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Το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο στην Καλλιθέα, είναι 

Φιλανθρωπικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

Ν.Π.Ι.Δ, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας & 

Κοινωνικής Πρόνοιας. Δημιουργήθηκε το 1912 από την 

Αικατερίνη Λασκαρίδου ως Εθνικό Ορφανοτροφείο 

Θυμάτων Πολέμου και το 1978 λόγω του ότι δεν υπήρχαν 

πλέον ορφανά πολέμου, διεύρυνε το σκοπό του ώστε να 

περιθάλπει γενικότερα ανήλικα που έχρηζαν προστα-

σίας, μετονομαζόμενο σε Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο.  

Φιλοξενεί στην «κλειστή προστασία» παιδιά ηλικίας 2,5 

έως 5,5 χρονών, κατόπιν εισαγγελικών εντολών (λόγω 

παραμέλησης, εγκατάλειψης, κακοποίησης, ενδοοικο-

γενειακής βίας κλπ)  και  παιδιά  της  ίδιας ηλικίας στην 

«ανοιχτή προστασία» (λόγω οικονομικής αδυναμίας της 

οικογένειάς τους να τα φροντίσει).  Παράλληλα, 

λειτουργεί Παιδικό Σταθμό με στόχο την κοινωνι-

κοποίηση των παιδιών που φιλοξενεί με άλλα παιδιά που 

φοιτούν σε αυτόν, ενώ έχει το θεσμό της εθελόντριας 

«φιλοξενούσας οικογένειας» η οποία φιλοξενεί τα παιδιά 

τις γιορτές και τα Σαββατοκύριακα, προσφέροντας 

αγάπη αλλά και το οικογενειακό υπόδειγμα που τα 

περισσότερα έχουν στερηθεί. Έτσι, το Π.Ε.Ν. δεν είναι 

απλά ένα ίδρυμα, αλλά ένας χώρος κοινωνικοποίησης 

των νηπίων που χρειάζονται τη φροντίδα μας.  

Τα κτίρια του ΠΕΝ ανακαινίστηκαν  από  το  Υπουργείο  

Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με πόρους 

των κρατικών Λαχείων και σήμερα αποτελεί ένα όμορφο 

διαρρυθμισμένο συγκρότημα, σ΄ένα μοναδικό χώρο 10 

περίπου στρεμμάτων. 

Στην προσπάθεια του το Π.Ε.Ν. να βρει  τρόπους ώστε 

να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του, με μεγάλη χαρά 

δέχεται τη βοήθεια ευαισθητοποιημένων ανθρώπων. 

Σημειωτέον ότι η κρατική επιχορήγηση έχει μειωθεί 

δραματικά (μας δίνεται πλέον μόνο το 30% των 

ανελαστικών δαπανών). 

Οι δικές σας πρωτοβουλίες και ενέργειες θα συμβάλουν 

στην επίτευξη των στόχων μας. 
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(σε περίπτωση κατάθεσης, ενημερώστε μας για να σας αποσταλεί απόδειξη) 

 

http://www.pen-kallithea.gr/
mailto:info@pen-kallithea.gr


 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ) 

Κρέμου 128, 17675 Καλλιθέα, τηλ: 2109560735-2109521728 fax: 2109521735, www.pen-kallithea.gr, info@pen-kallithea.gr  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

The “Protipo Ethniko Nipiotrofeio” at Kallithea, meaning 

“Exemplar National Nursing home” is a non-profitable 

charity institution overseen by the Ministry of 

Employment. 

The history of the institution dates back to 1912 when it 

was founded by Aikaterini Laskaridou and it was first 

called “National Orphanage for war victims”. In 1978 it 

was given its current name due to the fact that there 

were not anymore children classified as “children of war 

victims”. 

P.E.N hosts children of pre-school education (between the 

age of 2.5 to 5.5). These children are mostly appointed by 

court (in case of abusive family environment, abandoned 

children and the like) and by families that cannot provide 

the essentials for their children. 

Furthermore, a nursery school operates within the 

premises of P.E.N. Its main purpose is to enable the 

socialisation of the accommodated children for the cases 

where return of the children to their biological families is 

not feasible. Nonetheless, care is taken so as to find 

appropriate foster and/or volunteer families for the 

children, so as to offer them love, care and an exemplar 

family environment. As such, it is apparent that PEN does 

not fall under the “institution” category as we are used to 

in the every day life. It aims equally to the protection, 

socialisation as well as the fulfilment of the children’s 

needs, thus classifying it as a well organised foundation.  

Our buildings have been renovated by the Ministry of 

Health and Social Care with the aid of funds raised via the 

National Lottery. Nowadays, the buildings complex is 

cited in a unique 10 acre plot of land in the area of 

Kallithea. 

In order to raise funds so as to continue fulfilling/covering 

PEN’s needs, any help is more than welcome, if not 

needed. At this point it is worth mentioning that, 

Government’s funds have been dramatically reduced 

during the past few years (only 30% of our expenditures 

are covered nowadays). 

Both your initiative and acts will greatly contribute 

towards the achievement of our aims. 
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