
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4690 

Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλ-

λες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της 

από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επά-

νοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-

τητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(A΄ 84)

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 13.4.2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες δια-
τάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 84 Φύλλο της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ.Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 σε συνδυασμό με 

τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 16, την 
παράγραφο 3 του άρθρου 18, τις παραγράφους 1, 3, 4 και 
6 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 
22, την παράγραφο 1 του άρθρου 23, την παράγραφο 1 
του άρθρου 24, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, 
τα άρθρα 102 και 103 και την παράγραφο 1 του άρθρου 
106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
λήψης περαιτέρω μέτρων, σε όλους τους τομείς κρατι-
κής δράσης, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κα-
θώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών 
συνόρων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α: 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο πρώτο
Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων 

Η παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 
διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης 
για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπα-
σχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του 
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), και για τους ιδιοκτήτες 
ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με τη 
μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης 
ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εται-
ρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες 
δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και 
πέντε (5) εργαζομένους. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύ-
σεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες 
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε 
γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποια-
δήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και 
δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορο-
λογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, 
τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 
ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια 
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή 
προνοιακού χαρακτήρα.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

30 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 104

1851



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1898 Τεύχος A’ 104/30.05.2020

2. Εξαιρετικά για το έτος 2020 το αντάλλαγμα για τις 
παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001 
(Α΄ 285), όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 
15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό 
(30%) στο Δημόσιο.

3. Για το έτος 2020 το ύψος του καταβαλλόμενου 
ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις 
εκατό (40%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμ-
φωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 
47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β΄1864).

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 21

Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση 

προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμ-
βαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, δεν εμπίπτουν 
στις διατάξεις του άρθρου 225.».

2. Η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων 
της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, να 
συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτού-
μενης ειδικότητας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του 
ν. 2527/1997 (Α΄ 206), μέσω μητρώου μηχανικών που η 
ίδια τηρεί. Ως προς το περιεχόμενο της προγραμματικής 
σύμβασης, τις εξ αυτής ευθύνες, τους εκπροσώπους των 
μερών και τα αποφαινόμενα όργανα, εφαρμόζονται οι 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.».

3. Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«α. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραί-
τητα το αντικείμενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύμ-
βασης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των 
προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο 
προϋπολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 
των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
της σύμβασης, το απαιτούμενο προσωπικό για την κάθε 
επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυ-
φθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, 
ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση 
της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, 
καθώς και η διαδικασία καταβολής τους. Ως «λειτουργι-
κά έξοδα» λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές 
προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανη-
μάτων και μέσων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της 

προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος 
αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκρι-
μένες υποχρεώσεις. Στις προγραμματικές συμβάσεις 
ορίζονται απαραίτητα το όργανο παρακολούθησης της 
εφαρμογής της σύμβασης, οι αρμοδιότητές του, καθώς 
και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παρα-
βαίνει τους όρους αυτής.».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3. Οι προγραμματικές συμβάσεις μπορεί να χρημα-
τοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανι-
σμούς ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς 
από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή 
άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα ή τα ειδικά 
προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017 
(Α΄201), καθώς και από τους προϋπολογισμούς των 
συμβαλλόμενων φορέων. Είναι επίσης δυνατή η χρη-
ματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του 
δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική 
σύμβαση.».

5. Η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«4. Για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων 
έργου της περ. ε΄ της παρ. 1, εφαρμόζονται αναλογικά 
οι διατάξεις της υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουρ-
γικής απόφασης (Β΄ 5968). Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός των συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του 
ν. 4412/2016 (Α΄147) μπορεί να προσαυξάνεται έως έξι 
τοις εκατό (6%) για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών 
εξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης. Για 
την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του πα-
ρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, 
επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμ-
βαλλόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους παρα-
χώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού 
και μέσων.».

6. Η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«6. Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, οι ΟΤΑ α΄ και 
β΄βαθμού, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ μπορούν 
να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδιοικη-
τικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς 
τους πολίτες.»

7. Για την εφαρμογή της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 
100 του ν. 3852/2010, καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο 
μηχανικών με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Στο Μη-
τρώο εγγράφονται μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι 
δηλώνουν κατά την εγγραφή τις περιφερειακές ενότητες 
στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν. Το προσωπικό 
που απαιτείται για την εκτέλεση των προγραμματικών 
συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγεται απο-
κλειστικά μέσω του μητρώου, από Επιτροπή, η οποία 
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συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των μηχανικών της περιφερειακής 
ενότητας όπου έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Μη-
χανικός που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά 
τα προηγούμενα και έως την ολοκλήρωση της συμβα-
τικής διάρκειας, δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες 
διαδικασίες επιλογής, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι 
υποψήφιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει ο 
συμβαλλόμενος ΟΤΑ. 

8. Το άρθρο 25 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«Άρθρο 25
Προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης 
και εκμετάλλευσης λιμένα

1. Για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη 
ζώνη λιμένα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανα-
πτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή 
υπηρεσιών στη ζώνη αυτή, οι φορείς διοίκησης και 
εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν προ-
γραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 
και τους Συνδέσμους Δήμων, τους Αναπτυξιακούς Ορ-
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με φορείς 
του δημοσίου τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή 
η συμμετοχή και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, 
υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου συμβαλλομένων. Κατά 
τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 περ. α΄ 
έως γ΄, 3 και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

2. Οι κατά την παρ. 1 προγραμματικές συμβάσεις 
εγκρίνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού.».

9. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προ-
στίθεται περίπτωση κγ), ως εξής: 

«κγ) αποφασίζει για τη σύναψη των προγραμματικών 
συμβάσεων του δήμου.».

Άρθρο 22

Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 69 του 
ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επταμελής, συγκρο-
τείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και απο-
τελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) εκπροσώπους της Ελληνικής Εται-
ρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), 
έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ-
λάδος (ΚΕΔΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφε-
ρειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και δύο (2) εμπειρογνώμονες στη 
διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, 
με ισάριθμους αναπληρωτές τους.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 69 του 
ν. 4509/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγ-
χο της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος συγκροτεί-
ται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριμελής 
Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από 

έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1) 
εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και έναν (1) εμπειρογνώ-
μονα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με 
ισάριθμους αναπληρωτές τους.».

Άρθρο 23

Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του 
ν. 4625/2019 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής: «Εφόσον 
δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση 
της εκτέλεσης των συμβάσεων, η Οικονομική Επιτροπή 
δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη 
πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγ-
μάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια 
οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου 
ανταγωνισμού.».

2. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 
(Α΄302) προστίθεται περ. η΄ ως εξής:

«η. Όσοι πολιτογραφήθηκαν Έλληνες με τιμητική 
πολιτογράφηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), εφόσον 
επιθυμούν.»

β. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η υπαγωγή των αναφερομένων στις διατάξεις των 
περ. γ΄, δ΄, ε΄και στ΄ της παρ. 1, γίνεται με την προσκό-
μιση πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας, από το οποίο 
προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση. Όσον αφορά 
στην κρίση ανικανότητας για εργασία ισχύουν αναλογικά 
οι διατάξεις του άρθρου 8. Η υπαγωγή στην περ. η΄ της 
παρ. 1, γίνεται βάσει του προεδρικού διατάγματος, με το 
οποίο αποκτήθηκε η ελληνική ιθαγένεια.».

3. Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τους μετόχους 
δήμους των δημοτικών επιχειρήσεων, των οποίων η 
δραστηριότητα ανεστάλη για λόγους αποτροπής διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η επιχορήγηση αφορά 
αποκλειστικά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών που 
ανακύπτουν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας 
και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

4. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4414/2016 (Α΄149) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Οι κανονισμοί της παρ. 1 εγκρίνονται με αποφά-
σεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.».

5. α. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 163 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3584/2007 (Α’ 143), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέσμου 
Δήμων, με συνολικό πληθυσμό των μελών του πάνω από 
εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, μπορεί να 
συστήνεται μία θέση Ειδικού Συνεργάτη.».

β. Η ισχύς της διάταξης της περ. α’ άρχεται από την 
έναρξη ισχύος του ν. 4674/2020 (Α΄53).
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περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και 
στο Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού- Άγιος Δημήτριος - 
Πύργος στον Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής, 
όπως οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 1516/Φεντ. 
επεκτ./05/09.03.2005 (Δ΄ 319).».

2. Η υπ’ αρ. 126753/13.12.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 4555), καταργείται 
από τότε που ίσχυσε.

Άρθρο 83

Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»

Το Υπουργείο Τουρισμού εκπονεί πρόγραμμα για την 
ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, με τίτλο 
«Τουρισμός για όλους» για το έτος 2020, το οποίο χρη-
ματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο 
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Τουρισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Του-
ρισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι 
όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμ-
ματος, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη 
διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποί-
ηση ή άλλη συναφή ενέργεια για τη λειτουργία και την 
εκτέλεση του προγράμματος.

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄: 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 Άρθρο 84

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Υφυπουργός  στον Πρωθυπουργό
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   


