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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2242.10/ 32718/2020
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2242.10/
21372/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 1128).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 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 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
β) της παρ. 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 ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 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 σε συνδυασμό με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

Αρ. Φύλλου 2209

στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015,
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),
ιβ) της υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020/ 02-04-2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1128).
2. Την υπ’ αρ. 2814.5/30784 /2020/ΑΣ 2814.5.1/08/
2020/25-05-2020 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. Οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 2242.10/
21372/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (Β΄ 1128), αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,
ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-03-2020 πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1-5-2020 Π.Ν.Π., «Περαιτέρω μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
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στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90),
που αφορούν σε μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας,
είναι οι:
α. ναυτικοί των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης
αναστέλλονται, εκτός αυτών που έχουν ορισθεί ως προσωπικό φύλαξης - ασφαλείας, και ειδικότερα:
αα. σε επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία
που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία έχουν
διακόψει μετά 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 έως Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση
ναυτολογίου,
αβ. σε πλοία που έχει επιβληθεί απαγόρευση εκτέλεσης πλόων με εντολή δημόσιας αρχής, ιδίως στην περίπτωση επαγγελματικών τουριστικών πλοίων,
αγ. σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία, εφοδιασμένα με
ναυτολόγιο ή με ειδικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του σκάφους
και έχουν παύσει την αλιευτική δραστηριότητα μετά την
1η Μαρτίου 2020,
αδ. σε πλοία που δραστηριοποιούνται ως λάντζες,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία δεν εκτελούν πλόες μετά την 1η Μαρτίου 2020 και είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές καταστάσεις,
αε. σε πλοία που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 2575/1998 (Α’ 23) μετά την 1η Μαρτίου 2020.
β. ναυτικοί επιβατηγών, επιβατηγών - οχηματαγωγών,
συμπεριλαμβανομένων τουριστικών, και φορτηγών οχηματαγωγών πλοίων θαλάσσιων ενδομεταφορών ή διεθνών πλόων, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει
λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Μαρτίου
2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων
υπαιτιότητας του ναυτικού, ασθένειας ή 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 της περ. α΄ της παρ. 1, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα
Α’ (Πίνακας Ι), το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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 ή της αρμόδιας
Λιμενικής Αρχής που έχει σχετικά εξουσιοδοτηθεί. Σε
περίπτωση μη εκτέλεσης πλόων έτερων κατηγοριών
πλοίων συνυποβάλλεται σχετική βεβαίωση της οικείας
Λιμενικής Αρχής. Η ανωτέρω απαίτηση δεν αφορά σε
περιπτώσεις πλοίων που η μη εκτέλεση πλόων έχει επιβληθεί, όπως των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων
[κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη,
Υγείας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/ 2020 (Β΄ 944), όπως ισχύει].
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3. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από
τους ναυτικούς της περ. β΄ 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’). Στον
οικείο πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται ναυτικοί που παραμένουν ναυτολογημένοι σε άλλο πλοίο της ίδιας πλοιοκτήτριας εταιρείας ή πλοίο άλλης εταιρείας που ανήκει
στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση
ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση.
4. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση γνωστοποιείται υποχρεωτικά, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον
ναυτικό από τον πλοιοκτήτη και στη Λιμενική Αρχή που
βρίσκεται το πλοίο.».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2242.10/21372/
2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής αντικαθίσταται ως εξής:
«1α. Μετά τη γνωστοποίηση του άρθρου 1 από τον
πλοιοκτήτη, 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:
αα. για τους ναυτικούς της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 στη Λιμενική Αρχή στην οποία ελλιμενίζεται το
πλοίο, μέσω του πλοιάρχου αυτού ή του νόμιμου αναπληρωτή του, ο οποίος τις υποβάλλει αυτοπροσώπως ή
δια του ναυτικού πράκτορα του πλοίου, μετά του ναυτολογίου ή της ειδικής κατάστασης του πλοίου και των
ναυτικών φυλλαδίων,
αβ. οι ναυτικοί της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1,
ομοίως κατά τη διαδικασία της ανωτέρω υποπερ. αα΄. Σε
περίπτωση πλοίου του οποίου το ναυτολόγιο έχει κλείσει
ή πλοίου που δεν βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητας
Λιμενικής Αρχής, δύναται να υποβάλλουν την αίτησή
τους στην εγγύτερη Λιμενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι της ανωτέρω περ. β΄,
οι οποίοι δεν έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από τον
πλοιοκτήτη, δύναται να υποβάλλουν ανεξαρτήτως αυτής αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις σε Λιμενικές Αρχές
και να συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους που συντάσσονται, κατόπιν ελέγχου από αυτές των σχετικών
προϋποθέσεων στο ναυτικό φυλλάδιο των ναυτικών.
αγ. Οι Λιμενικές Αρχές προβαίνουν στην καταχώριση
εγγραφής «αναστολή σύμβασης από .... έως ....» τόσο
στο ναυτολόγιο-ειδική κατάσταση του πλοίου όσο και
στο ναυτικό φυλλάδιο του ναυτικού για τις κατηγορίες
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, ενώ για την κατηγορία της περ. β΄ 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.
αδ. Οι Λιμενικές Αρχές συντάσσουν καταλόγους των
αιτηθέντων ναυτικών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Γ΄, που προσαρτάται στην παρούσα και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, τους οποίους αποστέλλουν στον Οίκο Ναύτου και τηρούν ειδικό αρχείο.
Ειδικότερα, για τους:
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αδα. ναυτικούς κατηγοριών πλοίων που προστέθηκαν
στις ρυθμίσεις της παρούσας, με την από 01-05-2020
Π.Ν.Π. (περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 1) συντάσσονται
κατάλογοι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ΄,
αδβ. ναυτικούς των οποίων συμβάσεις ναυτολόγησης
έχουν τεθεί σε αναστολή και παρατείνονται (περ. β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2) συντάσσονται κατάλογοι σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄,
αδγ. απολυθέντες ναυτικούς την 31-03-2020 (περ. β΄
της παρ. 1 του άρθρου 1) συντάσσονται κατάλογοι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ΄.
β. Σε περίπτωση παράτασης της αναστολής της
σύμβασης ναυτολόγησης από τα συμβαλλόμενα μέρη
ακολουθείται ομοίως η διαδικασία της παρούσας για
την περίπτωση της αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης. Οι Λιμενικές Αρχές προβαίνουν στην καταχώριση εγγραφής «παράταση αναστολής σύμβασης από ....
έως ....», τόσο στο ναυτολόγιο ή στις ειδικές καταστάσεις
του πλοίου όσο και στο ναυτικό φυλλάδιο του ναυτικού.
Στη συνέχεια συντάσσουν καταλόγους των υπαγομένων
ναυτικών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής, τους οποίους αποστέλλουν
αμελλητί στον Οίκο Ναύτου μετά το πέρας του χρόνου
παράτασης και τηρούν ειδικό αρχείο.
γ. Σε περιπτώσεις μεμονωμένων απολύσεων κατόπιν
αιτήσεων ναυτικών, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης έχουν ανασταλεί, συντάσσονται οι ανωτέρω
κατάλογοι ειδικώς γι’ αυτούς και αποστέλλονται αμελλητί
στον Οίκο Ναύτου.».
Άρθρο 2
1. Στην υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020/02-04-2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προστίθεται άρθρο 4, ως εξής:
«Άρθρο 4
1. Οι ναυτικοί της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 για
χρονικό διάστημα 30 ημερών και της περ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 1 λαμβάνουν, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων
ευρώ (800€).
2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη,
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε
οφειλή.
3. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών
καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.
4. Οι ναυτικοί των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή δεν υποχρεούνται σε εργασία για λογαριασμό του
πλοίου, εκτός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης κατόπιν
εντολής της Λιμενικής Αρχής.
5. Η ημερομηνία έναρξης αναστολής της σύμβασης
ναυτολόγησης δηλώνεται κοινώς από τα συμβαλλόμενα
μέρη και δύναται να ανατρέχει στον χρόνο διακοπής
δρομολογίων ή μη εκτέλεσης πλόων, αλλά όχι προγενέστερα της ημερομηνίας επιβολής του μέτρου του εν
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μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών, για τη μεταφορά επιβατών δια
θαλάσσης, καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών
πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι 21-03-2020
(υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής). Για τις περιπτώσεις πλοίων που δεν έχουν εκκινήσει πλόες τους στο
πλαίσιο δρομολογιακών τους υποχρεώσεων για τους
μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020, ανοίγεται ναυτολόγιο,
ναυτολογούνται ναυτικοί και η αναστολή συμβάσεων
ομοίως συμφωνείται και δηλώνεται, σύμφωνα με την
παρούσα, από τα συμβαλλόμενα μέρη, και δύναται να
συμπίπτει με την ημερομηνία ναυτολόγησης ναυτικών.
6. Οι ναυτικοί, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε
αναστολή, δύνανται να αιτούνται την αποναυτολόγησή
τους, κατόπιν υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης.
Οι ναυτικοί του προηγούμενου εδαφίου είναι δικαιούχοι
της οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών
διάρκειας της αναστολής.
7. Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής
των συμβάσεων ναυτολόγησης, κατόπιν συμφωνίας των
συμβαλλομένων μερών, για έκτακτους και επείγοντες
λόγους, όπως για την εκτέλεση μεμονωμένου ή μεμονωμένων πλόων. Οι ναυτικοί του προηγούμενου εδαφίου
είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία
των ημερών διάρκειας της αναστολής. Για το διάστημα
της ανάκλησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
οφείλονται από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή διαχειριστή οι πάγια καταβαλλόμενες αποδοχές κατ’ αναλογία
των ημερών απασχόλησης των ναυτικών. Οι πλοιοκτήτες
ή εφοπλιστές ή διαχειριστές, υποχρεούνται να γνωστοποιούν σχετικώς στη Λιμενική Αρχή, η οποία διενεργεί
εγγραφή στα ναυτικά φυλλάδια και στο ναυτολόγιο του
πλοίου “προσωρινή ανάκληση της αναστολής από …
έως…”. Ύστερα από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης
της αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης συνεχίζεται η αναστολή μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους
χρονικού διαστήματός της. Η ενημέρωση του Ν.Α.Τ. για
την προσωρινή ανάκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 1 δύναται να διενεργείται μεταγενέστερα σύμφωνα με τις οδηγίες του Ν.Α.Τ.
8. Στην περίπτωση διακοπής ανεκτέλεστων ή ανάληψης δρομολογίων ή έναρξης εκτέλεσης πλόων, εκτός της
παρ. 7, η αναστολή της σύμβασης ναυτολόγησης των
ναυτικών των πλοίων αυτών δύναται να περατώνεται
ακόμη και προ του πλήρους δυνατού χρονικού διαστήματός της. Οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές,
υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ν.Α.Τ. και τη Λιμενική
Αρχή, η οποία διενεργεί σχετική εγγραφή στα ναυτικά
φυλλάδια και στο ναυτολόγιο του πλοίου. Οι ναυτικοί
του προηγούμενου εδαφίου είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της
αναστολής.
9. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, πλοιοκτήτες, εφοπλιστές,
που έχουν διακόψει ανεκτέλεστα ή αναλαμβάνουν δρομολόγια ή εκκινήσει πλόες, σύμφωνα με την παρ. 8 και
που εξακολουθούν να πλήττονται σημαντικά λόγω των
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αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και τα πλοία τους δεν δραστηριοποιούνται,
δύνανται να αναστέλλουν εκ νέου τις συμβάσεις ναυτολόγησης των ναυτικών πλοίων τους σύμφωνα με την
παρούσα.
10. Οι ναυτικοί που απολύονται την ημέρα πέρατος
του χρόνου της αναστολής, συμπεριλαμβανομένου του
χρόνου τυχόν παράτασης αυτής και των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τέθηκαν σε αναστολή αυθημερόν
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της ναυτολόγησής τους δεν δικαιούνται την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση, εφόσον
το πλοίο εξακολουθεί να μην δραστηριοποιείται κατά
τον χρόνο της απόλυσής τους και το ναυτολόγιο-ειδική
κατάσταση του πλοίου κλείνεται.».
2. Το Παράρτημα Β΄ της υπ’ αρ . 2242.10/21372/2020/
02-04-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής αντικαθίσταται ως εξής:
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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 ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȞįȘȝȓĮȢ
țȠȡȦȞoȧȠȪ 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
ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:

(4)

, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ

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, Ș ıȪȝȕĮıȘ ȞĮȣĲȠȜȩȖȘıȒȢ
ȝȠȣ ȑȤİȚ ĮȞĮıĲĮȜİȓ Įʌȩ ___ / ___ / ___, țĮȚ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ ȑȦȢ ___ / ___ / ___________ (įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıİ ĮȡȞȘĲȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ)
ȜȩȖȦ:
ĮĮ) įȚĮțȠʌȒȢ Ȓ ȝȘ İțĲȑȜİıȘȢ ʌȜȩȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ _________________ 2020
ȕȕ) ȝȘ İțțȓȞȘıȘȢ įȡȠȝȠȜȠȖȚĮțȫȞ ʌȜȩȦȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȝȒȞİȢ ȂȐȡĲȚȠ, ǹʌȡȓȜȚȠ, ȂȐȚȠ, ǿȠȪȞȚȠ 2020 [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
____________________________________________________________________________________________________
(Ȗ) ȝȚıșȫȞȦ țȪȡȚĮ țĮĲȠȚțȓĮ (įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıİ ĮȡȞȘĲȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ).
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ İțȝȚıșȦĲȒ _______________________________________ ǹĭȂ _________________________________
ǻ/ȞıȘ ȝȚıșȓȠȣ ________________________________________________________________________________________
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ įȘȜȫȞȦ İʌȓıȘȢ ȩĲȚ įİȞ İȓȝĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĮıĳĮȜİȓĮȢ-ĳȪȜĮȟȘȢ, įİȞ ȑȤȦ ȜȐȕİȚ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ İȚįȚțȠȪ ıțȠʌȠȪ
Įʌȩ ȐȜȜȠ ĳȠȡȑĮ 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…………..
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(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)
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.

3. ȈĲȘȞ ĮȡȚș. ʌȡȦĲ.2242.10/21372/2020 țȣĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮ ǻǯ, Ǽǯ țĮȚ Ȉȉǯ, ȦȢ İȟȒȢ:

1.
2.
3.
4.
....

ǹ/ǹ

ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹ
ȆǹȉȇȅȈ

Ȁȅǿȃ.: ǻ.ȃ.Ǽȇ.

ǼȆȍȃȊȂȅ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǻǯ

ȆȇȅȈ: ȅȓțȠ ȃĮȪĲȠȣ

ǹȡȚș. ʌȡȦĲ.:

ǹȂǾȃǹ

ǹȂȀǹ

ǹĭȂ

GR
GR
GR
GR
GR

ǿǺǹȃ

ȅȃȅȂǹ
– ȃǾȅȁ.
ȆȁȅǿȅȊ

ǹ.Ȇ.
ǻǾȁȍȈǾȈ
ȃǹȉ

ǾȂ/ȃǿǹ
ȆǼȇǹȉȅȈ
ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ

ȅ ȁǿȂǼȃǹȇȋǾȈ

ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ

ǾȂ/ȃǿǹ
ǼȃǹȇȄǾȈ
ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ

ǾȂ/\ȃǿǹ
ǼȃǹȇȄǾȈ
ȆǹȇǹȉǹȈǾȈ
ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ

ǾȂ/ȃǿǹ
ȆǼȇǹȉȅȈ
ȆǹȇǹȉǹȈǾȈ
ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ

ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȃǹȊȉǿȀȍȃ ǻǿȀǹǿȅȊȋȍȃ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ ȉǾȈ ǹȆȅ 01-05-2020 Ȇ.ȃ.Ȇ. (ǹǯ 90)
(ȆǼȇ. ȆȇȅȈĬǼȉȍȃ ȀǹȉǾīȅȇǿȍȃ ȃǹȊȉǿȀȍȃ ȅȆȅǿȍȃ ȈȊȂǺǹȈǼǿȈ ȃǹȊȉȅȁȅīǾȈǾȈ ȉǼĬǾȀǹȃ ȈǼ ǹȃǹȈȉȅȁǾ)

ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȃǹȊȉǿȁǿǹȈ
Ȁǹǿ ȃǾȈǿȍȉǿȀǾȈ ȆȅȁǿȉǿȀǾȈ
ǹȇȋǾīǼǿȅ ȁǿȂǼȃǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ –
ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ AȀȉȅĭȊȁǹȀǾȈ
ȁǿȂǼȃǿȀǾ ǹȇȋǾ ________

ǾȂ/ȃǿǼȈ
ȆȇȅȈȍȇǿȃǾȈ
ǹȃǹȀȁǾȈǾȈ
ǹȆȅ -ǼȍȈ

Τεύχος B’ 2209/06.06.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22691

ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹ
ȆǹȉȇȅȈ

ǹȂǾȃǹ

ǹȂȀǹ

ǹĭȂ

GR
GR
GR
GR
GR

ǿǺǹȃ

ȅȃȅȂǹ
– ȃǾȅȁ.
ȆȁȅǿȅȊ

ǹ.Ȇ.
ǻǾȁȍȈǾȈ
ȃǹȉ

ȅ ȁǿȂǼȃǹȇȋǾȈ

ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ

ǾȂ/ȃǿǹ
ȆǼȇǹȉȅȈ
ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȑȖȖȡĮĳȠ țĮĲĮȜȩȖȠȣ ȞĮȣĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ ıȣȝȕȐıİȚȢ ĲȑșȘțĮȞ ıİ ĮȞĮıĲȠȜȒ ȝİ ĲȘȞ Įʌȩ 30-03-2020 Ȇ.ȃ.Ȇ.

Ȁȅǿȃ.: ǻ.ȃ.Ǽȇ.

ǼȆȍȃȊȂȅ

ǾȂ/ȃǿǹ
ǼȃǹȇȄǾȈ
ȆǹȇǹȉǹȈǾȈ
ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ

ǾȂ/ȃǿǹ
ȆǼȇǹȉȅȈ
ȆǹȇǹȉǹȈǾȈ
ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ

ǾȂ/ȃǿǼȈ
ȆȇȅȈȍȇǿȃǾȈ
ǹȃǹȀȁǾȈǾȈ
ǹȆȅ - ǼȍȈ
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1.
2.
3.
4.
....

ǹ/ǹ

ȆȇȅȈ: ȅȓțȠ ȃĮȪĲȠȣ

ǹȡȚș. ʌȡȦĲ.:

ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȃǹȊȉǿȀȍȃ ǻǿȀǹǿȅȊȋȍȃ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ ȉǾȈ ǹȆȅ 01-05-2020 Ȇ.ȃ.Ȇ. (ǹǯ 90)
(ȆǼȇ. ȆǹȇǹȉǹȈǾȈ ǹȃǹȈȉȅȁǾȈ ȈȊȂǺǹȈǼȍȃ ȃǹȊȉȅȁȅīǾȈǾȈ)

ȈȤİĲ.: ȉȠ ĮȡȚș. ʌȡȦĲ. ………………. ǲȖȖȡĮĳȩ ȝĮȢ1.

ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȃǹȊȉǿȁǿǹȈ
Ȁǹǿ ȃǾȈǿȍȉǿȀǾȈ ȆȅȁǿȉǿȀǾȈ
ǹȇȋǾīǼǿȅ ȁǿȂǼȃǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ –
ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ AȀȉȅĭȊȁǹȀǾȈ
ȁǿȂǼȃǿȀǾ ǹȇȋǾ ________

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Eǯ

22692
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1.
2.
3.
4.
....

ǹ/ǹ

ȅȃȅȂǹ

Ȁȅǿȃ.: ǻ.ȃ.Ǽȇ.

ǼȆȍȃȊȂȅ

ȆȇȅȈ: ȅȓțȠ ȃĮȪĲȠȣ

ǹȡȚș. ʌȡȦĲ.:

ȅȃȅȂǹ
ȆǹȉȇȅȈ

ǹȂǾȃǹ

ǹȂȀǹ

ǹĭȂ
GR
GR
GR
GR
GR

ȅ ȁǿȂǼȃǹȇȋǾȈ

ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ

ǿǺǹȃ

ȅȃȅȂǹ
– ȃǾȅȁ.
ȆȁȅǿȅȊ

ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȃǹȊȉǿȀȍȃ ǻǿȀǹǿȅȊȋȍȃ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ ȉǾȈ ǹȆȅ 01-05-2020 Ȇ.ȃ.Ȇ. (ǹǯ 90)
(ȆǼȇ. ȃǹȊȉǿȀȍȃ ǹȆȅȁȊĬǼȃȉȍȃ ȉǾȃ 31-03-2020)

ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȃǹȊȉǿȁǿǹȈ
Ȁǹǿ ȃǾȈǿȍȉǿȀǾȈ ȆȅȁǿȉǿȀǾȈ
ǹȇȋǾīǼǿȅ ȁǿȂǼȃǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ –
ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ AȀȉȅĭȊȁǹȀǾȈ
ȁǿȂǼȃǿȀǾ ǹȇȋǾ ________

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ȉȉǯ

ǹ.Ȇ.
ǻǾȁȍȈǾȈ
ȃǹȉ
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Άρθρο 3
H ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 1 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

22696
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02022090606200012*

