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ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ & FAX
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

ΠΡΟΣ:
Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών
Της Χώρας

Ταχ.Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
ΤΗΛ.
FAX

:
:
:
:
:
:

Αριθ.Πρωτ. : 65586

Σταδίου 27
10183 Αθήνα
Δ. Ζωγοπούλου
Μ. Ανδρεδάκη
213-1364375 και 213-1364396
213-1364383 / 389

ΘΕΜΑ: Μεταφορά καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους
Δήμους

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄), το
προσωπικό που έχει καταταγεί με τις διατάξεις του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) σε οργανικές
θέσεις καθαριστριών και καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και

απασχολείται

στον

καθαρισμό

σχολικών

μονάδων

της

Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρεται από 1.1.2011 με την ίδια σχέση εργασίας σε
προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους Δήμους, όπως αυτοί συνιστώνται με το άρθρο 1 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης–Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), που ανήκουν οι μονάδες αυτές, για την άσκηση της
αρμοδιότητας καθαρισμού των οικείων σχολικών μονάδων της χωρικής τους αρμοδιότητας,
σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 75 παρ. 1 περ. στ1 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της Α.Π.:142962/Η/12-11-2010
εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τα συνημμένα
σχετικά κι εφόσον συμπληρωθούν οι σχετικοί πίνακες και αποσταλούν στην υπηρεσία σας από
τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, παρακαλείσθε όπως
προβείτε άμεσα και το αργότερο μέχρι 10-12-2010 στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης
(επισυνάπτεται υπόδειγμα), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
προκειμένου η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 20-12-2010.
Επισημαίνεται ότι, επειδή πρόκειται για σημαντικό αριθμό ατόμων, σκόπιμο είναι να
εκδώσετε μία διαπιστωτική πράξη για όλα τα άτομα που θα μεταφερθούν στους νέους
Δήμους.
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Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στους Δήμους, τυχόν δε επιπλέον
αποδοχές με τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού δεν εμπίπτει στην αναστολή
λόγω περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρωτογενή
διορισμό, αλλά για μεταφορά προσωπικού σε εκτέλεση διατάξεων νόμου, με καταληκτική
προθεσμία εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης την 31-12-2010.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.
Την παρούσα μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου
www.ypes.gr.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Διοικητικού
Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
- Δ/νση Μηχανοργάνωσης

(με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα μαζί με
το υπόδειγμα στο δικτυακό τόπο του Υπουργείο).

- Δ/νσή μας (2)
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Ελληνική

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

……………………...2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………………..

Αριθ. Πρωτ.:……………
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ……………………
Δ/ΝΣΗ…………………………..
ΤΜΗΜΑ………………………….

ΘΕΜΑ: Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/- στριών από το Υπουργείο Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
………………………………….
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.
3463/2006)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 259 του Ν. 3852/2010

(ΦΕΚ 87 Α΄)

« Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) « Εκλογικές δαπάνες
συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές
εκλογές»

Αποφασίζουμε
Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μεταφορά των παρακάτω υπαλλήλων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/-στριών σχολικών μονάδων των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο Δήμο …………………………., με την ίδια
σχέση εργασίας, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και
ειδικότητας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως ακολούθως:
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Α/
Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(πλήρης ή μερική)
/ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01-01-2011.
Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
………………………………..

…………………………………………..

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

