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Αρ. Πρφη: 606/408/29114                                                     Αθήνα 11/06/2015 

 
    

                                                           ΠΡΟ:ΥΟΛΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ  
  

                                                                          ΚΟΙΝ: α) Γραθείο Προέδροσ Γ./ΙΝΔΓΙΒΙΜ 
                                                                                            β) Γραθείο Γ/νηος σμβούλοσ ΙΝΔΓΙΒΙΜ  

                                                                                           

 
 
 

ΘΕΜΑ: Παξάηαζε ζπκβάζεσλ  θαζαξηόηεηαο Σρνιηθώλ Επηηξνπώλ . 
 
ΣΦΕΤ: α) Σο με αρ.  ΦΔΚ 193/17-09-2013 ηεύτος Α΄ ν.4186 άρθρο 50. 

            γ) Η  με αρ. πρφη.139696 /Γ4/1.10.2013 ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ  
               ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ. 
           

 
ε απάνηηζη ζτεηικών ερφηημάηφν ποσ ηίθενηαι  ζηην σπηρεζία μας , ζας γνφζηοποιούμε 
ηα ακόλοσθα: 

 
 
1.Γηα ηα ζρνιηθά έηε 2013-2014, θαη 2014-2015 ζην Ν. 4186/17-09-2013 άξζξν 50 

(ΦΕΚ193/17-09-2013),  πεξηειήθζε ηξνπνινγία κε ηελ νπνία ξπζκίζηεθε  ην δήηεκα ηεο 
ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκό 
ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 
       
Σύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ λόκν, από ην δηδαθηηθό έηνο  2015-2016, ε αξκνδηόηεηα 
αληηκεηώπηζεο ησλ αλαγθώλ θαζαξηζκνύ ησλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ αλαηίζεηαη ζηνπο νηθείνπο 
Δήκνπο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 
Άξζξν 50 
1. Η πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3870/2010 (Α΄ 138), όπσο είρε 
αληηθαηαζηαζεί, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«γ.i. Οη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ λ. 1892/1990 (Α΄ 101), 
όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, θαηαξηίδνληαη γηα ηα δηδαθηηθά έηε  
2010−2011, 2011−2012, 2012−2013, 2013−2014 θαη 2014−2015 ζύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ 
δηαηάμεσλ απηώλ. 
ii. Από ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο 2015−2016 θαη εθόζνλ νη αλάγθεο ησλ δήκσλ γηα ηνλ 
θαζαξηζκό ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ δελ θαιύπηνληαη από ην ππάξρνλ πξνζσπηθό, κπνξεί λα 
θαιπθζνύλ κε ζπκβάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη από ηνπο νηθείνπο δήκνπο, ζύκθσλα κε  
ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
iii. Γηα ην θόζηνο ηεο απαζρόιεζεο κε ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ πξνεγνύκελνπ 
εδαθίνπ, γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2015−2016 θαη εθεμήο, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Υπνπξγείνπ 
Εζσηεξηθώλ ζα εγγξάθεηαη εηδηθή πίζησζε, ε νπνία ζα θαηαλέκεηαη, κε απόθαζε ηνπ 
Υπνπξγνύ, θαη’ αλαινγία ζηνπο νηθείνπο δήκνπο, ύζηεξα από αηηηνινγεκέλε πξόηαζε ηνπ 
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Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ πξνο ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο από ηελ νπνία λα 
πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα πξόζιεςεο ηνπ επί ζπκβάζεη πξνζσπηθνύ γηα ηνλ θαζαξηζκό 
ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Μέρξη ην αλσηέξσ δηδαθηηθό έηνο εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεηαη ε 
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ λ. 1892/1990, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.» 
2. Σηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ δεύηεξνπ ηνπ λ. 4087/2012 (Α΄ 196) πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην 
σο εμήο:  
«Τν πνζό απηό απνδίδεηαη απεπζείαο ζε δήκνπο όπνπ εθαξκόδεηαη ην ζρεηηθό πξόγξακκα ή 
κέζσ ησλ νηθείσλ Ο.Τ.Α. ζε θνξείο αξκνδηόηεηάο ηνπο πνπ ην πινπνηνύλ,  
βάζεη απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθώλ.» 
 
Από ηα προαναθερόμενα προκύπηει, όηι η αρμοδιόηηηα για ηον προγραμμαηιζμό ηφν προζλήυεφν 
προζφπικού καθαριόηηηας ηφν ζτολικών μονάδφν αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην Υπνπξγείν 
Εζσηεξηθώλ   Δηνίθεζεο- Αλαζπγθξόηεζεο. 
 
2. ύμθφνα  με ηην αριθμ. 139696/Γ4/01-10-2013 Τ. Α. (ΦΔΚ 2543/ηΒ΄/10-10-2013) αποθαζίζθηκε 
ο οριζμός ηοσ Ιδρύμαηος Νεολαίας και Για Βίοσ Μάθηζης (Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ)  για ηα διδακηικά έηη 2013-
2014 και 2014-2015,  φς ζσμβαλλόμενο μέρος γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ θαηά ηόπνπο Σρνιηθώλ 
Επηηξνπώλ . 
 
3. Καηόπιν ηούηφν, ηο  Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ οσδεμία αρμοδιόηηηα έτει για ηα ερφηήμαηα ποσ ηίθενηαι παξά 
κόλν γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ Σρνιηθώλ Επηηξνπώλ,η οποία λήγει  με ηο πέρας ηης ζτολικής 
τρονιάς 2014-2015 
 
 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΝΟΤΡΗ 
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