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                                    Αθήνα,  1/ 09 /2014 
Αρ. Πρωτ. 606/ 757/ 65176 
 
 
 
 
 
      ΠΡΟΣ: Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας και Β/θµιας 
         Εκπαίδευσης   ∆ήµων Επικράτειας.   
                                                                       
 
                                                           ΚΟΙΝ :α) ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
                                                                          Γενική ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  

                                                          ∆/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισµού& 
                                                                      ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών Εποπτευοµένων Φορέων 

                                                                       Τµήµα Α’ 
                                                                       β) Γραφείο Προέδρου Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ 

 γ) Γραφείο ∆/ντος Συµβούλου Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.  
 δ) Οµάδα  Τεχνικής Στήριξης  Προγράµµατος 

                                                    ε) Οµάδα Οικον. ∆ιαχείρισης  Προγράµµατος 
                                                                       στ) Οµάδα ∆/κής   Στήριξης      Προγράµµατος 
 
 
                                                                           
ΘΕΜΑ: «Καθαρισµός Σχολικών Μονάδων 2014-2015». 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Ν.4186 (ΦΕΚ Α΄193/17-09-2013). 
                 β) Η µε αριθ.  139696/∆4/01-10-2013 Y.A. Παιδείας & Θρησκευµάτων 
                     (ΦΕΚ Β΄ 2543/10-10-2013). 
                 γ)  Η µε αριθ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-04-2008 Β΄) Κ.Υ.Α. 
 

 
1. Σύµφωνα µε το ανωτέρω β΄ σχετικό, για τα σχολικά έτη 2013-2014 & 2014-2015,το 

Ίδρυµα Νεολαίας & ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), φορέας  εποπτευόµενος  από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, ορίσθηκε  ως συµβαλλόµενο µέρος για τη 
χρηµατοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη 
σύναψη των συµβάσεων µίσθωσης έργου µε τους αναδόχους καθαριστές/ καθαρίστριες ή 
συνεργεία καθαρισµού στις σχολικές µονάδες της Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπαίδευσης, που 
δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις. 
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2. Κατόπιν τούτου και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες, για την έγκαιρη 
αντιµετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών µονάδων από 01/09/2014, θέτουµε 
υπόψη σας τα ακόλουθα: 

 
 Α. Το αιτούµενο ποσό χρηµατοδότησης για το διδακτικό έτος 2014-2015, το οποίο θα     
συµπεριληφθεί στη µεταξύ µας Σύµβαση, θα κυµανθεί ΑΥΣΤΗΡΑ στο εγκεκριµένο ποσό του 
2013-2014, το οποίο δύναται να τροποποιηθεί, µόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 
α.1. Μειωµένο στις περιπτώσεις που έχει προκύψει κατάργηση, αναστολή  λειτουργίας, 
συγχώνευση σχολικών µονάδων- ολοηµέρων τµηµάτων. 
 

  α.2. Μειωµένο λόγω µείωσης της εργοδοτικής εισφοράς από 27,46% σε 24,56%. 
 
α.3. Αυξηµένο αναλογικά µε την χρονική διάρκεια  των συµβάσεων, δεδοµένου ότι οι             
συµβάσεις έχουν ηµεροµηνία έναρξης την 01/09/2014. 

 
           α.4. Αυξηµένο εφόσον προκύπτει ίδρυση νέας σχολικής µονάδας. 
 

α.5. Αυξηµένο εφόσον προκύπτει εγγράφως συνταξιοδότηση, άδεια κύησης-λοχείας  
προσωπικού Ι.∆.Α.Χ. 
Επισηµαίνουµε ότι για οποιαδήποτε µεταβολή του ποσού χρηµατοδότησης θα πρέπει να 
αποστέλλονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των αρµοδίων υπηρεσιών. 
Ειδικότερα σε περίπτωση ασθένειας προσωπικού καθαριότητας Ι∆ΑΧ, θα πρέπει να 
προσκοµίζεται η γνωµάτευση της αρµόδιας Επιτροπής Υγείας. 
 
α.6. Η έγκριση του ποσού της χρηµατοδότησης θα γίνεται µετά από έλεγχο και διασταύρωση 
των σχετικών στοιχείων (αριθµός αιθουσών ,υπηρετούν προσωπικό Ι.∆.Α.Χ και αιτούµενο 
ποσό χρηµατοδότησης) κ.λ.π. 
 

3. Για την χρηµατοδότηση των Σχολικών Επιτροπών από το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ, οι οποίες θα      
καταβάλουν τις αµοιβές των καθαριστών / καθαριστριών και συνεργείων καθαρισµού στα 
σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας 
που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (Ι.∆.Α.Χ), θα πρέπει  έως τις 22/09/2014 να  αποσταλούν 
συµπληρωµένοι οι συνηµµένοι πίνακες.  
Η αποστολή θα πρέπει να γίνει από  την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) της Σχολικής 
Επιτροπής και όχι  προσωπικό.  
 
Ειδικότερα εφιστούµε την προσοχή σας στα ακόλουθα: 
 
3.1. Στον  α΄ πίνακα (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ) θα αναγράφονται τα αιτούµενα ποσά 
χρηµατοδότησης, όπως ορίζονται στην υπ. αρ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 
Β’)  Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, για τις αίθουσες κλασικού και ολοηµέρου, συµπεριλαµβανοµένων των 
αντίστοιχων  εργοδοτικών εισφορών (24,56%).  
Στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ θα πρέπει να αναφέρονται,  οι λόγοι για τους οποίους προκύπτει 
αύξηση ποσού χρηµατοδότησης της Σχολικής Επιτροπής (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ανωτέρω  παράγραφο Α) και να αποστέλλονται συνηµµένα τα σχετικά έγγραφα 
(διαπιστωτική πράξη – η φύλλο διακοπής µισθοδοσίας όταν πρόκειται για συνταξιοδότηση 
προσωπικού καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (Ι.∆.Α.Χ),  ΦΕΚ για ίδρυση νέας 
σχολικής µονάδας) κ.λ.π. 
Επισηµαίνουµε την αυστηρή τήρηση του άρθρου 11 παράγραφος 2 της υπ. αρ. 
2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 Β’)  Κ.Υ.Α. 
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3.2. Στον β΄ πίνακα (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ) θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία 
που αφορούν στο προσωπικό στο οποίο ανατέθηκε ο καθαρισµός των  σχολικών  µονάδων 
µε σύµβαση έργου. 
 
3.3. Οι ανωτέρω πίνακες θα πρέπει να αποστέλλονται σε  ηλεκτρονική µορφή και 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL χωρίς καµία αλλαγή στην µορφοποίησή του 
(αποκλείονται µορφές τύπου word, pdf, jpeg, κ.λ.π.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
sxolikesepitropes@inedivim.gr. 
 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη υπογραφή της σύµβασης χρηµατοδότησης µεταξύ 
ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ και Σχολικής Επιτροπής είναι η απογραφή των εργαζοµένων καθαριστών –
τριων µε σύµβαση έργου, στην Ενιαία Αρχή Πληρωµών. 
Ακολούθως η βεβαίωση απογραφής, θα αποστέλλεται συνηµµένη στην ανωτέρω 
σύµβαση. 
 

5. Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί,  σύµφωνα µε την ροή χρηµατοδότησης από το Υπουργείο, 
µε απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασµό της κάθε  Σχολικής Επιτροπής. 
 

6. ∆ιευκρινίζουµε ότι κανένα αίτηµα χρηµατοδότησης δεν θα γίνεται δεκτό µε τη λήξη της 
παραπάνω ηµεροµηνίας  και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το ∆ήµο. 
Επισηµαίνεται επίσης ότι δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται στο Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. αντίγραφα  των             
συµβάσεων µίσθωσης Έργου καθαριστών -στριων. 
 

            
 
 
 
   
Συν: Πίνακες   
 

 
  

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ 
 
 
   


