
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
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Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 13846

Ταχ.    Δ/νση   : Διοικητήριο                                        ΑΠΟΦΑΣΗ 253
Ταχ. Κώδικας :  52100                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Πληροφορίες  :   Χατζηκυριακίδης Ιωάννης
Τηλέφωνο       :  2467 350 206

ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας  μονάδας ιδρύματος και εκδηλώσεων 
παιδικής πρόνοιας, μονάδα προστασίας παιδιού, κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΚΗΦ, ΝΠΙΔ 
μη υπαγόμενου στο δημόσιο τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα .

      ΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης 
Διοίκησης , Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" (ΦΕΚ 87/τ. α΄/ 07-06-2010).
2. Την αριθμ 51/2017 Απόφαση Δημάρχου που αφορά  Συγκρότηση Α/βαθμιας επιτροπής για την 
εφαρμογή Προγραμμάτων Παιδικής Προστασίας του Νομού μας (΄Ιδρυση και
     Λειτουργία  Βρεφικών  Σταθμών,  κερδοσκοπικού  και  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  από 
Δημοτικές και ιδιωτικές Επιχειρήσεις και λοιπά ιδρύματα)
3. Την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από τον 
Γεώργιο  Νικολόπουλο  πρόεδρο  Εθελοντικού  Οργανισμού  για  τα  δικαιώματα  του  παιδιού 
"Κέλετρον  Αγάπη  για  το  παιδί"  μέσω  του  τμήματος  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  του  Δήμου 
Καστοριάς, που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία μονάδας ιδρύματος και εκδηλώσεων παιδικής 
πρόνοιας, μονάδα προστασίας παιδιού, κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΚΗΦ, ΝΠΙΔ μη υπαγόμενου 
στο δημόσιο τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
4.  Την  ειδική  πιστοποίηση  ΝΠΙΔ  ως  φορέων  παροχής  υπηρεσιών  Κοινωνικής  Φροντίδας  μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα  Εθελοντικός Οργανισμός για τα δικαιώματα του παιδιού "Κέλετρον 
Αγάπη  για  το  παιδί"  ΑΜΚΕ  με  διακριτικό  τίτλο  "Κέλετρον  Αγάπη  για  το  παιδί"  με  έδρα  την 
Καστοριά που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αριθμ Φυλ 3356/ τευχ.β/4-11-2016. 

5. Το ΦΕΚ 2618/τβ/2012 Γνωμοδότηση βάσει το άρθρου 23 του Ν. 3959/2011  για τη διατήρηση 
του συστήματος αδειοδότησης στις ακόλουθες προνοιακές δομές συγκεκριμένα Ιδρυματα Παιδικής 
Πρόνοιας όπου στην παρ 39 αναφέρει συγκεκριμένα ότι δεν υπάρχει νομοθεσία που να καθορίζει 
ειδικώς α) τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροι το κτίριο του ιδρύματος παιδικής πρόνοιας , 
ούτε β) τα προσόντα του προσωπικού που θα απασχοληθούν στα ιδρύματα.. 
6. το από 03-03-2017 πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής  για την εφαρμογή προγραμμάτων 
παιδικής προστασίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

     Χορηγούμε Άδεια ΄Ιδρυσης και Λειτουργίας μονάδας ιδρύματος και  εκδηλώσεων παιδικής 
πρόνοιας, μονάδα προστασίας παιδιού, κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΚΗΦ, ΝΠΙΔ μη υπαγόμενου 
στο δημόσιο τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον Εθελοντικό Οργανισμό για τα δικαιώματα 
του παιδιού  "Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί" ΑΜΚΕ με διακριτικό τίτλο "Κέλετρον Αγάπη για το 
Παιδί".

ΑΔΑ: 6Ζ96ΩΕΥ-5ΝΡ



Ο οργανισμός θα λειτουργήσει ως φορέας παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας σε παιδιά που 
βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο, ηλικίας άνω των έξι ετών και των δύο φύλων, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας, φυλετικής προσέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων κ.λ.π.  
Με την σημείωση ότι λόγω έλλειψης σαφούς ορισμού πλαισίου κτηριακών προϋποθέσεων από 
τους οικείους νόμους σε περίπτωση που οριστούν τέτοιες στο μέλλον, να επανέλθουμε για την 
επικαιροποίηση της παρούσας άδειας.

                                                                                                                     Ο Δήμαρχος

                   
                                                                                                                    Ανέστης Αγγελής
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