
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 0.1503/27-3-2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχό-
λησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χα-
ρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέ-
ρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών 
(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων 
και άλλων φορέων» (Β΄ 1256).

2 Ορισμός θεματικού Αντιπεριφερειάρχη της Περι-
φέρειας Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 0.2171 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 0.1503/27-3-2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχό-

λησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χα-

ρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέ-

ρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών 

(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων 

και άλλων φορέων» (Β΄ 1256). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπαρ. ΙΔ1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου 

του ν.  4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

6. Τον ν. 4314/2014, Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020», Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και ιδίως και την παρ. 12 του άρθρου 58 [την 
παρ. 4 του άρθρου 28] (Α΄ 265).

7. Την παρ. 3 του άρθρου 77 και την περ. η΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4270/2014«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχεί-
ρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

8. Το άρθρο 44 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των 
Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος 
Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμε-
νικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).

9. Την υπ’ αρ. 58994/ΕΥΘΥ/4-6-2019 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης - Οικονομικών - 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β΄ 2343), περί της διάρ-
θρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2013/1304 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 17ης  Δεκεμβρί-
ου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L 347/20-12-2013, σ. 470-486).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιεί-
ας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1083/2006 L 347).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός Κα-
νονισμός για την Προστασία των Δεδομένων») (L 119), 
όπως τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018.

13. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμά-
τωση στην Εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

14. Την C(2014)/10128 final/17-12-2014 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός 
CCI2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.

15. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋ-
ποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, 
έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλο-
ποίηση της πράξης που αφορά στη δράση «Προώθηση 
της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συνα-
φείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

16. Την υπ’ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

17. Την υπ’ αρ. οικ.Γ2/21107/1153/02-06-2020 ειση-
γητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται συνολική δαπάνη ύψους 275.421.700,00 ευρώ, 
επιμεριζόμενων α) σε 126.590.880 ευρώ για το 2020, 
37.777.500,00 ευρώ για το 2021 και σε 34.886.320 ευρώ 
για το 2022, ως προς συγχρηματοδοτούμενο σκέλος σε 
βάρος του ΠΔΕ ΣΑΕ 334/1 του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύψους 199.254.700,00, στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μά-
θηση 2021-2027» και β) 56.167.000,00 ευρώ για το 2020 
και 20.000.000 ευρώ για το 2021 σε βάρος του προϋ-
πολογισμού του 2020 του Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ΚΑΕ 2493).

19. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 0.1503/ 
27-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση 
της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συνα-
φείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» 
(Β΄ 1256), λόγω αναπροσαρμογής του οικονομικού και 
φυσικού αντικειμένου, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 0.1503/27-3-2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχό-
λησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 
για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινω-
νικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, 
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» (Β΄ 1256), 
ως εξής:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην 

απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του 
ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι), μέσω της τοποθέτησής τους για 
συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα 
με τον ν. 4152/2013, όπως η δημόσια πρόσκληση θα εξει-
δικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπη-
ρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (επιβλέποντες 
φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την 
περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσό-
ντων και των δεξιοτήτων των ανέργων, σε συνδυασμό 
με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου 
της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 
Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρό-
χου κατάρτισης. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην 
δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφε-
λούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφε-
λούμενους ηλικίας άνω των 55 ετών είναι προαιρετική.

Συνοψίζοντας, η δράση περιλαμβάνει:
- Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 

οκτώ (8) μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και 
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, 
ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει 
ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση 
των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο 
πλαίσιο του προγράμματος.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως εξής:
«5. Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτι-

σης, που θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης 
(voucher), θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση 
προς τους Παρόχους Κατάρτισης που θα εκδοθεί από την 
Ειδική Υπηρεσία ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥπΕΚΥ ΑπKO».

3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 «Μισθολογικό και μη 
μισθολογικό κόστος - Αμοιβές ωφελούμενων - Επιλέξιμες 
δαπάνες» αντικαθίστανται, ως εξής:

«1. Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφε-
λουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και 
τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα - ωφελουμένου), οι 
οποίες θα είναι σύμφωνες με την ειδικότητά τους.

2. Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται 
ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νό-
μιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι 
ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου 
κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4597/2019, όπως ισχύει.».

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί και ισχύει η υπ’ αρ.  
0.1503/27-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Προώ-
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θηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινω-
φελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Πε-
ριφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών 
(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και 
άλλων φορέων» (Β΄ 1256).

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Παιδείας  Εργασίας και
και Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 Περιβάλλοντος
Υγείας και Ενέργειας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πολιτισμού
και Αθλητισμού Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΝΔΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Ι

  Αριθμ. 363001 (2)
Ορισμός θεματικού Αντιπεριφερειάρχη της Πε-

ριφέρειας Αττικής. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα “Καλλικράτης”» (Α΄ 87), όπως ισχύουν και 
ιδίως του άρθρου 160.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν.

3. Την υπ’ αρ. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Β΄ 1661), 
με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 121/2018 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Την υπ’ αρ. 616/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανακηρύχθηκαν 
ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο από 1-9-2019 έως 
31-12-2023.

5. Την υπ’ αρ. 59639/20-08-2019 (αρ. 84) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία και Εγκατάσταση 
των Περιφερειακών Αρχών» (ΑΔΑ: 6ΓΞΞ465ΧΘ7-ΦΟ2).

6. Το από 29-8-2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας της νέας 
Περιφερειακής αρχής.

7. Την υπ’ αρ. 722070/12-11-2019 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Πε-
ριφέρειας Αττικής (Β΄ 4258), όπως έχει τροποποιηθεί, 
συμπληρωθεί και ισχύει.

8. Την υπ’ αρ. 37707/16-1-2020 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Αττικής (Β΄ 209) περί τροποποίησης και συ-
μπλήρωσης της υπ’ αρ. 722070/12-11-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περι-
φέρειας Αττικής» (Β΄ 4258).

9. Την υπ’ αρ. 200305/11-3-2020 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής (Β΄ 906) περί τροποποίησης και συμπλή-
ρωσης της υπ’ αρ. πρωτ. 722070/12-11-2019 απόφασης 
του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περι-
φέρειας Αττικής» (Β΄ 4258).

10. Το υπ’ αρ. 314364/19-5-2020 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Προϋπολογισμού, με το οποίο διαβάστηκε η από 
18-5-2020 βεβαίωση της περί ύπαρξης εγγεγραμμένης 
πίστωσης στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, 
οικονομικού έτους 2020, για την κάλυψη μισθοδοσίας 
δεκαέξι (16) Αντιπεριφερειάρχων.

11. Την ανάγκη ταχύτερης και εύρυθμης λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και της 
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Λαϊκών 
και Υπαίθριων Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο, Μελά Σταύρο του Γρηγορίου.

Β. Μεταβιβάζουμε στον Αντιπεριφερειάρχη, Μελά 
Σταύρο του Γρηγορίου:

1. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 
Λαϊκών Αγορών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 68 του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής», καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκού-
νται από την ως άνω αναφερόμενη Διεύθυνση δυνάμει 
των κείμενων διατάξεων.

2. Την αρμοδιότητα της έγκρισης (ή μη) της αίτησης 
του παραγωγού αδειούχου πωλητή πλανοδίου εμπορίου 
που διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του εκτός 
των ορίων της Περιφέρειας Αττικής και επιθυμεί να δρα-
στηριοποιηθεί και στην Περιφέρεια Αττικής.

3. Την αρμοδιότητα της έγκρισης (ή μη) της αίτησης 
του επαγγελματία αδειούχου πωλητή πλανοδίου εμπο-
ρίου που δραστηριοποιείται εκτός των ορίων της Περι-
φέρειας Αττικής και επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί και 
στην Περιφέρεια Αττικής.

4. Τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 4 
του άρθρου 16 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), όπως κάθε 
φορά ισχύει.

5. Τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 20 
«Χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου 
εμπορίου» του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) , όπως κάθε φορά 
ισχύει.
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6. Την αρμοδιότητα του ορισμού των συντελεστών 
κατανομής του ημερήσιου τέλους που προβλέπεται στην 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), όπως 
κάθε φορά ισχύει.

7. Τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 49 
«Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου σε επαγγελμα-
τίες πωλητές», του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) , όπως κάθε 
φορά ισχύει.

8. Τη συγκρότηση πενταμελών επιτροπών καταγραφής 
και απόδοσης θέσεων στις λαϊκές αγορές, που προβλέ-
πονται στο άρθρο 59 του ν. 4497/2017, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 101 του ν. 4605/2019 
(Α΄ 52).

9. Την αρμοδιότητα της κύρωσης της προσωρινής ή 
οριστικής ανάκλησης αδείας πωλητών λαϊκών αγορών.

Γ. Με την παρούσα παύει η ισχύς της περ.  ΣΤ της 
παρ. 4 της υπ’ αρ. 722070/12-11-2019 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Πε-
ριφέρειας Αττικής (Β΄ 4258), όπως έχει τροποποιηθεί, 
συμπληρωθεί και ισχύει. 

Η θητεία του ως άνω Αντιπεριφερειάρχη άρχεται από 
τη δημοσίευση της παρούσης και διαρκεί ένα (1) έτος.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1121045311/6-9-2019).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ   

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