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ΘΕΜΑ: Αναστολή άδειας λειτουργίας του Ιδρύματος ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ
του Σωματείου «ΙΕΡΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ».

Στο Δήμο μας λειτουργεί από το 1975 το Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΣ του φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΙΕΡΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΟΣ».
Με το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) άρθρο 94 παρ. 3β, περ. 9 και 11
ανατέθηκε στους Δήμους, η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία, που
επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς, η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων
και ιδρυμάτων καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού τους.
Από το 2016 που ανέλαβε την αρμοδιότητα η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας
διαπιστώθηκαν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη λειτουργία του,
τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων κοριτσιών, καθώς και με θέματα ασφαλείας.
Παρ όλες τις συνεχείς συστάσεις, προφορικές και έγγραφες, προς συμμόρφωση με τον
Εσωτερικό Οργανισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος, τα προβλήματα παρέμειναν.
Ενδεικτικά αναφέρεται, η εκδήλωση πυρκαγιάς στις 13 Ιανουαρίου 2020, απόρροια
δυσλειτουργιών που είχαν επισημανθεί, και ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα.
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Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, έχει περιέλθει στο Δήμο μας, στις 17-1-2020, η
παραίτηση της Κοινωνικού Λειτουργού του Ιδρύματος για λόγους που έχουν σχέση με
τη δυσλειτουργία του Ιδρύματος.

Σημειωτέον είναι η τρίτη παραίτηση επιστημονικού προσωπικού, για τους ιδίους
λόγους.
Επιπρόσθετα η Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας, που διενεργεί έλεγχο από το 2018, με σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ 1426/211-2020) καλεί την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου για ενέργειες με κατεύθυνση την
αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος.
Επίσης το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής

με την υπ’ αριθ. πρωτ. εμπ.

οικ.15/23-01-2020

υπηρεσία

Έκθεση

Αξιολόγησης

Αττικής,

εποπτεύουσα

των

Ιδρυμάτων, βάσει των διατάξεων του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) άρθρο
186 παρ. ζ2, περ. 18 εισηγείται «την διακοπή λειτουργίας του Ιδρύματος και την
μεταφορά των ανήλικων κοριτσιών σε άλλες δομές που να εξασφαλίζουν την κάλυψη
των βασικών βιοτικών αναγκών, ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, και καλές και
ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης».
Με βάση τα παραπάνω εισηγούμεθα τη λήψη απόφασης Δημάρχου περί
αναστολής της υπ’ αριθ. Δ2Β/2401/26-3-1975 Άδειας Λειτουργίας του Ιδρύματος
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ «ΙΕΡΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ» του Σωματείου
«ΙΕΡΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ», έως ότου εξασφαλισθούν συνθήκες ασφάλειας
και επαρκούς φροντίδας των παιδιών.

Ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας

Βασιλόπουλος Δημήτριος
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