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Κύριε Υπουργέ,
    Από  το  2009  δυνάμει  της  διάταξης  του  Ν.3801/2009  α.41

παρ.6α. θέση άδειας λειτουργίας υπέχει προσωρινά η συστατική πράξη
του δημοτικού παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού.

Συγκεκριμένα  «ως την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
των παιδικών και  βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων και Κοινοτήτων, και
πάντως  όχι  πέραν  της  31-12-2011,  θέση  άδειας  ίδρυσης  και
λειτουργίας υπέχει η συστατική τους πράξη».

Το προσωρινό αυτό διάστημα, όμως, επεκτείνεται διαρκώς μέσω
νομοθετικών ρυθμίσεων (τελευταία σχετική ρύθμιση κατά το αρ.13
παρ.6α του Ν.4174/2013, όπου μεταφέρεται η προθεσμία ως την
31-12-2014), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επί μακρόν κανονική
άδεια  λειτουργίας  για  πολλούς  παιδικούς  και  βρεφονηπιακούς
σταθμούς που να βασίζεται στις προϋποθέσεις του νόμου και να
εξασφαλίζει  την  τήρηση  των  απαραίτητων  τεχνικών,
κατασκευαστικών και λοιπόν προδιαγραφών.

Επί  πλέον  με  βάση  το  άρθρο  94  του  ν.3852/10,  όπως
τροποποιήθηκε και  ισχύει,  η αρμοδιότητα της χορήγησης αδειών
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ίδρυσης  και  λειτουργίας  δημοτικών  και  ιδιωτικών  Β.Ν.Π.Σ.
μεταφέρεται στους δήμους από τις Περιφέρειες την 01/07/2011.

Χωρίς  όμως  να  έχει  εκδοθεί  η  ΥΑ  που  να  ρυθμίζει  τις
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Β.Ν.Π.Σ., των ΚΔΑΠ και
των ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ που λειτουργούν είτε σε δήμους είτε σε δημοτικά
Ν.Π.Δ.Δ./ιδρύματα.

Η σχετική αρμοδιότητα δεν μπορεί να ασκηθεί.
Καλούμε  τους  αρμόδιους  φορείς  να  μεριμνήσουν  για  την

συνέχιση  της  ομαλής  λειτουργίας  των  Δημοτικών  Παιδικών
Σταθμών, αλλά και να δρομολογήσουν διαδικασίες για την οριστική
λύση του ζητήματος. 

Η  ενδεχόμενη  παράταση  άδειας  λειτουργίας  με  το  υπάρχον
πλαίσιο που ενδέχεται να απαιτηθεί δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
να λειτουργήσει εκ νέου αναβλητικά, μεταθέτοντας το πρόβλημα
στο μέλλον. Η λύση πρέπει να είναι οριστική . 
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