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ΠΡΟΣ : - Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του
Κράτους
Γραφεία Γενικών Γραμματέων

Εγκύκλιος αριθμ. 22
Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4071/2012.- Απογραφή περιουσίας των Ν.Ε.Λ.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 5 του άρθρου 23 του ν.3879/2010, από την 1 η-1-2011
η υπηρεσιακή μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ασκούσε αρμοδιότητες λαϊκής
επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων στο δήμο
της πρωτεύουσας του αντίστοιχου νομού ή σε περίπτωση που υπάρχει αποκεντρωμένη δομή της
εν λόγω υπηρεσιακής μονάδας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε περιφερειακό δήμο, η δομή
αυτή μεταφέρεται στον περιφερειακό δήμο.
Από την ανωτέρω ημερομηνία περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου όλη η κινητή και
ακίνητη περιουσία των Ν.Ε.Λ.Ε., καθώς επίσης κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επ΄αυτής. Το
οικείο δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των περιουσιακών
στοιχείων που περιέρχονται στην κυριότητά του δήμου και η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με
πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών(παρ.5).
Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ΄Α΄/11-4-2012)
«Ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» τροποποιείται και αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 23 του
ν.3879/2010 αναφορικά με την αρχή που εγκρίνει την έκθεση απογραφής των περιουσιακών
στοιχείων και ορίζεται ότι αυτή ενεργείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
Εν όψει των ανωτέρω και σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 7399/29-2-2012 εγγράφου μας, αναφορικά
με την απογραφή της περιουσίας των Ν.Ε.Λ.Ε., να γνωστοποιήσετε την παρούσα στους δήμους
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χωρικής αρμοδιότητάς σας, επισημαίνοντάς τους αφενός την υποχρέωση διενέργειας
απογραφής των περιουσιακών στοιχείων των Ν.Ε.Λ.Ε. που μεταφέρονται σε αυτούς, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3879/2010, και αφετέρου την αποστολή της
σχετικής έκθεσης στην Υπηρεσία σας για την παροχή της προβλεπόμενης στο ν. 4071/2012
έγκριση.
Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και στη
διαδρομή: www. ypes. gr / Υπουργείο/ Εγκύκλιοι- Αποφάσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Διεύθυνση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.
(με την παράκληση να την αναρτήσει στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου)
5. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
Τμήμα Περιουσίας
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