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                ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ (Aποστολή και με email)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα, 9   Αυγούστου 2018

       Αριθ. Πρωτ.:   41733ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.          ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ                   της χώρας

                  Γραφεία Συντονιστών

Ταχ. Δ/νση          : Σταδίου 27
Τ.Κ.                     : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες  : Μ.Διαμάντη
Τηλέφωνο  : 213-1364390
FAX  : 213-1364359

ΘΕΜΑ:  Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 62 του ν.4559/2018 (Α΄142) περί παράτασης 
προθεσμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών των περιπτώσεων β’ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 
του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων 
δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών. 
   
   Με το π.δ.99/2017 (Α’ 141) καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας αυτών. 

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του, για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στους ήδη 

λειτουργούντες παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων και των νομικών 

προσώπων αυτών, για τους οποίους θέση άδειας και λειτουργίας επείχε η συστατική πράξη του νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, μεταξύ άλλων, 

προβλέφθηκε ότι έως την 31-7-2018 οφείλουν να διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή 

βεβαίωση νομιμοποίησης του κτιρίου όπως και απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση 

παραχώρησης ή παραχωρητήριο. Δεδομένης της υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων, 

καθώς και των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται και προκειμένου να μην 

διαταραχτεί η λειτουργία των σταθμών, κρίθηκε απαραίτητη η παράταση του χρονικού διαστήματος για την 

προσκόμιση των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να ολοκληρώσουν όλες τις 

απαραίτητες διαδικασίες.

   Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 142/3.8.2018, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 

4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 62 του οποίου 

περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης συγκεκριμένων 

δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών. 

Ειδικότερα ορίζεται ότι: 

   

«1. Η προθεσμία της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α΄ 141) ως προς τα δικαιολογητικά 

της περίπτωσης β’ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο 
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της περίπτωσης γ’, παρατείνεται έως τις 31.12.2018. Σε περίπτωση μη προσκόμισής τους εντός 

της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, η άδεια που εκδόθηκε κατά την παρ. 1 του άρθρου 6 του 

π.δ. 99/2017 ανακαλείται.

2. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 ισχύουν από 31.7.2018.»

     Ως εκ τούτου, η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 

99/2017 καθώς και η προθεσμία κατάθεσης της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του 

παραχωρητηρίου της περ. γ’  του ως άνω άρθρου παρατείνεται έως την 31.12.2018. Επισημαίνεται ότι σε 

περίπτωση που τα ως άνω δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της ως άνω προβλεπόμενης 

αποκλειστικής προθεσμίας, η άδεια που έχει χορηγηθεί κατά τις λοιπές προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 6 

του π.δ. 99/2017 ανακαλείται. 

  Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δήμους της χωρικής αρμοδιότητάς σας άμεσα και με κάθε πρόσφορο 

μέσο για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του άρθρου 62 του ν.4559/2018 (Α’ 142) για ενέργειές τους.

                                                                                                         
Ο Υπουργός

                                                                                           Παναγιώτης Σκουρλέτης

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.


