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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της
απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274).

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./179/
16883 σχ.17977/30-10-2020 απόφασης κατανομής για διορισμό σύμφωνα με ειδικές διατάξεις
στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα:
«Απόφαση κατανομής για διορισμό σύμφωνα με
ειδικές διατάξεις στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος» (Β΄4967).

3

Παράταση της περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90)
που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α΄104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών
στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής εργασίας
(ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 228/1998.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 54462/1611
(1)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της
απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από
13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συ-

Αρ. Φύλλου 5892

νεχιζόμενων συνεπειών 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 συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες
διατάξεις» (Α΄104), όπως ισχύει,
2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως
ισχύει,
3. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133),
4. τα στοιχεία γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»),
5. το άρθρο 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 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
6. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145), όπως
ισχύει,
7. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄168), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192) όπως ισχύει,
10. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
11. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
12. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
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13. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155).
14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄4805).
15. Την υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“»
(Β΄2274), όπως ισχύει.
16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄3520), όπως
ισχύει.
17. Την υπό στοιχεία οικ. 53195/2977/29-12-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
18. Την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους έως τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν οκτώ χιλιάδων και εκατόν εξήντα ευρώ
(4.108.160 €), η οποία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου
εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης
“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274), ως εξής:
Στο κεφάλαιο Α, μετά το άρθρο 4, προστίθεται άρθρο
4Α ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Καταβολή στους εργαζόμενους αναλογίας
επιδόματος αδείας επί της οικονομικής
ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας
1. Η αναλογία του επιδόματος αδείας της παρ. 3 του
άρθρου 4 της παρούσης η οποία καταβάλλεται στους
εργαζόμενους, ανέρχεται, για κάθε μήνα ένταξης των
εργαζομένων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντός
του έτους 2020, σε 1/25 επί της οικονομικής ενίσχυσης
βραχυχρόνιας εργασίας των δικαιούχων εργαζομένων,
όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 της
παρούσης.
2. Η καταβολή της αναλογίας του επιδόματος αδείας
της παρ. 1 του παρόντος προς τους δικαιούχους - εργαζόμενους πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και βαρύνει τον Κρατικό
Προϋπολογισμό. Η πληρωμή στους δικαιούχους εργαζόμενους ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα κατόπιν
διασταύρωσης με τα στοιχεία που τηρούνται στο ΠΣ
«ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με το χρονικό διάστημα υπαγωγής
εκάστου μισθωτού στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και τα καταβαλλόμενα ποσά
της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. Η
αναλογία του επιδόματος αδείας πιστώνεται απευθείας
στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού,
τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στο κεφάλαιο Β΄της παρούσης απόφασης».

Τεύχος B’ 5892/31.12.2020

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ.23103/ 478/2020
(Β΄2274) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./221/21100
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./179/
16883 σχ.17977/30-10-2020 απόφασης κατανομής για διορισμό σύμφωνα με ειδικές διατάξεις
στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα:
«Απόφαση κατανομής για διορισμό σύμφωνα με
ειδικές διατάξεις στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος» (Β΄4967).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων,
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄105), τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄40) και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012
(Α΄54), όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121) και
το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών
Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1339/1983
(Α΄35), όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν. 2800/2000 (Α΄202), όπως ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού (Β΄323).
5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./179/16883 σχ.17977/
30-10-2020 απόφαση κατανομής για διορισμό σύμφωνα με ειδικές διατάξεις στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού
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Τεύχος B’ 5892/31.12.2020

Σώματος «Απόφαση κατανομής για διορισμό σύμφωνα
με ειδικές διατάξεις στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος» (Β΄4967, ΑΔΑ: 6Γ1346ΜΤΛ6-ΚΚΝ).
6. Το υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/4/1146/11-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3812/2009.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./179/
16883 σχ.17977/30-10-2020 απόφασης κατανομής για
διορισμό σύμφωνα με ειδικές διατάξεις στο Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώματος «Απόφαση κατανομής για διορισμό σύμφωνα με ειδικές διατάξεις στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος» (Β΄4967, ΑΔΑ: 6Γ1346ΜΤΛ6-ΚΚΝ),
όσον αφορά στην κατανομή ενός (1) ατόμου σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2800/2000, όπως
ισχύει, το οποίο αντί του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας διορίζεται σε κενή οργανική θέση του κλάδου
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Κατά τα λοιπά, η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./179/16883
σχ.17977/30-10-2020 απόφαση κατανομής ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 2241.7/87443/2020
(3)
Παράταση της περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από
01.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων
ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές
Αρχές και λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά
παρέκκλιση 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 1.5.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέ-
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τρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
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 συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις» (Α΄104),
β) 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), 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 κωδικοποιήθηκε 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,
ε) 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, 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),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26), όπως ισχύει,
η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), όπως τροποποιήθηκε 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 Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155),
ιβ) της υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).
2. Την υπ΄αρ. 2/78743/18-12-2020 απόφαση ΥΠΟΙΚ/
ΓΛΚ/ΔΠΓΚ ΣΤ΄ (ΑΔΑ: 6ΞΖΕΗ-Φ1Ζ).
3. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
4. Τo υπ΄αρ. 2811.8/85586/2020/22-12-2020 Εισηγητικό Σημείωμα του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται 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 παροχές 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)
που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104).
Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων των παρ. 1
έως 3 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 01.05.2020
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πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. 2241.7/73380/2020/03-11-2020
(Β΄4916) κοινή υπουργική απόφαση, παρατείνεται από
την 1.1.2021 έως την 28.02.2021.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
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