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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
της χώρας
Γραφεία Συντονιστών

: Σταδίου 27
: 10183 Αθήνα
: Μ.Διαμάντη
: 213-1364390
: 213-1364359

ΘΕΜΑ: Δεύτερο στάδιο προσαρμογής ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και
βρεφονηπιακών σταθμών στις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Α' 141).
Ενόψει λήξης του δεύτερου σταδίου προσαρμογής των ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών,
βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις διατάξεις του π.δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων
αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών
προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων» (Α' 141), επισημαίνουμε και εφιστούμε την προσοχή σας στα
κάτωθι:
α.

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των

δήμων ή ως υπηρεσία αυτών (παρ. 2 του άρθρου 6):
Έως την 28-9-2019 όλοι οι παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, που έχουν αδειοδοτηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως
στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 «Κατασκευαστικές Διατάξεις» του ως
άνω π.δ/τος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους η άδειά τους ανακαλείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου.
β. Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που εξακολουθούν να λειτουργούν στο πλαίσιο
επιχείρησης ΟΤΑ ή που η λειτουργία τους μεταφέρθηκε σε υπηρεσία του δήμου ή σε νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου αυτού (παρ.3 του άρθρου 6):
Έως την 28-9-2019 όλοι οι παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, που εξακολουθούν κατά
την έκδοση της παρούσας να λειτουργούν βάσει της άδειας που είχαν λάβει ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του
άρθρου 4 «Κατασκευαστικές Διατάξεις» του π.δ. 99/2017 (Α' 141). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις ως
άνω
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εκδίδεται

η

προβλεπόμενη με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του ως άνω
π.δ/τος νέα άδεια.
Για διευκόλυνσή σας, και προκειμένου η μορφή της απόφασης αδειοδότησης να είναι ενιαία και
ομοιόμορφη για όλη την επικράτεια, στο παράρτημα της παρούσης περιλαμβάνεται υπόδειγμα σχεδίου
χορήγησης άδειας και λειτουργίας δημοτικού παιδικού/βρεφικού/βρεφονηπιακού σταθμού, ο οποίος
κατά την έκδοση της παρούσας λειτουργεί βάσει της άδειας που είχε λάβει ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου. Σε κάθε περίπτωση ο εκάστοτε Δήμος δύναται να συμπληρώσει επιπλέον στοιχεία επί του σώματος
της άδειας, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του οικείου φακέλου.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι σταθμοί, για τους οποίους εκδίδεται άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017, οφείλουν να λειτουργούν από την έκδοση της νέας άδειάς τους
σύμφωνα

με

τις

ρυθμίσεις

του

Πρότυπου

Κανονισμού

Λειτουργίας

Δημοτικών

Παιδικών

και

Βρεφονηπιακών Σταθμών, όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου
17 της αριθμ. 41087/29.11.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4249).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τους Δήμους
χωρικής αρμοδιότητάς σας για τις αναγκαίες και απαιτούμενες ενέργειές τους, με την παράκληση να
επιδείξουν τη μέγιστη επιμέλεια και προσοχή κατά την εφαρμογή των ανωτέρω.

Η Γενική Διευθύντρια

Δρ.Μαρία Μαυραγάνη

Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης
& Κοιν. Αλληλεγγύης
- Γραφείο Αναπλ.Υπουργού
κας.Θ.Φωτίου
- Δ/νση Προστασίας Οικογένειας
2. Κ.Ε.Δ.Ε.
3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Εσωτερική διανομή:
1. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
(Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών)
2. Δ/νση μας
- Τμήμα Ν.Π.Τ.Α.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ……. ………………..
ΔΗΜΟΣ………………………….
…………………………………
Ταχ.Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλ.
FAX

ΘΕΜΑ: Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας …… (είδος σταθμού ) με την επωνυμία ….. Δήμου
……
ΑΠΟΦΑΣΗ
O

ΔΗΜΑΡΧΟΣ …

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 58 και της περ.22 της παρ.3Β του άρθρου 94 του
ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και
λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων
των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων» (Α΄ 141).
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ δημοσίευσης) ή τη Συστατική Πράξη του
Νομικού Προσώπου (ΦΕΚ δημοσίευσης).
4. Την αριθμ. ….…... απόφαση του ….. …… Συμβουλίου (Δημοτικού Συμβουλίου, στην περίπτωση που
ο σταθμός λειτουργεί εντός υπηρεσίας του δήμου ή Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου) για
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στον ….. Σταθμό με την επωνυμία …..., σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ((Α΄141).
5. Την αριθμ…….. άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του σταθμού (που είχε λάβει ως νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου)
6. Την αριθμ. ….. έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α΄141).
7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου των δικαιολογητικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στον Δημοτικό ……..… Σταθμό για το ακίνητο επί της οδού
……..… αρ. …… με τα εξής στοιχεία:
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΔΡΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ:
ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΥ:
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ:
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΡΕΦΩΝ:
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

…………..…….

Κοινοποίηση:
1. Περιφερειακή Ενότητα….
Δ/νση ή Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
......
2. Περιφέρεια ……
Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Δ/νση Κοιν. Μέριμνας
…….
3. Γραφείο Δημάρχου ……
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Διοίκησης
6. ……. (επωνυμία Νομικού Προσώπου, εάν πρόκειται περί ν.π.)
7. …… Σταθμό (επωνυμία σταθμού)
Υπόψη Προϊσταμένης/Προϊσταμένου
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