Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Α.

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

ΕΠΕΙΓΟΝ
(να σταλεί και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)
Αθήνα,
1 /9 / 2017
Αριθ.Πρωτ: 29341

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
της χώρας
Γραφεία Συντονιστών

: Σταδίου 27
: 10183 Αθήνα
: Μ..∆ιαµάντη
: 213-1364390
: 213-1364359

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθµίσεων του άρθρου 28 του ν.4483/2017 (Α’ 107)
Σας γνωρίζουµε ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) «Ρυθµίσεις για τον
εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) – Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά
και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες
διατάξεις», παρατάθηκε η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 43 του ν.4369/2016.
Μέχρι την ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των δηµοτικών παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθµών, µε την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που προβλέπεται στην παρ.1
του άρθρου 43 του ν.4369/2016, και προκειµένου οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί που
λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων ή ως υπηρεσία αυτών να έχουν δικαίωµα
συµµετοχής στην συγχρηµατοδοτούµενη πράξη «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής»
του Ε.Σ.Π.Α., η οριζόµενη στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του ως άνω άρθρου προθεσµία, παρατείνεται
από τη λήξη της και µέχρι 31 Ιουλίου 2018.
Κατόπιν τούτων, παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε τους δήµους χωρικής σας αρµοδιότητας.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Γενικός Γραµµατέας

Κώστας Πουλάκης

Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Κ.Ε.∆.Ε.
3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν.Γραµµατέα
3. Γενική ∆/ντρια Αποκέντρωσης & Τοπ.Αυτ/σης
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
(µε την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
5. ∆/νση Προσωπικού Τ.Α.
6. ∆/νση µας
α) Τµήµα Ο.Λ.Τ.Α.
β) Τµήµα Ν.Π.Τ.Α.

