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Πξνο ηνπο
Δήκνπο ηεο ρώξαο

Θέκα: «Π.Γ. 99/2017 ΦΔΚ Α 141/28-09-2017 «Καζνξηζκόο πξνϋπνζέζεωλ
αδεηνδόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηωλ παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ
ζηαζκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ εληόο λνκηθώλ πξνζώπωλ ή ππεξεζίαο ηωλ
δήκωλ»

Αγαπεηέ Δήκαξρε,
Όπωο γλωξίδεηο ην λέν ζεζκηθό πιαίζην κε ην νπνίν θαζνξίδνληαη νη
πξνϋπνζέζεηο αδεηνδόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηωλ παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ
ζηαζκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ εληόο λνκηθώλ πξνζώπωλ ε ππεξεζίαο ηωλ δήκωλ
πξνβιέπεηαη ζην Π.Δ. 99/2017.
Η Κ.Ε.Δ.Ε. κε νκόθωλεο απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηεο Σπκβνπιίνπ, έζεζε
ωο άκεζε πξνϋπόζεζε γηα ηελ πξνζαξκνγή ηωλ πθηζηάκελωλ δεκνηηθώλ παηδηθώλ
θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπεη ην Π.Δ. ,ηελ
θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ελόο Δηδηθνύ πξνγξάκκαηνο Χξεκαηνδόηεζεο όιωλ
ηωλ Γήκωλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζην λέν
ζεζκηθό πιαίζην.
Τν Υπνπξγείν Εζωηεξηθώλ έρεη δηαζθαιίζεη ην πνζό ηωλ 95.000.000,00
Επξώ πνπ ζα δηαηεζεί ζηνπο Ο.Τ.Α. , ζε βάζνο 5εηίαο γηα ην ζθνπό απηό.

Γηα ην ιόγν απηό θαη ύζηεξα από ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
Υπνπξγείν Εζωηεξηθώλ ζπκθωλήζεθε λα απνηππωζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε
ιεηηνπξγίαο ηωλ Δεκνηηθώλ παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ, κέζω ελόο
εξωηεκαηνινγίνπ πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α., κε εκεξνκελία
ζπκπιήξωζεο έωο ηηο 12/2/2018.
Σηόρνο καο είλαη αθελόο κελ ε αλάδεημε ηωλ όπνηωλ αληηθεηκεληθώλ
πξνβιεκάηωλ θαη δπζθνιηώλ αληηκεηωπίδνπλ νη πθηζηάκελνη Γεκνηηθνί
Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί πνπ ζπληζηνύλ εκπόδην ζηε πξνζαξκνγή
ηνπο ζην λέν ζεζκηθό πιαίζην θαη αθεηέξνπ ε εμεύξεζε ηωλ βέιηηζηωλ ιύζεωλ
γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζε απηό, κε απώηεξν ζθνπό λα κελ κείλεη
θαλέλα παηδί εθηόο παηδηθώλ ζηαζκώλ.
Αγαπεηέ Δήκαξρε,
Με ηελ επηζηνιή κνπ απηή ζνπ δεηώ ινηπόλ λα επηζπεύζεηο κε ηηο αξκόδηεο
ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ ζνπ ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
έηζη ώζηε, κε ηελ ζπλεξγαζία όιωλ καο λα πξνρωξήζνπκε ζηελ άκεζε πινπνίεζε
ηωλ αλαγθαίωλ ελεξγεηώλ γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηωλ δεκνηηθώλ καο
παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ.
Η Κ.Ε.Δ.Ε. εδώ θαη ρξόληα επηζεκαίλεη όηη απνηειεί εζληθή αλάγθε ε εθπόλεζε
ελόο καθξνπξόζεζκνπ, νινθιεξωκέλνπ εζληθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ
θαη ηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ δεκνηηθώλ ππνδνκώλ θηινμελίαο βξεθώλ θαη
λεπίωλ, ζε όινπο ηνπο Δήκνπο ηεο ρώξαο.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Γηώξγνο Παηνύιεο
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