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Μαρούσι, 1 Αυγούστου 2014 

Αριθ. πρωτ.: 1953 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 ( αριθ.: 221/2014 )  

 
Θέμα:  Μετάταξη του μονίμου υπαλλήλου της Α.Δ.Α.Ε. κ. Ιωάννη Γιαννάκου 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. 875/31.3.2014 αίτηση του υπαλλήλου της  Α.Δ.Α.Ε., κ. Ιωάννη Γιαννάκου, για  
 μετάταξή του από τον κλάδο ΤΕ Μηχανικών στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. 

3. Το γεγονός ότι ο αιτούμενος τη μετάταξη διαθέτει από τον Αύγουστο του 2009 το τυπικό προσόν του 
 κλάδου στον οποίο επιθυμεί να μεταταγεί, όπως αυτό προβλέπεται από το Προσοντολόγιο ( ΠΔ 
 50/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει). 

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

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, του μονίμου υπαλλήλου της Α.Δ.Α.Ε., κ. Ιωάννη Γιαννάκου του Βασιλείου, από 
τον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με κατάταξη στον βαθμό (Ε’), με 
πλεονάζοντα χρόνο σε αυτόν 4 έτη, 11 μήνες και 21 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. Ενδιαφερόμενος  

ΑΔΑ: 7ΞΟΨΙΔ1-ΟΟ4
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