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ΤΗΛΕΦΩΝΟ Μ.Φ.Π.Α.Δ.: .......................................................................................................................................

Παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.)
ιδιοκτησίας.....................................................................................................................................................
με την επωνυμία ............................................................................................................................................
στο ακίνητο επί της οδού ..............................................................................................................................
στην περιοχή .................................................................................................................................................
με δυνατότητα φιλοξενίας .............................................................................................................................
ηλικίας από ...................... έως .....................................................................................................................,
με / χωρίς παροχή φαγητού, ώρες λειτουργίας ...................... και μέρες λειτουργίας .................................,
και με σκοπό .................................................................................................................................................

Υποσημείωση:

(Πόλη – Ημερομηνία)……………………………..

Θα γίνει Υπηρεσιακή αναζήτηση

Ο/Η ΑΙΤ……………………………

για την ποινική κατάσταση του προσώπου

……………………………………

στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια
ή των μελών της διοίκησης της εταιρίας
και των μελών της τυχόν συνιστάμενης διοίκησης της Μονάδας.
(ΚΥΑ 92605/20-9-05)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΒΛΕΠΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ)

(υπογραφή)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη.
1. Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου.
2. 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.
3. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και τρείς σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων.
4. Τεχνική Έκθεση μηχανικού (τρία αντίτυπα), η οποία θα περιλαμβάνει:
α) την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.
β) την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου.
γ) τη δυνατότητα και επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης,
δ) περιγραφή των εσωτερικών χώρων (τετραγωνικά και ορισμός κάθε χώρου),
ε) τη στατική επάρκεια του κτιρίου,
στ) τον αριθμό και την ηλικία των παιδιών (βρεφών ή νηπίων) που θα εξυπηρετεί η Μονάδα, καθώς και
πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους.
5. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας.
➢ Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3, 4 και 5 υποβάλλονται σε 2 αντίγραφα όταν δε μεταβάλλεται
η χρήση του ακινήτου ή σε 3 αντίγραφα όταν απαιτείται αλλαγή χρήσης.
Μετά την προέγκριση των σχεδίων από το μηχανικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, εφόσον οι χώροι
πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία, τα σχέδια επιστρέφονται στους
ενδιαφερόμενους προκειμένου να τα υποβάλλουν στην αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο, αν
απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή αλλαγής της χρήσης του κτιρίου.
Β. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία καθώς και η ετοιμασία της Μονάδας και ο πλήρης
εξοπλισμός της, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση-Έγγραφο με το οποίο θα ενημερώνεται η υπηρεσία μας ότι ο χώρος είναι έτοιμος για να τον
επισκεφθεί η αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας.
2. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
3. Τίτλος Κυριότητας του ακινήτου ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στο όνομα του υπευθύνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια,
που θα δηλώνει ότι η Μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και θα προβεί στην
πρόσληψη του προβλεπόμενου προσωπικού.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, του υπευθύνου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια που θα
δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2, παράγραφος Α, εδάφιο 2 της Υ.Α.
Π2β/οικ.2808/97 (ΦΕΚ 645/31-7-97 τ.β΄).
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και ότι δεν
διώκεται.
7. Απόδειξη κατάθεσης στην Εμπορική Τράπεζα στο λογαριασμό με αριθμό 84047023 ποσού 146,75 Ευρώ
υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
8. Αντίγραφο της οικ. άδειας και εγκεκριμένη από την Πολεοδομία πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη.
➢ Αν πρόκειται περί Εμπορικής Εταιρείας που προτίθεται να ιδρύσει Μ.Φ.Π.Α.Δ. απαιτείται και αντίγραφο
του καταστατικού της επικυρωμένο και τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4, 5 και 6 θα
υποβληθούν από κάθε μέλος της διοίκησης της Εταιρείας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν
συνιστώμενης διοίκησης της Μονάδας.
➢ Επίσης αν πρόκειται περί νεοαναγειρόμενης οικοδομής, απαιτείται και αντίγραφο της άδειας θεωρημένο
από το γραφείο της Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής.
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
•
•
•
•

N.3518 Αρ.73 παρ. 1 (ΦΕΚ 272/21-12-2006 τ.α΄)
Υπουργική Απόφαση Π2β/οικ.2808/97 (ΦΕΚ 645/31-7-97 τ.β΄).
Υπουργική Απόφαση Γ2β/οικ. 1570/99 (ΦΕΚ 749/19-5-99 τ.β΄).
Υπουργική Απόφαση Π1β/οικ. 4014/00 (ΦΕΚ 1316/31-10-00 τ.β΄).

