
 

 

 
Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ         Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ηνπ ΠΟΛΗΣΖ 

Η Γ Ρ Τ Μ Α  ΜΔΡΗΜΝΑ  &  ΑΡΗΣΔΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΑΣΤΝΟΜΗΑ – Ν.Π.Γ.Γ. 
 

                        ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΟΓΗΓΙΔ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΟΝΔΩΝ-ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ & ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ 

Α΄ ΑΣΟΜΙΚΑ ΔΙΓΗ ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΧΝ 

 Κάζε θαηαζθελσηήο ζα πξέπεη λα θέξεη καδί ηνπ: 

 α)  ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ: Μαμηιάξη κε δχν (02) καμηιαξνζήθεο, ζεληφληα, πεηζέηεο, πηδάκεο,  

εζψξνπρα, καγηφ, πεηζέηα ζαιάζζεο, παληφθιεο ζαιάζζεο, καθξπκάληθε κπινχδα – δαθέηα, δχν (02) 

δεπγάξηα παπνχηζηα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (01) ππνρξεσηηθψο αζιεηηθά),  αζιεηηθή πεξηβνιή (θφξκα 

– θνληφ παληειφλη), ην αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο, θάξηα εκβνιίσλ, πηζηνπνηεηηθφ θαιήο πγείαο, είδε 

θαζαξηφηεηαο, ινηπά αηνκηθά είδε θαη ηέινο έλα (01) ζάθν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ρξεζηκνπνηεζέλησλ ξνχρσλ. 

 β)  ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ:  Μνπζηθά φξγαλα, εξγαιεία ρεηξνηερλίαο, δσγξαθηθήο θαη βηβιία 

κνξθσηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 Γ Δ Ν  Δ Π Ι Σ Ρ Δ Π Ο Ν Σ Α Ι :  Οη θνιπκβεηηθέο κάζθεο, καραίξηα, ζνπγηάδεο, ςαιίδηα, 

πεξηνδηθά θαη βηβιία αθαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ. Αθφκα δελ ελδείθλσηαη  λα θέξνπλ καδί ηνπο 

κεγάια ρξεκαηηθά πνζά, ηηκαιθή - θνζκήκαηα, παηρλίδηα, θηλεηά ηειέθσλα, θνξεηνχο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο - tablet - ειεθηξνληθά παηρλίδηα θ.ιπ., κεγάιεο αμίαο, αποθιεηόκελες ηστόλ εσζύλες ηες 

Καηαζθήλφζες ζε περίπηφζε απώιεηας, θζοράς ή δεκίας. 

Β΄  ΔΠΙΚΔΦΔΙ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΟΝΔΧΝ - ΚΗΓΔΜΟΝΧΝ 

        α) To πξφγξακκα ηνπ επηζθεπηεξίνπ ζα δηακνξθσζεί αλάινγα θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα νξηζζνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνχ covid-19 απφ ηηο   

αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. 

β)  Σν ηειέθσλν πνπ ζα εμππεξεηεί ηνπο γνλείο γηα επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαζθελσηέο είλαη ην 

22940-93511. Ζ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζα γίλεηαη ΜΟΝΟ θαηά ηης ώρες 17.30 - 20.00.   

γ)  Ζ θαζαξηφηεηα θαη ν ζεβαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ε ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ απνηειεί κέιεκα φρη κφλν ησλ θαηαζθελσηψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ. 

δ)  Ζ είζνδνο ζηνπο θνηηψλεο θηινμελίαο ησλ θαηαζθελσηψλ επηηξέπεηαη αποθιεηζηηθά ζηοσς 

γολείς ή θεδεκόλες θαηά ηης ώρες ηοσ επηζθεπηερίοσ, αποθεύγοληας θάζε ελέργεηα, παρέκβαζε 

θ.ιπ. εληός ασηώλ, έρνληαο πάληνηε ππφςε φηη νη ρψξνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ άιια παηδηά. 

ε) Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ζηνπο θνηηψλεο ησλ θαηαζθελσηψλ ηξνθίκσλ, ηα νπνία δε 

βξίζθνληαη ζε ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία. 

ζη)  Σα ηειέρε ή νη θαηαζθελσηέο πνπ, χζηεξα απφ γλσκάηεπζε ηνπ Ηαηξνχ ηεο 

θαηαζθήλσζεο, δε ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ πιένλ ζε απηήλ γηα ιόγοσς σγείας, αποτφρούλ άκεζα 

θαη παραιακβάλοληαη από ηοσς γολείς ή θεδεκόλες ηοσς εηδνπνηνχκελνη πξνο ηνχην απφ ην 

πξνζσπηθφ ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ θαη θαη’ εληνιή ηεο Γηεπζχληξηαο ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ. 

δ) ηειέρε ή θαηαζθελσηέο ποσ επηδεηθλύοσλ αλάρκοζηε θαη θαθή ζσκπερηθορά ζα 

αποτφρούλ άκεζα από ηελ Καηαζθήλφζε θαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο 

ηνπο, κε απφθαζε ηεο Γηεπζχληξηαο ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ, εηδνπνηνχκελνη πξνο ηνχην απφ ην 

επηθνξηηζκέλν ζρεηηθά πξνζσπηθφ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ, φηαλ εηδνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ παηδηψλ ηνπο 

γηα ηνπο αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία (ζη-δ) ιφγνπο, ππνρξενχληαη λα πξνζέξρνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Καηαζθήλσζεο θαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απφ ην ππεχζπλν πξνο ηνχην 

πξνζσπηθφ.  



 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ (Α-1) 

      

ΑΗΣΖΖ ΓΟΝΔΑ – ΚΖΓΔΜΟΝΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
 

 

ΒΑΘΜΟ: …………………………………………. 

 

Α.Γ.Μ..: …………………………………………… 

 

ΔΠΩΝΤΜΟ: .…………………….………………… 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………….………………….. 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ: ……..………………………… 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ: ……………………………………….. 

 

ΣΖΛ. ΤΠΖΡΔΗΑ: ……………………………….. 

 

Γ/ΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:………………………….…… 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΤΕΤΓΟΤ:………………………… 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ (κέινο ΑΜΔΑ,  

κνλνγνλετθή - ηξίηεθλε - πνιχηεθλε  /  αξηζκφο ηέθλσλ):……… 

………………………………………………………. 

ΣΖΛ. ΟΗΚΗΑ: ……………………………………... 

ΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ: ……………………………. 

E-mail: ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

πκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε: 

Α΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (01/07 - 10/07) 

Β΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (12/07 - 22/07) 

Γ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (24/07 - 03/08) 

Γ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (07/08 - 16/08) 

Δ΄ Καηαζκηνωηική Περίοδος  (18/08 - 26/08) 

 

 

  

  ………………..2021 

ΠΡΟ 

ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΔΙΑ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

Π. Καλειιοπούιοσ 4 – Σ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ 
 

 

1. Παραθαιώ φπσο εγθξίλεηε ηε θηινμελία ηνπ 

πηνχ κνπ ή ηεο θφξεο κνπ (θαηά πεξίπησζε):  

Δ π ψ λ π κ ν: ……………………………….. 

Ό λ ν κ α: …………………………………… 

Όλνκα παηξφο: ……………………………... 

Έηνο γελλήζεσο: …………………………… 

ΑΜΚΑ:……………………………………... 

ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο ζηνλ Άγην Αλδξέα Αηηηθήο, 

θαηά ηελ _________ θαηαζθελσηηθή 

πεξίνδν
(1).

 

2. Δπηηρέπφ ζηνλ πηφ / ζηελ θφξε κνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζε νξγαλσκέλεο δξάζεηο ηεο 

Καηαζθήλσζεο εθηός ηφλ εγθαηαζηάζεφλ 

ασηής  (επηκνξθσηηθέο  επηζθέςεηο , 

ςπραγσγηθέο εθδξνκέο θ.ιπ.) 

3. Παξέρσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ 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 

Μέξηκλαο θαη Αξηζηείαο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο.  

 

                 Ο/Η ΑΙΣΩΝ/-ΟΤΑ 

 

 



 

 

          ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ (Α-2) 

      ..……………….2021 

 

Γ Δ Λ Σ Ι Ο   Κ Α Σ Α  Κ Η Ν Ω Σ Η 
(σκπιερώλεηαη από ηο γολέα / θεδεκόλα - Δπέτεη ζέζε Τπεύζσλες Γήιφζες) 

 

ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ:……………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ:……………………………………………………… 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: ……../……../……….. 

ΑΜΚΑ:………………………………………………….. 

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

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΗΣΔΡΑ:……………………………………………………………… 

ΒΑΘΜΟ ΓΟΝΔΑ / ΚΗΓΔΜΟΝΑ:……………………………………………………………… 

Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:……………………………………………………………………………… 
                                                                             (Οδφο)                                       (Αξηζκφο)                                          (Πφιε)  

ΚΙΝΗΣΟ ΓΟΝΔΑ/-ΩΝ: (Α)…………………………………(Β)………………………………… 

ΣΑΘΔΡΟ ΓΟΝΔΑ: (ΟΙΚΙΑ)………………………(ΔΡΓΑΙΑ)………………………………. 

ΚΙΝΗΣΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ:………………………………… 

 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ Δ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ:   ΝΑΙ             ΟΥΙ      

Έτεη θάλεη αληηηεηαληθό εκβόιηο θαη πόηε;………………………………………………………. 

Λοηπά εκβόιηα:…………………………………………………………………………………….. 

Έτεη θάλεη αληηηεηαληθό ορό θαη πόηε;…………………………………………………………… 

Τπάρτεη ηζηορηθό αιιεργίας; Αλ λαη, ζε ηη;……………………………………………………… 

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

Λακβάλεη θάποηα θαρκαθεσηηθή αγφγή; Αλ λαη, ποηα αθρηβώς;………………………………. 

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

Γράυηε κας παραθάηφ θάζε ηη ζτεηηθό κε ηελ σγεία ηοσ παηδηού ζας ποσ έτεη ζεκαζία θαη 

πρέπεη λα ιεθζεί σπόυε από ηολ Ιαηρό ηες Καηαζθήλφζες (αζζέλεηεο, παζήζεηο, ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο θ.ν.θ. / απνθπγή ρνξήγεζεο - ιήςεο θαξκάθσλ, ζθεπαζκάησλ θ.ιπ.):  

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

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

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

- Αποδέτοκαη ηελ παροτή Α΄ βοεζεηώλ θαη ηαηροθαρκαθεσηηθής περίζαιυες ηοσ ηέθλοσ κοσ 

από ηο εθ ηες Γ/λζες Τγεηολοκηθού / Α.Δ.Α. προερτόκελο θαη επηθορηηζκέλο προς ηούηο 

ηαηρηθό προζφπηθό ηες Καηαζθήλφζες θαη δηα ηοσ παρόληος ελεκερώλφ γηα ηο πιήρες 

ηαηρηθό ηζηορηθό ηοσ ηέθλοσ κοσ. 

 

 

 Ο/Η Γειώλ/-ούζα      

           Γολέας / Κεδεκόλας                              

  

 


