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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   οικ. 40238 (1)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα-

σης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 

«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμ-

μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/

ΕΚ "σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντι-

κών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προ-

γραμμάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 

(Α΄ 136) και της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 1338/1983 (Α΄ 34).

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 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

3. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φά-
μελλο» (Β΄ 3722).

8. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/
ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225) που αφορά στην εκτί-
μηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις δι-
ατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν 
προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ 
αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225) που 
αφορά στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1. Η παράγραφος 1 β, του άρθρου 3, τροποποιείται ως 
εξής: «Για όλα τα σχέδια και προγράμματα τα οποία στο 
σύνολό τους ή εν μέρει υλοποιούνται σε περιοχές του 
εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
Natura 2000 και τα οποία ενδέχεται να τις επηρεάσουν 
σημαντικά, κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας 
τους. Εξαιρούνται τα προεδρικά διατάγματα χαρακτηρι-
σμού περιοχών και καθορισμού ζωνών προστασίας δρα-
στηριοτήτων και χρήσεων γης των προστατευόμενων 
περιοχών του άρθρου 6, του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 60), 
τα οποία εκδίδονται κατ’ εφαρμογή Ειδικής Περιβαλλο-
ντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ), καθώς και τα σχέδια διαχείρισης 
και τα προγράμματα δράσης που συνδέονται άμεσα ή 
είναι απαραίτητα για τη διαχείριση και προστασία των 
προστατευτέων αντικειμένων των περιοχών αυτών. 
Προκειμένου να κριθεί αν τα σχέδια και προγράμματα 
που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, και δεν 
αφορούν σχέδια και προγράμματα της παραγράφου 
(α), ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά περιοχές του 
εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
Natura 2000 και επομένως αν πρέπει να υποβληθούν σε 
διαδικασία Σ.Π.Ε., πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία 
περιβαλλοντικού προελέγχου του άρθρου 5».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθί-
σταται ως εξής: «Για τη διενέργεια Σ.Π.Ε. η αρχή σχεδια-
σμού υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας, συνοδευόμενη από 
τον φάκελο της Σ.Μ.Π.Ε. σε έντυπη και ψηφιακή μορφή».

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) της παρ. 4.1 του 
άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που 
αρμόδια αρχή είναι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
του άρθρου 4, αυτή είτε διαβιβάζει το φάκελο είτε αναρ-
τά το φάκελο στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου 
και διαβιβάζει σχετική ενημέρωση - πρόσκληση για τη 
διατύπωση γνώμης:».

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α) της παρ. 4.2 
του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Η δημοσιοποί-
ηση, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την παραλαβή του φακέλου από την αρμόδια αρχή, 
γίνεται με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της αρχής 
σχεδιασμού ή με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε 
δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες».

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β) της παρ. 4.2 
του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Η παραπάνω 
ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει τη διαδικτυακή 
διεύθυνση ανάρτησης της Σ.Μ.ΠΕ. και:».

6. Η παρ. 6 του άρθρου 7 αντικαθίσταται με την εξής: 
«6. Η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης 
με τις γνωμοδοτούσες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό 
μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενες διαδικασίες για 
την έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η 
προθεσμία της παρ. 8.».

7. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 13 ως ακο-
λούθως:

Στις περιπτώσεις που η «Αρχή Σχεδιασμού» και η 
αρμόδια για την περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου 
(ΣΜΠΕ) Περιβαλλοντική Υπηρεσία, όπως αυτές ορίζο-
νται στο άρθρο 2 της παρούσας ανήκουν στις Κεντρικές 

Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, η αρμόδια για την περιβαλλοντική 
έγκριση του σχεδίου (ΣΜΠΕ) Περιβαλλοντική Υπηρεσία 
προωθεί «εισήγηση έγκρισης ΣΜΠΕ» προς την Αρχή Σχε-
διασμού, η οποία προωθεί την έγκριση του σχεδίου και 
της ΣΜΠΕ με ενιαία διοικητική πράξη.

8. Στο Παράρτημα Ι, στην περίπτωση «Περιοχές Ειδικά 
Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.)» προστίθεται 
«ή "Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιω-
τικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ)", εκτός εάν έχει διεξαχθεί 
ΣΠΕ στον υπερκείμενο σχεδιασμό (ΤΧΣ, ΓΠΣ)».

Όπου στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225) αναφέρεται 
«έγκριση ΣΜΠΕ» νοείται εφεξής η περιβαλλοντική έγκρι-
ση του σχεδίου ή προγράμματος και όχι η υιοθέτηση από 
την αρμόδια υπηρεσία του συνόλου του περιεχομένου 
της ΣΜΠΕ όπως αυτή έχει κατατεθεί από το φορέα/αρχή 
σχεδιασμού του σχεδίου ή προγράμματος.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017 

Οι Υπουργοί

 Οικονομίας
Εσωτερικών και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1153867 ΕΞ 2017 (2)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα 
της υποπαραγράφου β' της παρ. 6 του άρθρου 14 αυτού,

β) των άρθρων 4 και 63 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φο-
ρολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

γ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 
(Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» και ειδικότερα τη 
στήλη 6 της περίπτωσης 117 του άρθρου 1 αυτής.
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3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Υποδιεύ-
θυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών να ασκεί με εντολή 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 
έφεση κατά πρωτοβάθμιων αποφάσεων διοικητικού δι-
καστηρίου, καθώς και να ασκεί ή να υποβάλλει αίτηση 
προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για άσκηση 
λοιπών ένδικων βοηθημάτων ή μέσων, εκ μέρους του 
Δημοσίου, για πράξεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφο-
ρών που εκδόθηκαν επί υποθέσεων αρμοδιότητας της 
Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης 
(ή των πρώην Αυτοτελών Τμημάτων Επανεξέτασης και 
Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης), με 
έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

2. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται ο Προϊ-
στάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομι-
κής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, νοείται ο 
νόμιμος αναπληρωτής του, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς 
ότι υπογράφει αντ’ αυτού.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλλιθέα, 17 Οκτωβρίου 2017

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 82703/29562 + 75154/27218 (3)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Βριλησσίων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυν-
ση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63, και 280 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α/07-06-2010).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10, του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3839/2010 και της 
παρ. 1δ του άρθρου 51 του ν. 3905/2010.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 
94/29.06.2017 τεύχος Α΄) Τροποποιήσεις του ν. 2725/ 
1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις.

8. Την υπ’ αριθμ. 19/ οικ. 22159/30.06.2017 εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣ «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 
του ν. 4479/2017 (Α΄ 94)» Πρόσληψη μονίμου προσωπι-
κού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των 
ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα - Παροχή 
των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των 
προσωρινών.

9. Την υπ’ αριθμ. 12526/1991 απόφαση του Νομάρ-
χη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 317/Β/10.05.1991) με την 
οποία εγκρίθηκε ο αρχικός ΟΕΥ του Δήμου Βριλησσίων 
καθώς και τις υπ’ αριθμ. 22901/14511/2009, 66763/2004 
και 44756/2003 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πε-
ριφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1319/Β/02.07.2009, 1972/Β/ 
31.12.2004 και 1719/Β/21.11.2003 αντίστοιχα) οι οποίες 
τροποποιούνται με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

10. Την υπ’ αριθμ. 132/07.09.2017 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Βριλησσίων, η οποία τροποποι-
εί την υπ’ αριθμ. 111/10.07.2017 απόφαση του ιδίου περί 
έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων.

11. Την υπ’ αριθμ. 137/11 Οκτωβρίου 2017, απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βριλησσίων, περί 
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 132/2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του ιδίου Δήμου, περί έγκρισης 
Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Βριλησσίων, σύμφωνα με το αριθμ. 11/2017 πρα-
κτικό του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

12. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου που διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 10/21.07.2017 
πρακτικό του και η ορθή επανάληψη αυτού στο υπ’ 
αριθμ. 11/25.09.2017 πρακτικό του.

13. Την υπ’ αριθμ. 2/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων, σύμφωνα με το άρ-
θρο 63 του ν. 3852/2010.

14. Την υπ’ αριθμ. 341/2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων, σχετικά με τον προϋ-
πολογισμό καλύψεως (ανταποδοτικά τέλη) της ετήσιας 
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δαπάνης για τη σύσταση νέων θέσεων στον Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου Βριλησσίων.

15. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β/ 
14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 137/2017, απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Βριλησσίων, περί Τροπο-
ποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Βριλησσίων, ως ακολούθως:

Συστήνονται πενήντα τρεις (53) νέες οργανικές θέσεις 
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στις υπηρεσίες 
καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα, που ανα-
φέρονται στο άρθρο 2 "Θέσεις προσωπικού" Β. ΘΕΣΕΙΣ 
ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 4479/2017, ήτοι:

• Είκοσι εννέα (29) θέσεις ειδικότητας ΥΕ εργατών κα-
θαριότητας.

• Μία (1) θέση ειδικότητας ΥΕ επιστατών καθαριότητας.
• Δέκα τέσσερις (14) θέσεις ειδικότητας ΔΕ οδηγών.
• Τρεις (3) θέσεις ειδικότητας ΔΕ χειριστών σαρώθρων.
• Δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΔΕ χειριστών γερανοφό-

ρου οχήματος.
• Δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΔΕ εποπτών καθαριότητας.
• Δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΔΕ ηλεκτροτεχνιτών.
ΣΥΝΟΛΟ 53 ΘΕΣΕΙΣ
Η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτι-

κού κλιμακίου των επιπλέον παρακάτω προτεινόμενων 
θέσεων (συνολικά 53) καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταπο-
δοτικές υπηρεσίες ως εξής:

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02037592510170004*

ΘΕΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 20.6011 
(Τακτικές

αποδοχές)

20.6051.02 
(Εργ. εισφορές 

ΤΥΔΚΥ)

20.6051.03
(Εργ. εισφορές 

ΤΕΑΔΥ)

20.6051.01 
(Εργ. εισφορές 

ΙΚΑ 
ΜΟΝΙΜΩΝ)

20.6051.04 
(Εργ. εισφορές  

ΕΦΚΑ)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

29 11.3680.00 5.172.44 3.978,80 21.576,00 3.785,00

ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 3.920,00 178,36 137,20 744,00 130,52

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 14 59.248,00 2.695,84 2.073,68 11.245,36 1.827,28

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΣΑΡΩΘΡΩΝ

3 12.,696,00 457,68 444,36 2.409,72 391,56

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

2 8.464,00 385,12 296,24 1.606,48 261,04

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 8.464,00 385,12 296,24 1.606,48 261,04

ΔΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

2 8464,00 385,12 296,24 1.606,48 261,04

ΣΥΝΟΛΟ 53 202.252,696,00 9.703,24 7.522,76 40.794,52 6.917,48

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ  
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