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Αριθ. πρωτ. 604/8/17030                                   ΑΘΗΝΑ 17/03/2014       
  
        
 
     ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

   ΚΟΙΝ:  α) Γραφείο Προέδρου ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ 
     β) Γραφείο ∆/ντος Συµβούλου ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ  
                                                           γ) ∆.O.Y/Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ 
                                                           δ) Οµάδα ∆ιοικητικής Στήριξης Προγράµµατος/Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ 
                                                           ε) Οµάδα Τεχνικής Στήριξης Προγράµµατος /Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ 
     στ) Οµάδα Οικον. ∆ιαχείρισης Προγράµµατος/Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ 
 
ΘΕΜΑ: « Συµβάσεις χρηµατοδότησης Σχολικών Επιτροπών». 
 

     ΣΧΕΤΙΚΑ :α) Η µε αριθ.  139696/∆4/01-10-2013 Y.A. Παιδείας & Θρησκευµάτων 
                    (ΦΕΚ Β΄ 2543/10-10-2013) Υ.Α. Παιδείας & Θρησκευµάτων. 

    β) Η µε αρ.4457/∆4/15-01/2014(ΦΕΚ 130/27-01-2014 &166/30-01-2014 ΤΕΥΧΗ Β΄)         
Κ.Υ.Α.  Παιδείας &Θρησκευµάτων &   Οικονοµικών. 

                  γ) Το µε αριθ.πρωτ. 2/7343/∆ΠΓΚ/27-01-2014 έγγραφο του Γενικού 
                             Λογιστηρίου  του Κράτους. 
                  δ)  Το µε αριθ. πρωτ. 604/07/16679/12-03-2014 έγγραφο ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ.  
                  γ) Η µε αρ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 Β΄) Κοινή Υπουργική 
                        Απόφαση Yπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών & Εθνικής Παιδείας 
                        και Θρησκευµάτων. 
  1.Σε εκτέλεση των ανωτέρω σχετικών, για  την χρηµατοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες 
θα καταβάλλουν τις αµοιβές των καθαριστών/καθαριστριών ή  συνεργείων καθαρισµού στα σχολεία 
Α/βάθµιας και Β/Βάθµιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που 
υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (Ι∆ΑΧ) ,αποστέλλουµε εκ νέου, λόγω προσθήκης, τις συµβάσεις 
χρηµατοδότησης µεταξύ Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης και των αντίστοιχων Σχολικών 
Επιτροπών, οι  οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes/.
   
2.  Στις συµβάσεις χρηµατοδότησης των Σχολικών Επιτροπών, περιλαµβάνονται οι αµοιβές των 
καθαριστριών, όπως ορίζονται στην µε αρ. 2/18254/0022/3-4-2008(ΦΕΚ 672/17-4-2008 Β΄) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση   υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών & Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, για τις αίθουσες κλασικού και για τις αίθουσες ολοηµέρου, καθώς και οι αντίστοιχες 
ασφαλιστικές- εργοδοτικές εισφορές, για το σύνολο των σχολείων της ευθύνης τους, που δεν 
καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (Ι∆ΑΧ). 
Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί σύµφωνα µε την ροή χρηµατοδότησης από το Υπουργείο, µε 
απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασµό   της κάθε Σχολικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται 
στην Σύµβαση  
Επισηµαίνουµε ότι η διαδικασία εκτύπωσης της Σύµβασης θα γίνει αποκλειστικά από τις Σχολικές 
Επιτροπές. 
 
3. Τα δύο πρωτότυπα των συµβάσεων θα υπογραφούν και θα σφραγιστούν µε τη σφραγίδα της 
Σχολικής Επιτροπής, από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και θα αποσταλούν το ταχύτερο 
δυνατό στην παρακάτω διεύθυνση: 
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Ίδρυµα  Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης,  
Αχαρνών 417  & Κοκκινάκη  
Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 
4ος όροφος  
Οµάδα ∆ιοικητικής Στήριξης Σχολικών Επιτροπών 
 
Επισυναπτόµενα και συραµµένα  στην µία εκ των δύο συµβάσεων θα πρέπει να υπάρχουν 
υποχρεωτικά : 
•  Φωτοτυπία της πιο πρόσφατης απόφασης του ∆ήµου από την οποία προκύπτει ο ορισµός 
του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής (µόνο το πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής δεν θα γίνεται 
δεκτό) όπως δηλώθηκε από την Σχολική Επιτροπή. 
 
• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο αναγράφεται ο αριθµός 
ΙΒΑΝ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Τράπεζας από το οποία να προκύπτει ο αριθµός ΙΒΑΝ και ο 
δικαιούχος. 
 
4. Παρακαλούµε,  να δοθεί η δέουσα προσοχή στην αυστηρή τήρηση της ως άνω διαδικασίας, έτσι 
ώστε να µην υπάρξει καθυστέρηση στην χρηµατοδότηση. 
 
Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθούν µε προσοχή τα στοιχεία της σύµβασης, πριν την υπογραφή της,  
(αριθµός απόφασης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όνοµα Προέδρου, ΑΦΜ Σχολικής Επιτροπής, αριθµός 
λογαριασµού Τραπέζης, ΙΒΑΝ). Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µε τα πραγµατικά στοιχεία, 
παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών, να διορθώσουν χειρόγραφα τα στοιχεία αυτά 
πάνω στη σύµβαση και δίπλα στην διόρθωση να µονογράψουν και να σφραγίσουν. 
Σας επισηµαίνουµε ότι δεν µπορείτε να προβείτε σε καµία αλλαγή του ποσού. 
Σε περίπτωση που η Σχολική Επιτροπή έχει νόµιµα εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο µέλος του Σώµατος, 
πλην του Προέδρου να υπογράψει τη σύµβαση, τότε τη σύµβαση θα πρέπει να συνοδεύει το 
Πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής µε το οποίο εξουσιοδοτεί το µέλος αυτό. 
Για την άµεση  χρηµατοδότηση των Σχολικών Επιτροπών και την καταβολή των αµοιβών στις 
εργαζόµενες στην καθαριότητα, παρακαλούµε για την χωρίς καθυστέρηση επιστροφή των 
συµβάσεων. 
 
5.Μετά την υπογραφή των συµβάσεων χρηµατοδότησης και από τον Πρόεδρο ∆.Σ. του  ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, κ. 
Φίλιππο Λέντζα, θα επιστραφεί στην κάθε Σχολική Επιτροπή από τις Υπηρεσίες του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, ένα 
πρωτότυπο. 
 
                                                                                 Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ/ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ 
                                                                                        ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΛΕΝΤΖΑΣ 
                                                                                  
 
 
 
  


