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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω
Εορτών των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022»

ΕΓΚΥΚΛΙ ΟΣ
Σας γνωρίζουμε ότι, η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής
Κ.Υ.Α.αριθ.2242.10-11/16668/2022/09-03-2022 ,ΦΕΚ 1110. τεύχος Β’/14/03/2022 και για την εφαρμογή της, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις - οδηγίες:

1.ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς καθορίζεται ως εξής:
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022
Σε όλους τους δικαιούχους άνεργους ναυτικούς το ποσό ανέρχεται
σε : 400,00 € (τετρακόσια ευρώ).
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2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ναυτικών για την
έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω των εορτών των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 ορίζεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από 28/11/2022 έως και 23/12/2022.
Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά.
Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστική για το διάστημα, από 28/11/2022 έως και 22/12/2022.
Η κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται ως εξής:
α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά για όσους ναυτικούς κατοικούν στην
Αθήνα και Πειραιά.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως (με την επίδειξη του ναυτικού φυλλαδίου και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας) με σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 και αυστηρά στις οριζόμενες ημερομηνίες και ώρες όπως αυτές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα με βάση
το αρχικό γράμμα του επιθέτου του ναυτικού.

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Α ΕΩΣ Ζ
Η ΕΩΣ Μ
Ν ΕΩΣ Σ
Τ ΕΩΣ Ω

28/11/2022 ΚΑΙ 29/11/2022

09:00-13:00

30/11/2022 ΚΑΙ 01/12/2022

09:00-13:00

02/12/2022 ΚΑΙ 05/12/2022

09:00-13:00

07/12/2022 ΕΩΣ 09/12/2022

09:00-13:00

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Α ΕΩΣ Ω

13/12/2022 ΕΩΣ 22/12/2022

09:00-13:00

Δε θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά σε περίπτωση προσέλευσης του ναυτικού σε διαφορετική ημερομηνία και ώρα από αυτή που ορίζεται στο αρχικό γράμμα του επιθέτου του.

β) Στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές - Παραρτήματα του Ο.Ν. για τους ναυτικούς που κατοικούν στην Περιφέρεια, η υποβολή το δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα
ανακοινώσει η αρμόδια κατά τόπους Λιμενική Αρχή και το Παράρτημα του Οίκου Ναύτου, σύμφωνα με τις δυνατότητες τους.
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3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
3Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρέπει:
α) Να έχει πάνω από πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (11) έντεκα
μήνες τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία,(δηλαδή από 25/12/2019 έως 25/12/2022).
ή
να έχει είκοσι τρεις (23 μήνες) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία
πενταετία (δηλαδή από 25/12/2017 έως 25/12/2022)
και
β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του και μέχρι τις 25/12/2022 χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ούτε μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες,
Δηλαδή Ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2020 έως 25/11/2022 (εξαντλημένου του χρόνου
που καλύπτει άδειες και τυχόν αποζημίωση για ασθένεια, απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε
Δημόσιο Πλειστηριασμό, ή αποβολή ελληνικής σημαίας πλοίου).
Νέο ναυτολόγιο έως τριάντα (30) ημέρες ΜΕΤΑ τις 25/11/2022 δεν διακόπτει την ανεργία.
Οι προϋποθέσεις (α), (β) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.
γ) Δεν απαιτείται εγγραφή στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ.
Τα ναυτολόγια στο Ν. Φυλλάδιο θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες
Λιμενικές Αρχές.
3Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών:
Α. Ναυτικοί οι οποίοι δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνιο νόσημα, με την προϋπόθεση
ότι έχουν τουλάχιστον πέντε (05) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
Για τον χαρακτηρισμό νοσήματος του ναυτικού ως χρόνιο, καθώς και η αδυναμία του να ναυτολογηθεί
αρμόδιοι είναι:
i) Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α). Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α γίνονται υποχρεωτικά
δεκτές και είναι δεσμευτικές.
ii) Για τους δικαιούχους που δεν είναι κάτοικοι περιφέρειας Αττικής, εκτός Ν. Κυθήρων και περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης αρμόδιοι είναι, και τα Δημόσια Νοσοκομεία και οι Δημόσιες Μονάδες
Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) όπως Τοπικές Μονάδες Υγείας
(Το.Μ.Υ), Κέντρα Υγείας κ.τ.λ.) πλησιέστερα στην κατοικία τους.
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: i) Αριθμός ΑΜΚΑ
ii) Το τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας και
iii) Πιστοποιητικό Αναπηρίας ΚΕΠΑ
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Β. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις 25/06/2022 και έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
Γ. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ.
228/1998(Α΄176), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα ΠΔ 110/2000(Α΄104) και 281/2001 (Α΄196), για
ένα τετράμηνο (4μηνο) τουλάχιστον μετά την 25η/12/2021 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.
3Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Όλες οι παραπάνω κατηγορίες, αφορούν απογεγραμμένους ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, η δε υπηρεσία που προσμετρείται να έχει διανυθεί ΜΟΝΟ σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία
με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη από το ΝΑΤ (να έχει καταχωρηθεί στο Ν.Φ. ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης Ν.Α.Τ.).
Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:
1) Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη, στο ναυτικό
τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση.
2) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής
κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.
3) Τα επιδόματα ανεργίας (Π.Δ 228/1998), μητρότητας (Π.Δ 894/1981 & 296/1985) δε θεωρούνται
βοήθημα άλλης μορφής.
4) Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών στις σχολές ΚΕΣΕΝ προσμετρείται ως χρόνος υπηρεσίας εφόσον έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί (και οι τρεις κύκλοι σπουδών) στα χρονικά διαστήματα
που ορίζονται στην παράγραφο 3Α της παρούσας χωρίς ωστόσο η ημερομηνία ολοκλήρωσης του τρίτου κύκλου σπουδών να είναι η τελευταία απόλυση. Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ναυτικοί
παρακολουθούν κύκλο σπουδών ή φοιτούν σε επιδοτούμενη σχολή εκπαιδεύσεως και μετεκπαιδεύσεως Εμπορικού Ναυτικού για απόκτηση κατάλληλου πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
2022 ή προβλέπεται να ξεκινήσουν νέο κύκλο σπουδών εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας, δεν
προβλέπεται καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, γιατί όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1
εδ.γ του Π.Δ. 228/1998 ΦΕΚ176Α/28-7-1998, «δεν θεωρείται ότι προσφέρεται για εργασία αυτός
που πρόκειται να δώσει εξετάσεις για απόκτηση διπλώματος (πιστοποιητικού) εμπορικού ναυτικού
μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, όπως επίσης και αυτός που φοιτά σε σχολή εκπαιδεύσεως
και μετεκπαιδεύσεως Εμπορικού Ναυτικού.
.Η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ελέγχεται από τον φάκελο με τα φωτοαντίγραφα του
ναυτικού φυλλαδίου του δικαιούχου που θα προσκομίζονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από τα στοιχεία του Μητρώου Ναυτικής Υπηρεσίας
που τηρούνται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) με αποκλειστική ευθύνη της Κεντρικής Υπηρεσίας.
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
Η ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.
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Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο ναυτικός δεν έχει ασφαλιστεί μέχρι την διενέργεια του ελέγχου προσόντων στον Οίκο Ναύτου ή έχει λήξει η ασφαλιστική του ικανότητα, τουλάχιστον
για ένα τετράμηνο, θα αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τον αρμόδιο ελεγκτή -υπάλληλο, η ύπαρξη ασφάλισης σε άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα μέσω της Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ και θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες ενέργειες. Για όσα Π.Ο.Ν. δε διαθέτουν πρόσβαση στην Η.ΔΙ.ΚΑ. η διαδικασία θα πραγματοποιείται από το πλησιέστερο Π.Ο.Ν. που έχει αυτή τη δυνατότατα.
Επισημαίνεται και πάλι ότι τυχόν ύπαρξη παράλληλης ασφαλιστικής ικανότητας σε άλλο Δημόσιο Φορέα αποκλείει αυτόματα τον ναυτικό από την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4Α. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο υπολογισμός των προσόντων και προϋποθέσεων της παρ. 3 της Εγκυκλίου γίνεται από τις εγγραφές που έχουν γίνει στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ενδιαφερομένου που θα προσκομίζεται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα στην Υπηρεσία ελέγχου και καταβολής της έκτακτης επιδότησης.
- Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία που έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ θα υπολογίζεται,
εφόσον έχει καταχωρηθεί στο Ναυτικό Φυλλάδιο από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων. Επίσης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικά, απαραίτητα θεωρημένα από τις κατά τόπους
Λιμενικές ή Προξενικές Αρχές.
- Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία, που δεν έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ, θα υπολογίζεται μόνο εφόσον έχει κανονικά εξαγοραστεί, προσκομίζοντας τα αντίγραφα των γραμματίων είσπραξης των εισφορών, που χορηγούνται από το Ν.Α.Τ.
- Υπηρεσία που διανύθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούν ναυτολόγιο, δεν προσμετρείται σαν χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας.
- Όσον αφορά στην περίπτωση «πλοίων στερουμένων ναυτολογίου» όπου καταβλήθηκαν όμως εισφορές στο Ν.Α.Τ, οι εργαζόμενοι σε πλοία αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να προσκομίζουν φωτοτυπία
της κατάστασης πληρωμής των εισφορών τους, από το Ν.Α.Τ.

Ο ναυτικός ο οποίος επιδοτείται από τον Οίκο Ναύτου λόγω έκτακτης ασθένειας ή ατυχήματος δεν
δικαιούται καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ναυτικός επιδοτήθηκε με αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω
αναστολής σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με την ΠΝΠ 75/30-03-2020 ,αρθ.40 της ΠΝΠ 90/01-05-2020 και
του αρθρ.16 του ν.4770/2021 (15 Α) εξαιτίας των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κοροναϊού. Η υπηρεσία αυτή θα προσμετρηθεί ως κανονική υπηρεσία στον υπολογισμό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών των Χριστουγέννων 2022.
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4Β. ΑΝΕΡΓΙΑ
Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να έχει απολυθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 25/12/2020 έως 25/11/2022.
Δεν απαιτείται εγγραφή στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ.
Τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού, θεωρείται σύμφωνα με το Νόμο, η ημερομηνία
μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται:
α) είτε μισθού, λόγω ασθενείας ή ναυαγίου του πλοίου (άρθρ. 62,66 και 75 του Κ.Ι.Ν.Δ.),
β) είτε αποζημίωσης λόγω, απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό,
πώλησης, αποβολής της Ελληνικής σημαίας, ανικανότητας του πλοίου για πλόες,
παροπλισμού, καταγγελίας της σύμβασης από το ναυτικό για παραβάσεις του Πλοιάρχου
ή
γ) οποιασδήποτε άλλης αιτίας που συνεπάγεται το δικαίωμα του ναυτικού για
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ή ΜΙΣΘΟ.
4Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δεν απαιτείται αποδεικτικό οικογενειακής κατάστασης λόγω εξισώσεως του οικονομικού βοηθήματος στα 400,00 € (τετρακόσια ευρώ)για έγγαμους & άγαμους άνεργους ναυτικούς.
.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022
(τα οποία θα κατατεθούν σε φάκελο Α4)
1. Η υπηρεσία σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα έτη 2017-2022,
εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί έως τις 25/11/2022 και απαραίτητα φωτοαντίγραφο
της επόμενης κενής σελίδας μετά την τελευταία απόλυση.
2. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ναυτικού Φυλλαδίου (συνήθως
είναι στην 4 & 5 σελίδα του Ν.Φ).
3. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ IBAN,στον οποίο δικαιούχος είναι ο ναυτικός.
Όσοι είχαν λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021 ή ΠΑΣΧΑ
2022 θα υποβάλλουν φωτοαντίγραφο του ίδιου αριθμού ΙΒΑΝ στον οποίο είχε καταβληθεί.
4. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση χορήγησης της
οικονομικής ενίσχυσης Δώρου Χριστουγέννων 2022 (την όποια θα βρείτε στο τέλος της
παρούσας εγκυκλίου καθώς και στην σελίδα του Oίκου Nαύτου www.oikosnautou.gr σε
ξεχωριστή ανάρτηση την οποία θα πρέπει να εκτυπώσετε-συμπληρώσετε-υπογράψετε
και να την υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022
1. Για την προσμέτρηση της υπηρεσίας πλοίων στερουμένων ναυτολογίου απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης από το Ν.Α.Τ. για την καταβολή των εισφορών.
2. Γραμμάτιο εξαγοράς του Ν.Α.Τ. για την υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ πλοία με ξένη σημαία.(Εφόσον αυτή δεν έχει περαστεί ακόμη στο ναυτικό
φυλλάδιο και αφορά τα διαστήματα της παρ 3α).
3. Απολυτήριο από τις τάξεις των ένοπλων δυνάμεων μετά την 25/06/2022 (απολυτήριο
στρατού).
4. Βεβαιώσεις κύκλου σπουδών σε ΚΕΣΕΝ που πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν
πριν την τελευταία πραγματοποιηθείσα ναυτική υπηρεσία (και οι τρεις κύκλοι σπουδών).

6. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5
- Μόνο οι ίδιοι οι δικαιούχοι με την επίδειξη του ναυτικού φυλλαδίου και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
- Κατ’ εξαίρεση και μόνο, εφόσον αποδεδειγμένα ο δικαιούχος δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος λόγω
έκτακτης ασθένειας η οποία θα βεβαιώνεται από Προϊσταμένη Αρχή Υγειονομικής Μονάδας
ΠΕΔΥ, η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για έλεγχο, επιτρέπεται να γίνει από
άλλο πρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο με το γνήσιο της υπογραφής του θεωρημένο από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών των Χριστουγέννων 2022 θα πραγματοποιηθεί μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου.
Οι πληρωμές που αφορούν άνεργους ναυτικούς, για τους οποίους εγκρίθηκε να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω εορτών των Χριστουγέννων 2022 από την Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου ή από τα ΠΟΝ τα οποία είναι συνδεδεμένα On Line στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Οίκου Ναύτου (ΟΠΣΟΝ) θα γίνονται σταδιακά, με ηλεκτρονική πληρωμή από την Κεντρική Υπηρεσία.
Όσοι ναυτικοί δεν δικαιωθούν βάση των ισχυουσών προϋποθέσεων της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης λόγω εορτών των Χριστουγέννων 2022 , θα ενημερωθούν τηλεφωνικά μετά το πέρας
των προθεσμιών στον τηλεφωνικό αριθμό που έχει δηλωθεί στην αίτηση τους, από την αρμόδια
υπηρεσία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΟΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Πίνακας άρθρων 62,66,68,69,72,74,75,76,77
του ΚΙΝΔ με ερμηνευτικές σημειώσεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Ενέργειες των Αρχών Επιδότησης Περιφέρειας
και βοηθητικό σημείωμα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Γραφείο Προέδρου και Αντιπρόεδρου Ο.Ν με όλα τα συνημμένα
2. Δ/νσεις του Ο.Ν σε δύο (2) αντίτυπα για να λάβουν γνώση όλοι
οι υπάλληλοι με συνημμένο το Παράρτημα και το Βοηθητικό Σημείωμα.
3. Όλες οι Λιμενικές Αρχές (με όλα τα συνημμένα)
4. Υ.Ν.Α.ΝΠ
5. Γ.Ε.Ν.Ε
6. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο)
7. Όλες οι Ναυτεργατικές Οργανώσεις Πειραιά
8. Εστία Ναυτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
Άρθρα του Κ.Ι.Ν.Δ αναφερόμενα εις την λύση σύμβασης Ναυτολόγησης Ναυτικών και εις τας συνέπειας ταύτης καταβαλλομένας αποζημιώσεις.
1. Άρθρο 62: Ο ναυτικός ναυαγήσαντος του πλοίου, δικαιούται σε μισθό δι' όσες ημέρες ειργάσθη συντρέχων προς διάσωση αυτού, των επιβαινόντων ή του φορτίου, επιπροσθέτως δε και στο
μισθό έως δύο μηνών, εφόσον δεν εξεμίσθωσε τας υπηρεσίας του αλλαχού.
2. Άρθρο 66: Ο ναυτικός ασθενήσας δικαιούται σε μισθό και νοσηλεύεται δαπάναις του πλοίου, εάν δε
η σύμβαση ναυτολογήσεως λυθεί, στα νοσήλια και σε μισθό εφόσον διαρκεί η ασθένεια,
ουχί όμως πέραν των τεσσάρων μηνών. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και επί ατυχημάτων εκ βιαίου συμβάντος.
3. Άρθρο 68: Πάσα σύμβαση ναυτολογήσεως, λύεται και εκ των κάτωθι λόγων:
α) Της απώλειας του πλοίου
β) Της αποβολής της Ελληνικής Σημαίας
γ) Της εκποίησης σε δημόσιο πλειστηριασμό
4. Άρθρο 69: Ο Πλοίαρχος δικαιούται σε υπαναχώρηση:
α) Λόγω ανικανότητας του πλοίου προς πλουν
β) Λόγω παρανόμου απουσίας του ναυτικού
5. Άρθρο 72: Η σύμβαση ναυτολογήσεως δύναται κατά πάντα χρόνο να λυθεί δια καταγγελίας υπό του
Πλοιάρχου, μη υποχρεουμένου, όπως τηρήσει προθεσμία καταγγελίας.
6. Άρθρο 74: Σύμβαση ναυτολογήσεως ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δύναται να καταγγελθεί υπό του
ναυτικού κατά πάντα χρόνο, εάν ο Πλοίαρχος υποπέσει σε βαρεία παράβαση των έναντι
του ναυτικού καθηκόντων.
7. Άρθρο 75: Λυθείσης της συμβάσεως εκ των άρθρων 68, λόγω ανικανότητας του πλοίου κατά το αρθρ.
69, οφείλεται στον ναυτικό αποζημίωση. Αποζημίωση οφείλεται ωσαύτως, εις την περίπτωση του άρθρου 74.
Λυθείσης της σύμβασης ναυτολογήσεως λόγω ναυαγίου ή απώλειας του πλοίου, ο ναυτικός δικαιούται κατ' επιλογή του, τον μέχρι δύο μηνών μισθό του άρθρου 62 ή
την αποζημίωση του παρόντος άρθρου.
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Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, κατά το άρθ. 72, ο ναυτικός δικαιούται σε αποζημίωση εκτός αν η καταγγελία, δικαιολογείται εκ παραπτώματος αυτού. Χ. Άρθρο 76:Η κατά τας διατάξεις του προηγούμενου άρθρου αποζημίωση, συνιστάται σε ποσό ίσο προς τον μισθό δέκα πέντε
ημερών.
Εάν η λύση της σύμβασης ναυτολογήσεως, εγένετο εν τη αλλοδαπή, η αποζημίωση δ ι π λ α σ ι ά ζ ε τ α ι μεν, προκειμένου περί Λιμένων της Μεσογείου, του Εύξεινου Πόντου, της Ερυθράς θάλασσας ή
της Ευρώπης, τ ρ ι π λ α σ ι ά ζ ε τ α ι δε, προκειμένου περί οιουδήποτε άλλου Λιμένος. 9. Άρθρο 77:Η
κατά τας διατάξεις του προηγούμενου άρθρου αποζημίωση, μειούται εις το ήμισυ αλλ’ ουχί σε ποσό
κατώτερο του αντιστοιχούντος σε μισθό δέκα πέντε ημερών, όταν η λύση της συμβάσεως επέρχεται
λόγω κατασχέσεως εξ εκποιήσεως του πλοίου σε δημόσιο πλειστηριασμό, ανικανότητας προς πλουν ή
παροπλισμού αυτούς τουλάχιστον επί δεκαπενθημέρου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ Π.Ο.Ν
Η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των άνεργων ναυτικών για τα Παραρτήματα τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με την Κεντρική Υπηρεσία Ο.Ν, θα πραγματοποιείται από την Κεντρική Υπηρεσία, μέσω κατάθεσης των ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.
Το κάθε Παράρτημα θα πρέπει να καταχωρεί τον λογαριασμό IBAN των δικαιούχων , στην νέα
εφαρμογή.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να στέλνετε email στα:
k.psarras@oikosnautou.gr
ch.markou@oikosnautou.gr
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Για τη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων στο φύλλο ελέγχου προσόντων απαιτούνται:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τα στοιχεία ταυτότητας του ναυτικού
Οι αριθμοί ΜΕΘ, ΑΜΗΝΑ και ΜΟΝ
Η ημερομηνία, η αιτία και η χώρα της τελευταίας απόλυσης
Τραπεζικός λογαριασμός του ναυτικού μόνο σε μορφή ΙΒΑΝ.
Στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης του ναυτικού
Στοιχεία επικοινωνίας (κινητό & σταθερό τηλέφωνο)του ναυτικού
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:
Να αποσταλούν στο Τμήμα Επιδομάτων Ο.Ν έως 25/01/2023 τα σχετικά με την χορήγηση της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δικαιολογητικά :
α. Απολογισμό δαπάνης (σε 1 αντίγραφο)
β. Ονομαστικό πίνακα (σε 1 αντίγραφο ) διαχωρίζοντας τους έγγαμους από τους άγαμους με τα
εξής στοιχεία:
- Ονοματεπώνυμο
- Όνομα πατέρα
- Ειδικότητα
- ΜΕΘ, ΑΜΗΝΑ, ΜΟΝ
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γ. Τα δελτία Ελέγχου Προσόντων και ΟΛΑ τα δικαιολογητικά, αριθμημένα με τον αντίστοιχο αριθμό που έχουν καταχωρηθεί στον πιο πάνω πίνακα, συμπληρωμένα με όλες τις ενδείξεις υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας που πραγματοποίησαν την
επιδότηση και τα οποία θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να γίνει προέλεγχος και τελικός έλεγχος
των δικαιολογητικών από δύο (2) διαφορετικά πρόσωπα ενυπογράφως και με σφραγίδα (υπηρεσιακούς παράγοντες) .
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. Οι οδηγίες της συνημμένης Εγκυκλίου να τηρηθούν αυστηρά.
2. Αλλοιώσεις , παραβλέψεις, ελλείψεις δικαιολογητικών , θα καταστήσουν την καταβολή των
μάτων άκυρη και τα ποσά θα αναζητηθούν από τους υπογράφοντες.

χρη-

Στην περίπτωση που ο ναυτικός δεν έχει μηχανογραφικό δελτίο για την μέτρηση της Ναυτικής του Υπηρεσίας, το ΜΟΝΟ που μπορεί να το αντικαταστήσει είναι φωτοτυπίες από το Ν.Φ που θα αποδεικνύεται
η απαιτούμενη υπηρεσία.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Ν. &
ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ
1. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω εορτών των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022
είναι οι άνεργοι ναυτικοί που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
………………………………………………………………………………………………………………………………
α) Έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία εκ της οποίας έντεκα
(11) μήνες εντός της τριετίας από 25-12-2019 έως 25-12-2022
ή
Έχουν είκοσι τρεις (23) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία εντός της πενταετίας από
25-12-2017 έως 25-12-2022.
(τελευταία απόλυση εντός της περιόδου από 25-12-2020 έως 25-11-2022)
β) Nα έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του και μέχρι τα Χριστούγεννα 2022
(25-12-2022) χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (24) είκοσι τέσσερις μήνες, ούτε μικρότερο
από (30) τριάντα ημέρες.
(τελευταία απόλυση εντός της περιόδου από 25-12-2020 έως 25-11-2022)
γ) Δεν απαιτείται εγγραφή στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ.
Τα ναυτολόγια στο φυλλάδιο θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες
Λιμενικές Αρχές.
Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ναυτικός επιδοτήθηκε με αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω
αναστολής σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με την ΠΝΠ 75/30-03-2020 ,αρθ.40 της ΠΝΠ 90/01-05-2020 και
του αρθρ.16 του ν.4770/2021 (15 Α)εξαιτίας των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κοροναϊού. Η υπηρεσία αυτή θα προσμετρηθεί ως κανονική υπηρεσία στον υπολογισμό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω εορτών των Χριστουγέννων 2022.
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Ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2020 έως 25/11/2022
2. Οι παραπάνω ναυτικοί πρέπει να έχουν τελευταία απόλυση εντός της περιόδου
από 25-12-2020 έως 25-11-2022
(εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει άδειες και τυχόν αποζημίωση για ασθένεια, απώλειας
του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, ή αποβολή ελληνικής σημαίας πλοίου).
3. Έχουν επιδοτηθεί για τακτική ανεργία μετά την 25η-12-2021 τουλάχιστον για τέσσερις
(4) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτοτε περισσότερο από ένα (1) μήνα.
4. Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24 ) μήνες και απόλυση
από τις τάξεις του στρατού μετά τις 25-06-2022 (απολυτήριο στρατού).

Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο ναυτικός δεν έχει ασφαλιστεί μέχρι την διενέργεια του ελέγχου προσόντων στον Οίκο Ναύτου ή έχει λήξει η ασφαλιστική του ικανότητα, τουλάχιστον
για ένα τετράμηνο, κα αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τον αρμόδιο ελεγκτή -υπάλληλο, η ύπαρξη ασφάλισης σε άλλον Δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα μέσω της Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ και κα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες ενέργειες. Για όσα Π.Ο.Ν. δε διαθέτουν πρόσβαση στην Η.ΔΙ.ΚΑ. η διαδικασία θα πραγματοποιείται από το πλησιέστερο Π.Ο.Ν. που έχει αυτή τη δυνατότατα.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
(ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4)
1. Η υπηρεσία σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα έτη 2017-2022,
εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί έως τις 25/11/2022 και απαραίτητα την επόμενη
κενή σελίδα μετά την τελευταία απόλυση.
2. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ναυτικού Φυλλαδίου (συνήθως
είναι στην 4 & 5 σελίδα του Ν.Φ)
3. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού μόνο σε μορφή αριθμού ΙΒΑΝ,στον οποίο δικαιούχος είναι ο ναυτικός Όσοι είχαν λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021 ή ΠΑΣΧΑ 2022 θα υποβάλλουν φωτοαντίγραφο του ίδιου αριθμού ΙΒΑΝ στον
οποίο είχε καταβληθεί.
4. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση χορήγησης της
οικονομικής ενίσχυσης Δώρου Χριστουγέννων 2022 (την όποια θα βρείτε στο τέλος της
παρούσας εγκυκλίου καθώς και στην σελίδα του Oίκου Nαύτου www.oikosnautou.gr σε
ξεχωριστή ανάρτηση την οποία θα πρέπει να εκτυπώσετε-συμπληρώσετε-υπογράψετε
και να την υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1. Για την προσμέτρηση της υπηρεσίας πλοίων στερουμένων ναυτολογίου απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης από το Ν.Α.Τ. για την καταβολή των εισφορών.
2. Γραμμάτιο εξαγοράς του Ν.Α.Τ. για την υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένα πλοία με ξένη σημαία.(Εφόσον αυτή δεν έχει περαστεί ακόμη στο ναυτικό φυλλάδιο
και αφορά τα διαστήματα της παρ 3α).
3. Απολυτήριο από τις τάξεις των ένοπλων δυνάμεων μετά την 25/06/2022 (απολυτήριο
στρατού).
4. Βεβαιώσεις κύκλου σπουδών σε ΚΕΣΕΝ που πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν (και
οι τρεις κύκλοι) πριν την τελευταία πραγματοποιηθείσα ναυτική υπηρεσία.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ
Για τους ναυτικούς που θα προσέρχονται για την κατάθεση των δικαιολογητικών τους στην
Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ν., θα τηρείται η ημερομηνία η οποία αναγράφεται στον παρακάτω
πίνακα συμφώνα με το αρχικό γράμμα του επιθέτου.

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Α ΕΩΣ Ζ
Η ΕΩΣ Μ
Ν ΕΩΣ Σ
Τ ΕΩΣ Ω

28/11/2022 ΚΑΙ 29/11/2022

09:00-13:00

30/11/2022 ΚΑΙ 01/12/2022

09:00-13:00

02/12/2022 ΚΑΙ 05/12/2022

09:00-13:00

07/12/2022 ΕΩΣ 09/12/2022

09:00-13:00

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Α ΕΩΣ Ω

13/12/2022 ΕΩΣ 22/12/2022

09:00-13:00

Δεν θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά σε περίπτωση προσέλευσης του ναυτικού σε διαφορετική ημερομηνία και ώρα από αυτή που ορίζεται στο αρχικό γράμμα του επιθέτου του.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές - Παραρτήματα του Ο.Ν. για τους ναυτικούς που κατοικούν
στην Περιφέρεια , η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινώσει η αρμόδια κατά τόπους Λιμενική Αρχή και το Παράρτημα του Οίκου Ναύτου, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους.
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ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …..…/…..…/2022

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ……………………
ΑΜΗΝΑ : …………………………………...
ΑΜΚΑ : ……………………………………
ΑΦΜ: ……………………………………
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : …………………………….
ΔΗΜΟΣ, T.K : ……………………………

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. : …………………………………….…….
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ :………………………………………….
E-MAIL:. …………………………………………………….
ΜΕΘ : ……………………………………………………….
ΜΟΝ : ………………………………………………………
ΗΜ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ………………
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ : 2021-22
ΝΑΙ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 25/06/2022

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Αφού έλαβα γνώση της Απόφασης Προέδρου Οίκου Ναύτου, (Αριθ. Πρωτ. . ………………. ), σας γνωρίζω ότι πληρώ τις προϋποθέσεις της σχετικής κ.υ.α 2242.10-1-1/16668/09-03-2022 (ΦΕΚ 1110 Β΄/ 14/03/2022) και είμαι δικαιούχος της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης, λόγω εορτών των Χριστουγέννων 2022.Δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση ότι
είμαι άνεργος και δεν παίρνω σύνταξη , δώρο ή βοήθημα άλλης μορφής , δεν προστατεύομαι από άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα
και δεν έχω απασχοληθεί σε άλλη εργασία, μετά την τελευταία απόλυση μου ,όπως φαίνεται στο Ν.Φ.

Ο ΑΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ :
1)Φωτοαντίγραφα της υπηρεσίας από το ναυτικό φυλλάδιο των ετών 2017-2022 εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί μέχρι
25/11/2022, καθώς και φωτοαντίγραφο της επόμενης κενής σελίδας μετά την τελευταία απόλυση.
2)Φωτοαντίγραφα των σελίδων του ναυτικού φυλλαδίου όπου εμφανίζονται τα στοιχειά του ναυτικού. (Συνήθως 4 & 5 σελ.).
3) Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού μόνο σε μορφή αριθμού ΙΒΑΝ, στον οποίο εμφανίζεστε ως δικαιούχος.
4) Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας εάν έχει εκδοθεί.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
1) Για την προσμέτρηση της υπηρεσίας σε πλοίων στερουμένων ναυτολογίου απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από το ΝΑΤ
για την καταβολή των εισφορών.
2) Γραμμάτιο εξαγοράς του ΝΑΤ για την υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ πλοία με ξένη σημαία
(εφόσον αυτή δεν έχει περαστεί ακόμη στο ναυτικό φυλλάδιο).
3) Απολυτήριο από τις ένοπλες δυνάμεις εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε ΜΕΤΑ τις 25/06/2022.
4) Βεβαιώσεις κύκλου σπουδών (και οι τρεις κύκλοι) σε ΚΕΣΕΝ εφόσον πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν πριν την
τελευταία πραγματοποιηθείσα ναυτική υπηρεσία .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα παραπάνω συνημμένα δικαιολογητικά .
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Αιτήσεις χωρίς ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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