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Θέµα: Οδηγός Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της Πράξης Ολοήµερα Νηπιαγωγεία
Σχολικού ‘Ετους 2004-2005
Κατά το σχολικό έτος 2004-2005 θα ισχύσει ο αναλυτικός Οδηγός
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της Πράξης Ολοήµερα Νηπιαγωγεία σχολικού έτους
2003-2004 που σας έχει αποσταλεί µε την, µε αριθµό πρωτοκόλλου
1011/23-09-03, απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ , αφού ληφθούν υπόψη οι
παρακάτω προσαρµογές:
• Στην οµάδα Α εντάσσονται τα Ολοήµερα Νηπιαγωγεία που
συµµετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραµµα κατά το σχολικό έτος
2004-2005. Τα Ολοήµερα Νηπιαγωγεία της οµάδας Α πρέπει να
ολοκληρώσουν τις αγορές των επιλέξιµων ειδών µέχρι 30-11-2004.
• Στην οµάδα Β εντάσσονται τα Ολοήµερα Νηπιαγωγεία που
συµµετέχουν για δεύτερο ή τρίτο σχολικό έτος στο πρόγραµµα και
εξακολουθούν να λειτουργούν ως ολοήµερα κατά το σχολικό έτος
2004-2005. Τα νηπιαγωγεία της οµάδας Β πρέπει να ολοκληρώσουν
τις αγορές των επιλέξιµων ειδών µέχρι 31-12-2004.
• Στα επιλέξιµα είδη του πίνακα 2 «Μικροεξοπλισµός» και στον κωδικό
είδους 2.12, προστίθεται το είδος «µαλακές γωνιές»
• Στο επίσηµο βιβλίο υλικού του νηπιαγωγείου καταχωρίζονται όλα τα
είδη µικροεξοπλισµού, ανεξαρτήτως αξίας.
• Ο υπολογισµός του ποσού των λειτουργικών δαπανών (πετρέλαιο,
υλικά καθαριότητας) κάθε Ολοήµερου Νηπιαγωγείου, που βαρύνει το
πρόγραµµα, θα γίνει µε µερισµό της συνολικής δαπάνης που
πραγµατοποιήθηκε από τη Σχολική Επιτροπή, από την έναρξη του
σχολικού έτους 2004-2005 (01-09-2004) µέχρι και 30-04-2005. Στα
έντυπα 3α και 3β που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των
λειτουργικών δαπανών, η χρονική περίοδος γίνεται από 01-09-2004
µέχρι και 30-04-2005.

Όσον αφορά στις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης θα πρέπει:
•

Να διαβιβάσουν άµεσα σε όλα τα νέα Ολοήµερα Νηπιαγωγεία (οµάδα
Α) της περιφέρειας τους, τον Αναλυτικό Οδηγό Οικονοµικής
∆ιαχείρισης της πράξης «Ολοήµερα Νηπιαγωγεία» σχολικού έτους
2003-2004 που σας έχει αποσταλεί µε την, µε αριθµό πρωτοκόλλου
1011/23-09-03 απόφαση του ΥΠΕΠΘ, µαζί µε το παρόν έγγραφο.
Επίσης σε όλα τα παλαιά Ολοήµερα Νηπιαγωγεία (οµάδα Β), να
αποσταλεί το παρόν έγγραφο.
• Να αποστείλουν το συντοµότερο δυνατό στον Ειδικό Λογαριασµό του
ΥΠΕΠΘ,
κατάσταση,
υπογεγραµµένη
από
τον
∆ιευθυντή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε όλα τα νέα λειτουργούντα Ολοήµερα
Νηπιαγωγεία της περιφέρειάς τους. Η κατάσταση πρέπει να είναι
ευκρινής (όχι χειρόγραφη, χωρίς συντοµογραφίες και µε το ακριβές
ονοµατεπώνυµο της προϊσταµένης) και να περιλαµβάνει τα παρακάτω
στοιχεία:
Λειτουργούντα ολοήµερα Νηπιαγωγεία Οµάδας Α
Αρ. Απόφασης
Κωδικός
Ονοµατεπώνυµο
Ονοµασία
Νηπιαγωγ. Προϊσταµένης
Μετατρ. νηπιαγ. Νηπιαγωγείου
σε ολοήµερο

Με βάση την παραπάνω κατάσταση, θα καταβληθεί από τον Ειδικό
Λογαριασµό ΥΠΕΠΘ, προκαταβολή ύψους 1000,00 €, µε έκδοση επιταγής σε
διαταγή της Προϊσταµένης κάθε Ολοήµερου Νηπιαγωγείου της οµάδας Α.
• Να υποβάλλουν στον Ειδικό Λογαριασµό ΥΠΕΠΘ τα παραστατικά
δαπανών των Ολοήµερων Νηπιαγωγείων, µετά από προκαταρκτικό
έλεγχο για την πληρότητα του φακέλου κάθε νηπιαγωγείου, ως εξής:
- Οι φάκελοι µε τα παραστατικά δαπανών «εντύπων γραφικής ύλης» και
«µικροεξοπλισµού», των νηπιαγωγείων της οµάδας Α θα αποσταλούν από
τις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, το αργότερο µέχρι 15-122004.
- Οι φάκελοι µε τα παραστατικά δαπανών «εντύπων-γραφικής ύλης», των
Ολοήµερων Νηπιαγωγείων της οµάδας Β, θα αποσταλούν από τις
∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µετά τις 15-01-2005 και το
αργότερο µέχρι 31-01-2005, αφού προηγουµένως έχει ολοκληρωθεί η
αποστολή των φακέλων µε τα παραστατικά της οµάδας Α.
- Τα παραστατικά των λειτουργικών δαπανών (πετρέλαιο, υλικά καθαριότητας της σχολικής επιτροπής), όλων των Ολοήµερων Νηπιαγωγείων,
θα υποβληθούν στον Ειδικό Λογαριασµό ΥΠΕΠΘ, µέσω των ∆ιευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εντός του Μαΐου 2005.
Σηµειώνεται ότι πρέπει να τηρηθεί αυστηρά η διαδικασία και οι
ηµεροµηνίες υποβολής των παραστατικών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
Κοιν:
1. ∆/νση Α/θµιας Εκπ/σης ΥΠΕΠΘ
2. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ

