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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 44
ΘΕΜΑ
:Μεταφορά προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που
ασχολείται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στους
Δήμους (άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3879/2010)
Με την αριθμ. 34/2010 εγκύκλιό μας σας γνωρίσαμε τη διαδικασία ένταξης του
προσωπικού που υπηρετεί σε υπηρεσιακή μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και
ασχολείται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή με προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στην
αιρετή περιφέρεια, από 1-1-2011.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α 163)
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» ορίζεται ότι από 1-1-2011 η
υπηρεσιακή μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ασκεί αρμοδιότητες λαϊκής
επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων,
θέσεων και προσωπικού στο Δήμο που είναι έδρα του Νομού και εντάσσεται στην
αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα που ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης.
Αν δεν υπάρχει μονάδα με αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης, η
παραπάνω μονάδα εντάσσεται σε άλλη συναφή υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου, η οποία
ορίζεται με απόφαση του οικείου Δημάρχου. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που υπάρχει
αποκεντρωμένη

δομή

της

παραπάνω

υπηρεσιακής

μονάδας

της

Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης σε Δήμο που δεν είναι πρωτεύουσα του Νομού, η δομή αυτή μεταφέρεται
στον αντίστοιχο δήμο.
Για τη μεταφορά του προσωπικού στον οικείο Δήμο, ο οικείος Νομάρχης θα πρέπει
να αποστείλει στον Δήμο υποδοχής, μέσα σε δύο ημέρες από τη λήψη της παρούσας, τα
στοιχεία του προσωπικού που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010
και τους ατομικούς φακέλους του, ώστε στη συνέχεια ο οικείος Δήμαρχος να εκδώσει
διαπιστωτική πράξη, με την οποία θα διαπιστώσει το εν λόγω προσωπικό, ως προσωπικό
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του Δήμου του και θα το κατατάξει σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς
θέσεις,
κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα.
Η διαπιστωτική πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
χωρικής σας αρμοδιότητας για τις ενέργειές τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων
2. ΕΝΑΕ
3. ΟΣΥΝΑΕ
4. ΚΕΔΚΕ
5. ΠΟΕ- ΟΤΑ
6.ΠΟΠ -ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Νομικού Συμβούλου
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
- Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
ΤΟΔ ΟΤΑ
- Δ/νσή μας
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