ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξ. Πξωη. 606/1074/85105
Αζήλα,16-12-2014
ΠΡΟ: ΥΟΛΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ
ΚΟΙΝ: α) Γξαθείν Πξνέδξνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ
β) Γξαθείν Γ/ληνο Σπκβνύινπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ
γ) Γ.Γ.Ο.Υ/Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ
δ) Γηνηθεηηθή Σηήξημε Πξνγξάκκαηνο/Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ
ε) Οκάδα Τερληθήο Σηήξημεο Πξνγξάκκαηνο /Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ
ζη) Οκάδα Οηθνλ. Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο/Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ
ΘΔΜΑ: « πκβάζεηο Δπηρνξήγεζεο ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ».
ΣΦΔΤΙΚΑ: α) Η κε αξ.139696/Γ4/1-10-2013 Υ.Α. Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ
(ΦΔΚ 2543/10-10- 2013)ΤΔΥΦΟΣ Β΄)
β) Η κε αξ. πξση.Κ1/204712/16-12-2014 Κ.Υ.Α Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ & Υπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο
γ) Η κε αξ. πξση.Κ1/204726/16-12-2014 Κ.Υ.Α Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
.
θαη Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
δ) Η κε αξηζ.2553/115/16-12-2014 Α.Γ.Σ ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ.
ε) Η κε αξ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΔΚ 672/17-4-2008 Β΄) Κνηλή Υπνπξγηθή
Απόθαζε Yπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ & Δζληθήο Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ.
Σε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ, γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηωλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, νη
νπνίεο ζα θαηαβάιινπλ ηηο ακνηβέο ηωλ θαζαξηζηώλ/θαζαξηζηξηώλ ή ζπλεξγείωλ
θαζαξηζκνύ ζηα ζρνιεία Α/βάζκηαο θαη Β/Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ δελ θαιύπηνληαη
από ην πξνζωπηθό θαζαξηόηεηαο πνπ ππεξεηεί ζε νξγαληθέο ζέζεηο (ΙΓΑΥ), ζέηνπκε
ππόςε ζαο ηα αθόινπζα:
1. Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρεηώλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηελ δηαζηαύξσζε
κε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ζαο γλσζηνπνηνύκε όηη έρνπλ θαηαξηηζηεί νη Σπκβάζεηο
ρξεκαηνδόηεζεο, κεηαμύ Ιδξύκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (πξώελ Δζληθνύ
Ιδξύκαηνο Νεόηεηαο) θαη ησλ αληίζηνηρσλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, νη νπνίεο έρνπλ αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes/.
2. Σηηο ζπκβάζεηο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο ησλ
θαζαξηζηξηώλ, όπσο νξίδνληαη ζηελ κε αξ. 2/18254/0022/3-4-2008(ΦΔΚ 672/17-4-2008 Β΄)
Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε ππνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ & Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, γηα ηηο αίζνπζεο θιαζηθνύ θαη γηα ηηο αίζνπζεο νινεκέξνπ, θαζώο θαη νη
αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο- εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, γηα ην ζύλνιν ησλ ζρνιείσλ ηεο επζύλεο ηνπο,
πνπ δελ θαιύπηνληαη από ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο πνπ ππεξεηεί ζε νξγαληθέο ζέζεηο
(ΙΓΑΦ).
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3.Τν ζπλνιηθό πνζό ζα θαηαβιεζεί ζύκθσλα κε ηελ ξνή ρξεκαηνδόηεζεο από ην Υπνπξγείν,
κε απεπζείαο πίζησζε ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό
ηεο θάζε Σρνιηθήο Δπηηξνπήο, όπσο
πξνβιέπεηαη ζηελ Σύκβαζε.
Τειέθσλo Δπηθνηλσλίαο 213 131 4671
e-mail:sxolikesepitropes@inedivim.gr
Ιζηνζειίδα:http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes
4.Δπηζεκαίλνπκε όηη ε δηαδηθαζία εθηύπωζεο ηεο ύκβαζεο ζα γίλεη απνθιεηζηηθά από ηηο
ρνιηθέο Δπηηξνπέο.Τα δύν πξσηόηππα ησλ ζπκβάζεσλ ζα ππνγξαθνύλ θαη ζα ζθξαγηζηνύλ κε
ηε ζθξαγίδα ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, από ηνλ Πξόεδξν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ζα
απνζηαινύλ ην ηαρύηεξν δπλαηό ζηελ παξαθάηω δηεύζπλζε:
Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο,
Αραξλώλ 417 & Κνθθηλάθε
Σ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ
Οκάδα Γηνηθεηηθήο ηήξημεο ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ
Δπηζπλαπηόκελα θαη ζπξακκέλα ζηελ κία εθ ηωλ δύν ζπκβάζεωλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ
ππνρξεσηηθά, όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ζύκβαζε:
Φωηνηππία ηεο πην πξόζθαηεο απόθαζεο ηνπ Γήκνπ από ηελ νπνία πξνθύπηεη ν
νξηζκόο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο (κόλν ην πξαθηηθό ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
δελ ζα γίλεηαη δεθηό) όπωο δειώζεθε από ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή.
Φωηνηππία ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν
αξηζκόο ΙΒΑΝ ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο από ην νπνία λα πξνθύπηεη ν
αξηζκόο ΙΒΑΝ θαη ν δηθαηνύρνο.
Βεβαίωζε απνγξαθήο ηωλ απαζρνινύκελωλ ζηελ Δληαία Αξρή Πιεξωκώλ
(ΥΔΣΙΚΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΠΙΤΝΑΠΣΔΣΑΙ)
5. Παξαθαινύκε, λα δνζεί ε δένπζα πξνζνρή ζηελ απζηεξή ηήξεζε ηεο ωο άλω δηαδηθαζίαο,
έηζη ώζηε λα κελ ππάξμεη θαζπζηέξεζε ζηελ ρξεκαηνδόηεζε.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ειεγρζνύλ κε πξνζνρή ηα ζηνηρεία ηεο ζύκβαζεο, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο,
(αξηζκόο απόθαζεο Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, όλνκα Πξνέδξνπ, ΑΦΜ Σρνιηθήο Δπηηξνπήο, αξηζκόο
ινγαξηαζκνύ Τξαπέδεο, ΙΒΑΝ). Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά κε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία,
παξαθαινύληαη νη Πξόεδξνη ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, λα δηνξζώζνπλ ρεηξόγξαθα ηα ζηνηρεία απηά
πάλσ ζηε ζύκβαζε θαη δίπια ζηελ δηόξζσζε λα κνλνγξάςνπλ θαη λα ζθξαγίζνπλ.(ΠΡΟΟΥΗ!!!
ΟΥΙ ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ).
αο επηζεκαίλνπκε όηη δελ κπνξείηε λα πξνβείηε ζε θακία αιιαγή ηνπ πνζνύ.
Σε πεξίπησζε πνπ ε Σρνιηθή Δπηηξνπή έρεη λόκηκα εμνπζηνδνηήζεη θάπνην άιιν κέινο ηνπ Σώκαηνο,
πιελ ηνπ Πξνέδξνπ λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε, ηόηε ηε ζύκβαζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεη ην
Πξαθηηθό ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο κε ην νπνίν εμνπζηνδνηεί ην κέινο απηό.
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Γηα ηελ άκεζε ρξεκαηνδόηεζε ηωλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη ηελ θαηαβνιή ηωλ ακνηβώλ ζηηο
εξγαδόκελεο ζηελ θαζαξηόηεηα, παξαθαινύκε γηα ηελ ρωξίο θαζπζηέξεζε επηζηξνθή ηωλ
ζπκβάζεωλ.
6.Μεηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη από ηνλ Πξόεδξν Γ.Σ. ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ,
θ. Φίιηππν Λέληδα, ζα επηζηξαθεί ζηελ θάζε Σρνιηθή Δπηηξνπή από ηηο Υπεξεζίεο ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ, έλα
πξσηόηππν.
7. Γηα ελεκέξσζε ζαο, αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηελ θαηαβνιή
ησλ πνζώλ παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλείηε κε ηελ Γ.Γ.Ο.Υ./Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ/Οκάδα Οηθνλ.
Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο, ηει:213 131 4588
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΝΟΤΡΗ
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