
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    2242.10/ 32718/2020 
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2242.10/

21372/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής «Μηχανισμός εφαρμο-

γής των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας 

για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παν-

δημίας του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 1128). 

 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 30.3.2020 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 Φορέ-
ων, 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 Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία 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 Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), όπως ισχύει σε συνδυασμό με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015,
ζ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-

ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), όπως ισχύει, 

η) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), 

θ) του 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), 

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 Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), 

ιβ) της υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020/ 02-04-2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων 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 Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου 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 προϋπο-
λογισμού 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 εξηκο-
στού τρίτου της από 30-03-2020 πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε - 
συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου τεσσαρακο-
στού 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 προ-
σωπικό 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 δι-
ακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων 
τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομο-
λογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες 
Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση 
ναυτολογίου, 

αβ. σε πλοία που έχει επιβληθεί απαγόρευση εκτέλε-
σης πλόων με εντολή δημόσιας αρχής, ιδίως στην περί-
πτωση επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, 

αγ. σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία, εφοδιασμένα με 
ναυτολόγιο ή με ειδικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσ-
σονται 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 εκτε-
λούν πλόες μετά την 1η Μαρτίου 2020 και είναι εφοδια-
σμένα 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 δι-
εθνών 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 ναυτι-
κών, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν 
σε αναστολή και 

β. υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει τους ναυτι-
κούς των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε 
αναστολή, κατά την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1, σύμ-
φωνα 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 Υπουργεί-
ου 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 επι-
βληθεί, 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]. 

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 πα-
ραμένουν ναυτολογημένοι σε άλλο πλοίο της ίδιας πλοι-
οκτήτριας 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 υπο-
χρεωτικά, 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, σύμ-
φωνα 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 άρ-
θρου 1 στη Λιμενική Αρχή στην οποία ελλιμενίζεται το 
πλοίο, μέσω του πλοιάρχου αυτού ή του νόμιμου ανα-
πληρωτή του, ο οποίος τις υποβάλλει αυτοπροσώπως ή 
δια του ναυτικού πράκτορα του πλοίου, μετά του ναυ-
τολογίου 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 κατοικί-
ας τους. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι της ανωτέρω περ. β΄,
οι οποίοι δεν έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από τον 
πλοιοκτήτη, δύναται να υποβάλλουν ανεξαρτήτως αυ-
τής αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις σε Λιμενικές Αρχές 
και να συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους που συ-
ντάσσονται, 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 κατη-
γορία 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 φυλ-
λαδίου. 

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 απο-
στέλλουν 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 Παραρτήμα-
τος 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 σύμ-
φωνα 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 ναυτολό-
γησης. Οι Λιμενικές Αρχές προβαίνουν στην καταχώρι-
ση 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 Παραρτήμα-
τος 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 ναυτο-
λόγησης 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 Υπο-
θέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προστί-
θεται 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 ενί-
σχυση, 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 ναυτο-
λόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών 
καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου. 

4. Οι ναυτικοί των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε ανα-
στολή 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 προγε-
νέστερα της ημερομηνίας επιβολής του μέτρου του εν 

μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύ-
που πλοίων και σκαφών, για τη μεταφορά επιβατών δια 
θαλάσσης, καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτι-
κών 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 περι-
πτώσεις 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 μεμονω-
μένων 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 διαχειρι-
στή οι πάγια καταβαλλόμενες αποδοχές κατ’ αναλογία 
των ημερών απασχόλησης των ναυτικών. Οι πλοιοκτήτες 
ή εφοπλιστές ή διαχειριστές, υποχρεούνται να γνωστο-
ποιούν 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 συνεχίζε-
ται 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 σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του Ν.Α.Τ. 

8. Στην περίπτωση διακοπής ανεκτέλεστων ή ανάλη-
ψης 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 διαστή-
ματός 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 οικονομι-
κής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της 
αναστολής. 

9. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, 
που έχουν διακόψει ανεκτέλεστα ή αναλαμβάνουν δρο-
μολόγια 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 ναυ-
τολόγησης 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 συμ-
βάσεις ναυτολόγησης τέθηκαν σε αναστολή αυθημερόν 

της ναυτολόγησής τους δεν δικαιούνται την προβλεπό-
μενη 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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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 Ναυτιλίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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*02022090606200012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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