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1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 604/24-04-2015
(ΦΕΚ 770/Β/30-04-2015) απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του-
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2 Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνο-
μία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. Δ23/οικ./48512/3922 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 604/24-04-2015

(ΦΕΚ 770/Β/30-04-2015) απόφασης των Υπουρ-

γών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του-

ρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυ-

ση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφάνεια 
και άλλες Διατάξεις"», όπως ισχύει.

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α΄) και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 45, όπως ισχύει.

3. Το Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180/29-08-2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας».

4. Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20/27-01-2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ-
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύστα-
ση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο-
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116/23-09-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθ. Υ28/08.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

8. Την υπ’ αριθ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/Β/
15-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως ισχύει.

9. Τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19-03-2015) «Ρυθμί-
σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις».

10. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου
2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους από-
ρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους 
εφαρμοστικούς αυτού.

11. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final 
της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βα-
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σικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευ-
ρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους για την Ελλάδα.

12. Την υπ’ αριθ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/Β/
30-04-2015) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υπο-
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα 
«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης 
και ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους 
(Τ.Ε.Β.Α.)».

13. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 604/24-04-2015 
(ΦΕΚ 770/Β/30-04-2015) απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Την αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 

1 της υπ’ αριθ. 604/2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του-
ρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, ως εξής:

«5. Ως «Δικαιούχος» ορίζεται ο επικεφαλής Εταίρος της 
Κοινωνικής Σύμπραξης (Περιφέρεια, Δήμος ή Ν.Π.Δ.Δ.), 
που φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση πράξεων.

Ως «Δικαιούχος Κεντρικών Προμηθειών» ορίζεται η 
Μονάδα Δ΄ της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συν-
δρομής ή η Διεύθυνση Προμηθειών της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή η 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

2. Την αντικατάσταση του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 604/2015 
(ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υπο-
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εξής:

«Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος του ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες που 
διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Ο προσδιορισμός των απόρων λαμβάνει υπόψη και 
συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στο αρ. 2 (2) και 5 (11) 
του κανονισμού του ΤΕΒΑ και βρίσκεται σε συμφωνία 
και συνεργεία με τις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές για τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και θα στοχεύει 
κυρίως σε οικογένειες με παιδιά (με έμφαση στις μονο-
γονεϊκές και πολυμελείς οικογένειες) και τους αστέγους 
(χωρίς αποκλεισμούς προς άλλες κατηγορίες ακραίας 
φτώχειας).

Με απόφαση της Αν. Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα εισοδηματικά και 
περιουσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας των ωφελούμενων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».

Η οριστική επιλογή των ωφελούμενων γίνεται μετά 
από αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόπιν πρόσκλησης 

από τον Δικαιούχο με βάση τα κριτήρια που έχουν κα-
θοριστεί στην προαναφερόμενη Υπουργική απόφαση 
ανά κατηγορία παρέμβασης ή από έρευνες πεδίου των 
εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Σε διάστημα που θα ορίζεται από τη πρόσκληση οι 
Κοινωνικές Συμπράξεις θα δημοσιεύσουν «Ανοιχτή Πρό-
σκληση» στους δυνητικούς ωφελούμενους της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να υποβάλλουν 
αίτηση για ένταξή τους στις δράσεις στήριξης που υλο-
ποιούν, με βάση τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων, 
έτσι όπως θα οριστούν με υπουργική απόφαση.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά, είτε 
μέσω των Εταίρων και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης 
του Ν. 1599/1986. Η αίτηση είναι προσβάσιμη από ηλε-
κτρονική εφαρμογή, την επιμέλεια της οποίας θα έχει η 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται 
με τη χρήση των κωδικών του δικαιούχου στο σύστημα 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μετά την ηλεκτρονική αίτησή του δυνητικού 
ωφελούμενου και κατόπιν διασταύρωσης των περιλαμβα-
νόμενων στην αίτηση στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης) και άλλες σχετικές εθνικές βάσεις δεδομένων με 
τις οποίες διασυνδέεται, επεξεργάζεται τα στοιχεία του 
περιεχομένου των υποβληθεισών αιτήσεων και εκδίδει 
πίνακα ωφελουμένων, ανά Περιφερειακή Ενότητα ή ανά 
γεωγραφική ζώνη κάλυψης των Κοινωνικών Συμπράξεων.

Στις περιπτώσεις των αστέγων, έτσι όπως ορίζονται 
στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, οι Εταίροι θα δι-
αθέτουν επιστημονικό προσωπικό για τη διενέργεια 
κοινωνικής έρευνας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πόρισμα της κοινωνικής 
έρευνας διαβιβάζεται και τηρείται στο αρχείο του Δι-
καιούχου, ενώ η κοινωνική έρευνα καθεαυτή τηρείται 
στο αρχείο του Εταίρου για το λογαριασμό του οποίου 
εκπονήθηκε.

Από την έκδοση της τελικής κατάστασης ωφελούμε-
νων, οι αιτούντες οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται σε 
αυτή, έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Η υπο-
βολή της ένστασης γίνεται γραπτώς στον δικαιούχο 
και ο αιτών δύναται να προσκομίσει κάθε πρόσφορο 
δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την πραγματική του 
κατάσταση.

Οι ενστάσεις αποστέλλονται στην Επιτροπή Ενστά-
σεων που θα συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
υπουργική απόφαση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των 
ενστάσεων εκδίδεται συμπληρωματική κατάσταση δι-
καιούχων.

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τη διαχείριση ευαί-
σθητων προσωπικών δεδομένων τόσο από τις Αρχές 
Διαχείρισης, Συντονισμού και Ελέγχου, όσο και από τις 
Κοινωνικές Συμπράξεις».

3. Την τροποποίηση του προοιμίου του άρθρου 5 της 
υπ’ αριθ. 604/2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, ως εξής:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35441Τεύχος Β’ 3459/27.10.2016

« Σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, ως Αρχή 
Διαχείρισης για την εφαρμογή των ενεργειών που χρη-
ματοδοτούνται από το Τ.Ε.Β.Α., ορίζεται το Εθνικό Ινστι-
τούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), 
το οποίο είναι αρμόδιο για:»

4. Τη διαγραφή της παραγράφου Β.6. του άρθρου 5 της 
υπ’ αριθ. 604/2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

5. Την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου του 
άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 604/2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εξής: «Η απόφαση Ένταξης 
Πράξης εμπεριέχει και τις Υποχρεώσεις Δικαιούχου».

6. Την αντικατάσταση του άρθρου 13 της υπ’ αριθ. 
604/2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εξής:

«Με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδεται πρόσκληση 
για την υποβολή αιτήσεων Χρηματοδότησης από τους 
δικαιούχους».

7. Την αντικατάσταση του άρθρου 16 της υπ’ αριθ. 
604/2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, ως εξής:

«Η χρηματοδοτική συνεισφορά χορηγείται για την υλο-
ποίηση πράξεων, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό 
ΕΕ 223/2014 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστι-
κής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Π.Ι.):

α. Κεντρικών προμηθειών τροφίμων ή/και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής που θα διανέμονται στις Κοινωνικές 
Συμπράξεις προς διανομή στους ωφελούμενους.

β. Αποκεντρωμένων προμηθειών και διανομής τροφί-
μων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

γ. Διοικητικών Δαπανών και Συνοδευτικών Μέτρων 
που θα υλοποιηθούν από τις Κοινωνικές Συμπράξεις 
προς τους ωφελούμενους.

δ. Τεχνικής Βοήθειας μέσω της οποίας δύναται να 
υποστηρίζονται οι Αρχές Διαχείρισης, Συντονισμού και 
Ελέγχου του Ε.Π.Ι., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 
της παρούσας απόφασης, οι δράσεις δημοσιότητας, οι 
Κοινωνικές Συμπράξεις κ.λπ.

Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για στήριξη από το Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Ι (Ε.Π.Ι.) εάν έχει πραγματοποιηθεί 
και πληρωθεί μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2013 και 31ης 
Δεκεμβρίου 2023.

Δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα Ι Πράξεις που έχουν περατωθεί υλικά 
ή εκτελεστεί εξ ολοκλήρου πριν να υποβάλλει ο δικαιού-
χος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης 
βάσει του επιχειρησιακού προγράμματος, ανεξάρτητα αν 
ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές».

«Οι προμήθειες τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συν-
δρομής θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε 
ισχύον Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο».

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 της υπ’ αριθ. 604/
2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η 
φράση «μέχρι 1% των δαπανών» αντικαθίσταται από τη 
φράση «1% των δαπανών».

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 της υπ’ αριθ. 604/
2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η 
φράση «μέχρι 5% των δαπανών» αντικαθίσταται από τη 
φράση «5% των δαπανών».

10. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 της υπ’ αριθ. 604/
2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η 
φράση «μέχρι 5% των δαπανών» αντικαθίσταται από τη 
φράση «5% των δαπανών».

11. Την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 
18 της υπ’ αριθ. 604/2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του-
ρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, ως εξής: «Η Απόφαση Ένταξης της 
Πράξης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας 
και αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρη-
ματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγματο-
ποιείται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, στη Συλλογική απόφαση 093/8 και βαρύνει 
το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων. Με την εγγραφή στον Προϋπο-
λογισμό Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφεται πίστωση
για το έτος της ένταξης ανάλογα με τις ανάγκες της Πρά-
ξης. Η χρηματοδότηση για τα επόμενα έτη γίνεται με 
την ετήσια εγγραφή πιστώσεων στο Π.Δ.Ε., σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από εισήγηση της 
Διαχειριστικής Αρχής στον φορέα χρηματοδότησης».

12. Την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 
18 της υπ’ αριθ. 604/2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, ως εξής:

«Η χρηματοδότηση της ως άνω συλλογικής απόφασης 
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε. εκτε-
λείται από την τράπεζα της Ελλάδος μέσω κεντρικού 
λογαριασμού».

13. Στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 
19 της υπ’ αριθ. 604/2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, η φράση «σύμφωνα με το περιεχόμενο 
της προγραμματικής σύμβασης» διαγράφεται.

14. Την αντικατάσταση του άρθρου 20 της υπ’ αριθ. 
604/2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εξής:

«Για τις ανάγκες της παρακολούθησης του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος Ι και πιστοποίησης των δαπανών, 
θα χρησιμοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του ΕΣΠΑ».
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15. Τη διαγραφή της εντός παρενθέσεως φράσης «(Άρ-
θρο 3 της παρούσης σημείο 3)» από το άρθρο 21 της υπ’ 
αριθ. 604/2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 της υπ’ αριθ. 604/
2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η 
φράση «του άρθρου 3» αντικαθίσταται από τη φράση 
«του άρθρου 4».

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της υπ’ 

αριθ. 604/2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

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, 21 Οκτωβρίου 2016

Οι Υπουργοί

 Αναπληρώτρια Υπουργός
Υφυπουργός Οικονομίας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ   

Ι

 Αριθ. 60241/23169 (2)
Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνο-

μία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 

«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και τις όμοιες του Π.δ. 135/2010 «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις την υπ’ αριθ. 4/06-02-2015 πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) περί αποδο-
χής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής.

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3731/
2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέ-
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 28256/27-07-2016 έγγραφο του 
Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, από το οποίο προκύ-
πτει ότι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ελληνικού 
Αργυρούπολης στελεχώνεται από έξι (6) άτομα, διαπι-
στώνουμε:

Ότι η Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ελλη-
νικού Αργυρούπολης ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 3β 
του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008).

Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκα-
λείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016

Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ  

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