
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός μεγίστου αριθμού ανθρωποωρών 
απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαρι-
στριών κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

2 Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδό-
χους καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία κα-
θαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας 
Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια για το διδα-
κτικό έτος 2019-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Κ1/189291 (1)
Καθορισμός μεγίστου αριθμού ανθρωποωρών 

απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαρι-

στριών κατά το σχολικό έτος 2019-2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/

1990 (Α’ 101), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρ-
θρου 35 του ν. 3577/2007 (Α’ 130) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 36 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).

2. Τις παρ. 1 και 7 του άρθ. 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Την περιπτ. γ’ της παρ.  1 του άρθρου 18 του 
ν. 3870/2010 (Α’ 138), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4407/2016 (Α’ 134).

4. Το άρθρο 36 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (Α’ 194/Διορθ. Σφαλμ. 
Α’ 209) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7. Το π.δ. 141/2017 (Α’ 180) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

10. Το π.δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019) «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

11. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/2019) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’/2019) «Σύσταση και 
Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

13. Την αριθμ. 122600/Γ1 απόφαση Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 513/
Υ.Ο.Δ.Δ./2019) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

14. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/2019) 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

15. Την αριθμ. 340/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/Β’/2019) 
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

16. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 572/1970 (Α’ 125), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.  1 του 
ν. 3748/2009 (Α’ 29), ιδίως την περ. γ΄.

17. Την αριθμ. 64447/91/21.2.1991 (Β’ 136) απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομι-
κών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: 
«Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως, δικαιολο-
γήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων των 
σχολικών επιτροπών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Την αριθμ. Φ.1/Γ/553/173781/Β1/6-11-2019 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

19. Την αριθμ. 2/51692/0022/4.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1873) 
απόφαση «Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχο-
λείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
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με σύμβαση μίσθωσης έργου», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 71394/Υ1/08-05-2019 (ΦΕΚ Β’ 1673).

20. Το αριθμ. 604/380/40751/31-10-2019 έγγραφο του 
Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

21. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη πέραν αυ-
τής που προβλέπεται στην υπό στοιχείο 18 της παρούσας 
κοινής υπουργικής απόφασης, δηλαδή 21.000.000,00 € 
για το διάστημα από 1/9/2019 έως 31/12/2019 και θα βα-
ρύνει τον ΑΛΕ 2310802055 του Ε.Φ. 1019-201-0000000 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και 31.500.000,00 € για το διάστημα 
από 1/1/2020 έως 30/06/2020 και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 
1019-207-0000000 και ΑΛΕ 2310802055, αποφασίζουμε:

Α. Τον καθορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθ-
μού ανθρωποωρών απασχόλησης, ήτοι 17.196.960 αν-
θρωποώρες, για το έργο των σχολικών καθαριστριών 
κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Β. Η παρούσα να διαβιβαστεί στις σχολικές επιτροπές 
των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης προς εκτέλεση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας 
Οικονομικών και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

Ι

 Αριθμ. K1/189256 (2)
Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με ανα-

δόχους καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία 

καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθ-

μιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια για το 

διδακτικό έτος 2019-2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/

1990 (Α’ 101), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρ-
θρου 35 του ν. 3577/2007 (Α’ 130) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 36 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).

2. Την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 
(Α’ 138), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρ-
θρου 51 του ν. 4407/2016 (Α’ 134).

3. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 (Α’ 24) «Οργάνωση και 
Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

4. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 572/1970 (Α’ 125), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.  1 του 
ν. 3748/2009 (Α’ 29), ιδίως την περίπτωση γ’.

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019) «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

9. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/2019) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’/2019) «Σύσταση και 
Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

11. Την αριθμ. 122600/Γ1 απόφαση Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 513/
Υ.Ο.Δ.Δ./2019) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

12. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/2019) 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

13. Την αριθμ. 340/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/Β’/2019) 
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

14. Την αριθμ. 64447/91/21.2.1991 (Β’ 136) απόφα-
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο-
νομικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως, 
δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσό-
δων των σχολικών επιτροπών», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

15. Την αριθμ. 140251/Γ4 (ΦΕΚ 3794/Β’/3-9-2018) από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου 
Μάθησης (Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ως συμβαλλόμενου μέρος στη 
χρηματοδότηση των κατά τόπους σχολικών επιτροπών».

16. Την αριθμ. Φ.1/Γ/554/173-783/Β1/06-11-2019 ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού πέραν αυτής που προβλέπεται στην 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός μεγί-
στου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης για το έργο 
των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2019-
2020», αποφασίζουμε:

Α. Την επιχορήγηση από πιστώσεις του τακτικού προ-
ϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 
(Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ) με σκοπό τη χρηματοδότηση από αυτό των 
σχολικών επιτροπών των μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που στερούνται προσω-
πικού καθαριότητας.
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Β. Οι χρηματοδοτούμενες σχολικές επιτροπές καταβάλλουν τις αμοιβές των καθαριστών/καθαριστριών ή συνερ-
γείων καθαρισμού μετά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας και 
Οικονομικών Θρησκευμάτων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02044060212190004*
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