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ΘΕΜΑ: «Ανάκληση ορισμού αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/30.6.2006) «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 99 και 100 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α’/28-062007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 84 και 87 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ. Α’/29-03-2010)
«Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και
αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 51 του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/τ. Α’/23-122010) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 18, 28 και 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α’/27-102011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
7. Την αριθμ. 48/οικ.74571/28-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Προϊστάμενοι οργανικών
μονάδων ΟΤΑ Α’ βαθμού».
8. Το αριθμ. 41024/03-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Τμήμα
Προσωπικού ΟΤΑ «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων ΟΤΑ Α' Βαθμού».
9. Την αριθμ. οικ.2/78400/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών - Δ/νση
η
22 Μισθολογίου «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου
Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
10. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Νέο Βαθμολόγιο Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους
βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226
Α’/ 27-10-2011)».
11. Τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: α)
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΟΔΑΝ), β) Οργανισμός Νεολαίας
και Αθλητισμού Δήμου Αγίου Νικολάου (ΟΝΑΔΑΝ), γ) Αθλητικό Κέντρο Νεάπολης
και δ) Κέντρο Έρευνας και Ανάδειξης Κρητικού Πολιτισμού (ΚΕΑΚΡΗΠΟ), σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 από την οποία συγχώνευση
προήλθε το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου
(Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.)» ως νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αγίου
Νικολάου (ΦΕΚ 1079/1-6-2011 τ. Β΄).
12. Τους εν ισχύ Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. έως την έγκριση του νέου Ο.Ε.Υ. του
Οργανισμού οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι με τα ακόλουθα ΦΕΚ: 256/28-02-2002
(ΠΟΔΑΝ), 546/02-05-2002 (ΟΝΑΔΑΝ), 1146/11-08-2013 (Αθλητικό Κέντρο
Νεάπολης) και 2370/24-11-2009 (Τροποποίηση ΠΟΔΑΝ). Ο νέος Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης
και συγκεκριμένα εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 46/30-07-2013 απόφαση Δ.Σ. του
Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν., εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.342/12-08-2013 απόφαση Δημοτικού
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Συμβουλίου Αγίου Νικολάου και με την με αρ. πρωτ. 45/23-10-2013 έγκριση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Νομού Λασιθίου Άρθρου 5 Ν.3584/07, στάλθηκε
προς έλεγχο των εγκρίσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης από την
υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. 1383/23-12-2013 έγγραφό και με το αριθμ. πρωτ.
255/21-02-2014.
Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-02-2015 τ. Α’).
Τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/27-02-2016 τ. Α’).
Την με 84/2-7-2012 απόφαση Προέδρου του ΠΑΟΔΑΝ με θέμα «Ορισμός
αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος» με την οποία ορίστηκε ως αναπληρώτρια
προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης η Ειρήνη
Δραγασάκη του Μιχαήλ, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, με βαθμό Ε΄.
Την με αριθμ. 14/19-03-2013 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου Νομού Λασιθίου σύμφωνα με την οποία η εντελλόμενη δαπάνη που
αφορούσε την πληρωμή επιδόματος θέσης ευθύνης στην υπάλληλο του ΠΑΟΔΑΝ
Ειρήνη Δραγασάκη του Μιχαήλ, κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας είναι μη νόμιμη καθώς
η ανάθεση στην παραπάνω υπάλληλο καθηκόντων αναπληρώτριας προϊσταμένης
Τμήματος πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί η σύσταση και ψήφιση του
ΟΕΥ και καθώς η φερόμενη ως δικαιούχος δεν ασκούσε σχετικά καθήκοντα πριν τη
συγχώνευση και σύσταση του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ.
Το με αριθμ. πρωτ. 11996/7-5-2014 έγγραφό του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα
«Τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων ΟΤΑ α’ βαθμού και αναπλήρωση
αυτών».
Το από 13-5-2014 έγγραφό με αριθμ. πρωτ. Δ/Υ της υπαλλήλου του ΠΑΟΔΑΝ
Ειρήνης Δραγασάκη του Μιχαήλ, κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας προς την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με θέμα «Αίτημα για ενημέρωση στο θέμα
αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος».
Tην με αριθμ. πρωτ. 7864/30-5-2014 έγγραφη απάντηση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης σύμφωνα με την οποία ο ορισμός ως αναπληρώτριας
προϊσταμένης αφορά μια θέση ευθύνης η οποία δεν έχει ακόμη συσταθεί εφόσον δεν
έχει ολοκληρωθεί η έγκριση της ψήφισης του ΟΕΥ και δεν ασκούσε σχετικά
καθήκοντα πριν τη συγχώνευση και σύσταση του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ.
Την από 6/6/2014 αίτηση της υπάλληλου του ΠΑΟΔΑΝ κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
με θέμα «Επιλογή αναπληρώτριας προϊσταμένης Τμήματος».
Την από 5/10/2015 αίτηση της υπάλληλου του ΠΑΟΔΑΝ κλάδου ΤΕ
Βιβλιοθηκονομίας με θέμα «Επιλογή αναπληρώτριας προϊσταμένης Τμήματος».
Το με αριθμ. πρωτ. 1329/12-10-2015 έγγραφό του ΠΑΟΔΑΝ προς το Δικηγόρο του
Δήμου Αγίου Νικολάου με πάγια αντιμισθία κ. Γεώργιου Μακράκη με θέμα
«Διαβίβαση σχετικών με την αριθμ. πρωτ. 15775/7-10-2015 αίτηση της υπάλληλου
Ειρήνης Δραγασάκη εγγράφων (αριθμ. πρωτ. Δήμου Αγίου Νικολάου 16153/14-102015).
Το με αριθμ. πρωτ. 16554/20-10-2015 έγγραφό του Δικηγόρου του Δήμου Αγίου
Νικολάου με πάγια αντιμισθία κ. Γεώργιου Μακράκη με θέμα «Απόψεις επί της με
αριθμ. 15775/7-10-2015 αιτήσεως Δραγασάκη Ειρήνης».
Την από 23/10/2015 αίτηση της υπάλληλου του ΠΑΟΔΑΝ κλάδου ΤΕ
Βιβλιοθηκονομίας με θέμα «Επιλογή αναπληρώτριας προϊσταμένης Τμήματος».
Το με αριθμ. πρωτ. 1391/26-10-2015 έγγραφό του ΠΑΟΔΑΝ προς το Δικηγόρο του
Δήμου Αγίου Νικολάου με πάγια αντιμισθία κ. Γεώργιου Μακράκη με θέμα
«Διαβίβαση συμπληρωματικών σχετικών με την αριθμ. πρωτ. 15775/7-10-2015
(αριθμ. πρωτ. Δήμου Αγίου Νικολάου) αίτηση της υπάλληλου Ειρήνης Δραγασάκη
εγγράφων και με την από 23/10/2015 νέα αίτηση της.» (αριθμ. πρωτ. Δήμου Αγίου
Νικολάου 16919/29-10-2015).
Το με αριθμ. πρωτ. 16919/29-10-2015 έγγραφό του Δικηγόρου του Δήμου Αγίου
Νικολάου με πάγια αντιμισθία κ. Γεώργιου Μακράκη με θέμα «Απόψεις επί του με
αριθμ. 16919/29-10-2015 εγγράφου Προέδρου ΠΑΟΔΑΝ».
Τη μη ολοκλήρωση έως σήμερα της έγκριση της ψήφισης του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ
ΠΑΟΔΑΝ που συνέπεια έχει τον ορισμό ως αναπληρωτή προϊσταμένου σε θέση
ευθύνης η οποία δεν έχει ακόμη συσταθεί.
Το γεγονός ότι η υπάλληλος του ΠΑΟΔΑΝ Ειρήνη Δραγασάκη του Μιχαήλ, κλάδου
ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας δεν ασκούσε σχετικά καθήκοντα προϊσταμένου πριν τη
συγχώνευση και σύσταση του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ (ΦΕΚ 1079/01-06-2011 τ. Β’).
Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει επιλογή προϊσταμένου του Τμήματος
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης προς κάλυψη θέσης από το οικείο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Ν. Λασιθίου άρθρου 5 του Ν.3584/2007.
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30. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ.
31. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφασή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ανακαλεί τον ορισμό αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης την Ειρήνη Δραγασάκη του Μιχαήλ, υπάλληλο κλάδου ΤΕ
Βιβλιοθηκονομίας και αίρει την εξουσιοδότηση στην ανωτέρω υπάλληλο για την υπογραφή
εγγράφων, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων
από το αρχείο της υπηρεσίας, καθώς και από το πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο που
αφορούν στο αντικείμενο της αρμοδιότητάς του, άνευ όμως διατυπώσεως γνώμης.

Ο Πρόεδρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.
Χαρίλαος Γ. Αλεξάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-Ενδιαφερόμενη υπάλληλο (με αποδεικτικό)

