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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου
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 της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16-12-2015)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 102 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-062007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ
33/τ.Α’/27-02-2016).
5. Τις εγκυκλίους με αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) και
αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον ατομικό φάκελο της υπαλλήλου μας Ειρήνης Δραγασάκη του Μιχαήλ κλάδου ΤΕ
Βιβλιοθηκονομίας με βαθμό Β’ από τον οποίο προκύπτει ότι η παραπάνω
υπάλληλος διορίστηκε την 17-6-2008, ημερομηνία δημοσίευσης διορισμού στο ΦΕΚ
567/17-6-2008.
7. Το γεγονός ότι η παραπάνω έχει αναγνωρίσει προϋπηρεσία 6 μηνών σύμφωνα με
την αρ. 45/23-12-2011 απόφαση Προέδρου Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.
8. Το αριθμ. πρωτ. 1108/09-08-2016 Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (ΑΔΚΥ)
σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/12-12-2015/τ.Α’) στο οποίο την 01-01-2016
είχε καταταγεί στο Μ.Κ.5
9. Την αριθμ. 139/24-08-2016 διαπιστωτική πράξη κατάταξης της υπαλλήλου του
ΠΑΟΔΑΝ Δραγασάκη Ειρήνης του Μιχαήλ κατηγορίας-κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
σύμφωνα με την οποία την 01-01-2016 κατατάχθηκε στον Β’ βαθμό με πλεονάζοντα
χρόνο την 01-01-2016 μηδέν (0) έτη, μηδέν (0) μήνες και δεκατέσσερις (14) ημέρες.
10. Τις αριθμ. πρωτ. 1196/25-08-2016 και 1385/30-09-2016 αιτήσεις της παραπάνω
υπαλλήλου με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά με τις οποίες ζητούσε την
αναγνώριση της προϋπηρεσίας της με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου πριν το διορισμό της στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου
Αγίου Νικολάου (ΠΟΔΑΝ)» (ΦΕΚ 1574-28.12.2000 τ. Β'), το οποίο συγχωνεύθηκε με
άλλα ΝΠΔΔ του Δήμου Αγίου Νικολάου, συστάθηκε το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ)» (ΦΕΚ 1079-1.6.2011 τ.
Β') και αποτελεί νομική συνέχεια του ΝΠΔΔ ΠΟΔΑΝ, στην ΤΕΔΚ Ν. Λασιθίου, στη
ΔΕΑΠΙ του Δήμου Ιεράπετρας και στο ΤΕΙ Κρήτης.
11. Την αριθμ. 6/2018 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Λασιθίου
άρθρου 5 του Ν. 3584/2007 που αποτυπώνεται στο αριθμ. 1/18-01-2018 πρακτικό
του, με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα της ανωτέρω υπαλλήλου αναφορικά με την
αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη της
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καθώς συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις και συγκεκριμένα
της αναγνωρίστηκε προϋπηρεσία τριών (3) ετών και τεσσάρων (4) μηνών.
12. Την με αριθμ.288/31-08-2018 απόφαση Προέδρου του ΠΑΟΔΑΝ με την οποία της
αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία της στην ΤΕΔΚ Ν. Λασιθίου και στη ΔΕΑΠΙ του
Δήμου Ιεράπετρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικής διάρκειας τριών (3) ετών και τεσσάρων (4) μηνών, κατατάχθηκε από τις
18-01-2018 (ημερομηνία πρακτικού γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
ΟΤΑ Ν. Λασιθίου άρθρου 5 του Ν. 3584/2007) στο βαθμό B’ της ΤΕ κατηγορίας με
συνολικό χρόνο υπηρεσίας την παραπάνω ημερομηνία δεκατρία (13) έτη, πέντε (5)
μήνες και μία (1) ημέρες, άνευ πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό και της χορηγήθηκε
το μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ6 της ΤΕ κατηγορίας από 18-01-2018.
13. Το ότι όλη η μέχρι σήμερα υπηρεσία της κρίνεται ευδόκιμη.
Αποφασίζει :
Χορηγεί στην υπάλληλο του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. Ειρήνη Δραγασάκη του Μιχαήλ κλάδου ΤΕ
Βιβλιοθηκονομίας με βαθμό Β’, το μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ7 από 18-01-2020 επειδή την
ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε χρόνο υπηρεσίας δύο (2) ετών στο μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ6.

Ο Πρόεδρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.

Ελευθέριος Σ. Ραφαϊλάκης

