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ΘΕΜΑ: «Σσμβάζεις Χρημαηοδόηηζης Στολικών Επιηροπών». 

 
ΧΕΣ: α) το.ν.4115/2013, κεφ. Αϋ, άρκρο 2.2. παρ.(ι). 
           β) το ν.4452/2017 άρκρο 8( ΦΕΚ 17/15.02.2017 ΣΕΤΧΟ Αϋ) 
           γ) τθ με αρ. πρωτ.Κ1/143615/31.08.2017 Τπουργικι Απόφαςθ  Παιδείασ Ζρευνασ και     Θρθςκευμάτων    
(ΦΕΚ    Βϋ3131/08-09-2017) 
          δ) τθ με αρ. πρωτ 7867/1.9.2017 Κ.Τ.Α Τπουργείου Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και 
Τπουργείου  Οικονομικϊν (ΦΕΚ Βϋ3083/06.09. 2017Βϋ )    
          ε)τθ με.αρικμ. Κ1/149739απόφαςθ (Κ.Τ.Α  Τπουργείου  Παιδείασ Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων, 
Τπουργείου Οικονομικϊν ΦΕΚ 3213/13.09.2017 ΣΕΤΧΟ Βϋ).   
         ςτ) τθ με. αρικμ.   Κ1/148905 Τπουργείου Εςωτερικϊν, Τπουργείου  Παιδείασ Ζρευνασ & 
Θρθςκευμάτων, Τπουργείου Οικονομικϊν) ΦΕΚ 3221/ 14.09. 2017ΣΕΤΧΟ Βϋ). 
           η)  το με αρ. πρωτ.: 606/53/41598  /11.09.2017 ζγγραφό μασ.   
 
 

  

 

ΙΔΡΤΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

Ακινα,  12/10/2017 
 
ΠΡΟ: χολικζσ Επιτροπζσ Α/κμιασ και  
Β/κμιασ  Εκπαίδευςθσ  Διμων Επικράτειασ.  



ΑΧΑΡΝΩΝ  417  &  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, 111 43  ΑΘΗΝΑ 
www.inedivim.gr 

ε εκτζλεςθ των ανωτζρω ςχετικϊν, για  τθν χρθματοδότθςθ των χολικών Επιτροπών, οι 
οποίεσ κα καταβάλλουν τισ αμοιβζσ των κακαριςτών/κακαριςτριών ι ςυνεργείων 
κακαριςμοφ ςτα ςχολεία Α/Βάκμιασ και Β/Βάκμιασ Εκπαίδευςθσ, που δεν καλφπτονται από 
το προςωπικό κακαριότθτασ που υπθρετεί ςε οργανικζσ κζςεισ (ΙΔΑΧ), κζτουμε υπόψθ ςασ 
τα ακόλουκα: 
 
1. Μετά τθν επεξεργαςία των απαιτοφμενων ςτοιχειϊν που υποβλικθκαν και τθν 

διαςταφρωςθ με ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία, ςασ γνωςτοποιοφμε ότι ζχουν καταρτιςτεί οι 
υμβάςεισ χρθματοδότθςθσ, μεταξφ Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ και των 
αντίςτοιχων χολικϊν Επιτροπϊν, οι οποίεσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα 
http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes/. 

2. τισ ςυμβάςεισ χρθματοδότθςθσ των χολικϊν Επιτροπϊν, περιλαμβάνονται οι αμοιβζσ 
των κακαριςτριϊν, όπωσ ορίηονται ςτθν με αρ. 7867/1.9.2017 Κ.Τ.Α Τπουργείου Παιδείασ 
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και Τπουργείου  Οικονομικϊν (ΦΕΚ Βϋ3083/06.09.2017Βϋ, για 
τισ αίκουςεσ κλαςικοφ και για τισ αίκουςεσ ολοθμζρου, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ 
αςφαλιςτικζσ - εργοδοτικζσ ειςφορζσ, για το ςφνολο των ςχολείων τθσ ευκφνθσ τουσ, που 
δεν καλφπτονται από το προςωπικό κακαριότθτασ που υπθρετεί ςε οργανικζσ κζςεισ 
(ΙΔΑΧ). 

3. Σο ςυνολικό ποςό κα καταβλθκεί ςφμφωνα με τθν ροι χρθματοδότθςθσ από το 
Τπουργείο, με απευκείασ πίςτωςθ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ κάκε χολικισ 
Επιτροπισ, όπωσ προβλζπεται ςτθν φμβαςθ. 

 
  Σθλζφωνα  Επικοινωνίασ:   
   213 131 4588 (Λογιςτιριο ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ςχετικά με τθ     χρθματοδότθςθ. 

        2131314671 για διοικθτικι ςτιριξθ. 
        e-mail: sxolikesepitropes@inedivim.gr 
        Ιςτοςελίδα: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes 
 
4. Επιςθμαίνουμε ότι θ διαδικαςία εκτφπωςθσ τθσ φμβαςθσ κα γίνει αποκλειςτικά από τισ     

χολικζσ Επιτροπζσ. Σα δφο πρωτότυπα των ςυμβάςεων κα υπογραφοφν και κα 
ςφραγιςτοφν με τθ ςφραγίδα τθσ χολικισ Επιτροπισ, από τον Πρόεδρο τθσ χολικισ 
Επιτροπισ και κα αποςταλοφν ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

 
Κδρυμα  Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ, 

Αχαρνών 417  & Κοκκινάκθ 
Σ.Κ. 111 43 ΑΘΗΝΑ 

Ομάδα Διοικθτικισ τιριξθσ χολικών Επιτροπών 
 

Επιςυναπτόμενα και ςυραμμζνα ςτθ μία εκ των δφο ςυμβάςεων κα πρζπει να υπάρχουν 

υποχρεωτικά, όπωσ αναφζρεται και ςτθν ςφμβαςθ: 

 Φωτοτυπία τθσ πιο πρόςφατθσ απόφαςθσ του Διμου από τθν οποία προκφπτει ο οριςμόσ 

του Προζδρου τθσ χολικισ Επιτροπισ (μόνο το πρακτικό τθσ χολικισ Επιτροπισ δεν κα γίνεται 

δεκτό) όπωσ δθλώκθκε από τθν χολικι Επιτροπι. 

 

http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes/
mailto:sxolikesepitropes@inedivim.gr
http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes
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 Φωτοτυπία τθσ πρώτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου τραπζηθσ, ςτο οποίο αναγράφεται ο 

αρικμόσ ΙΒΑΝ ι οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο τθσ Σράπεηασ από το οποίο να προκφπτει ο αρικμόσ 

ΙΒΑΝ και ο δικαιοφχοσ. 

 

 Βεβαίωςθ απογραφισ των απαςχολοφμενων ςτθν Ενιαία Αρχι Πλθρωμών &  καταβολισ 

των αμοιβών τουσ μζςω αυτισ . 

 

5. Παρακαλοφμε,  να δοκεί θ δζουςα προςοχι ςτθν αυςτθρι τιρθςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ, 
ζτςι ώςτε να μθν υπάρξει κακυςτζρθςθ ςτθν χρθματοδότθςθ. 

 
 
Επίςθσ, κα πρζπει να ελεγχκοφν με προςοχι τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ, πριν τθν υπογραφι τθσ,  
(αρικμόσ απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου, όνομα Προζδρου, ΑΦΜ χολικισ Επιτροπισ, αρικμόσ 
λογαριαςμοφ Σραπζηθσ, ΙΒΑΝ). ε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά με τα πραγματικά ςτοιχεία, 
παρακαλοφνται οι Πρόεδροι των χολικϊν Επιτροπϊν, να διορκϊςουν χειρόγραφα τα ςτοιχεία 
αυτά πάνω ςτθ ςφμβαςθ και δίπλα ςτθν διόρκωςθ να μονογράψουν και να ςφραγίςουν. 
(ΠΡΟΟΧΗ!!! ΟΧΙ ΧΡΗΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ). 
 
ασ επιςθμαίνουμε ότι δεν μπορείτε να προβείτε ςε καμία αλλαγι του ποςοφ. 
ε περίπτωςθ που θ χολικι Επιτροπι ζχει νόμιμα εξουςιοδοτιςει κάποιο άλλο μζλοσ του 
ϊματοσ, πλθν του Προζδρου, για να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, τότε τθ ςφμβαςθ κα πρζπει να 
ςυνοδεφει το Πρακτικό τθσ χολικισ Επιτροπισ με το οποίο εξουςιοδοτείται το μζλοσ αυτό. 
6. Μετά τθν υπογραφι των ςυμβάςεων χρθματοδότθςθσ και από τον Πρόεδρο Δ.. του  

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κ. Θεόδωρο Μπλίκα, κα επιςτραφεί ςτθν κάκε χολικι Επιτροπι από τισ 
Τπθρεςίεσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ζνα πρωτότυπο. 

 
7. Για  ενθμζρωςθ ςασ, αναφορικά με τθν παρακολοφκθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ και τθν καταβολι 

των ποςϊν παρακαλοφμε όπωσ επικοινωνείτε με τθν Δ.Δ.Ο.Τ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
       
 
        

                                                                                                            Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ  
 

                                                                                                         ΧΡΗΣΟ ΠΙΛΑΛΗ 
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ΤΝΗΜΜΕΝΑ: Ζνα ζγγραφο 
 
 
 
Εςωτερικι Διανομι: 
Γραφείο Δ/ντοσ υμβοφλου 
Γραφείο Προζδρου Δ../Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
Γραφείο Αντιπροζδρου Δ../Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
Ομάδα Σεχνικισ τιριξθσ Προγράμματοσ 
Ομάδα Δ/κθσ τιριξθσ Προγράμματοσ 
 Δ.Δ.Ο.Τ. 


