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ΘΕΜΑ: « Μζτρα ςτιριξθσ τθσ ναυτικισ εργαςίασ για τθν αντιμετώπιςθ των επιπτώςεων τθσ πανδθμίασ του
κορωνοϊοφ COVID-19 - Παράταςθ χρονικοφ διαςτιματοσ καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ
ςκοποφ για το μινα Μάιο 2021 ».
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ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ
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Ζχοντασ υπόψθ:
1.
Tισ διατάξεισ:
α)
του άρκρου εξθκοςτοφ τρίτου τθσ από 30-03-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Μζτρα
αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Αϋ 75), που
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4684/2020 (Αϋ 86),
β)
του άρκρου τεςςαρακοςτοφ τθσ από 01.05.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Περαιτζρω μζτρα
για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν επάνοδο ςτθν κοινωνικι και
οικονομικι κανονικότθτα» (Αϋ 90), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του Ν. 4690/2020 (Αϋ104),
γ)
του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ» (Α' 112), όπωσ ιςχφει,
δ)
του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 143), όπωσ ιςχφει,
ε)
του ν. 4624/2019 «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016
για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα … και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 137),
ςτ)
του άρκρου 78 του ν. 4722/2020 (Αϋ177) «Μζτρα ςτιριξθσ ναυτικισ εργαςίασ»,
η)
του άρκρου 126 του ν. 4764/2020 (Αϋ256) «Μζτρα ςτιριξθσ ναυτικισ εργαςίασ»,
θ)
του άρκρου 16 του ν. 4770/2021 (Αϋ15) «Μζτρα ςτιριξθσ ναυτικισ εργαςίασ»,
κ)
του Κεφ. ΙΑ ́ «Ψθφιακι Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 (Αϋ184),
ι)
του άρκρου 90 του Κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα, που κυρϊκθκε
με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περ. 22 του άρκρου
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των
κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» (Α’ 133)»,
ια)
του άρκρου 2 του π.δ. 70/2015 «Αναςφςταςθ των Τπουργείων Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Τποδομϊν,
Μεταφορϊν και Δικτφων, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Αναςφςταςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ … Μεταφορά
Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ ςτο Τπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ» (Αϋ 114),
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ιβ)
ιγ)

του π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (Αϋ 26), όπωσ ιςχφει,
του π.δ. 81/2019 «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Τπουργείων και κακοριςμόσ των
αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ Τπουργείων» (Αϋ 119),
ιδ)
του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και
Τφυπουργϊν» (Αϋ 121),
ιε)
του π.δ. 84/2019 «φςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν/Ενιαίων
Διοικθτικϊν Σομζων Τπουργείων» (Αϋ 123), όπωσ ιςχφει,
ιςτ) τθσ αρ. πρωτ. 2242.10/21372/2020/02-04-2020 κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Τποκζςεων και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Βϋ1128), όπωσ τροποποιικθκε με τθν
υπϋαρ. 2242.10/32718/2020/6-06-2020 κυα των Τπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων και
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Βϋ2209),
ιη)
του π.δ. 62/2020 «Διοριςμόσ Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 155),
ιθ)
τθσ υπϋ αρικ. Τ 70/2020 Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι
Τπουργό Οικονομικϊν, Θεόδωρο κυλακάκθ» (Βϋ 4805),
ικ)
τθσ αρικ. πρωτ. 2242.10/21443/24-03-2021 κυα Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ «Μζτρα ςτιριξθσ τθσ ναυτικισ εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ πανδθμίασ
του κορωνοϊοφ COVID-19 - Παράταςθ χρονικοφ διαςτιματοσ καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ
ςκοποφ για το μινα Μάρτιο 2021» (Βϋ 1199),
κ)
τθσ αρικ. πρωτ. 2242.10/28057/19-04-2021 κυα Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ «Μζτρα ςτιριξθσ τθσ ναυτικισ εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ πανδθμίασ
του κορωνοϊοφ COVID-19 - Παράταςθ χρονικοφ διαςτιματοσ καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ
ςκοποφ για το μινα Απρίλιο 2021» (Βϋ 1610).
2. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 2814.5/29301/2021/Α 2814.5.1/06/23-04-2021 ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ςφμφωνα με τθν
οποία θ προκαλοφμενθ δαπάνθ ανζρχεται ςε 322.917,40 ευρϊ ςε βάροσ του ΚΑΕ 2119 «Λοιπζσ επιδοτιςεισ»
του προχπολογιςμοφ τρζχοντοσ ζτουσ του Οίκου Ναφτου για τον Μάιο 2021 ςφμφωνα με το αρ. 3486/21-042021 ζγγραφό του και τθν αρ. 3445/21-04-2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ 6ΙΠΒ469ΗΞΞ-Δ10).
3. Σθν επιτακτικι ανάγκθ ςτιριξθσ των ναυτικϊν που πλιττονται ςθμαντικά λόγω των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν
τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ (COVID-19), οι οποίεσ εξακολουκοφν να υφίςτανται.
Αποφαςίηουμε
Άρκρο 1
Η καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ των παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 16 του ν. 4770/2021 (Αϋ 15),
παρατείνεται για χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν και ςυγκεκριμζνα για το μινα Μάιο 2021.
Άρκρο 2
H ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθν δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
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