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            Μαρούσι, 1 Αυγούστου 2014 

Αριθ. πρωτ.: 1952 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 ( αριθ.: 220/2014 )  

 
Θέμα:  Μετάταξη της μονίμου υπαλλήλου της Α.Δ.Α.Ε. κ. Βαρβάρας Αναστασιάδου εντός της υπηρεσίας  

 σε  κλάδο ανώτερης κατηγορίας  

Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, έχοντας υπόψη: 

1 .  Τις διατάξεις: 
α) των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α’/9.2.2007), «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,  

 β) του άρθρου 35, παρ. 5, και των άρθρων 6 και 28 παρ. 1 των του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 
 Α’/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
 άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
 1015». 

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 642/04.03.2014 αίτηση της υπαλλήλου της Α.Δ.Α.Ε., κ. Βαρβάρας 
 Αναστασιάδου, για μετάταξή της στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και το συνημμένο 
 προσκομισθέν σε αυτή αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών. 

3. Το γεγονός ότι η αιτούμενη τη μετάταξη διαθέτει από τον Οκτώβριο του 1995 το τυπικό προσόν του 
 κλάδου στον οποίο επιθυμεί να μεταταγεί, όπως αυτό προβλέπεται από το Προσοντολόγιο ( ΠΔ 
 50/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει) και έχει συμπληρώσει την οκταετία από τον διορισμό 
 της (ΦΕΚ 72Γ’/5.1.2006). 

4. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της αιτουμένης την μετάταξη και λοιπά στοιχεία του προσωπικού 
 και ιδίως την καταλληλότητα  της αιτούμενης για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον 
 οποίο ζητά να μεταταγεί, βάσει της απόδοσης της και της εμπειρίας που έχει αποκτήσει σε συναφή 
 καθήκοντα, σε συνάρτηση με τις γενικότερες απαιτήσεις του κλάδου στον οποίο επιθυμεί να 
 μεταταγεί όπως προκύπτουν από τον υπηρεσιακό φάκελο της και τις εκθέσεις αξιολόγησής της. 

5. Την σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΑΔΑΕ για την εν λόγω μετάταξη, κατά τη 
 συνεδρίασή του στις 22 Ιουλίου 2014. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Τη μετάταξη εντός της ΑΔΑΕ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, κατ’ εφαρμογή της παρ.5 του 
άρθρου 35 του Ν.4024/2011, της μονίμου υπαλλήλου, κ. Βαρβάρας Αναστασιάδου του Δημητρίου, από τον 
κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με κατάταξη στον βαθμό (Ε’), με 
πλεονάζοντα χρόνο σε αυτόν 5 έτη 6 μήνες και 7 ημέρες, κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 70 του 
Ν.3528/2007, και στο Μ.Κ. 2. 

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 
Ο Αντιπρόεδρος 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  (σε έντυπη μορφή) 
1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών:  
    α)Διοικητικές Υπηρεσίες (για ενημέρωση Προσωπικού Μητρώου και βάσης δεδομένων) 
2. β) Οικονομικές Υπηρεσίες (για μισθοδοσία) 
3. Ενδιαφερόμενη 

ΑΔΑ: 7ΥΨΩΙΔ1-ΓΦΒ
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