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                            ΕΠΕΙΓΟΝ    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,  11  Μαΐου 2020

       Αριθ. Πρωτ.:   28512ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.          ΠΡΟΣ: 1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ                       της χώρας

                      Γραφεία Συντονιστών 
                  2. Δήμοι της χώρας

Ταχ. Δ/νση            : Σταδίου 27                       Γραφεία Δημάρχων
Τ.Κ.                       : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες    : Μ.Διαμάντη
Τηλέφωνο    : 213-1364390
FAX    : 213-1364359

ΘΕΜΑ: Συλλογή στοιχείων για δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς 
ΣΧΕΤ: Το αριθμ. Δ11/ΟΙΚ.11577/398/9.3.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων

   Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό και αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της προσχολικής αγωγής όσον 

αφορά τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής στον τομέα αυτό, παρακαλούμε όπως ανταποκριθείτε στην 

προσπάθειά μας για την καταγραφή στοιχείων, αναφορικά με την προσαρμογή των δημοτικών παιδικών, 

βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις διατάξεις του π.δ.99/2017 (Α΄ 141). Ειδικότερα, 

παρακαλείσθε για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές σας, σύμφωνα με την κατωτέρω οριζόμενη 

διαδικασία συλλογής στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω καταγραφή  εντός της κάτωθι 

προθεσμίας.  

- Οι Δήμοι της χώρας παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε ηλεκτρονικά (σε μορφή 

excel) τον επισυναπτόμενο  πίνακα στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για τις δικές τους 

ενέργειες. Σας επισημαίνουμε ότι στον πίνακα παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τα σε κάθε 

περίπτωση ζητούμενα και οδηγίες για την συμπλήρωση των πεδίων. 

- Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας παρακαλείσθε, μετά τη συλλογή των ζητηθέντων στοιχείων 

από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς σας, να τα αποστείλετε συγκεντρωτικά και σε ενιαίο πίνακα 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.diamanti@ypes.gr, το αργότερο έως την Παρασκευή 29/5/2020. 

Σας επισημαίνουμε ότι ο ενιαίος πίνακας θα πρέπει να έχει τη μορφή του επισυναπτόμενου πίνακα 

(μορφή excel), προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η πλήρης καταγραφή και επεξεργασία των 

ζητηθέντων στοιχείων.

   Αναμένοντας σχετική ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και 

είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία. 

Η Γενική Διευθύντρια

Ελληνική  
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                                                                               Δρ.Μαρία Μαυραγάνη

                   

Συνημμένα:
Πίνακας σε μορφή excel

Κοινοποίηση:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Γεν.Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δ/νση Προστασίας Παιδιού & Οικογένειας

(email: family@yeka.gr)

Eεσωτερική Διανομή:
Δ/νση μας 

Τμήμα Ν.Π.Τ.Α.
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