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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 

 

Άρθρο 1 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62 ΤΟΥ Π.Δ. 4/2018 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» (Α’ 7) 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του ΠΔ 4/2018 προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: 

«δ. Η λειτουργία και εποπτεία του παιδικού σταθμού». 

 

Άρθρο 2 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 80 ΤΟΥ ΠΔ 4/2018 (Α΄7) 

 

Στο πρώτο εδάφιο της  περίπτωσης 3 του εδαφίου Ε της χωρίς αρίθμηση παραγράφου 

υπό τον τίτλο «Υπηρεσιακές Μονάδες» του άρθρου 80 του Προεδρικού Διατάγματος 

4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», διαγράφονται οι λέξεις 

«Εποπτείας και Λειτουργίας». 

 

Άρθρο 3 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ ΠΔ 4/2018 (Α΄7) 

 

Το άρθρο 65 του Προεδρικού Διατάγματος 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄7) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 65 

Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού 

Το Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού είναι αρμόδιο για: 

α) Τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού  

β) Την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού του παιδικού σταθμού  

γ) Τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν στη 

λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού. 
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δ) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων 

υλικών και εφοδίων, την έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την καταστροφή 

και εκποίηση του άχρηστου υλικού. 

ε) Τη διασφάλιση της ύπαρξης αποθεμάτων, τροφίμων και υλικών. 

στ) Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την φιλοξενία και την  

κάλυψη εξόδων σε κατασκηνώσεις παιδιών των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη θερινή περίοδο, σύμφωνα 

με το άρθρο 7 του παρόντος». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΤΟΥ ΠΔ 4/2018 (Α’ 7) 

 

Στο άρθρο 79 του ΠΔ 4/2018 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:  

«13. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών 

ορίζονται: πτυχίο Παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ, κατεύθυνσης Δασκάλων ή           

Νηπιαγωγών ή Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Ακαδημιών της ημεδαπής ή 

ισότιμων της αλλοδαπής.              

14.  Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ Βρεφοκόμων           

ορίζονται: πτυχίο του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Ανωτέρων Σχολών      

Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. 

15. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ειδικότητα ΔΕ Βοηθών                   

Παιδαγωγών Βρεφοκόμων ορίζονται: Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής        

Κατάρτισης των ειδικοτήτων Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας 

και Εκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές 

Ανάγκες, ή Πτυχίο Σχολών ιδιωτικού τομέα ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας 

διετούς φοίτησης και Απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή Τεχνικών 

Επαγγελματικών Λυκείων του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Βοηθών 

Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή τμήματος ειδίκευσης του κλάδου Κοινωνικής 

Πρόνοιας των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή ισότιμων πτυχίων ή Βεβαίωση 

σπουδών Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών ειδικότητας Νηπιαγωγών ή 

Βρεφονηπιοκομίας διετούς τουλάχιστον φοίτησης και Απολυτηρίου Λυκείου ή  

εξαταξίου γυμνασίου. 

16. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην Ειδικότητα ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων ορίζονται:    
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Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης αντίστοιχα και 

πιστοποιητικό εκπαίδευσης Ε.Φ.Ε.Τ. ή άλλου πιστοποιημένου φορέα, ή      

αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους για τη θέση αυτή». 

17. Άλλες ειδικότητες, όπως καθηγητές ή δασκάλους μουσικής, ξένων γλωσσών, 

φυσικής αγωγής κ.λπ. κατόχους ανάλογων πτυχίων.  

 

 

 

Άρθρο 5 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  

 

1. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα στο Αυτοτελές Τμήμα 

Παιδικού Σταθμού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 65 του ΠΔ 4/2018 (Α΄7), ιδρύεται και 

λειτουργεί παιδικός σταθμός, για τη φιλοξενία και φροντίδα βρεφών και παιδιών 

προσχολικής ηλικίας του προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Α.  και των εποπτευόμενων φορέων 

του. 

2. Σκοπός του Παιδικού Σταθμού είναι η παροχή ημερήσιας φροντίδας σε βρέφη και 

παιδιά προσχολικής ηλικίας του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων 

φορέων του, η φροντίδα, διατροφή, δημιουργική απασχόληση και φύλαξή τους κατά 

τον χρόνο εργασίας των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα και την ανάλογη προς την 

ηλικία τους διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία, με σκοπό την πολύπλευρη νοητική, 

συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξή τους. 

3. Στον παιδικό σταθμό φιλοξενούνται τα τέκνα μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.Α., και εποπτευόμενων φορέων του. 

4. Ο Παιδικός Σταθμός λειτουργεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις πλήρους κυριότητας του 

Υπουργείου και με την υποδομή και τον εξοπλισμό του Βρεφονηπιακού Σταθμού του 

ΤΑΥΠΥΠΠΟ. 

5. Στον Παιδικό Σταθμό λειτουργούν δύο μονάδες: η μονάδα βρεφών για βρέφη ηλικίας 

από 18 μηνών έως 2 ½ ετών και η μονάδα παιδιών για παιδιά ηλικίας από 2 ½ ετών έως 

την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Κάθε μονάδα μπορεί να 

περιλαμβάνει περισσότερα του ενός τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των βρεφών και 

των παιδιών που εξυπηρετούνται σε αυτό.  

6. Στον Παιδικό Σταθμό τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία (σε έντυπη ή        

     ηλεκτρονική μορφή): 
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α. Μητρώο βρεφών και παιδιών 

β. Κάρτες υγείας των βρεφών και παιδιών 

γ. Βιβλίο παρουσίας των βρεφών και παιδιών 

δ. Βιβλίο εκδρομών, επισκέψεων, ομιλιών και διαλέξεων 

ε. Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού  

στ. Βιβλίο συμβάντων 

ζ.  Μητρώο οχημάτων 

η. Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με την απόφαση 96967/2012  

(Β΄2718) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει. 

 7. Εντός τριών μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του αρμόδιου 

για την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος παιδικού σταθμού Υπουργού Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, καταρτίζονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο 

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και ο  κανονισμός προμηθειών του  Παιδικού 

Σταθμού. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  

 

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να καλύπτει στους δικαιούχους 

έξοδα για τη φιλοξενία των παιδιών τους σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά την περίοδο 

των θερινών διακοπών. 

2. Δικαιούχοι είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, μόνιμοι ή με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού και εποπτευόμενων φορέων του, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για 

συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.  

3. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις που προέρχονται από το 

αποδιδόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ποσοστό του εδ. Ια/αα της 

περίπτωσης ββ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (Α΄316), όπως 

ισχύει. Με κοινή Απόφαση του αρμόδιου για την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος 

παιδικού σταθμού Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργού 

Οικονομικών καθορίζονται η διάρκεια διαμονής και το ημερήσιο τροφείο, καθώς και οι 
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όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η σχετική διαδικασία για 

την κάλυψη των εξόδων της παραγράφου 1, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Έως την έκδοση της ως άνω απόφασης οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη 

των εξόδων φιλοξενίας των παιδιών σε κατασκηνώσεις καλύπτονται από το ΤΑΥΠΥΠΠΟ. 

                                                                                                            

                                               

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΤΑΥΠΥΠΠΟ) 

 

 

 

Άρθρο 7 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  

 

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) 

διαγράφεται η φράση «οι πόροι αυτού και η διανομή τους», η δε ανωτέρω 

παράγραφος αριθμείται ως εδάφιο «α΄», και ακολούθως προστίθενται εδάφια «β» και 

«γ», ως εξής:  

 «β. Για την υλοποίηση των σκοπών του το παραπάνω Ταμείο δύναται να επιχορηγείται 

από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα από  πιστώσεις που 

προέρχονται από το αποδιδόμενο στο ΥΠΠΟΑ ποσοστό της περίπτωσης αα του εδαφίου 

Ια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (Α΄316), όπως ισχύει, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1264/1982 (Α’ 79). 

Με απόφαση του αρμόδιου για την εποπτεία του παραπάνω Ταμείου Υπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών 

(3) μηνών και η οποία μπορεί να τροποποιείται με όμοια, ορίζονται οι προϋποθέσεις 

καταβολής και το ύψος της ως άνω επιχορήγησης του Ταμείου.   

γ. Μετά την έκδοση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης παύει κάθε χρηματοδότηση του 

Ταμείου από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων». 
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Άρθρο 8 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

1. Το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002 (Β΄340) απόφασης, όπως 

ισχύει, καταργείται. 

2. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παραπάνω απόφασης, όπως 

τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/260700/38553/353/15 (Β’/2770) 

και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:  

«Ο Διευθυντής του Ταμείου είναι μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α., κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Διοικητικού και διορίζεται από τον 

αρμόδιο για την εποπτεία του Ταμείου Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού».   

3. Στο άρθρο 2 της παραπάνω απόφασης, η φράση «η δημιουργία και λειτουργία 

κατασκηνώσεων και» διαγράφεται. Η διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης 

που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου .  

4. Στο άρθρο 2 της παραπάνω απόφασης, η φράση «βρεφονηπιακού σταθμού για τα 

παιδιά των υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ», διαγράφεται. Η διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση 

της πράξης ένταξης του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.  

 

 

 

Άρθρο 9 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

1. Οι εργαζόμενοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο ΤΑΥΠΥΠΠΟ, δύνανται να 

ενταχθούν σε προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες συστήνονται  κατά κατηγορία και κλάδο 

αντίστοιχων με αυτές που κατέχουν οι εργαζόμενοι. Οι προσωποπαγείς θέσεις 

διατηρούνται μέχρι την για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση του αντίστοιχου 

προσωπικού. Για όσο χρόνο υφίστανται οι θέσεις αυτές δεν είναι δυνατή η κάλυψη 

ισάριθμων και αντίστοιχων κατά κατηγορία και κλάδο οργανικών θέσεων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  
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2. Η κατανομή των θέσεων της παρ. 1, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα 

διενεργείται με απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης, μετά από εισήγηση των 

προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, με βάση την αποστολή κάθε 

οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η τοποθέτηση των υπαλλήλων 

διενεργείται με απόφαση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και, όπου δεν 

υπάρχει, της Διεύθυνσης των υπηρεσιών προσωπικού. 

 

3.  Για την ένταξη των εργαζομένων του ΤΑΥΠΥΠΠΟ στις προσωποπαγείς θέσεις των 

παρ. 1 και 2 απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

άρθρων 4 έως 9 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως 

τροποποιήθηκαν από την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016 και των τυπικών 

προσόντων του κλάδου, της εκπαιδευτικής βαθμίδας και της ειδικότητας των 

αντίστοιχων θέσεων όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Β’ 1111). Για τη ένταξη του 

προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται το πρόσθετο προσόν διορισμού του άρθρου 27 

του π.δ. 50/2001 (Β’ 1111).  

  

4. Ειδικότερα για το προσωπικό που θα ενταχθεί σε προσωποπαγείς θέσεις του 

Παιδικού Σταθμού, απαιτείται, πλέον των οριζόμενων στην παρ. 3, η υποβολή των 

δικαιολογητικών που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ./43289/5.6.2018 

(Β΄2179) Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει.  

 

5. Για τη διαπίστωση της συνδρομής των  προϋποθέσεων παραγράφων 3 και 4, ο 

εργαζόμενος υποβάλλει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών (30) από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

συνοδευόμενη με τα σχετικά δικαιολογητικά των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος 

άρθρου. Ο κατά τις ως άνω διατάξεις έλεγχος των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το 

αργότερο εντός ενός μήνα (1) από την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών φακέλων.  

6. Η πράξη της ένταξης των υπαλλήλων εκδίδεται από τον αρμόδιο Υπουργό 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  
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7. Το εντασσόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα με τον χρόνο 

υπηρεσίας του, ο οποίος έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης, με τα τυπικά προσόντα 

της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του.  

 

8. Με την αποδοχή της θέσης παύει οποιαδήποτε ενδεχόμενη οικονομική ή άλλη 

απαίτηση των εντασσόμενων υπαλλήλων κατά του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, ακόμη κι αν αυτή 

απορρέει από δικαστική απόφαση, παραιτουμένων ρητά των εργαζομένων από αυτή.  

 

9. Έως την ολοκλήρωση της ένταξης του προσωπικού, το ΤΑΥΠΥΠΠΟ καλύπτει τις 

δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού και 

ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε δαπάνη που προκαλείται από τη λειτουργία του.  

 

 

 

*** 

 


