
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Γαύδου.

Σχετικό : Η αριθμ. 49/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου

Σε συνέχεια του υπ'αριθ. 568/23-11-2018 εγγράφου σας, με το οποίο περιήλθε στην

υπηρεσίσ μας, μεταξά άλλων, η  ανωτέρω σχετική απόφοοή του Δημοτικού σας

Συμβουλίου, σνοφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Α) Στην υπ "αριθμ. πρωτ.  23/23-1-2018 έκθεση  αναγκ^ιότητας νέων θέσεων

εργασίας στον Δήμο σας αναφέρεται ότι υπηρετεί ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού

ενώ στην ανωτέρω σχετική απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου αναφέρεται ως

υφιστάμενη  θέση  ΙΔΑΧ μία  θέση  εκπαιδευτικής  βαθμίδας  και  ειδικότητας  Π Ε

Βιβλιοθηκονόμων.

Β) Εφόσον με την αντικατάσταση του άρθρου 4, οι θέσεις ΙΔΟ^ στον Δήμο σας

προκαλείται δαπάνη, θα πρέπει να τροποποιηθεί το ακροτελεύτιο

οας, ώστε να αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό ΰσπανης, που θα

νολο των εξόδων του ΟΕΥ, που προκαλείται σ^ βάρος του

σας για το τρέχον έτος 2018 κοι το επόμενα έτη, καθώς και οι

λ. που θο κολυψουν τη δαπάνη αυτή.

δαπάνη για το τρέχον έτος 2018'θα είναι μικρότερη σε σύγκριση με

επομένων ετών, δεδομένου άτι δε θα αφορά σε ολόκληρο το

αλλά στο μέρος εκείνο που αντιστοιχεί στο χρονικό διΰστημσ οπο

ίμερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης του ΟΕΥ μέχρι το
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Με εντολή της Συντονίστριας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ειρήνη Ευστρατίου

ΦΟ

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσδιορίσετε επακριβώς το ύψος της προκαλούμενης

συνολικής ετήσιας δαπάνης, καθώς και τους συγκεκριμένους Κ,Α, που θα καλύψουν

τη δαπάνη αυτή στους προϋπολογισμούς των επομένων ετών, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ,63/2005, αποστέλλοντας στην υπηρεσία μας σχετική

βεβαίωση.

Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3584/07, όπως ισχύουν, δεν

προβλέπεται Υπεύθυνος Αυτοτελούς Γραφείου αλλά Προϊστάμενος. Επιπροσθέτως,

παρακαλούμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενα να συμπεριληφθεί στο άρθρο 5 του υπό

τροποποίηση ΟΕΥ σας η υπό σύσταση εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ΠΕ

Βιβλιοθηκονόμων, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ, τις οποίες σος

διαβιβάσαμε με το υπ'αριθ. 2155/22-2-2018 έγγραφο μας, σύμφωνο με τις οποίες

χαρακτηρίζεται ως παράνομη η πρόβλεψη σε Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας φορέα

της επιλογής διοζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως

προϊσταμένων σε όλες τις οργανικές μονάδες.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διατηρηθεί η διαζευκτική διατύπωση των κατηγοριών

οτο ως άνω άρθρο, τότε παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε νεότερη απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, από την οποία να προκύπτει σχετική επαρκής τεκμηρίωση για

τη θέση εμθύνης, σύμφωνα με το αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.  21795/18-6-

2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να θέσετε εκ νέου το θέμα στο

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Χανίων προς θετική γνωμοδότηση.

Τέλος, παρακαλούμε να αποστείλετε τη σχετική απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου σε

ηλεκτρονική μορφή \Μογο στο Γπ.δοΐ3ΐ( ί@3ρεΙΙ< Γ ίΙ ί5.9ον.9Γ .


