
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,  2 Μαρτίου 2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

    Αριθ. Πρωτ.:  6674 
 

∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.       ΠΡΟΣ:  Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Α.                 της χώρας 

                 Γραφεία ασκούντων χρέη  

                 Γενικού Γραµµατέα 

Ταχ. ∆/νση               : Σταδίου 27  

Τ.Κ.                          : 10183 Αθήνα  
Πληροφορίες    : Μ.∆ιαµάντη  

Τηλέφωνο    : 213-1364390  

FAX    : 213-1364359  

  

 

 

ΘΕΜΑ:  Γνωστοποίηση ρυθµίσεων του άρθρου 43 του ν.4369/2016 (Α’ 33) 

 
   Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 33/27-2-2016, τεύχος Α΄, δηµοσιεύτηκε ο νόµος 4369/2016 «Εθνικό 

Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα 

αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 43 του οποίου περιλαµβάνονται ρυθµίσεις, οι οποίες 

προβλέπουν τα ακόλουθα: 

   Για τους δηµοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς που λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου των δήµων ή ως υπηρεσία αυτών, δεν απαιτείται έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

µέχρι τέλος του 2016, δεδοµένου ότι θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική πράξη του 

νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ο οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου, εφόσον 

λειτουργούν ως υπηρεσία αυτού. Για τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς που η 

λειτουργία τους µεταφέρθηκε σε υπηρεσία του δήµου ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, ή 

εξακολουθούν να λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης ΟΤΑ, συνεχίζει να ισχύει η άδεια που είχαν λάβει 

ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή από 

1.1.2016.  

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

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

                                                                                                Η Γενική ∆ιευθύντρια 

 

 

                                                                                               Βίκυ Γιαβή 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής     

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Κοραή 4 

Αθήνα 10564 

2. Κ.Ε.∆.Ε. 

3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Γραφείο Υπουργού (επί του Α.Π.632/1-2-2016) 

2. Γενική ∆/ντρια Αποκέντρωσης & Τοπ.Αυτ/σης 

3. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(µε την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

4. ∆/νση Προσωπικού Τ.Α. 

5. ∆/νση µας 

α) Τµήµα Ο.Λ.Τ.Α. 

β) Τµήµα Ν.Π.Τ.Α. 

Ελληνική   
 
 
 
 

 
    ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 


