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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. αποφ. 17/20−09−2012 (1)
  Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ», κυρι−

ότητας της εταιρείας «LOYALWARD LTD», στις Δια−
δικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, 
ως ισχύει.

   Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98/2005).

2. Την υπ' αριθμό 35/19.09.2012 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, «Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)».

3. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης 
Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α' 204/02.12.2010), 
όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 
Α' 86/11.04.2012) και ισχύουν,

4. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, υπ' 
αριθμ. 3 και 4/11.1.2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επι−
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 294/22.02.2011).

5. Την, από 10.06.2011, αίτηση υπαγωγής επενδυτικού 
σχεδίου της «LOYALWARD LTD», με Αρ. Πρωτ. Επενδυτι−
κής Πρότασης 1200/30.03.2012, καθώς και τα συνημμένα 
σε αυτή στοιχεία του φακέλου, την, από 09.04.2012, αί−
τηση αναστολής αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου 
της «LOYALWARD LTD» με Αρ. Πρωτ. 1201/09.04.2012, και 
την, από 01.08.2012, αίτηση άρσης αναστολής αξιολόγη−
σης του επενδυτικού σχεδίου της «LOYALWARD LTD» 
με Αρ. Πρωτ. 1203/01.08.2012,

6. Την, από 07.09.2012, εισήγηση της «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» προς τη Δ.Ε.Σ.Ε. επί του επενδυτικού σχε−
δίου «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ» της εταιρείας «LOYALWARD LTD», 
όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
18.09.2012 (ΑΠΣ: 245),

7. Την, από 19.09.2012, εισήγηση του Γενικού Γραμμα−
τέα Στρατηγικών Επενδύσεων, Πέτρου Σελέκου, προς 
τη Δ.Ε.Σ.Ε. επί του επενδυτικού σχεδίου «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ» 
της εταιρείας «LOYALWARD LTD»,

8. Την, από 20.09.2012, εισήγηση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, Νότη Μηταράκη, προς τη Δ.Ε.Σ.Ε. επί 
του επενδυτικού σχεδίου «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ» της εταιρείας 
«LOYALWARD LTD»,

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Επισημαίνοντας ότι:
1. Κατά την εφαρμογή του Ν. 3894/2010, ως ισχύει. η 

θεσπισμένη επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας, 
αναφορικά με το επενδυτικό σχέδιο «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ», 
κυριότητας της εταιρείας «LOYALWARD LTD», με Αρ. 
Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 1200/30.03.2012, εξαρτάται 
προδήλως από την έγκαιρη προσκόμιση και πληρότητα 
του φακέλου των δικαιολογητικών του επενδυτή, τα 
οποία προβλέπονται για την έκδοση και έγκριση των 
απαιτούμενων αδειών. Επίσης,

2. Η ρύθμιση του άρθρου 72 παρ. 2 του A.N. 2039/1939 
(ΦΕΚ Α'455) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και 
κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και 
διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών 
σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών 
και δωρεών» όπως ισχύει, ορίζει ότι: «2. Κατ' εξαίρεσιν 
η διάρκεια της κατά την προηγουμένην παραγράφου 
δια δημοπρασίας μισθώσεως αστικού η αγροτικού ακι−
νήτου, προερχομένου εκ κληρονομιάς, κληροδοσίας η 
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δωρεάς, δύναται να συμφωνηθή κατόπιν εγκρίσεως του 
Υπουργού Οικονομικών μετά γνώμην του Συμβουλίου 
Εθνικών Κληροδοτημάτων, μέχρι πεντήκοντα ετών, εφ' 
όσον τούτο παρίσταται αναγκαίου ώς εκ του τρόπου 
αξιοποιήσεως του ακινήτου, εκ λόγων δε αναγομένων 
εις τους ειδικωτέρους όρους χρηματοδοτήσεως, εκμε−
ταλλεύσεως η οργανώσεως, επιβάλλεται: α) η συμμε−
τοχή η η εξ ολοκλήρου ανάληψις της δαπάνης αξιο−
ποιήσεως του ακινήτου υπό τρίτου φυσικού η νομικού 
προσώπου και β) η εν συνεχεία μακροχρόνιος εκμίσθω−
σις του αξιοποιηθέντος, κατά τα ανωτέρω, ακινήτου 
εις τον χρηματοδότην, επί μειωμένω μισθώματι η επί 
τώ όρω της απο κοινού μετά του χρηματοδότου εκμε−
ταλλεύσεως του ακινήτου, κατά τρόπον παρέχοντα τα 
εχέγγυα πλήρους ελέγχου του κτώμενου εκ της εκμε−
ταλλεύσεως εισοδήματος, διασφαλιζομένου, εν πάση 
περιπτώσει, διά το ίδρυμα ηγγυημένου ελαχίστου ορίου 
ετησίας προσόδου.»

3. Σύμφωνα με την, από 07.09.2012, εισήγηση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» προς τη Δ.Ε.Σ.Ε. επί 
του επενδυτικού σχεδίου «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ» της εταιρείας 
«LOYALWARD LTD», όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο της 18.09.2012 (ΑΠΣ: 245), επισημαίνονται, 
μεταξύ άλλων,

− η καταφανής στρατηγικότητα της επένδυσης,
− τα πολλαπλασιαστικά ποσοτικά και ποιοτικά απο−

τελέσματα σημαντικής εντάσεως στην συνολική εθνική 
οικονομία που θα συμπράξουν την έξοδο της χώρας 
από την οικονομική κρίση,

− οι 1.200 ισοδύναμες θέσεις άμεσης απασχόλησης, οι 
οποίες θα συμβάλλουν στη δημιουργία αρκετών έμμε−
σων θέσεων απασχόλησης,

− η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομί−
ας σε Περιφερειακό επίπεδο, μέσω της βελτίωσης της 
ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, κατάρτισης του 
εργατικού δυναμικού και την αποτελεσματική διαχείριση 
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων,

− η ανάπτυξη μιας υψηλής ποιότητας, εναλλακτικής 
μορφής τουρισμού θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότη−
τα του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη Διεθνή 
αγορά, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση των 
αφίξεων τουριστών και των εσόδων που σχετίζονται 
με αυτές τις αφίξεις,

− τα σημαντικά έσοδα του Ελληνικού Κράτους από την 
λειτουργία της επένδυσης από φόρους εισοδήματος, 
από Φ.Π.Α. από ασφαλιστικές εισφορές, τέλος παρεπι−
δημούντων κ.α.,

− οι δεσμεύσεις της εταιρείας «LOYALWARD LTD» ως 
προς το φυσικό καθώς και πολιτιστικό και το κοινωνι−
κοοικονομικό περιβάλλον,

− το γεγονός ότι το επενδυτικό σχέδιο «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙ−
Α»έχει σχεδιασθεί με αειφορική θεώρηση ενώ η χρήση 
καινοτόμων τεχνολογιών εξασφαλίζει τη μηδενική επι−
βάρυνση των διαθέσιμων υδατικών πόρων

− το γεγονός ότι η εταιρεία «LOYALWARD LTD» έχει 
δεσμευτεί εγγράφως για τη δημιουργία, πιστοποίηση, 
υλοποίηση, διαχείριση και συνεχή βελτίωση ενός Συ−
στήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η προστασία όλων των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων του Έργου, όπως ειδικότερα περιγράφεται 
στο επενδυτικό του σχέδιο,

− το γεγονός ότι η ανάπτυξη νέου τύπου τουριστικών 
προϊόντων/υπηρεσιών όπως αυτό της ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ μπο−

ρούν να οδηγήσουν στην παράταση της τουριστικής 
περιόδου της περιοχής σε 12μηνη λειτουργία, αποφα−
σίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «ΙΤΑΝΟΣ 
ΓΑΙΑ», κυριότητας της εταιρείας «LOYALWARD LTD», με 
Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 1200/30.03.2012, συ−
νολικού κόστους διακοσίων εξήντα επτά εκατομμυρίων 
επτακοσίων χιλιάδων (267.700.000) ευρώ, ως στρατηγι−
κής επένδυσης, η οποία πληροί τα κριτήρια των άρθρων 
1 παρ. 1 (α) και 3 παρ. 2 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύουν.

Την ένταξη της επενδυτικής πρότασης «ΙΤΑΝΟΣ 
ΓΑΙΑ» στις διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του 
Ν. 3894/2010, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 
4072/2012, και ισχύει.

Την έγκριση της δυνατότητας αδειοδότησης της επεν−
δυτικής πρότασης «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ», κατά τη διαδικασία του 
άρθρου 24 του Ν. 3894/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με 
την παρ. 20 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012, και ισχύει, στο 
μέτρο που τα αναγραφόμενα πραγματικά περιστατικά 
στην, από 07.09.2012, εισήγηση της «Επενδύστε στην Ελ−
λάδα Α.Ε.» προς τη Δ.Ε.Σ.Ε. επί του επενδυτικού σχεδίου 
«ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ» της εταιρείας «LOYALWARD LTD», όπως 
αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 18.09.2012 
(ΑΠΣ: 245), δύνανται να θεμελιώνουν την συνδρομή των 
κριτηρίων που ανάγονται στη σημασία, την αναγκαιότη−
τα, τον τόπο και το χρονικό περιθώριο πραγματοποίησης 
της προτεινόμενης στρατηγικής επένδυσης.

Η «LOYALWARD LTD» καλείται σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 15 του άρθρου 2 του 
Ν. 4072/2012, και ισχύει, να καταθέσει άμεσα στην «Επεν−
δύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» πλήρη φάκελο των δικαιολο−
γητικών που απαιτούνται κατά το νόμο για την έκδοση 
και έγκριση των απαιτούμενων αδειών.

Η «LOYALWARD LTD» καλείται σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 15 του άρθρου 2 του 
Ν. 4072/2012, και ισχύει, να προσκομίσει άμεσα στην 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» αποδεικτικό καταβολής 
της Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης, όπως αυτή 
ορίζεται βάσει του άρθρου 16 παρ. 2 του νόμου αυτού, 
όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 2 του 
Ν. 4072/2012, και ισχύει, η οποία ανέρχεται σε ποσό 
εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00), πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 23%, ήτοι συνολικό 
ποσό εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσί−
ων ευρώ (184.500,00).

Περαιτέρω, η «LOYALWARD LTD» καλείται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (β) του Ν. 3894/2010, 
όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4072/2012, και ισχύ−
ει, να προσκομίσει άμεσα στην «Επενδύστε στην Ελ−
λάδα Α.Ε.» εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τράπεζας 
εγνωσμένου κύρους, με ρήτρα πρώτης ζήτησης, για την 
φερεγγυότητας της ως επενδυτή, καθώς και για τη γνη−
σιότητα και ακρίβεια των συνημμένων δικαιολογητικών 
στην, από 10.06.2011, αίτηση της περί ένταξης επενδυτι−
κού σχεδίου της στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 όπως 
έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4072/2012, και ισχύει, προς 
την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. Πρωτ. 
Επενδυτικής Πρότασης 1200/30.03.2012.

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά, των οιιοίων την γνησι−
ότητα και την ακρίβεια εγγυάται η εγγυητική επιστολή, 
την οποία καλείται να καταθέσει η «LOYALWARD LTD», 
είναι τα ακόλουθα:
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α) το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυ−
σης και όλα τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνει αυτό.

β) κάθε πρόσθετο στοιχείο, από το οποίο διασφαλί−
ζεται η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, η 
φερεγγυότητα του επενδυτή και τα υπόλοιπα κριτήρια, 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3894/2010, όπως 
έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4072/2012, και ισχύει,

Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει, κατ' ελάχι−
στο, να περιέχει τα ακόλουθα:

− Ρήτρα περί μη λήξεως, μέχρι λήψεως από την Τρά−
πεζα εγγράφου δηλώσεως της εταιρείας «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.», ότι η εγγυήτρια Τράπεζα δύναται να 
θεωρήσει εαυτήν απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση 
από την εν λόγω εγγυητική επιστολή ή μέχρις επιστρο−
φής της στην Τράπεζα.

− Ρητή, ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση της 
εκδούσης Τραπέζης από την ένσταση για το ευεργέ−
τημα της διαίρεσης και της διζήσεως, από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
όλες, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, και, ιδιαίτερα, κάθε άλλη ένσταση από 
τα άρθρα 852− 856, 862−864 και 866−869 του Αστικού 
Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα της που 
απορρέουν από τα ως άνω άρθρα.

− Όρο ότι το εγγυηθέν ποσό τηρείται στη διάθεση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και θα της καταβληθεί 
σε πρώτη ζήτηση, εν όλω ή εν μέρει, απροφάσιστα και 
χωρίς δικαίωμα προβολής οποιασδήποτε ένστασης ή 
αντίρρησης, εντός δύο εργασίμων (2) ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
προς τούτο και ότι για την καταβολή του εγγυηθέντος 
ποσού δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της «LOYALWARD LTD» ούτε 
επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν έν−
σταση ή επιφύλαξη ή ακόμη και προσφυγή αυτής στα δι−
καστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

− Ρητή δήλωση ότι οποιοδήποτε τυχόν τέλος, φόρος 
ή οποιουδήποτε είδους επιβάρυνση αφορά στην κατά−
πτωση ή/καν καταβολή της εγγυητικής επιστολής θα 
επιβαρύνει., αποκλειστικά καν εξ ολοκλήρου την εγγυ−
ήτρια Τράπεζα, η οποία δεν δύναται να το αφαιρεί, εν 
όλω ή εν μέρει., από το καταπίπτον ποσό της εγγυητικής 
επιστολής.

Κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 16 του 
Ν. 3894/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του 
άρθρου 2 του Ν. 4072/2012, καν ισχύει, το ποσό της εγ−
γυητικής επιστολής ορίζεται σε ποσοστό 0,5% επί του 
συνολικού κόστους επενδυτικού σχεδίου «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ», 
ήτοι σε ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα 
οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (1.338.500) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012 

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τα Μέλη
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
  ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ 

(2)

    *Κατάργηση θέσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.

  Με την υπ' αριθμ. 20768/15−11−2012 απόφαση του Δι−
ευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
147,148 και 156 του ν. 3528/2007, τις διατάξεις του άρ−
θρου 4 του ν. 3687/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 
329, παρ. 6, εδάφιο β του ν. 4072/2012 που ισχύουν, 
γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης 
από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση του 
Παπαθανάση Μάρκου του Γεωργίου, εκπαιδευτικού λει−
τουργού κλάδου ΤΕ01.02 σε προσωρινή προσωποπαγή 
θέση κλάδου ΠΕ17.06, με βαθμό Β', ΜΚ01 και ΑΜ158176, 
με οργανική θέση στην ΕΠΑΣ Αθηνών, από 9−8−2012, 
λόγω παρέλευσης απράκτου μηνός από την υποβολή 
της αίτησης παραίτησης (10−7−2012).

(Αρ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1710455981/15−11−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1246/Γ΄/22.11.2012.

   Ο Διευθυντής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ

F
(3)

    *Μεταφορά θέσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

   Με την υπ' αριθμ. 5385 / 30.03.2012 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις 74 του Ν. 3528/2007 και μετά από σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προ−
σωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία ελήφθη 
στην υπ' αριθμ. 52/17.2.2012 συνεδρίαση του, μετατάσ−
σεται ο μόνιμος υπάλληλος Ευστάθιος Κεπενεκίδης του 
Γεωργίου από την με Β΄ βαθμό συσταθείσα προσωρινή 
θέση της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Διοικητικού − 
Λογιστικού, σε ομοιόβαθμη θέση κλάδου αντίστοιχου 
του τίτλου σπουδών που κατέχει της κατηγορίας ΠΕ 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, επειδή συ−
ντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις των άρθρων 
70 και 73 του Ν. 3528/2007, του Π.Δ. 50/2001, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (παρ. 2 (α) του άρθρου 
μόνου) και το Π.Δ. 44/2005 (παρ. 6 του άρθρου μόνου), 
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, σύμ−
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, 
όπως ισχύει, (ΦΕΚ 226/27.10.2011 τ. Α').

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3528/2007, από το 
χρόνο υπηρεσίας του υπαλλήλου που έχει διανυθεί 
στο Βαθμό Β' του κλάδου ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού 
στον οποίο κατατάχθηκε βάσει του άρθρου 28 του Ν. 
4024/2011, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο Βαθμό Β" 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού στον οποίο 
μετατάσσεται, ο από 19.07.2010 (ημερομηνία κτήσης του 
πτυχίου) χρόνος, δεδομένου ότι έχει διανυθεί με τον 
τίτλο σπουδών (πτυχίο (Ε.Α.Π.) που απαιτείται για τον 
κλάδο αυτό (ΠΕ Διοικητικό − Οικονομικό).

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 23331/12.11.2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1283/Γ΄/3.12.2012.

   Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
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(4)

    *Μεταφορά θέσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

  Με την υπ’ αριθμ. Α 6638/30.8.2012 πράξη του Πρύτα−
νη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του 
Ν.3528/2007, του άρθρου 35 παρ.5 του Ν.4024/2011, του 
Π.Δ. 50/2001 και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Δ.Π.Θ. (αριθ. 
συν. 106/5.7.2012) μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότη−
τας ΔΕ Διοικητικού Ζηνοβία Μακρή του Ευθυμίου με 
βαθμό Ε' σε ομοιόβαθμη θέση ειδικότητας ΠΕ Διοικητι−
κού−Οικονομικού με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
που κατέχει, επειδή έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προ−
σόντα της θέσης αυτής.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 23928/20.11.2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1289/Γ΄/4.12.2012.

   Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ

F

(5)

    *Μεταφορά θέσης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

   Με την αριθμ 475/9−10−2012, Πράξη Πρύτανη του Πο−
λυτεχνείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του Ν.3230/04, Ν.3528/07 και Ν.4024/11 και με 
την σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 
Διοικητικού Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης στην 
αριθμ. 69/17−10−2012 συνεδρίαση του, μετατάσσεται η 

Καλλιόπη Βαρούχα του Στυλιανού, υπάλληλος με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την 
προσωρινή θέση της κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Μηχα−
νικών, στη κατηγορία ΠΕ ειδικότητας Πληροφορικής, με 
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει με την 
ίδια σχέση εργασίας επειδή κατέχει τα τυπικά και ουσι−
αστικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 24152/20.11.2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1283/Γ΄/3.12.2012.

   Ο Πρύτανης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΗΣ

F

(6)

    *Μεταφορά θέσης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων 
Παθήσεων Χανίων.

   Με την αριθμ. 1168/88/21−09−2012 Πράξη Διοικήτρι−
ας του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Χανίων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα Άρθρα 70 και 74 του 
Ν. 3528/2007 (σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου των μονάδων Κοιν. Φροντίδας της 7ns ΥΠΕ Κρήτης 
3ns Συνεδρίασης της 30−07−2012 Θέμα 1°) μετατάσσεται 
η ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνα από τη θέση 
ΥΕ Βοηθ. Προσωπικού/Προσ. Καθαριότητας του Θ.Χ.Π.Χ. 
σε θέση ΔΕ Νοσηλευτών της ίδιας υπηρεσίας (Θ.Χ.Π.Χ.) 
με μεταφορά της θέσης της (Ν. 4024/2011 Άρθρο 35 Παρ. 
5 αυτού) με τον Βαθμό Ε και το 5° Μ.Κ.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας: 6921/25−10−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1281/Γ΄/3.12.2012.

   Η Διοικήτρια
ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΑΣΙΑ − ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ  
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