
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία οικ. 2219/146/
Φ. 15/02-03-2012 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρε-
σιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 
17-40 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειο-
δότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρ-
κων και άλλες διατάξεις» (Β’ 584).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/οικ. 16276/ 
2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε 
άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία 
χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος 
στην ειδικότητα Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενο-
φόρου» (Β΄ 1486), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠοικ.34218/2017 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1729).

3 Παράταση της περιόδου εφαρμογής των δια-
τάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 
01.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (Α’  90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν.  4690/2020 (Α’  104), για την εγγραφή των 
ανέργων ναυτικών στους καταλόγους προσφε-
ρομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμε-
νων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο 
Εύρεσης Ναυτικής εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λι-
μενικές Αρχές και λαμβάνουν τακτική επιδό-
τηση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
π.δ. 228/1998.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οίκ. 21526/250/Φ15 (1)
   Συμπλήρωση της υπό στοιχεία οικ. 2219/146/

Φ. 15/02-03-2012 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρε-

σιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 

17-40 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειο-

δότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιη-

τικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρ-

κων και άλλες διατάξεις» (Β’ 584). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 3982/2011 και ειδικότερα της παρ.  2 του 

άρθρου 18 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα-
νικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 68), όπως 
ισχύει.

3. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 
άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 230), όπως ισχύει.

4. Του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

5. Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄167).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

7. Της υπό στοιχεία οικ. 2219/146/Φ. 15/02-03-2012 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μηχανολογικές εγκατα-
στάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατά-
ξεις των άρθρων 17-40 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποι-
ητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις» (Β’ 584).

8. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

9. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. 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).

12. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

13. Του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

14. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

15. Της υπό στοιχεία 2/07.01.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά (Β’ 45)».

Β. Την από 22-10-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Αδει-
οδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων 
της Γ.Γ. Βιομηχανίας.

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην υπό 

στοιχεία οικ. 2219/146/Φ. 15/02-03-2012 (Β’ 584) κοινή 
υπουργική απόφαση περί μηχανολογικών εγκαταστά-
σεων παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις 
των άρθρων 17-40 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιη-
τικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις» προστίθενται και οι εγκαταστάσεις 
παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών(«film industry»), 
βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων καθώς και των 
υποστηρικτικών και συνοδευτικών προς αυτές δραστη-
ριοτήτων που ασκούνται εντός του χώρου αυτών.

Άρθρο 2 
Ισχύς Απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021 

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης Υφυπουργός 
και Επενδύσεων Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. 6693 (2)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/οικ. 

16276/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και 

κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικα-

σία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλμα-

τος στην ειδικότητα Διασώστης - Πλήρωμα Ασθε-

νοφόρου» (Β΄ 1486), όπως τροποποιήθηκε με την 

υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠοικ.34218/2017 υπουργική 

απόφαση (Β΄ 1729) .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευ-

θερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην 
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α’ 32), όπως 
ισχύει.

β. Των άρθρων 35 και 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.

γ. Της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 62/2007 «Επαγγελ-
ματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Ορ-
γανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης - Πλήρωμα 
Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας - 
Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Α’ 70), όπως ισχύει. 

δ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει.

ε. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων» (Α΄ 123).

στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ζ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

η. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρή-
θηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9155Τεύχος B’ 805/01.03.2021

2. Την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/οικ. 16276/2015 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογη-
τικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη 
διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλμα-
τος στην ειδικότητα «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφό-
ρου» (Β΄ 1486).

3. Την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠοικ. 34218/2017 υπουργι-
κή απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/
οικ.16276/2015 υπουργικής απόφασης» (Β΄ 1729).

4. Την υπό στοιχεία 7618/ΓΓ4/22-1-2021 (Β΄ 328) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ1/132209/3-8-2018 
απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων "Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών 
δικαιωμάτων"» (Β’ 3395).

5. Την υπό στοιχεία Α1ε/Γ.Π. οικ.523/2020 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 
τον Υφυπουργό στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγεί-
ας του Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 7).

6. Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/οικ. 16276/2015 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Γ4α/ΓΠοικ. 34218/2017 υπουργική απόφαση, 
ως ακολούθως:

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ επιπέδου Με-

ταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ει-
δικότητας «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου» και 
στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότη-
τας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, ειδικό-
τητας Ι.Ε.Κ "Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου" του 
ν. 4186/2013 (Α’ 193), που απονέμεται κατόπιν επιτυχούς 
φοίτησης και συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, χορηγείται βεβαίωση άσκησης επαγγέλ-
ματος Διασώστη - Πληρώματος Ασθενοφόρου από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών 
ενοτήτων της Χώρας».

Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«β. αντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής κατάρ-
τισης του ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης - 
Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ή αντίγραφο Διπλώματος 
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης, επιπέδου 5, ειδικότητας Ι. Ε. Κ "Διασώστης - Πλήρω-
μα Ασθενοφόρου" του ν. 4186/2013 (Α’ 193) ή δίπλωμα 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/
οικ.16276/2015 υπουργική απόφαση (Β’ 1486), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠοικ. 34218/2017 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1729).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 2241.7/14185/2021 (3)
    Παράταση της περιόδου εφαρμογής των δια-

τάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 

01.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-

νου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4690/2020 (Α’ 104), για την εγγραφή των 

ανέργων ναυτικών στους καταλόγους προσφε-

ρομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων 

ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης 

Ναυτικής εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές 

και λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά παρέκ-

κλιση των διατάξεων του π.δ. 228/1998 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 έως 5 του άρθρου τεσσαρακοστού της 

από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Πε-
ραιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα.» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπει-
ών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 
Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συ-
νεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονο-
μική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104),

β) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), όπως ισχύει,

γ) του π.δ. 228/1998 «Επιδότηση Ανέργων ναυτικών» 
(Α’ 176), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
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του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), όπως ισχύει,

η) 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),όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

2. Την υπ’ αρ. 2811.23/495/2021/08-02-2021 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Α’/ΓΡ. Α.Α.Υ. 
(Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 06, Βιβλίου Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμών ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ A/A 13936 (ΑΔΑ: 
Ω5ΠΦ4653ΠΩ-Δ6Υ).

3. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνη-
τικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

4. Τo υπ’ αρ. 2811.8/12117/2021/17-02-2021 ειση-
γητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη ύψους εξακοσίων τριάντα χιλιάδων 
ευρώ (630.000 €) στο οικονομικό έτος 2021 σε βάρος 
των πιστώσεων του ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις 
σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α) για πα-
ροχές εκτάκτου χαρακτήρα» του Ειδικού Φορέα 1041-
502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής», του τακτικού προϋπολογισμού Υ.ΝΑ.Ν.Π., 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση περιόδου εφαρμογής των ρυθμίσεων 

των παρ. 1 έως 3 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 
01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων των παρ. 1 
έως 3 του άρθρου 40 της από 01.05.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και παρατάθηκε με 
τις υπ’ αρ. 2241.7/73380/2020/03-11-2020 (Β’ 4916) και 
2241.7/87443/2020/31-12-2020 (Β’ 5892) κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις, παρατείνεται από την 01.03.2021 έως 
την 30.04.2021.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 25 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Ναυτιλίας και 
Οικονομικών Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣKΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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