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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης εγκατάστασης και 
λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών σταθµών παρουσιάζονται παρακάτω: 

 
Α∆ΕΙΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ  

Η Άδεια Ίδρυσης χορηγείται από τη ∆ιεύθυνση ή το Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης της µονάδας, µετά την υποβολή 
των παρακάτω δικαιολογητικών:  

• Aίτηση του φυσικού ή νοµικού προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του, (ή 
τα στοιχεία του κατά το νόµο υπεύθυνου του νοµικού προσώπου),την επωνυµία 
,το είδος της Μονάδας (Παιδικός, Βρεφικός ή Βρεφονηπιακός Σταθµός κλπ.),την 
έδρα, το µέγιστο αριθµό των βρεφών ή και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και το 
συγκεκριµένο σκοπό της Μονάδας. 

• Έκθεση αιτιολόγησης της επωνυµίας της Μονάδας.  
• Πλήρες τοπογραφικό διάγραµµα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύµφωνα 

µε την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩ∆Ε Απ.οικ.82070/22.12.89 σύνταξης µελετών για 
την έκδοση οικοδοµικής άδειας. 

• Οικοδοµική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νοµιµότητας υφισταµένου 
κτιρίου, από την αρµόδια Πολεοδοµία (ή Πολεοδοµικό Γραφείο), στην περίπτωση 
που γίνεται διαρρύθµιση ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο. 

• Τεχνική έκθεση του µηχανικού, σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να 
περιλαµβάνει:  

1. Την περιγραφή της προσπελασιµότητας του οικοπέδου.  
2. Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρµογής του 

εγκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου.  
3. Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής 

σύνδεσης και αποχέτευσης. 
4. Πίνακα τελειωµάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου 

γενικότερα.  
5. Τον αριθµό των παιδιών ( βρεφών ή νηπίων ) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η 

Μονάδα Φ.Π.Α.∆., πλήρη περιγραφή των τµηµάτων της και της λειτουργίας 
τους,( π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόµενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λ.π) καθώς 
και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.∆.  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπεύθυνου, στο όνοµα του οποίου θα 
εκδοθεί ή άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συµµόρφωση του µε τα αναγραφόµενα 
στο παρόν άρθρο παρ. Α εδάφιο 2 

• Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του προσώπου, στο όνοµα του οποίου θα 
εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικαστεί 



αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα ή για ένα από τα 
πληµµελήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, 
συκοφαντικής δυσφήµισης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων περί 
ναρκωτικών ή για έγκληµα που αναφέρεται στη ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί 
λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του 
δικαιωµάτων. 

• Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι 
δεν διώκεται,η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86. 

• Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική 
αντίληψη. 

• Η Εµπορική Εταιρεία που προστίθεται να ιδρύσει Μονάδα Φ.Π.Α.∆.πρέπει να 
επισυνάπτει αντίγραφο επικυρωµένο του καταστατικού της. Τα δικαιολογητικά 
των παραγράφων 7,8 και 9 του παρόντος πρέπει να υποβληθούν για όλα τα µέλη 
της διοίκησης της Εταιρείας και οπωσδήποτε για τα µέλη της τυχόν συνιστώµενης 
διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.∆.  

• Παράβολο 50,000 δρχ. υπέρ της Ν.Α (Αποδεικτικό είσπραξης)  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Κοινωνικής 
Πρόνοιας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( τα σχέδια υποβάλλονται σε δύο 
αντίγραφα ).  

Η ∆ιεύθυνση (ή το Τµήµα) Κοινωνικής Πρόνοιας εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογηµένα 
τα παραπάνω δικαιολογητικά. Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, 
υποβάλλεται στην αρµόδια Πολεοδοµία (ή Πολεοδοµικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για 
έκδοση της Οικοδοµικής Άδειας ( µαζί µε τα εγκριµένα από πλευράς λειτουργικότητας 
σχέδια). Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόµιµη οικοδοµική άδεια, ακολουθείται 
η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρµόδιο Γραφείο Πολεοδοµίας, η 
οικοδοµική άδεια νέας χρήσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ 
Ν.1577/85,όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε. 

Μετά την έκδοση οικοδοµικής άδειας υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση ( ή το τµήµα ) 
Κοινωνικής Πρόνοιας:  

1. H εγκεκριµένη πλήρης αρχιτεκτονική µελέτη και  

2. Το ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασµένο, 
θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ και χορηγείται η Άδεια Ίδρυσης.  

Άδεια Λειτουργίας  

Α. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισµός του κτιρίου και του 
περιβάλλοντα χώρου και χορηγηθεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για 
την Άδεια Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.∆. υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση ( ή το 
τµήµα ) Κοινωνικής Πρόνοιας της περιοχής τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

• Αίτηση του προσώπου (φυσικού ή νοµικού),στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί η 
άδεια, που θα µνηµονεύει τον αριθµό της Άδειας, που χορηγήθηκε για την 
Ίδρυση.  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άρθρου 8 ότι θα προβεί στην πρόσληψη 
του προσωπικού που προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση. 



• Αντίγραφο της αδείας θεωρηµένο από το γραφείο Πολεοδοµίας για την 
αποπεράτωση της οικοδοµής.  

Εκδίδεται στη συνέχεια η Άδεια Λειτουργίας, µε απόφαση του Νοµάρχη, ύστερα από 
γνωµοδότηση της κατά νόµο αρµόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι η Μονάδα 
συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Στην επιτροπή 
αυτή συµµετέχει εκπρόσωπος του συλλογικού οργάνου των ιδιοκτητών Μονάδων 
Φ.Π.Α.∆., εφόσον υπάρχει.  

Β. Αναθεώρηση της Άδειας Λειτουργίας είναι απαραίτητη, όταν µεταβάλλεται ένα από 
τα παρακάτω στοιχεία:  

• To καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.∆. 
• Ο αριθµός των βρεφών – νηπίων που µπορεί να εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.∆ 
• Ο Εσωτερικός Κανονισµός λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.∆. 
• Η κτιριακή υποδοµή της Μονάδας Φ.Π.Α.∆. (∆ιαρρυθµίσεις, προσθήκες κ.λ.π).  

 


