
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών 
- Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ - Εθελοντών 
Μακράς Θητείας - ΕΠΟΠ Στρατού Ξηράς.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρι-
σης Κινητών Αξιών, της Γενικής Γραμματείας Δη-
μόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 201/2016 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως προς 
τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Πετρούπολης, 
Δήμου Πετρούπολης (Δ’ Αθηνών), λόγω έργων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. Φ.415/3/413077/Σ.6902/ 
01-08-2017/ΓΕΣ/Β1(ΔΙΜΣΠΡΟ)/4γ (1)
  Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών - 

Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ - Εθελοντών 

Μακράς Θητείας - ΕΠΟΠ Στρατού Ξηράς. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαι-

σίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων».

β. Τα άρθρα 9 έως 13 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή 
Εξέλιξη κι Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμε-
ων - Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρα-
τολογίας και Συναφείς Διατάξεις», (Α’ /167/24-9-2010) 
όπως έχουν τροποποιηθεί με το ν. 4278/2014 (Α’ /157/
4-8-2014) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» 
το ν. 4361/2016 «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλι-
τών-μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» (Α’ /10/
01-2-2016) και το ν. 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας ΥΕΘΑ και άλλες διατάξεις» (Α’ /134/
27-7-2016).

γ. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας-Ανάρτη-
ση Νόμων-Πράξεων στο Διαδίκτυο».

δ. Το ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ /195/6-9-2011).

ε. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα π.δ. 63/2005 (Α’ /98/
22-4-2005).

στ. Την υπ’ αριθμό Υ24/6-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Δημήτριο Βίτσα (Β’ /2144/
6-10-2015)».

ζ. Την υπ’ αριθμό 100/19-5-2017 απόφαση του Ανωτά-
του Στρατιωτικού Συμβουλίου, προκηρύσσουμε:

1. Τη μετάταξη, για το έτος 2017 Μονίμων Ανθυπα-
σπιστών-Υπαξιωματικών, αποφοίτων Ανώτερων Στρα-
τιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυ-
χίου Α.Ε.Ι. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών 
αλλοδαπής στο Σώμα των Αξιωματικών με ειδικότητα 
Αξιωματικού για την κάλυψη πέντε (5) κενών οργανι-
κών θέσεων Ανθυπολοχαγού καθώς και τη μετάταξη 
Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών 
Οπλιτών (ΕΠΟΠ), κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή 
ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, 
στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών για την κάλυψη 
δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον 
οποίο φέρουν.

2. Ο όρος «ενδιαφερόμενος» και οι προσδιοριστικοί 
όροι προς αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.

3. Ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με 
την παράγραφο 1ιστ, του άρθρου 1, του (β) σχετικού και 
την παράγραφο 1α του άρθρου 2 του (α) ομοίου νοού-
νται, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημι-
ακού Τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα 
Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα 
οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «Α.Ε.Ι.».

4. Ο Τεχνολογικός τομέας σύμφωνα με την παράγρα-
φο 2β του άρθρου 1 του (γ) σχετικού περιλαμβάνει τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώ-
τατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής θα αναφέρονται 
ως «Τ.Ε.Ι.».

5. Ο αριθμός των θέσεων μετάταξης, η κατανομή τους 
σε Σώματα του Στρατού Ξηράς, καθώς και τα απαραίτητα 
πτυχία καθορίζονται όπως παρακάτω:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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α. Για την μετάταξη Μόνιμων Ανθστών-Υπξκών απο-
φοίτων ΑΣΣΥ, στο Σώμα των Αξιωματικών, κατανέμονται 
πέντε (5) Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων (ΝΟΘ) 
Ανθυπολοχαγών στα Σώματα Τεχνικό, Υγειονομικό, Οι-
κονομικό,Έρευνας Πληροφορικής ως εξής:

(1) Τεχνικό Σώμα
Μία (1) θέση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη κάλυψη 

της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Μηχανολόγου 
Μηχανικού, του Ε.Μ.Π. ή αντίστοιχου Τμήματος Πολυτε-
χνικών Σχολών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου 
σπουδών αλλοδαπής.

(2) Υγειονομικό Σώμα
Δύο (2) θέσεις με την ειδικότητα Νηπιαγωγού, για την 

κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. 
Νηπιαγωγού, Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης Πανεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου 
τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(3) Οικονομικό Σώμα
Μία (1) θέση Οικονομικού για τη κάλυψη της οποίας 

απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Οικονομικών ή Οικο-
νομικών Επιστημών ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου 
σπουδών αλλοδαπής.

(4) Σώμα Έρευνας Πληροφορικής
Μία (1) θέση Αναλυτή Προγραμματιστή Η/Υ για τη κά-

λυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Πλη-
ροφορικής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών 
αλλοδαπής.

β. Δώδεκα (12) ΝΟΘ Μον. Υπαξιωματικών οι οποίες 
θα καλυφθούν με μετάταξη ΕΜΘ-ΕΠΟΠ, στο Όπλο της 
Αεροπορίας Στρατού και στα Σώματα Εφοδιασμού Με-
ταφορών και Γεωγραφικού, όπως παρακάτω:

(1) Όπλο Αεροπορίας Στρατού
Δύο (2) θέσεις Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας για τη 

κάλυψη των οποίων απαιτείται:
(α) Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων αναγνω-

ρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.
(β) Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας τουλάχι-

στον Β’ βαθμίδας (Γ1/C1).
(γ) Ιατρικό πιστοποιητικό από το Κέντρο Αεροπορικής 

Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» του π.δ. 
11/2014.

(2) Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών
(α) Τρείς θέσεις (3) Τεχνολόγου Τροφίμων για την κάλυ-

ψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Τ.Ε.Ι. Τμήμα-
τος Τεχνολογίας Τροφίμων ή πτυχίο Α.Ε.Ι. Επιστήμης και 
Τεχνολογίας τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών 
αλλοδαπής.

(β) Τρείς θέσεις (3) Τεχνολόγου
Πετρελαιολιπαντικών για την κάλυψη των οποίων 

απαιτείται η κατοχή πτυχίου Τ.Ε.Ι. Τμήματος Τεχνολογί-
ας Πετρελαίου ή πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανικού Τεχνολογίας

και Φυσικού Αερίου του Ε.Μ.Π. ή ισότιμων αναγνωρι-
σμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.

(γ) Μία (1) θέση ειδικότητας Χημικού για την κάλυψη 
της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Χημικού 
Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου ή ισότιμου 
αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(δ) Δύο (2) θέσεις ειδικότητας Χημικού Μηχανικού, για 

την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου 
Χημικού Μηχανικού του Ε.Μ.Π. ή αντίστοιχου Τμήματος 
Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου αναγνωρισμένου 
τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(3) Σώμα Γεωγραφικού
Μία (1) θέση Τοπογράφου Γεωγραφικού για την κάλυ-

ψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου του Ε.Μ.Π.-
Α.Π.Θ. ή αντίστοιχου Τμήματος Πολυτεχνικών Σχολών 
ή πτυχίο Τμήματος Γεωγραφίας Α.Ε.Ι. ή Τμήματος Τ.Ε.Ι. 
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή ισότιμων αναγνω-
ρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.

6. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν:
α. Οι Μόνιμοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί του 

Στρατού Ξηράς που προέρχονται από ΑΣΣΥ, έχουν 
συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής 
υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Υπαξιωματικοί 
και είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρι-
σμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

β. Οι ΕΜΘ οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 
πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και έχουν πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολο-
γικού τομέα ή είναι κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου 
τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

γ. Οι ΕΠΟΠ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώ-
δεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή 
τους και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πα-
νεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα ή είναι κάτοχοι 
ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

7. Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης λαμβά-
νονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α. Το αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος πτυ-
χίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της 
προς κάλυψης θέσης.

β. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως 
του αντικειμένου τους.

γ. Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερομένου της 
τελευταίας δεκαετίας, ο βαθμός των οποίων πρέπει να 
είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

δ. Ο βαθμός αποφοίτησης του ενδιαφερομένου από 
τα προβλεπόμενα Σχολεία της ειδικότητας του ο οποίος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

ε. Οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί 
στον υποψήφιο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του 
χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβα-
σης, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Ανώτατου Στρα-
τιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).

8. Ειδικότερα για τα στελέχη που θα υποβάλλουν αίτημα 
μετάταξης για τις θέσεις των Ελεγκτών Εναέριας κυκλοφο-
ρίας, αυτοί θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά (α) και (β) 
της παρ 5 β (1) του παρόντος. Το Β1(ΔΙΜΣΠΡΟ)/4γ μετά 
την συγκέντρωση των εν λόγω αιτήσεων να αποστείλει 
κατάσταση με τα παραπάνω στελέχη στη ΔΑΣ/ΓΕΣ, με μέ-
ριμνα της οποίας να κληθούν για την απαιτούμενη ιατρική 
πιστοποίηση από το Κ.Α.Ι. και σε χρόνο πριν την εισήγηση 
στο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο για επιλογή.

9. Θα απορριφθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
που έχουν:

α. Καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
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πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συ-
κοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευ-
σης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για αδικήματα των 
άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 
έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του 
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

β. Υποβάλλει εκπρόθεσμα το αίτημά τους ή έχουν επι-
συνάψει δικαιολογητικά τα οποία δεν θα είναι πλήρη ή 
θα είναι αντικανονικά συμπληρωμένα.

γ. Υποβάλλει αίτημα μετάταξης σε μη Νομοθετημένες 
Οργανικές Θέσεις (ΝΟΘ) ή έχουν υποβάλλει αίτημα πα-
ραίτησης - αποστρατείας.

δ. Ανθστές που προάγονται στον βαθμό του Ανθυπο-
λοχαγού και εντάσσονται στο Σώμα των Αξκών, εντός 
του 2017.

10. Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν, μέχρι την 30 
Σεπ. 2017, την αίτηση μετάταξης στη Μονάδα ή την 
Υπηρεσία που υπηρετούν, με επισυναπτόμενο το επι-
κυρωμένο πτυχίο ή τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
που κατέχουν. Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή τότε αυτά 
να συνοδεύονται και από την επίσημη μετάφρασή τους 
καθώς και την αναγνωρισμένη, από την αρμόδια κρατική 
αρχή ισοτιμία τους με τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα. Οι 
υποβαλλόμενες αιτήσεις να υποβληθούν σύμφωνα με 
τα υποδείγματα των Παραρτημάτων «Α» και «Β».

11. Οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν 
οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν μέχρι την 5 Οκτ. 2017 
με το Στρατιωτικό Ταχυδρομείο ως συστημένη, για 
λόγους ταχείας και ασφαλούς διακίνησης, την αλληλο-
γραφία που περιλαμβάνει, τις αιτήσεις και τα δικαιολο-
γητικά της προηγούμενης παραγράφου απευθείας στις 
Διευθύνσεις των Όπλων ή των Σωμάτων του ΓΕΣ που 
ανήκουν.

12. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις αφού συγκεντρώσουν και 
ελέγξουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, να υπο-
βάλλουν μέχρι την 15 Οκτ. 2017, στην Β1(ΔΙΜΣΠΡΟ)/ΓΕΣ 
συγκεντρωτικά όλα τα αιτήματα, πλην των περιπτώσεων 
της παραγράφου 9 της παρούσας, επισυνάπτοντας για 
κάθε ενδιαφερόμενο τα παρακάτω παραστατικά:

α. Αίτηση μετάταξης.
β. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ή μεταπτυχια-

κού τίτλου καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν τα 
συνοδεύουν (μετάφραση, αναγνωρισμένη ισοτιμία κ.λπ.).

γ. Συνοπτικά στοιχεία από την υπηρεσιακή κατάσταση 
του ενδιαφερόμενου (Πλήρες Περιληπτικό Σημείωμα).

δ. Δελτία Επίδοσης από όλα τα υποχρεωτικά Σχολεία 
στα οποία φοίτησε ο κάθε ενδιαφερόμενος.

13. Η επιλογή των μετατασσομένων γίνεται με από-
φαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, η οποία 
κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) 
ημερών από το τέλος των εργασιών του. Οι ενδιαφερό-
μενοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυ-
γής κατά της παραπάνω απόφασης προς τον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίησή της. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

εξετάζει τις τυχόν υποβαλλόμενες προσφυγές και η από-
φασή του κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, εντός εί-
κοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της, 
κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης 
του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

14. Η μετάταξη στο Σώμα των Αξιωματικών ή των 
Μονίμων Υπαξιωματικών, ο καθορισμός ειδικότητας, οι 
προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων 
στη νέα επετηρίδα, ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, 
μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

15. Οι μεταταγέντες, εγγράφονται στην επετηρίδα της 
νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιο-
βάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευ-
ταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, 
πλην αυτών της μετάταξης.

16. Για την διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφε-
ρομένων στην υπόψη προκήρυξη και για την ομαλή και 
απρόσκοπτη διενέργεια των μετατάξεων διευκρινίζονται 
τα παρακάτω:

α. Οι ενδιαφερόμενοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι φο-
ρείς, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 
να τηρηθούν επακριβώς οι προθεσμίες που καθορίζο-
νται στην παρούσα, οι οποίες είναι δεσμευτικές από την 
ισχύουσα νομοθεσία.

β. Σε περίπτωση που υπάρξουν προσφυγές, αυτές να 
υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο απευθείας στην 
Β1(ΔΙΜΣΠΡΟ)/ΓΕΣ αρχικά με τηλεομοιοτυπία (FAX) και 
μετά μέσω του Στρατιωτικού Ταχυδρομείου, προκειμέ-
νου να επιτευχθούν οι χρονικές δεσμεύσεις που αναγρά-
φονται στην παράγραφο 13 της παρούσας.

γ. Τα προβλεπόμενα Σχολεία φοίτησης που καθορίζο-
νται στην παράγραφο 7δ της παρούσας, δεν περιορίζο-
νται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. τελευταία 
δεκαετία), αλλά στο σύνολο των Σχολείων που απαιτείται 
να φοιτήσει ο υποψήφιος προς μετάταξη, αναλόγως της 
ειδικότητος και του βαθμού του.

δ. Το κριτήριο του βαθμού αποφοίτησης από τα προ-
βλεπόμενα σχολεία «Λίαν Καλώς», αντιστοιχεί στην 
κλίμακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων, η 
οποία σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3883/2010 όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4361/2016, 
είναι από 15 έως 18,99 στην εικοσάβαθμη κλίμακα και 
75-94,99 στην εκατοστιαία κλίμακα.

ε. Η κλίμακα βαθμολογίας «Λίαν Καλώς» που καθο-
ρίζεται στην παράγραφο 7γ της παρούσας αναφέρεται 
στο σύνολο των ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας 
δεκαετίας και αντιστοιχεί, σύμφωνα με το άρθρο 54 του 
ν.δ. 445/1974, σε βαθμολογία 8 ή 9.

στ. Οι Μόνιμοι Ανθστές-Υπξκοί, απόφοιτοι ΑΣΣΥ, οι 
ΕΜΘ και οι ΕΠΟΠ ανεξάρτητα του Όπλου ή Σώματος που 
ανήκουν, μπορούν να δηλώσουν μετάταξη μόνο σε ένα 
από τα Όπλα-Σώματα της παραγράφου 5 της παρούσας, 
στα οποία κατανεμήθηκαν ΝΟΘ κατωτέρων Αξιωματι-
κών και Μον. Υπαξιωματικών αντίστοιχα.

17. Το πρόσθετο μηνιαίο κόστος των υπόψη μετατάξε-
ων υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των #742,00 €# 
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ ΓΕΣ έτους 2017 ΕΦ 
11-200 και ΚΑΕ 0400.

18. Το σχέδιο της παρούσας μονογραφήθηκε από το 
ΓΕΣ/ΔΟΙ.
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Ι

Αριθμ. 2/60378/0004 (2)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχεί-

ρισης Κινητών Αξιών, της Γενικής Γραμματείας 

Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονο-

μικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176/τ.Α’ /16-12-2015) « Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α’ /22-4-2005).

3. Το π.δ. 111/2014 « Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ 178/τ.Α’ /29-08-2014).

4. Την αριθμ. 2/30508/0004/5-05-2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”, 
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που 
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών » 
(ΦΕΚ 785/τ.Β’ /5-05-2015).

5. Την αριθμ. πρωτ. 2/31029/Δ Ε Π/6-05-2016 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

6. Το αριθμ. πρωτ. Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0011154 ΕΞ 2017/
18-07-2017 έγγραφο της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων 
και Διαχείρισης Κινητών Αξιών, της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, 
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη 
παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, στους 
υπαλλήλους της ανωτέρω Μονάδας προκειμένου να δι-
εκπεραιωθεί ο μεγάλος όγκος εργασίας για την παρακο-
λούθηση, προώθηση και υποστήριξη των διαδικασιών 
αποκρατικοποίησης καθώς και των διαδικασιών που 
απαιτούνται για την εγκαθίδρυση και λειτουργία της 
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, κατά 
το Β’ εξάμηνο του έτους 2017.

7. Το αριθμ. πρωτ. 2/55629/0004/21-07-2017 έγγραφο 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης.

8. Την αριθ. πρωτ. ΔΟΔΑ4015157ΕΞ2017/28.07.2017 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικο-

νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που 
αφορά στην υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Μο-
νάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών 
Αξιών, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: Ω0ΤΑΗ-9Τ0).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(6.500 €) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την εγγε-
γραμμένη πίστωση Ειδικού Φορέα 23-170 και ΚΑΕ 0511 
του Υπουργείου Οικονομικών, 

Αποφασίζουμε
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-

ριακής εργασίας, για εννέα (9) υπαλλήλους της Μονάδας 
Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών, της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, για το χρονικό διάστημα από τη δη-
μοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ έως τις 31-12-2017 και 
για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγμα-
τοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν 
και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω ορίου 
αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνερ-
γείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προ-
ϊσταμένου της ανωτέρω Μονάδας. Η σχετική απόφαση 
θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως 
Δημόσιας Περιουσίας και στην Αυτοτελή Διεύθυνση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτε-
λή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με ευθύνη του Προϊσταμένου της ανωτέρω Μονάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017

Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας 

ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΠΕΡΚΑ

Ι

Αριθμ. 285/2017 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 201/2016 απόφασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως προς 

τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Πετρούπολης, 

Δήμου Πετρούπολης (Δ’ Αθηνών), λόγω έργων.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 25/27-7-2017 θέμα 13ο) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’ 7-6-2010) 
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«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/τ.Β’/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστη-
ριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/
τ.Β’/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β’/17-2-2016) με θέμα 
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής».

6. Την υπ’ αριθμ. 201/2016 απόφαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1795/τ. Β’/17-6-2016).

7. Την υπ’ αριθμ. 59/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πετρούπολης.

8. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 6256/21-3-2017, 8988/04-5-2017 
και 13049/20-6-2017 έγγραφα του Δήμου Πετρούπολης.

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9182/14-6-2017 έγγραφο του 
υπαλλήλου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας 
Αττικής.

10. Το με αριθμ. πρωτ. 2009/04/10-α’/12-7-2017 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Τμήμα Τροχαίας 
Περιστερίου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 201/2016 απόφασή του, ως 
προς τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Πετρούπολης, 
Δήμου Πετρούπολης (Δ’ Αθηνών), ημέρα Παρασκευή, 
λόγω έργων στην οδό Θεσσαλίας (από Ανατ.Ρωμυλίας 
μέχρι της Αθ. Διάκου), και αποφασίζει:

Α) Η λαϊκή αγορά Πετρούπολη, ημέρα Παρασκευή, 
να λειτουργεί για τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο στην οδό 
Θράκης.

Β) Επί της οδού Θεσσαλίας (από Ανατ. Ρωμυλίας έως 
50 μέτρα πριν την Τσακάλωφ) θα λειτουργεί κανονικά το 
εμπορικό τμήμα, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση 
λειτουργίας της αγοράς.

Με την ολοκλήρωση των έργων, η αγορά θα λειτουργεί 
σύμφωνα με την 201/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1795/τ.Β΄/17-6-2016).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδος

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ  







ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34730 Τεύχος Β’ 3027/01.09.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02030270109170012*
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