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Μαρούσι,

30 / 11 / 2010
Αρ.Πρωτ.:2535

ΑΠΟΦΑΣΗ
( αριθ.: 251/ 2010)

Θέμα:

Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές προσαυξημένες κατά 20% σε
υπάλληλο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Έχοντας υπόψη :
1 . την από 14 Οκτωβρίου 2010 αίτηση τoυ υπαλλήλου της ΑΔΑΕ κ. Ιωάννη Γιαννάκου για τη
χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, προκειμένου να ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας, του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Νομικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο έχει εισαχθεί από το 2009,
2 . Την απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2010,
η οποία γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής του εν λόγω αιτήματος του υπαλλήλου,
3 . τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και ιδίως του
άρθρου 3 αυτού,
4 . τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-5-2008 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τη χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα
και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,
5 . τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727 (ΦΕΚ 315/τ.Β’) του Υπουργείου
Εσωτερικών και ιδίως του άρθρου 9 αυτού,
6 . τις διατάξεις της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1395/οικ.6647/11-3-2008 του Υπουργείου Εσωτερικών,
7 . τις διατάξεις του οδηγού Υπότροφων Μεταπτυχιακών Σπουδών Εσωτερικού 2010 του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών,
8 . τις αποφάσεις της ΑΔΑΕ 240/6-11-2009 και 136/17-9-2010, αναφορικά με την έγκριση άδειας
υπηρεσιακής εκπαίδευσης τμηματικώς λόγω παρακολούθησης υποχρεωτικών μαθημάτων
9 . το υπ’ αρ. Πρωτ. 7501/6-5-2010 υπηρεσιακό σημείωμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
σύμφωνα με το οποίο ο κ. Γιαννάκος είναι υποψήφιος υπότροφος για μεταπτυχιακές σπουδές στο
εσωτερικό, στο γνωστικό αντικείμενο Πολιτικές Επιστήμες,
1 0 . την υπ’ αρ. Πρωτ. 34/14-10-2010 βεβαίωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι ο κ. Γιαννάκος είναι
εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
(Πολ. Επιστ. & Κοιν. Θεωρία), από τον Οκτώβριο του 2009 και η απαιτούμενη φοίτηση για την
ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο έτη,
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Αποφασίζουμε
Την χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στον υπάλληλο της ΑΔΑΕ κ. Ιωάννη Γιαννάκο από την
1.11.2010 έως την 31.10.2011, με αποδοχές προσαυξημένες κατά 20%, προκειμένου να ολοκληρώσει το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας, του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Νομικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο έχει εισαχθεί από το 2009.

Εθνικού και

Η ανωτέρω άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται υπό την προϋπόθεση της ενεργοποίησης της
υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
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