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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2242.10/33140/2021
Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας
του κορωνοϊου COVID-19 - Παράταση χρονικού
διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Μάιο 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
β) του άρθρου τεσσαρακοστού της από 01-05-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112),
δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
ε) 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),
στ) του άρθρου 78 του ν. 4722/2020 «Μέτρα στήριξης
ναυτικής εργασίας» (Α΄ 177),
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ζ) του άρθρου 126 του ν. 4764/2020 «Μέτρα στήριξης
ναυτικής εργασίας» (Α΄ 256),
η) του άρθρου 16 του ν. 4770/2021 «Μέτρα στήριξης
ναυτικής εργασίας» (Α΄ 15),
θ) του Κεφ. ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας
Διοίκησης» (Α΄ 133)»,
ια) 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. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),
ιβ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
ιγ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ιδ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
ιστ) 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), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2242.10/
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32718/2020/06-06-2020 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2209),
ιζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
ιη) της υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805),
ιθ) της υπ’ αρ. 2242.10/21443/24-03-2021 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού για το μήνα Μάρτιο 2021» (Β΄ 1199),
κ) της υπ’ αρ. 2242.10/28057/19-04-2021 κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μέτρα στήριξης
της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού για το μήνα Απρίλιο 2021» (Β΄ 1610).
2. Την υπό στοιχεία 2814.5/29301/2021/ΑΣ 2814.5.1/
06/23-04-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την
οποία η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 322.917,40
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ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 2119 «Λοιπές επιδοτήσεις» του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Οίκου Ναύτου για
τον Μάιο 2021 σύμφωνα με το υπ’ αρ. 3486/21-04-2021
έγγραφο του και την υπ’ αρ. 3445/21-04-2021 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 6ΙΠΒ469ΗΞΞ-Δ10).
3. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης των ναυτικών που
πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των
παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021 (Α΄ 15),
παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών
και συγκεκριμένα για τον μήνα Μάιο 2021.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
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