
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/ 

4.9.2007 (ΦΕΚ 1873/Β/2007) απόφασης, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

2 Ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης των δι-
αδικασιών ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του 
έργου «Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριξης 
διαδικασιών κεντρικού ελέγχου, οργάνωσης και 
διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής Δημοσίων 
και Ιδιωτικών έργων και Υποδομών» στην Δ/νση 
Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.).

3 Έγκριση της με αριθ. 35/2017 απόφασης του Δη-
μοτικού συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου που 
αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης) εντός του οικισμού Με-
λιδονίου του Δήμου Μυλοποτάμου.

4 Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης στην οδό Κ. 
Καραμανλή 15, στο Ξυλόκαστρο που αφορά σε 
παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης οχήμα-
τος ΑΜΕΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 160/2016 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 7867/1.9.2017 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/ 
4.9.2007 (ΦΕΚ 1873/Β/2007) απόφασης, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 35 παρ. 1 ν. 3577/2007 «Δη-

μιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμ-
ματος διά βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (130 
Α’), καθώς και παρ. 3 και 4, οι οποίες αντικαθιστούν τις 
διατάξεις του αρθρ. 113 παρ. 5 και 6β εδ. 1 ν. 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες δι-
ατάξεις» (101 Α’).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 5 παρ. 15 ν. 1894/1990 «Για 
την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατά-
ξεις» (110 Α’).

3. Τις διατάξεις των αρθρ. 3 και 4 ν. 2525/1997 «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (188 Α’).

4. Τις διατάξεις των αρθρ. 48 και 90 του κώδικα νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (98 Α’).

5. Τις διατάξεις του αρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.50/76/ 
121153/Γ1/13.11.2002 υπουργικής απόφασης «Ορισμός 
Προγραμμάτων Σπουδών, ωραρίου λειτουργίας και ωρο-
λογίου προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» 
(1471 Β’) και της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 51700/Γ1/21.5.2002 
υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπι-
αγωγείου» (679 Β’).

6. Τις διατάξεις του αρθρ. 40 ν. 849/1978 «Περί παρο-
χής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (232 Α’).

7. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168)

8. Το π.δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Α’/2015) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων».

9. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α’/2015) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων...».

10. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Το γεγονός ότι η λειτουργία ολοήμερων τμημάτων 
στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης δημι-
ουργεί πρόσθετες ανάγκες καθαρισμού των χώρων όπου 
στεγάζονται τα τμήματα αυτά καθότι τα προγράμματα 
λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων εφαρμόζονται 
πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των λοιπών 
σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
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13. Την υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/4.9.2007 (ΦΕΚ 1873/Β/ 
2007) απόφαση «Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών 
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμ-
βαση μίσθωσης έργου», όπως έχει τροποποιηθεί με την 
κοινή υπουργική απόφαση 2/18254/0022/2008 (ΦΕΚ Β’ 
672/17.4.2008).

14. Τη με αριθ. πρωτ. Φ1/Α/1012/143454/Β1 εισήγη-
ση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’143), όπως αντι-
καταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του 
ν. 4337/2015 (Α’129), από τη Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από τις δι-
ατάξεις της παρούσας απόφασης, για το τρέχον σχολι-
κό έτος και χρονικό διάστημα 10 μηνών, προκαλείται 
δαπάνη συνολικού ύψους 45.000.000 ευρώ. Ειδικότερα 
για το τρέχον οικονομικό έτος προκαλείται δαπάνη για 
τη χρονική περίοδο από 1.9.2017 έως 31.12.2017 συ-
νολικού ύψους 18.000.000 ευρώ, ενώ για κάθε ένα από 
τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 45.000.000 ευρώ. Τυχόν μεταβολή θα 
εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά. Η ανωτέ-
ρω δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 2554 του ε.φ. 19-250 του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’).

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/4.9.2007 
απόφαση, «Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχο-
λείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
με σύμβαση μίσθωσης έργου», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, ως εξής:

1. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/
καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το δημόσιο 
με σύμβαση μίσθωσης έργου σε 2230,04 ευρώ κατά δι-
δακτικό έτος (10 μήνες), εφόσον το σχολείο λειτουργεί 
με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, μετά των κοινοχρήστων 
χώρων και χώρων υγιεινής, η αμοιβή των οποίων καθο-
ρίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

2. Το παραπάνω ποσό θα μειώνεται κατά 249,6 ευρώ 
ανά διδακτικό έτος για κάθε αίθουσα διδασκαλίας, εφό-
σον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες λιγότερες των έξι 
(6) και θα αυξάνεται αντίστοιχα κατά 352,56 ευρώ για 
κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το σχο-
λείο λειτουργεί με αίθουσες περισσότερες των έξι (6), με 
ανώτατο όριο τις δεκαοκτώ (18) αίθουσες διδασκαλίας.

3. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαρι-
στών/καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης που συνδέονται με το δημόσιο με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, σε 352,56 ευρώ κατά διδακτικό έτος 
(10 μήνες), για κάθε αίθουσα των ολοήμερων τμημάτων 
Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας.

4. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/
καθαριστριών για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώ-
ρων - χώρων υγιεινής, ανά σχολική μονάδα και σύμφω-
να με τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας κάθε σχολικής 
μονάδας, σε 20,5 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), 
για κάθε αίθουσα διδασκαλίας.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από το διδακτικό έτος 2017-
2018 και εντεύθεν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΔΟΥ/οικ./4587 (2)
Ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης των δι-
αδικασιών ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του 
έργου «Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριξης 
διαδικασιών κεντρικού ελέγχου, οργάνωσης και 
διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής Δημοσίων 
και Ιδιωτικών έργων και Υποδομών» στην Δ/νση 
Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της Νομο-

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α’ 29) 
και ισχύει.

2. Του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 
(Α’ 114) περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

3. Του προεδρικού διατάγματος 123/2016 (Α’ 208) 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με 
αριθμ. Δ16α/04/773/29-11-90 περί «Εξαίρεσης διοικη-
τικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών 
υπογραφών».

6. Του ν. 3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του π.δ. 109/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α’ 176).

8. Του ν. 4412/2016 (Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως διορθώθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδίως του άρθρου 180.

9. Του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α’74).


