
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακινα , 8 Ιουλίου  2022 
Αρ. πρωτ.: 926/22 

 
 

 

Προς : 

1.  Τπουργείο Εργαςίασ 

               Τπόψθ Τπουργοφ Εργαςίασ κο Χατηθδάκθ 

                

Κοιν : 

2. Τπόψθ Τφυπουργοφ Εργαςίασ κασ Μιχαθλίδου 

3. Βουλευτζσ ανά τθν επικράτεια 

4. Διμαρχοι ανά τθν επικράτεια 

5. Αντιδιμαρχοι Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν ανά τθν επικράτεια 

6. Σμιματα Εφαρμογισ Επιδοματικισ Πολιτικισ & Ελζγχου Διμων ανά τθν επικράτεια 

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΑΗ 2 ΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΙΚΗ ΛΤΗ 
 
 

Αμηόηηκε θ Τπνπξγέ, 

Αμηόηηκε θα Τθππνπξγέ 

Αμηόηηκεο θαη αμηόηηκνη θύξηνη/εο, 

 
ε ζπλέρεηα ηεο επηθνηλωλίαο καο κε ηα αξκόδηα θαη ηα ζπλαξκόδηα 

ππνπξγεία θαη ηωλ ζεκάηωλ ζηα νπνία αλαθεξζήθακε αηηνύκαζηε θαη 

εγγξάθωο ηελ παξάηαζε θαηά δύν έηε ηεο εθαξκνγήο ηεο  Τ.Α. (ΦΔΚ 

4415/25.09.2021 η. Β’) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ην πξώην εδάθην ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηεο Γ22/νηθ.11828/293/13.03.2017 (ΦΔΚ 

 

ΙΜΜΙΠΑΕ 

φλλογoσ Ιδιωτικϊν Μεγάλων και Μικρϊν Παιδικϊν τακμϊν και Νθπιαγωγείων Ελλάδοσ 

Ρεμοφνδου 23  Ακινα Σ.Κ. 10446 Email simmipase@gmail.com 

Σθλ.Επικοινωνίασ : 210  –- 8841953, 6937217513,  

                    

mailto:simmipase@gmail.com


 

 

1157/04.04.2017 η. Β’) όκνηαο Απόθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην 

θιείζηκν ηνπ 70% ηωλ βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ, θαη δνζεί ζηνπο 

ζπιινγηθνύο θνξείο επαξθείο ρξόλνο δηαβνπιεύζεωλ κε ην αξκόδην 

ππνπξγεία πξνο κηα πνην δίθαηε ιύζε.   

Η ελ ιόγω δηεπθξηληζηηθή Τπνπξγηθή Απόθαζε αλαθέξεη:  

«Άπθπο μόνο Η παπ. 1 ηος άπθπος 18 ηηρ ςπό ζηοισεία 

Γ22/οικ.11828/293/13.3.2017 (Β’ 1157) ςποςπγικήρ απόθαζηρ 

ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

1. Οι Μονάδερ Φ.Π.Α.Γ. πος ήδη λειηοςπγούν, οθείλοςν να 

πποζαπμοζηούν πλήπωρ: 

α) έωρ ηην 31η Αςγούζηος 2020 ζηιρ διαηάξειρ ηηρ παπούζαρ και ηος 

Κανονιζμού πςποπποζηαζίαρ κηιπίων, πος αθοπούν ζηην καηηγοπία σπήζηρ 

κηιπίων .Υγεία και Κοινωνική Ππόνοια., και 

β) έωρ ηην 31η Αςγούζηος 2022 ζηιρ διαηάξειρ ηος Κηιπιοδομικού 

Κανονιζμού πος αθοπούν ζηην καηηγοπία σπήζηρ .Υγεία και Κοινωνική 

Ππόνοια. 

Διδικά για ηιρ Μονάδερ ηων οποίων η άδεια ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ έσει 

εκδοθεί ππιν από ηην έναπξη ιζσύορ ηων διαηάξεων ηηρ ςπό ζηοισεία 

Π2β/οικ.2808/31.7.1997 (Β’ 645) ςποςπγικήρ απόθαζηρ, εθόζον αιηούνηαι 

αναθεώπηζη ηηρ άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ ηοςρ, ζύμθωνα με ηο 

άπθπο 3 ηηρ παπούζαρ, οθείλοςν να πποζαπμοζηούν ζηιρ διαηάξειρ 

αςηήρ...» 

πκπεξαζκαηηθά ζύκθωλα κε ηελ αλωηέξω Τ.Α. όιεο νη επηρεηξήζεηο 

βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ αιιάμαλ θαηεγνξία ρξήζεο θαη από θηίξηα 

εθπαίδεπζεο ραξαθηεξίδνληαη εθ εμήο ωο θηίξηα Τγείαο θαη Κνηλωληθήο 

Πξόλνηαο.  

Η ελαξκόληζε ,όκωο, ζα επηθέξεη ζηηο λνκίκωο αδεηνδνηεκέλεο θαη 

αλαγεξκέλεο – θαηαζθεπαζκέλεο επηρεηξήζεηο βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ,νη 

νπνίεο θαηαζθεπάζηεθαλ  κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ 

αδεηνδόηεζή ηνπο ζνβαξά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ηηο λεναλαγεηξόκελεο θαηαζθεπέο 

δελ ζα ππάξμεη νπδέλ πξόβιεκα, αιιά ζε πθηζηάκελα θηίξηα λνκίκωο 

αδεηνδνηεκέλα από Α’Βάζκηεο επηηξνπέο θαηαιιειόηεηαο Μ.Φ.Π.Α.Γ , είηε 

πξν ‘’Καιιηθξάηε’’ από ηηο Πεξηθέξεηο, είηε κε ‘’Καιιηθξάηε’’ από νηθείνπο 

δήκνπο  ε ελαξκόληζε ζα επηθέξεη πξνβιήκαηα ζε ζέκαηα θηηξηνδνκηθά θαη 

θπξίωο αλαθνξηθά κε ηελ παζεηηθή ππξνπξνζηαζία. 

Η ελαξκόληζε γηα λα επηηεπρζεί ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θηηξηαθή δηάηαμε εθάζηνπ θηηξίνπ, νη νπνίεο ζηηο 



 

 

πιείζηεο πεξηπηώζεηο είλαη θύζεο αδύλαηνλ λα εθαξκνζηνύλ (π.ρ. ε 

αύμεζε απνζηάζεωλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα κεηαμύ ηωλ θιηκαθνζηαζίωλ θαη 

ε δηαπιάηπλζε ηωλ δηαδξόκωλ, όπνπ ζηελ πεξίπηωζε απηή ζα πξέπεη λα 

θαηεδαθηζζεί νιόθιεξν ην θηίξην ,γηα λα ππάξμεη ε ελαξκόληζε).  

Αθόκα θαη ζηελ πεξίπηωζε θηηξίωλ πνπ ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα 

θηηξηνινγηθώλ αιιαγώλ ζα επηθέξεη ζεκαληηθή κείωζε ηεο δπλακηθόηεηάο 

ηεο ηάμεωο ηνπ 70% ηεο αξρηθήο δπλακηθόηεηαο θαηά ηελ ηόηε αδεηνδόηεζή 

ηνπο. 

Η ελαξκόληζε ε νπνία θαζνξίδεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία είλαη 

αλέθηθηε ζηελ εθαξκνγή ζηελ παξνύζα θάζε γηα ηα θάηωζη : 

α) Οη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ιόγω ηνπ Covid-19 θαη ηεο 

πιεζωξηζηηθήο ηάζεο δελ ην επηηξέπνπλ. 

β) ην θόζηνο δαπαλώλ γηα ηελ ελαξκόληζε είλαη αλέθηθην  

γ) ε κείωζε ηεο δπλακηθόηεηαο ηωλ ΜΦΠΑΓ ζε πεξηόδνπο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζα νδεγήζνπλ ηνλ θιάδν ζε απόγλωζε θαη θιείζηκν. 

 

Ωο εθ ηνύηνπ, παξαθαινύκε πνιύ, όπωο ην ππνπξγείν ζαο ζε ό,ηη 

αθνξά ζηελ ελαξκόληζε ηωλ Γνκώλ κε ηνλ θηηξηνδνκηθό θαλνληζκό 

αθνπγθξαζζεί ηα αλωηέξω θαη δοθεί μια παπάηαζη δύο εηών, 

πποκειμένου να υπάπξει ν απαηηνύκελνο ρξόλνο εμεύξεζεο θαιύηεξεο 

ιύζεο θαη απνθπγή θιεηζίκαηνο ηωλ επηρεηξήζεωλ ηωλ βξεθνλεπηαθώλ 

ζηαζκώλ. 

   

 
Με εθηίκεζε, 

Από ην Πξνεδξείν ηνπ ΙΜΜΙΠΑΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πξόεδξνο                                             Ο Αληηπξόεδξνο 



 

 

ΔΛΛΗ ΥΑΡΑ                                            ΚΟΤΝΙΑΚΗ ΥΑΡΗ 

 

 

Η Γξακκαηέαο                                        Ο Σακίαο 

ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ                            ΑΡΚΑΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 

 


