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ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσµίας της παρ. 6α του άρθρου 41 του ν.3801/2009 (Α’ 163) µέχρι 31 

∆εκεµβρίου 2015»  

 
  Σας γνωρίζουµε µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ  269/τ.Α’/24-12-2014) «Πράξεις 

εισφοράς σε γη και σε χρήµα- Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», παρατάθηκε η προθεσµία της 

παρ. 6α του άρθρου 41 του ν.3801/2009 (Α’ 163), όπως αυτή είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 2α του άρθρου 9 

του ν.4018/2011 (Α’ 215) και εν συνεχεία µε την παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4147/2013 (Α’ 98). 

   Ενόψει της έκδοσης της σχετικής απόφασης για την έκδοση άδειας και λειτουργίας των δηµοτικών παιδικών 

και βρεφονηπιακών σταθµών, κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 19 του ν.4071/2012, και 

προκειµένου οι εν λόγω παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί να µπορούν να συµµετέχουν στην 

συγχρηµατοδοτούµενη πράξη «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» του Ε.Σ.Π.Α., η οριζόµενη  

στην  παρ. 6α του άρθρου 41 του ν.3801/2009 προθεσµία, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, παρατείνεται 

µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τους 

δηµοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς µέχρι και τέλος του 2015, δεδοµένου ότι θέση άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική πράξη των δηµοτικών παιδικών σταθµών ή ο 

οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου, εφόσον λειτουργούν ως υπηρεσία του δήµου.  

  Κατόπιν τούτου, παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε αµελλητί τους δήµους χωρικής σας αρµοδιότητας. 

   Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και περαιτέρω διευκρίνιση. 

         Η Γενική ∆/ντρια 

 

      Βίκυ Γιαβή   
         

Κοινοποίηση: 
1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
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Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης 
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2. Κ.Ε.∆.Ε. 
3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
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1. Γενική ∆/ντρια Αποκέντρωσης & Τοπ.Αυτ/σης 
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(προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 
3. ∆/νση Προσωπικού Τ.Α. 
4. ∆/νση µας 

α) Τµήµα Ο.Λ.Τ.Α. 

β) Τµήµα Ν.Π.Τ.Α. 
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