
Πειραιάς, 15-06-2021
ΑΠ: 15  /2021

            ΘΕΜΑ: «Φιλοξενία σε παιδικές εξοχές  της Ελληνικής Αστυνομίας»

Η Ένωσή μας ενημερώνει τα μέλη της ότι μετά από επαφές που πραγματοποιήθηκαν το 
τελευταίο χρονικό διάστημα, εξασφαλίσαμε για άλλη μια χρονιά , συνολικά 20 θέσεις στις 
παιδικές εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας για παιδιά στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι θέσεις που εξασφαλίσαμε είναι εντελώς δωρεάν και κατανέμονται ως εξής:

Κατασκηνώσεις Ελληνικής Αστυνομίας

ΠΕΡΙΟΔΟ
Σ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α’ 01/07 10/07 5 Αγόρια και κορίτσια γεννηθείς τα έτη 
2013-και 2014

Β’ 12/07 22/07 5 Αγόρια και κορίτσια γεννηθείς τα έτη 
2010-2011 και 2012

Δ’ 07/08 16/08 5 Αγόρια και κορίτσια γεννηθείς τα έτη 
2007-2008 και 2009

Ε’ 18/08 26/08 5 Αγόρια και κορίτσια γεννηθείς τα έτη 
2005 και 2006

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να φιλοξενηθούν στην 
κατασκήνωση θα πρέπει να προσκομίσουν:

- Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία θα αναγράφονται ονοματεπώνυμο, φύλο και 
ηλικία παιδιού

- Δελτίο κατασκηνωτή

- Πρόσφατη βεβαίωση ιδιώτη ιατρού ή ιατρού του ασφαλιστικού φορέα τους, σε 
φωτοαντίγραφο, στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά η κατάσταση της 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 



τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις 
(φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κτλ.)

Τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στην Κατασκήνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά την άφιξη τους σε 
αυτή, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, υποχρεωτικώς, την πρωτότυπη ιατρική βεβαίωση, 
ατομικό βιβλιάριο υγείας και ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας.

Επισυνάπτονται :

-Οδηγίες και υποχρεώσεις γονέων και κατασκηνωτών

-Αιτήσεις γονέων – κηδεμόνων καθώς και:

-Δελτίο κατασκηνωτή

τα οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα συμπληρώσουν και να αποστείλουν 
ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ένωσης (epls.attikis@gmail.com) ή και 
αυτοπροσώπως στα γραφεία μας στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (4ος όροφος-401).

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Παρακαλούνται οι γραμματείες των υπηρεσιών όπως ενημερώσουν το προσωπικό τους.

*Τα υγειονομικά μέτρα πρόληψης για τον Covid 19 που θα πρέπει να τηρηθούν για τους 
κατασκηνωτές κατά την προσέλευσή τους , θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση 
κατόπιν ενημέρωσης μας από την διοίκηση της κατασκήνωσης . 
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