
                                                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 11  Aπριλίου 2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ     Αρ. Πρωτ.: 27250 

ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε. 

 

3
η
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

 

Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για 

προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

π.δ. 99/2017. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)». 

4. Τη νομοθεσία που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 

2212/52 (Α΄266), του Ν.Δ. 2957/54 και την ΧΔ 9035/30-7-1973 Απόφαση του Υπουργείου 

Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής. 

5. Τη διάταξη του άρθρου 18 «Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε.» του ν. 2515/1997 (Α΄154) «Άσκηση 

επαγγέλματος λογιστή, φοροτεχνικού λειτουργίας Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και 

άλλες διατάξεις» 

Ταχ. Δ/νση        

Ταχ. Κώδικας   

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

Fax 

Email 

: Σταδίου 27 

: 101 83 ΑΘΗΝΑ 

: Α. Φαρούπου 

: 2131364722 

: 2131364713 

: a.faroupou@ypes.gr 

 

                    ΠΡΟΣ:  

 Πίνακας αποδεκτών 

 

ΑΔΑ: ΩΨ4Ξ465ΧΘ7-ΩΓΣ



6. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4547/2018 (Α΄102) για την «Αναδιοργάνωση των 

δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις». 

7. Το π.δ. 99/2017 (Α΄141) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των 

δήμων ή υπηρεσίας των δήμων»  

8. Το π.δ. 123/2016 (Α΄208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.  

9. Το ΠΔ 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και 

Υφυπουργών»  

10. Το π.δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».  

11. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ –  

055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων 

αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500005 και 

προϋπολογισμό 95.000.000€.  

12. Την με αριθμ. 31630/28-06-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) Πρόσκληση για την υποβολή 

αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή 

λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις 

προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

π.δ. 99/2017,  

13. Την με αριθμ. 70991/06-12-2018 (ΑΔΑ: 7Α0Λ465ΧΘ7-5ΒΘ) 1
η 

Τροποποίηση της Πρόσκλησης 

για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών 

για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών 

σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του π.δ. 99/2017. 

14. Την με αριθμ. 17278/08-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΦΖ465ΧΘ7-Ψ0Τ) 2
η 

Τροποποίηση της Πρόσκλησης 

για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών 

για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών 

σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του π.δ. 99/2017. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Τροποποιούμε την με αριθμ. 31630/28-06-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) Πρόσκληση για 

την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για 

ΑΔΑ: ΩΨ4Ξ465ΧΘ7-ΩΓΣ



προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις 

προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

99/2017, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 70991/06-12-2018 (ΑΔΑ: 7Α0Λ465ΧΘ7-5ΒΘ) & 

17278/08-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΦΖ465ΧΘ7-Ψ0Τ) 
 
Τροποποιήσεις,  ως εξής:  

            Στην παράγραφο 6 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»: Ως 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 13
η
 Μαΐου 2019.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 31630/28-06-2018 Πρόσκληση. 

Η παρούσα Τροποποίηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών 

(www.ypes.gr). 

 

                                                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                                                                                               ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

Οι Δήμοι της Χώρας με την παράκληση να ενημερώσουν σχετικά τα Νομικά Πρόσωπά τους 

Κοινοποίηση 

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης  

 Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων       

2. ΚΕΔΕ 

                       

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο  Υπουργού  

2. Γραφείο  Γεν. Γραμματέα  

3. Γραφείο  Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π. 

4. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής 

5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα στο δικτυακό 

τόπο του Υπουργείου και στη διαδρομή http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/paidikoi-

stathmoi/proskliseis/ 
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