
ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ

Ι.Για  τη  λειτουργία  Κέντρων  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  (ΚΔΑΠ)  είναι 

απαραίτητη  η  έκδοση  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  από  την  οικεία  Περιφερειακή 

Ενότητα. 

ΙΙ. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου εγκατάστασης του Κέντρου, μετά την υποβολή 

των παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Αίτηση του νομικού προσώπου  που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου 

υπευθύνου  αυτού,  την  επωνυμία  του  Κέντρου,  την  έδρα,  το  μέγιστο  αριθμό 

φιλοξενουμένων  παιδιών,  το  ωράριο  λειτουργίας  και  το  συγκεκριμένο  σκοπό  της 

Μονάδας. 

2. Καταστατικό του νομικού προσώπου. 

3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου. 

5. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος 

ότι δεν διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 

6.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/1986 ότι  δεν  έχει  τεθεί  υπό  απαγόρευση  ή 

δικαστική αντίληψη. 

7.  Μισθωτήριο  συμβόλαιο θεωρημένο  από  την  αρμοδία  Δ.Ο.Υ.  σε  περίπτωση 

ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου. 

8. Παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγασθεί το Κέντρο. 

9.  Οικοδομική  άδεια ή  άλλο  πιστοποιητικό  ή  βεβαίωση  νομιμότητας  υφιστάμενου 

κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικά Γραφεία. 

10. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

11.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986 του  νομικού  προσώπου  για  α)  την 

επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης 

των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά και 



β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα 

που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Κέντρου.

12. Εσωτερικό κανονισμό του κέντρου

ΙΙΙ. Εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα 

από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι το Κέντρο 

πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. 

Όταν η Μονάδα ιδρύεται από Δημοτική Επιχείρηση επιπλέον:

1. ΦΕΚ Ίδρυσης της Δημ. Επιχείρησης με τις τυχόν τροποποιήσεις

2. απόφαση  δημοτικού  συμβουλίου  για  συγκρότηση  Δ.Σ  της  Δημοτικής 

Επιχείρησης

3. απόφαση Δ.Σ. Δημοτικής επιχείρησης για τον ορισμό υπευθύνου

4. αν  υπάρχει  παραχώρηση  κτιρίου  από  τον  Δήμο,  την  απόφαση  Δημ. 

Συμβουλίου για την παραχώρηση του κτιρίου


