 

«ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΠΑΙΓΙΩΝ» 

 

I. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ 

 

Καηά ηελ εξρόκελε ζεξηλή πεξίνδν, ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζηνλ Άγην 

Αλδξέα Νέαο Μάθξεο Αηηηθήο, ζα θηινμελεζνύλ παηδηά ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

ελ ελεξγεία & ελ απνζηξαηεία, από όιε ηελ Διιάδα ζε πέληε (05) θαηαζθελσηηθέο πεξηόδνπο, σο 

εμήο: 

 Α΄ΠΔΡΙΟΓΟ, από 06-07-2020, εκέξα Γεπηέξα, έωο 15-07-2020, εκέξα Σεηάξηε (ζύλνιν 

εκεξώλ 10), θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ δεθηά παηδηά θαη ησλ δύν θύισλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ηα 

έηε 2011, 2012 θαη 2013. 

 Β΄ ΠΔΡΙΟΓΟ, από 18-07-2020, εκέξα άββαην, έωο 27-07-2020, εκέξα Γεπηέξα (ζύλνιν 

εκεξώλ 10), θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ δεθηά παηδηά θαη ησλ δύν θύισλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ηα 

έηε 2009 (πνπ ην επώλπκν αξρίδεη από Α έσο Ξ) θαη 2010 . 

 Γ΄ΠΔΡΙΟΓΟ, από 30-07-2020, εκέξα Πέκπηε, έωο 08-08-2020, εκέξα άββαην (ζύλνιν 

εκεξώλ 10), θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ δεθηά παηδηά θαη ησλ δύν θύισλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ηα 
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έηε 2007(πνπ ην επώλπκν αξρίδεη από Α έσο Δ), 2008 θαη 2009 (πνπ ην επώλπκν αξρίδεη από 

Ο έσο Ω). 

 Γ΄ΠΔΡΙΟΓΟ, από 11-08-2020, εκέξα Σξίηε, έωο 20-08-2020, εκέξα Πέκπηε (ζύλνιν 

εκεξώλ 10), θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ δεθηά παηδηά θαη ησλ δύν θύισλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ηα 

έηε 2005 (πνπ ην επώλπκν αξρίδεη από Α έσο Γ), 2006 θαη 2007 (πνπ ην επώλπκν αξρίδεη από 

Ε έσο Ω). 

 Δ΄ΠΔΡΙΟΓΟ, από 23-08-2020, εκέξα Κπξηαθή, έωο 01-09-2020, εκέξα Σξίηε (ζύλνιν 

εκεξώλ 10), θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ δεθηά παηδηά θαη ησλ δύν θύισλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ηα 

έηε 2003, 2004 θαη 2005 (πνπ ην επώλπκν αξρίδεη από Γ έσο Ω). 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ηα παηδηά (αγόξηα-θνξίηζηα) ζα θηινμελνύληαη ζε ρωξηζηά θηηξηαθά 

ζπγθξνηήκαηα, θαηά θύιν, κε ρωξηζηνύο θνηηώλεο θαη ζα έρνπλ ρωξηζηέο εγθαηαζηάζεηο 

πγηεηλήο. 

Γίλεηαη κλεία όηη, νη γνλείο ησλ θαηαζθελσηώλ ζα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ όηη ηα παηδηά πνπ ζα 

θηινμελεζνύλ ζηελ θαηαζθήλσζε, δε ζα πξέπεη λα έρνπλ ππξεηό ή/θαη άιια ζπκπηώκαηα πνπ ζέηνπλ 

ηελ ππνςία ινίκσμεο COVID-19 θαη ζα έρνπλ ειεγρζεί γηα απηά πξηλ ηελ πξνζέιεπζε ηνπο. 

Δπηπιένλ, ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ, ζα ηεξεζνύλ απζηεξά νη εκεξνκελίεο θαη νη ειηθίεο ησλ 

παηδηώλ ρωξίο παξεθθιίζεηο όπσο παξαπάλσ αλαγξάθνληαη. 

 

2. Δηδηθόηεξα, θαηά ηελ πξώηε εκέξα έλαξμεο θάζε θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ: 

 Ζ ππνδνρή θαη ε παξαιαβή ησλ θηινμελνύκελσλ παηδηώλ ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο ζηνλ Άγην 

Αλδξέα Αηηηθήο (θαηαγξαθή θαηαζθελσηώλ, ζπγθξόηεζε νκάδσλ, θαζνξηζκόο θνηηώλσλ 

θ.ιπ.) ζα γίλεηαη από αξκόδην πξνζσπηθό ηνπ Ηδξύκαηνο «Δμνρέο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο». 

 ηελ είζνδν ζα γίλεηαη έιεγρνο από εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό (πγεηνλνκηθό) κε 

εξσηεκαηνιόγην πνπ ζα εζηηάδεη ζε δύν ζέκαηα: α) ηελ ύπαξμε ζπκπησκάησλ (ππξεηόο, 

βήραο, θαηαξξνή, θαξπγγαιγία, δηάξξνηεο, έκεηνη, θεθαιαιγία, θηι) θαη β) ην ηζηνξηθό 

επαθήο ηηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα COVID-19. 

 Οη γνλείο ζα ππνγξάθνπλ Τπεύζπλε Γήισζε όηη απνδέρνληαη ηε θηινμελία ησλ παηδηώλ ηνπο 

κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ππ΄αξηζ. ΓΔ/νηθ. 23973/811 

έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ / Γ-λζε Πξνζηαζίαο παηδηνύ 

θαη Οηθνγέλεηαο. 

 Ζ πξνζέιεπζε ησλ παηδηώλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη κε πξνγξακκαηηζκό (ζύκθσλα κε πίλαθα 

ν νπνίνο ζα γλσζηνπνηεζεί θαη ζα ηεξεζεί απαξέγθιηηα) ώζηε λα απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκόο 

θαη ζα ζπλνδεύνληαη από έλα γνλέα. 

 Καηά ηελ πξώηε εκέξα άθημεο θαη παξαιαβήο ησλ θαηαζθελσηώλ, θάζε παηδί ζα πξέπεη λα 

θέξεη καδί ηνπ: α) ην βηβιηάξην λνζειείαο, θαζώο θαη ην βηβιηάξην πγείαο όπνπ εκθαίλνληαη 

ηα εκβόιηα, β) πξόζθαην (δηκήλνπ) πηζηνπνηεηηθό - βεβαίωζε πγείαο από Παηδίαηξν, ζην 

νπνίν λα αλαγξάθεηαη: ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ παηδηνύ, ν εκβνιηαζκόο ηνπ κε ηα 

ππνρξεσηηθά εκβόιηα, όηη δελ πάζρεη από κεηαδνηηθά λνζήκαηα, όηη ε ελ γέλεη θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θαηαζθελσηηθό πξόγξακκα (θνιύκβεζε, 

αζινπαηδηέο, ςπραγσγηθέο εθδειώζεηο θ.ιπ.), θαζώο θαη ηπρόλ ινηπέο παξαηεξήζεηο 

(θαξκαθεπηηθή αγσγή, αιιεξγίεο θ.ιπ.). Δπίζεο, παηδηά κε ππνθείκελα λνζήκαηα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθήλσζε, εθόζνλ ππάξρεη ξεηή, έγγξαθε ζύκθσλε γλώκε ηνπ 

ζεξάπνληνο ηαηξνύ ηνπο. Καηαζθελσηέο πνπ ζην ζηελό ηνπο πεξηβάιινλ ππάξρεη άηνκν πνπ 

αλήθεη ζε νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ώζηε λα κελ 

εθζέζνπλ ηα άηνκα απηά ζηνλ θίλδπλν ινίκσμεο. γ) ηα αηνκηθά είδε θαηαζθελωηή. 

Παηδηά πνπ δε ζα πξνζθνκίδνπλ όια ηα πξναλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά - έγγξαθα ή θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό 

ππνδείμεη ζρεηηθά, δε θα γίνονται δεκτά πξνο θηινμελία. 

 Ζ αλαρώξεζε ησλ θηινμελνύκελσλ παηδηώλ από ηηο Παηδηθέο Δμνρέο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ, ζηαδηαθά θαη κε πξνγξακκαηηζκό 

ώζηε λα απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκόο. 

3. Ζ κεηαθίλεζε, κεηάβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Παηδηθώλ Δμνρώλ ηνπ ώκαηνο, θαζώο θαη ε 

παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ παηδηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε κέξηκλα θαη επζύλε ησλ γνλέσλ, 

είηε από ηνπο ίδηνπο, είηε από εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο άηνκν, κε ηδησηηθό κεηαθνξηθό κέζν. 
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Δπηπξνζζέησο, γηα ηα παηδηά πνπ δηακέλνπλ εθηόο Αηηηθήο θαη επηζπκνύλ λα θηινμελεζνύλ ζηηο 

Παηδηθέο Δμνρέο, παξέρεηαη θαηά πεξίνδν, ε δπλαηόηεηα ζηε Γ.Α.Γ. Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη 

ζηηο ινηπέο Γεληθέο Πεξηθεξεηαθέο Αζηπλνκηθέο Γηεπζύλζεηο γηα ηηο Τπεξεζίεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, 

λα κεξηκλήζνπλ, ηδία επζύλε, γηα ηε κεηαθίλεζε ηωλ παηδηώλ κε ππεξεζηαθά νρήκαηα, 

νξίδνληαο παξάιιεια ππεύζπλν εμνπζηνδνηεκέλν ζπλνδό, 

ν νπνίνο ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο από θάζε γνλέα ή θεδεκόλα μερσξηζηά. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ 

αλαθεξόκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηόπηλ 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ηνπ αξκόδηνπ ππαιιήινπ κε θάζε γνλέα ή θεδεκόλα. 

ε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί όρεκα πνιιώλ ζέζεσλ (ιεσθνξείν) γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ 

θαηαζθελσηώλ, ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη νδεγίεο ηνπ ηζρύνληνο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ 

(Γ1α/Γ.Π.νηθ. 32009/23-5-2020 Κ.Τ.Α. ΦΔΚ Β΄ 1988/23-5-2020) γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηνπξηζηηθώλ νρεκάησλ θαη λα ππάξρεη ππεύζπλνο ζπλνδόο, ώζηε λα επηβιέπεηαη ε νξζή εθαξκνγή 

ησλ πγεηνλνκηθώλ θαλόλσλ θαηά ηε κεηαθίλεζε, ε ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ θαη ε ειεγρόκελε 

επηβίβαζε θαη απνβίβαζε κε ηάμε θαη ρξνλνθαζπζηέξεζε, πξνο απνθπγή ζπλσζηηζκνύ. 

4. Σν επηζθεπηήξην απαγνξεύεηαη θαη επηηξέπεηαη κόλν ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο εάλ ππάξμεη εηδηθή 

αλάγθε. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο κπνξεί λα έξρεηαη απζηεξά έλαο κόλν γνλέαο γηα θάζε παηδί πνπ 

ζα θνξά κάζθα θαη ζα παξακέλεη γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Ζ είζνδνο γνλέσλ-επηζθεπηώλ ζηνπο θνηηώλεο δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε. 

Ζ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαζθελσηέο δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο ώξεο 

18:00-20.00 ζην ηειέθσλν 22940-93511. 

 

II. ΣΔΛΔΥΩΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ - ΑΠΟΠΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ ΥΩΡΙ ΣΗ ΤΝΟΓΔΙΑ ΓΟΝΔΩΝ 

 

Όιν ην πξνζσπηθό πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί λα απνζπαζζεί ζηελ Καηαζθήλσζε, επηπξνζζέησο, ζα 

ππνγξάςεη ππεύζπλε δήισζε όηη απνδέρεηαη ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην 

ππ΄αξηζ. ΓΔ/νηθ. 23973/811 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ / Γ-λζε 

Πξνζηαζίαο παηδηνύ θαη Οηθνγέλεηαο, γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 

1. Η Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ / Α.Δ.Α., πέξαλ ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζην θεθάιαην ΗΗΗ παξάγξαθν 8 

ηεο ππ΄αξηζ. 8025/31/245-α΄ από 27-01-2020 Απόθαζεο θ. Αξρεγνύ ζα πξέπεη: 

 Λακβάλνληαο ππόςε ην ππ΄αξηζ. ΓΔ/νηθ. 23973/811 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ / Γ-λζε Πξνζηαζίαο παηδηνύ θαη Οηθνγέλεηαολα εθπνλήζεη ζρέδην δξάζεο 

αληηκεηώπηζεο πεξηζηαηηθνύ covid-19 πνπ πξέπεη λα ηεξεζεί θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θαηαζθήλσζεο. 

 Γηαζέζεη εμεηδηθεπκέλν πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό ηόζν γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη 

ησλ ηειερώλ όζν θαη ησλ θηινμελνύκελσλ παηδηώλ ζηελ έλαξμε θάζε θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ. 

 

2. Η Γ/λζε Σερληθώλ Δθαξκνγώλ / Α.Δ.Α. θαη ε Γ/λζε Σερληθήο Τπνζηήξημεο / Α.Δ.Α.,  
παξαθαινύληαη όπσο παξαηείλνπλ ηελ δηάζεζε ησλ νρεκάησλ έσο 05-10-2020. 

 

      Η Γηεύζπλζε Δπηθνηλωλίαο / Α.Δ.Α. παξαθαιείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ Δλώζεσλ 

Απνζηξάησλ ηεο Υώξαο. 

     Σν Γξαθείν Σύπνπ - Γεκνζίωλ ρέζεωλ ηνπ Τπνπξγείνπ καο, παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή 

ηεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Αξρεγείνπ καο. 

 

Η 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΚΟΛΙΩΝΗ 

ΑΣΤΝ. ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΜΦΑΙΝΩΝ ΩΡΕ ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 2020 

       
ΩΡΑΡΙΟ 

  
ΕΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ  

08:00- 09:00 
 

ΑΠΌ Α ΕΩΣ Η 

09:00-10:00 
 

ΑΠΌ Θ ΕΩΣ Κ 

10:00 - 11:00 
 

ΑΠΌ Λ ΕΩΣ Ο 

11:00 - 12:00 
 

ΑΠΌ Π ΕΩΣ  

12:00 - 13:00 
 

ΑΠΌ Σ  ΕΩΣ Ω 
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