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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2242.10/21372/2020
Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης
της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) της περ. ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου
της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75),
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4075/ 2012
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (Α΄89),
γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .... και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 137),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 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), όπως ισχύει,
στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής .... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114),
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ζ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει,
η) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
2. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 2814.5/ 21090/2020/ΑΣ 2814.5.1/
06/2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης των ναυτικών που
πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως
αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου εξηκοστού
τρίτου της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) που αφορούν σε μέτρα στήριξης της
ναυτικής εργασίας, είναι οι:
α) ναυτολογημένοι ναυτικοί σε επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες
ενδομεταφορές τα οποία έχουν διακόψει από την 1η
Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση
δρομολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων
των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020
και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου. Οι συμβάσεις ναυτολόγησης των ναυτικών του προηγούμενου
εδαφίου, εφόσον αυτοί δεν έχουν ορισθεί ως προσωπικό
ασφαλείας (φύλαξης) επί πλοίου, αναστέλλονται.
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β) ναυτολογημένοι ναυτικοί σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία ολικού μήκους 24 μέτρων και άνω που δεν
εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα από την 1η Μαρτίου 2020, των οποίων οι συμβάσεις
ναυτολόγησης αναστέλλονται,
γ) απογεγραμμένοι ναυτικοί επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν τουριστικούς
πλόες, πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών καθώς και
διεθνείς πλόες, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης
έχει λυθεί από την 01-03-2020, έως και την 30-03-2020,
ανεξαρτήτως αιτιολογίας εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού ή ασθενείας/τραυματισμού.
2. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από
τους ναυτικούς, ο πλοιοκτήτης υποβάλλει άμεσα στο
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.):
α) Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) των ναυτικών, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν
σε αναστολή και
β) υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει τους ναυτικούς των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν
σε αναστολή, κατά την έννοια των περ. α΄ και β΄ της
παρ. 1, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο
Παράρτημα Α΄ (Πίνακας Ι), το οποίο προσαρτάται στην
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
3. Σε περίπτωση διακοπής δρομολογίων, μη εκκίνησης - ανάληψης δρομολογίων μαζί με την ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και αντίγραφο της
έγκρισης της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
για την περίπτωση που η μη εκτέλεση πλόων δεν έχει
επιβληθεί. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης πλόων των
αλιευτικών πλοίων και παύσης αλιευτικής δραστηριότητας συνυποβάλλεται σχετική βεβαίωση της οικείας
Λιμενικής Αρχής.
4. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από
τους ναυτικούς της περ. γ΄ της παρ. 1, ο πλοιοκτήτης
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στο Ναυτικό Απομαχικό
Ταμείο, με την οποία δηλώνει τους ναυτικούς της εν λόγω
κατηγορίας (Πίνακας ΙΙ δήλωσης Παραρτήματος Α΄).
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση γνωστοποιείται υποχρεωτικά, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον
ναυτικό από τον πλοιοκτήτη και στη Λιμενική Αρχή που
βρίσκεται το πλοίο.

Τεύχος B’ 1128/02.04.2020

5. Τα σχετικά τηρούμενα στο Ν.Α.Τ. στοιχεία είναι διαθέσιμα στον Οίκο Ναύτου.
Άρθρο 2
1. Μετά τη γνωστοποίηση από τον πλοιοκτήτη του
άρθρου 1, οι δικαιούχοι ναυτικοί υποβάλλουν αίτηση υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄, το οποίο
προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής, ως εξής:
α) οι ναυτικοί των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
στη Λιμενική Αρχή στην οποία ελλιμενίζεται το πλοίο
μέσω του πλοιάρχου αυτού, ο οποίος τις υποβάλλει αυτοπροσώπως ή δια του ναυτικού πράκτορα του πλοίου, μετά
του ναυτολογίου του πλοίου και των ναυτικών φυλλαδίων,
β) οι ναυτικοί της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
ομοίως κατά τη διαδικασία της ανωτέρω περ. α΄. Σε περίπτωση που πλοίο έχει κλείσει ναυτολόγιο ή πλοίο δεν
ελλιμενίζεται σε περιοχή αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής
στο εσωτερικό, υποβάλλουν την αίτησή τους στη Λιμενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους.
γ) Οι Λιμενικές Αρχές προβαίνουν στην καταχώριση
εγγραφής «αναστολή σύμβασης από .... έως ....» τόσο στο
ναυτολόγιο του πλοίου όσο και στο ναυτικό φυλλάδιο
του ναυτικού για τις κατηγορίες των περ. α΄ και β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1, ενώ για την κατηγορία της περ. γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 1 στην εγγραφή «υπαγωγή στην
προστασία της από 30-03-2020 Π.Ν.Π.» στη σελίδα της
τελευταίας απόλυσης του ναυτικού φυλλαδίου.
δ) Οι Λιμενικές Αρχές συντάσσουν καταλόγους των
αιτηθέντων ναυτικών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, που αποστέλλουν
στον Οίκο Ναύτου και τηρούν ειδικό αρχείο.
2. Ο Οίκος Ναύτου προβαίνει σταδιακώς στην καταβολή των ποσών εντός μηνός από την παραλαβή των καταλόγων και ενημερώνει περί της ολοκλήρωσης της διαδικασίας τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Ν.Α.Τ.
Άρθρο 3
Κατά τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τηρούνται οι διατάξεις της οικείας
νομοθεσίας, όπως ισχύει.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹǯ
ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ ǹȀȉȅȆȁȅȎȀȍȃ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼȍȃ – ȆȁȅǿȅȀȉǾȉȍȃ – ǼĭȅȆȁǿȈȉȍȃ
ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ İȓĲİ ȑȤİȚ ĮȞĮıĲĮȜİȓ ȝİ İȞĲȠȜȒ ǻȘȝȩıȚĮȢ ǹȡȤȒȢ, İȓĲİ ʌȜȒĲĲȠȞĲĮȚ
ıȘȝĮȞĲȚțȐ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȠȡȚȗȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ Ȁǹǻ, ȜȩȖȦ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ ĲȘȢ
ȝİĲȐįȠıȘȢ ĲȠȣ țȠȡȦȞȠȧȠȪ COVID-19
ȊʌȘȡİıȓĮ

ȃǹȊȉǿȀȅ ǹȆȅȂǹȋǿȀȅ ȉǹȂǼǿȅ - ȃǹȉ

ǹȡ. ȆȡȦĲ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ǹ. īǼȃǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆȁȅǿȅȀȉǾȉǾ - ǼĭȅȆȁǿȈȉǾ
ĭȊȈǿȀȅ ȆȇȅȈȍȆȅ
ǼȆȍȃȊȂǿǹ ǳ
ǼȆȍȃȊȂȅ

ȃǹǿ

ȅȃȅȂǹ

ȅȋǿ
ǹĭȂ
ȅȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ

Ǻ. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆȁȅǿȅȊ
ȅȃȅȂǹ ȆȁȅǿȅȊ
Ȁ.ǹ. ȃǹȉ ȆȁȅǿȅȊ

ȃǾȅȁȅīǿȅ

ǹȇ. ȈǾȂǹȉȅȈ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
ī. ȆǼȇǿǼȋȅȂǼȃȅ ǻǾȁȍȈǾȈ
Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ǻǾȁȍȃȍ ȊȆǼȊĬȊȃǹ ȠĲȚ, Ș İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
ȝȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țĮĲȦĲȑȡȦ :
Ȓ Ȁǹǻ ǻǼȊȉǼȇǼȊȅȊȈǹȈ
Ȁǹǻ ȀȊȇǿǹȈ
ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹȈ ǺǹȈǼǿ
ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹȈ ĲȘȞ
ǹȀǹĬǹȇǿȈȉȍȃ ǼȈȅǻȍȃ
20.03.2020
2018
ǹȞȒțİȚ ıİ İȚįȚțȒ
ȃĮȚ
ǵȤȚ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ǼȚįȚțȒ ȆİȡȓʌĲȦıȘ
ǲȤİȚ ĮȞĮıĲĮȜİȓ ȝİ İȞĲȠȜȒ
ǹʌȩ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
Įʌȩ ǻȘȝȩıȚĮ ǹȡȤȒ
ȆȜȒĲĲİĲĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȐ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
ȉȠ ȃǹȊȉǿȀȅ ǹȆȅȂǹȋǿȀȅ ȉǹȂǼǿȅ, ȦȢ ȣʌİȪșȣȞȠȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ıĮȢ İȞȘȝİȡȫȞİȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Įȡ. 13 ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ (ǼǼ/2016/679) ȩĲȚ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ
ĲĮ įİįȠȝȑȞĮ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ : Į) ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ (ĮĲȠȝȚțȑȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ) Ȓ ȕ) ȝȠȞȠʌȡȩıȦʌİȢ
İĲĮȚȡİȓİȢ (ȩĲĮȞ ĲĮ İĲĮȚȡȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ țĮșȚıĲȠȪȞ įȣȞĮĲȒ ĲȘȞ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ İȞȩȢ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ), ĲȩĲİ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
țĮȞȩȞİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ įȘȜĮįȒ Ƞ īİȞȚțȩȢ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ
ǻİįȠȝȑȞȦȞ (ǼǼ/2016/679) țĮȚ Ƞ İșȞȚțȩȢ ȞȩȝȠȢ 4624/2019. ȈțȠʌȩȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒ țĮĲİʌİȚȖȩȞĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ ĮȡȞȘĲȚțȫȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȘȢ İȝĳȐȞȚıȘȢ ĲȠȣ țȠȡȦȞȠȧȠȪ COVID-19. Ǿ ȞȩȝȚȝȘ ȕȐıȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ
įİįȠȝȑȞȦȞ ĮȣĲȫȞ İȓȞĮȚ Ș ȐıțȘıȘ įȘȝȩıȚĮȢ İȟȠȣıȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮȞĮĲİșİȓ ıĲȠ ȃĮȣĲȚțȩ ǹʌȠȝĮȤȚțȩ ȉĮȝİȓȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ıȣȞĮĳȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ. ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įİįȠȝȑȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ
ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ıțȠʌȠȪ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮȡȤİȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠ įȘȝȩıȚȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ. ǲȤİĲİ įȚțĮȓȦȝĮ
İȞȘȝȑȡȦıȘȢ, ʌȡȩıȕĮıȘȢ, įȚȩȡșȦıȘȢ, ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ, İȞĮȞĲȓȦıȘȢ țĮȚ țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ ıĲȘȞ ǹȡȤȒ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ǻİįȠȝȑȞȦȞ
ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ ȋĮȡĮțĲȒȡĮ țĮșȫȢ țĮȚ įȚțĮȓȦȝĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȝİ ĲȠȞ ȊʌİȪșȣȞȠ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ĲȠȣ ȃĮȣĲȚțȠȪ
ǹʌȠȝĮȤȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ, ıĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ : dpo@nat.gr

ȅ/Ǿ ȃȅȂǿȂȅȈ
ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ

ǹĭȂ

1. ǵʌȠȣ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ƞ ȩȡȠȢ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ – ǼȡȖȠįȩĲȘȢ ȞȠȠȪȞĲĮȚ ȩıȠȚ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞ ȞĮȣĲȚțȠȪȢ ȝİ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘ ıȤȑıȘ
İȡȖĮıȓĮȢ.
2. “ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ ȃ.
1599/1986 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ (3) ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ
İĮȣĲȩ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.”

1.2

1.1

ȉ
ȉ
3

ǹȂǾȃǹ ǳ ȂǼĬ

2,2
Ȋ

ǹ/ǹ

2.1
Ȋ

ȆǿȃǹȀǹȈ
ǿǿ

ȉ

ǹȂǾȃǹ ǳ ȂǼĬ

ǹ/ǹ

ȆǿȃǹȀǹȈ
ǿ

2,3
Ȋ

ǹĭȂ

1.3

ǹĭȂ

2,4
Ȋ

ǹȂȀǹ

1.4

ǹȂȀǹ

2,5
Ȋ

ǼȆȍȃȊȂȅ

1.5

ǼȆȍȃȊȂȅ

2,6
Ȋ

ȅȃȅȂǹ

1.6

ȅȃȅȂǹ

2,7
Ȋ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
īǼȃȃǾȈǾȈ

1.7

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
īǼȃȃǾȈǾȈ

2,8
Ȋ

ȁȊȈǾ
ȈȊȂǺǹȈǾ
ǼȇīǹȈǿǹȈ

1.8

ȈȊȂǺǹȈǾ
ǼȇīǹȈǿǹȈ
(ȈǼ
ǹȃǹȈȉȅȁǾ)

2,9
Ȋ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȁȊȈǾȈ
ȈȊȂǺǹȈǾȈ

1.9

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ

2,1
Ȋ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

1.10

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻǯ
ǹ ǿ ȉ Ǿ Ȉ Ǿ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
(ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986 țĮȚ ȐȡșȡȠ 3 ʌĮȡ. 3 ȃ.2690/1999)

Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ.
1599/1986)

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ : «ȋȠȡȒȖȘıȘ ȑțĲĮțĲȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȦȢ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ İȚįȚțȠȪ ıțȠʌȠȪ ıĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ ȝȑĲȡȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝȑĲȦʌȚıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȞįȘȝȓĮȢ
țȠȡȦȞoȧȠȣ COVID-19».
ǹȇǿĬȂ.
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ
ȆȡȠȢ(1):

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȁǿȂǼȃǿȀǾ ǹȇȋǾ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȃǹȊȉǿȀȅȊ
ȅ – Ǿ ǵȃȅȂǹ:

ǼȆȍȃȊȂȅ:

ǵȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ:

ǼȆȍȃȊȂȅ
ȆǹȉǼȇǹ:

ǵȃȅȂǹ ȂǾȉǼȇǹȈ:

ǼȆȍȃȊȂȅ
ȂǾȉǼȇǹȈ:

ǹȇǿĬ. ǻǼȁȉ.
ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ:

ǹ.ĭ.Ȃ:

ǹȂǾȃǹ

ǹȂȀǹ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ īǼȃȃǾȈǾȈ(2)

ȉȅȆȅȈ īǼȃȃǾȈǾȈ:

ȉȅȆȅȈ
ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ:

ȅǻȅȈ:

ǹȇǿĬ:
ǻ/ȃȈǾ ǾȁǼȀȉȇ.
ȉǹȋ/ȂǼǿȅȊ
(ǼMAIL):

FAX:

ȉǾȁ:
ȉȇǹȆǼǽǹ

ȉȀ:

GR

ǿǺǹȃ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆȁȅǿȅȀȉǾȉǾ/ǼĭȅȆȁǿȈȉǾ-ȆȁȅǿȅȊ
ȅȃȅȂǹ
(īǿǹ ĭȊȈǿȀȅ ȆȇȅȈȍȆȅ

ǼȆȍȃȊȂǿǹ Ȓ ǼȆȍȃȊȂȅ
ǵȃȅȂǹ ȆȁȅǿȅȊ:

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
ȆȁȅǿȅȊ

ǹȇǿĬȂȅȈ Ȁǹǿ ȁǿȂǼȃǹȈ
ȃǾȅȁȅīǿȅȊ
ǹȇǿĬ. Ȇȇȍȉ. ǻǾȁȍȈǾȈ
ȆȁȅǿȅȀȉǾȉǾ ȈǼ ȃǹȉ

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ
ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:

(4)

, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22

ĮȚĲȠȪȝĮȚ ĲȘȞ ȣʌĮȖȦȖȒ ȝȠȣ ıĲĮ ȝȑĲȡĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȘȢ Įʌȩ 30-3-2020 ȆȡȐȟȘȢ ȃȠȝȠșİĲȚțȠȪ ȆİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ (ǹǯ 75 ), țĮșȩıȠȞ:
(Į) ǼȓȝĮȚ ȞĮȣĲȠȜȠȖȘȝȑȞȠȢ ȝİ ĲȘȞ İȚįȚțȩĲȘĲĮ «_________________», İʌȓ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȜȠȓȠȣ țĮȚ Ș ıȪȝȕĮıȘ ȞĮȣĲȠȜȩȖȘıȒȢ ȝȠȣ
ȑȤİȚ ĮȞĮıĲĮȜİȓ Įʌȩ _________________________________, ȜȩȖȦ
ĮĮ) įȚĮțȠʌȒȢ Ȓ ȝȘ İțĲȑȜİıȘȢ ʌȜȩȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ _________________ 2020
ȕȕ) ȝȘ İțțȓȞȘıȘȢ įȡȠȝȠȜȠȖȚĮțȫȞ ʌȜȩȦȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȝȒȞİȢ ȂȐȡĲȚȠ țĮȚ ǹʌȡȓȜȚȠ 2020 [Ȓ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ]
(ȕ) Ș ıȪȝȕĮıȘ ȞĮȣĲȠȜȩȖȘıȒȢ ȝȠȣ İʌȓ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȜȠȓȠȣ ȝİ ĲȘȞ İȚįȚțȩĲȘĲĮ «_________________________» ȑȤİȚ Ȝȣșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ
1Ș ȂĮȡĲȓȠȣ 2020 țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ĲȘȞ _______________________ ȝİ ĲȠ ĮȚĲȚȠȜȠȖȚțȩ _________________________________
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ įȘȜȫȞȦ İʌȓıȘȢ ȩĲȚ įİȞ İȓȝĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĮıĳĮȜİȓĮȢ-ĳȪȜĮȟȘȢ țĮȚ ʌĮȡȑȤȦ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ īİȞ.
ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȆȡȠıȦʌȚțȫȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ǼǼ/679/2016 țĮȚ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ ĲȘ ȡȘĲȒ ıȣȖțĮĲȐșİıȒ ȝȠȣ țĮȚ ĮʌȠįȑȤȠȝĮȚ ĲȘ
ıȣȜȜȠȖȒ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ȝȠȣ įİįȠȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ įȘȝȠıȓȠȣ ıȣȝĳȑȡȠȞĲȠȢ
ȅ ǻȘȜȫȞ/ ȠȪıĮ
…….………….., ………-…….. - 20…………..

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)
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ȆȈȀȉȃȆȉ / ȉȊȆȀȌǽȀǺ ǽȁȇȈȆȉȎȇȆȋ(3) (ȗțį ȜįĳȑȚıĲș įȔĳșĲșȣ ȓ ʍįȢįȝįȖȓ ĳıȝțȜȓȣ İțȡțȜșĳțȜȓȣ ʍȢȑȠșȣ) : Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Ș İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ
ȑȞĲȣʌȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢ ȝİ İʌȚțȪȡȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȒıȚȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ.
ȅȃȅȂǹ:

ǼȆȍȃȊȂȅ:

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȆǹȉǼȇǹ:

ǹǻȉ:

ȅǻȅȈ:
ȉȘȜ:

ǹȇǿĬ:
Fax:

ȉ.Ȁ:
E – mail:

(3) ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ĲȠȞ/ĲȘȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠ/Ș ȞĮ țĮĲĮșȑıİȚ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ Ȓ/țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ
ʌȡȐȟȘ. (ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ İțʌȡȩıȦʌȠȢ)

…….…………….. - 20…………..
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(4) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ
ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ
ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
(5) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ, Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıİ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıȘȝİȓȠ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ-ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ ĲȘȞ įȘȜȠȪıĮ.
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Άρθρο 4
H ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
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